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บริิษััท ริาช กร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า	 เมื่้�อิวันที�	 23	พฤศจิกายน	 2565	RH	 International	 (Singapore)	
Corporation	Pte.	Ltd.	("RHIS")	บริิษััทย่อิยทางิอ้ิอิมื่ที�บริิษััทฯ	ถ้ือิหุุ้้นทั�งิจำานวนได้เข้่าซ้�อิหุุ้้นสามื่ัญจาก	Eco	Energy	Holaings	Pte.	Ltd.	
("EEH")	ผ่าน	Fareast	Renewable	Development	Pte.	Ltd.	("FRD")	บริิษััทย่อิยที�	RHIS	ถ้ือิหุุ้้นในสัดส่วนร้ิอิยละ	90	เพ้�อิลงิทุนและร่ิวมื่
พัฒนโคริงิการิโริงิไฟฟา้พลังินำ�า	Sibundong("โคริงิการิฯ")	ซ่�งิดำาเนนิการิโดย	PT	Tapanuli	Hydro	Energy	โดยการิเข่า้ซ้�อิหุุ้้นครัิ�งินี�จะทำาใหุ้้	
RHIS	เป็นผ้้ถ้ือิหุุ้้นในโคริงิการิฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้ิอิยละ	50	คิดเป็นเงิิน	13.89	ล้านเหุ้รีิยญสหุ้รัิฐฯ	หุ้ร้ิอิเทียบเท่าปริะมื่าณ	528.07	ล้านบาท

โคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลังินำ�า	Sibundong	ข่นาดกำาลังิการิผลิต	73.7	เมื่กะวัตต์	เป็นโริงิไฟฟ้าพลังินำ�าแบบนำ�าไหุ้ลผ่านตลอิดทั�งิปี	(run-of	river)	
ตั�งิอิย่้บนแมื่่นำ�าชิิบันดงิ	จังิหุ้วัดสุมื่าตริาเหุ้น้อิ	สาธาริณรัิฐอิินโดนีเชีิยเป็นโคริงิการิที�พัฒนาโดยบริิษััทในเคร้ิอิข่อิงิ	EEH	ซ่�งิเป็นพันธมื่ิตริที�
ร่ิวมื่ดำาเนินงิานโริงิไฟฟ้าพลังินำ�า	Asahan-1	ปัจจุบันอิย่้ในช่ิวงิพัฒนาโคริงิการิ	โดยมีื่แผนเดินเคร้ิ�อิงิเชิิงิพาณิชิย์ปริะมื่าณ	ปี	2571

VRANDA	มื่แีนวโนม้ื่ผลปริะกอิบการิไตริมื่าส	4/65	ฟ้�นตัวอิย่างิโดดเด่น	จากสถืานการิณ์การิ
ท่อิงิเที�ยวที�ฟ้�นตัวอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ด้วยการิข่ยายตัวข่อิงินักท่อิงิเที�ยงิต่างิชิาติที�คาดการิณ์ว่า
จะเดินทางิเข้่ามื่ากว่า	10.2	ล้านคน	ในปีนี�	ในข่ณะที�ปีหุ้น้าคาดว่าจำานวนนักท่อิงิเที�ยวเพิ�มื่ข่่�น	
จากนโยบายการิเปิดปริะเทศอิย่างิเต็มื่ร้ิปแบบข่อิงิหุ้ลายปริะเทศที�เพิ�มื่ข่่�น	คาดการิเดินทางิเข้่า
ปริะเทศไทยมื่ากกว่า	23.5	ล้านคน	ซ่�งิในปีหุ้น้าการิท่อิงิเที�ยวจะเป็นภาคธุริกิจหุ้ลักสนับสนุน
การิฟ้�นตัวเศริษัฐกิจข่อิงิปริะเทศไทย

นายวีีริวัีฒน์ องค์์วีาสิิฏฐ์์ ปริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ บริิษััท วีีรัินดา รีิสิอร์ิท จำำากัด 
(มหาชน) หรืิอ VRANDA	 ผ้้นำาธุริกิจโริงิแริมื่	 รีิสอิร์ิทและพัฒนาอิสังิหุ้าริิมื่ทรัิพย์	 เปิด
เผยว่า	“ในช่ิวงิไตริมื่าสสุดท้ายข่อิงิปีนี�คาดว่า	VRANDA	จะมีื่การิเติบโตเมื่้�อิเปรีิยบเทียบกับ
ไตริมื่าสก่อินอิย่างิมื่ีนัยสำาคัญ	โดยมีื่แริงิหุ้นุนข่อิงิริายได้จากธุริกิจโริงิแริมื่จากอัิตริาการิเข้่า
พักข่อิงินักท่อิงิเที�ยวไทยและต่างิชิาติในช่ิวงิไฮซีซั�นข่ยายตัวเพิ�มื่ข่่�น	ริวมื่ทั�งิริายได้จากธุริกิจ
พัฒนาอิสังิหุ้าริิมื่ทรัิพย์ที�สามื่าริถืโอินได้ตามื่เป้าหุ้มื่ายที�วางิไว้”

ด้านบล.ยูโอบี เค์ย์เฮีียน	ปริะเมิื่นแนวโน้มื่	Q4/65	ริายได้และกำาไริสุทธิเติบโตต่อิเน้�อิงิ	มื่อิงิ
ว่าริาคาหุุ้้นยังิคงิ	Laggard	กลุ่มื่โริงิแริมื่อิย่้	แนะนำาซ้�อิ	ริาคาเป้าหุ้มื่าย	10.20	บาท

RATCH ซืื้�อห้๊น 50% ในโริงไฟฟ้าพลังนำ�า 
ขนาด 73.7 MW ในอินโดนีเซีื้ย มูลค่์า 528.07 ลบ.

VRANDA ค์าดโค้์งส๊ิดท้ายปีนี� 
แจ่ำมกว่ีาปีก่อน เหตุ๊ช่วีงไฮีซีื้ซัื้�น
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KJL	อินาคตสดใส	 แย้มื่ผลงิานปี	 65	ทุบ
สถิืติ	All	-	Time	High	ริายได้โต	20%	ทะลุ
เป้า	1	พันล้านบาทเทียบกับปี	64	กางิแผน
ธุริกิจ	 3-5	 ปี	 วางิเป้าริายได้โตต่อิเน้�อิงิ
ปีละ	10-15	%	เล็งินำาเงิินที�ได้จากการิริะดมื่
ทุน	ข่ยายกำาลังิผลติ-พัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกริริมื่	 สร้ิางิ	New	S-Curve	 ก้าวส่้
มื่าตริฐานสากล

นายเกษัมสิันต์ุ ส๊ิจิำวีโริดม ปริะธาน
เจ้ำาหน้าที�บริิหาริ บริิษััท กิจำเจำริิญ เอน็
จิำเนียริิ�ง อีเลค์ทริิค์ จำำากัด (มหาชน) 
หรืิอ KJL ผ้้ผลิตและจำาหุ้น่ายต้้ไฟสวิตช์ิ
บอิร์ิด	 ริางิเดินสายไฟ	 อุิปกริณ์ที�ใช้ิเดิน
สายไฟ	 ภายใต้เคร้ิ�อิงิหุ้มื่ายการิค้า	 KJL	
ริวมื่ถ่ืงิสินค้าสั�งิผลิต	 (Made	 to	Order)	
งิานริะบบไฟฟ้าและงิานโลหุ้ะแผ่นแปริร้ิป
สั�งิผลิตพิเศษัในร้ิปแบบที�หุ้ลากหุ้ลายตามื่
ความื่ต้อิงิการิข่อิงิล้กค้าในอุิตสาหุ้กริริมื่
ต่างิๆ	 แบบคริบวงิจริ	 โดยใช้ิเคร้ิ�อิงิจักริ
และเทคโนโลยีทันสมัื่ยจากปริะเทศญี�ปุ�น	
เปิดเผยว่า	 ภายหุ้ลังิการิเข่้าซ้�อิข่ายหุ้ลัก
ทรัิพย์วันแริกในตลาดหุ้ลักทรัิพย์เอ็ิมื่	
เอิ	 ไอิ	 (mai)	 เมื่้�อิวันที�	 22	พฤศจิกายน	
2655	 จะเร่ิงินำาเงิินจากการิริะดมื่ทุนนำาไป
ใช้ิข่ยายธุริกิจ	 มืุ่่งิเน้นการิเพิ�มื่กำาลังิการิ
ผลิตริอิงิรัิบโริงิงิานแหุ่้งิใหุ้มื่่ที�จะก่อิสร้ิางิ
แล้วเสร็ิจในปลายปี	 2565	 การิใช้ิริะบบ
อิอิโตเมื่ชัิ�นและหุุ่้นยนต์เพิ�มื่ข่่�น	 เพ้�อิเพิ�มื่
ปริะสิทธิภาพการิผลิตและลดต้นทุน	 การิ
ขั่บเคล้�อินเทคโนโลยีและนวัตกริริมื่ในการิ
พัฒนาผลิตภัณฑ์์ที�เกี�ยวกับการิใช้ิไฟฟ้า

ร่ิวมื่กับพาร์ิทเนอิร์ิ	 อิงิค์กริต่างิๆ	 ทั�งิภาค
รัิฐและเอิกชิน	ริวมื่ถ่ืงิดีไซน์เนอิร์ิ	ผ่านศ้นย์
นวัตกริริมื่	KJL	Innovation	Campus	และ
ข่ยาย	KJL	Network	สร้ิางิริากฐาน	ข่ยาย
ธุริกิจที�ยั�งิย้นและเสริิมื่ความื่แข็่งิแกร่ิงิใหุ้้
กับบริิษััท	 ริอิงิริับโอิกาสการิเติบโตในทุก
ภาคอุิตสาหุ้กริริมื่ที�มื่ีการิใช้ิไฟฟ้า	 ริวมื่ถ่ืงิ
ริอิงิรัิบเมื่กะเทรินด์ในอินาคต	อิย่างิ	Digital	
Economy	หุ้ร้ิอิการิพลังิงิานทดแทนต่างิ	ๆ

สำาหุ้รัิบผลปริะกอิบการิในปี	 2565	บริิษััท
คาดว่าจะ	All	time	high	หุ้ลังิผลปริะกอิบ
การิงิวด	 9	 เด้อินปี	 2565	 (สิ�นสุดวันที�	
30	 กันยายน	 2565)	 บริิษััทมื่ีริายได้ริวมื่	
758.97	ล้านบาท	โตข่่�น	22.27%	เทียบกับ
ช่ิวงิเดียวกันกับปี	 2564	 ที�มื่ีริายได้ริวมื่	
620.73	 ล้านบาท	 และกำาไริสุทธิ	 98.23	
ล้านบาท	เติบโตเมื่้�อิเทียบกับทั�งิปี	2564	ที�
มื่ีกำาไริสุทธิ	94.04	ล้านบาท

ทั�งินี�	ในไตริมื่าสสุดท้ายข่อิงิทุกปีจะเป็นช่ิวงิ
ไฮซีซั�นข่อิงิอุิตสาหุ้กริริมื่	ช่ิวยหุ้นุนผลงิาน
ไตริมื่าส	4/2565	โตโดดเดน่	บริิษััทจ่งิคาด
แนวโน้มื่ริายได้ปีนี�	ทะลุเป้า	1	พันล้านบาท	
โตข่่�น	 20%	 จากปี	 2564	 ที�มื่ีริายได้ริวมื่	
845.78	ล้านบาท	ริวมื่ถ่ืงิกำาไริสุทธิ	เพิ�มื่ข่่�น	
12-14%	จากปีที�ผ่านมื่าที�โต	11-13%	ส่วน
ในอีิก	3	ปีข้่างิหุ้น้า	(2566-2568)	บริิษััทฯ	
คาดว่าจะมื่ีริายได้เติบโตปีละ	10-15	%	และ
มื่ีกำาไริเติบโตต่อิเน้�อิงิ

สำาหุ้รัิบทิศทางิการิดำาเนนิธุริกิจในปี	2566	
บริิษััท	 ได้สั�งินำาเข้่าริะบบอิอิโตเมื่ชัิ�นและ
หุุ่้นยนต์	 เข้่ามื่าเพิ�มื่เติมื่	 ในการิเพิ�มื่กำาลังิ
การิผลิตสินค้าแบรินด์	KJL	สินค้าสั�งิผลิต	
สินค้าที�เกี�ยวกับริะบบไฟฟ้า	 และสินค้า
โลหุ้ะพิเศษัแปริร้ิปสั�งิผลิตพิเศษั	ใหุ้้เพิ�มื่ข่่�น	
10-15%	 จากเดิมื่ที�มื่ีกำาลังิผลิตสินค้า	 20	
ล้านชิิ�นต่อิปี	 นอิกจากนี�	 จะรุิกตลาด	การิ
อิอิกแบบและผลิตสินค้าโลหุ้ะแผ่นแปริร้ิป
สั�งิผลิตพิเศษัในร้ิปแบบต่างิๆ	 ที�บริิษััทมีื่
ปริะสบการิณ์และความื่เชีิ�ยวชิาญ	 เช่ิน	 ต้้
กดบัตริคิว	 ต้้	 ATM	 ต้้เติมื่เงิิน	 ต้้เวนดิ�งิ
แมื่ชิชีิน	 (Vending	Machine)	 เคร้ิ�อิงิมื่้อิ
ทางิการิแพทย	์เฟอิริน์เิจอิร์ิโลหุ้ะต่างิ	ๆ 	และ
อุิปกริณ์ที�เกี�ยวกับอุิตสาหุ้กริริมื่ยานยนต์
ไฟฟ้า	(EV)	ใหุ้้เพิ�มื่มื่ากข่่�น

พร้ิอิมื่สร้ิางิแบรินด์ใหุ้้เป็นที�ร้้ิจักมื่ากข่่�น
ในตลาดโลก	 ตลอิดจนการินำา	 “โซลาริ์
ร้ิฟท็อิป”	 มื่าผลิตเป็นกริะแสไฟฟ้าช่ิวย
แก้วิกฤตโลกร้ิอินและปัญหุ้าค่าไฟแพงิ	 ใน
ฐานะที�เป็น	“ผ้้นำานวัตกริริมื่	ต้ไ้ฟริางิไฟ	ข่บั
เคล้�อินไฟฟ้า	เพ้�อิอินาคตคุณ

“KJL	พร้ิอิมื่สร้ิางิโอิกาสการิเติบโตในทุก
อุิตสาหุ้กริริมื่ที�มื่ีไฟฟ้าเข้่ามื่าเกี�ยวข้่อิงิ
ตามื่ความื่ต้อิงิการิใช้ิไฟฟ้าในปริะเทศที�
ข่ยายตัวต่อิเน้�อิงิ	 ริวมื่ถ่ืงิการิสริ้างิ	New	
S-Curve	ใหุ้้ธุริกิจเติบโตแบบก้าวกริะโดด	
พร้ิอิมื่สร้ิางิผลตอิบแทนที�คุ้มื่ค่ากับนัก
ลงิทุนตลอิดไป”	นายเกษัมื่สันต์	กล่าว

ปักธงิริายได้ปี	65	ทะลุเป้า	1	พันลบ.	
เล็งินำาเงิินที�ได้จากการิริะดมื่ทุน	

ข่ยายกำาลังิผลิต-พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกริริมื่	
สร้ิางิ	New	S-Curve

KJL
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บมื่จ.ฟอิริ์จ้น	พาริ์ท	 อิินดัสตรีิ�	 (FPI)	 มัื่�นใจแนวโน้มื่ผลงิานไตริมื่าส	4/65	 โตกริะฉ้ด	 อิานิสงิส์ยอิดข่ายต่างิปริะเทศพุ่งิ	 แถืมื่ยังิได้
พันธมื่ิตริยักษั์ใหุ้ญ่ในอิเมื่ริิกาเสริิมื่ทัพ	เตริียมื่ทุ่มื่งิบกว่า	100	ล้านบาท	เพิ�มื่แมื่่พิมื่พ์ชิิ�นส่วนริถืยนต์ในไทย	บุกตลาดอิเมื่ริิกา	หุ้นุนผล
งิานอิอิลไทมื่์ไฮต่อิเน้�อิงิ

นายสิมพล ธนาดำาริงศัักดิ� ปริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ บริิษััท ฟอร์ิจูำน พาร์ิท อินดัสิตุรีิ� จำำากัด (มหาชน) (FPI) เปิด
เผยว่า	บริิษััทฯ	เตรีิยมื่แผนบุกตลาดชิิ�นส่วนยานยนต์	ไปยังิปริะเทศสหุ้รัิฐอิเมื่ริิกา	อิย่างิเต็มื่ร้ิปแบบ	หุ้ลังิจากในช่ิวงิที�ผ่านมื่าได้มื่ีการิ
เจริจากับพันธมิื่ตริยักษ์ัใหุ้ญ่ข่ายสินค้าผ่านช่ิอิงิทางิอิอินไลน์ในสหุ้รัิฐอิเมื่ริิกา	ในการิดำาเนินธุริกิจร่ิวมื่กัน	ซ่�งิในเบ้�อิงิต้นบริิษััทฯ	เตรีิยมื่
ส่งิชิิ�นส่วนสินค้า	50	โมื่เดล	ใหุ้้กับพันธมื่ิตริ	เพ้�อินำาไปจำาหุ้น่ายในสหุ้รัิฐ	และเตรีิยมื่ทุ่มื่งิบลงิทุนริาว	100	ล้านบาท	เพ้�อิเพิ�มื่จำานวนแมื่่
พิมื่พ์	ในปริะเทศไทย	ริอิงิรัิบการิข่ยายตลาดชิิ�นส่วนอิะไหุ้ล่ริถืยนต์ไปยังิตลาดอิเมื่ริิกา

“มื่ั�นใจว่าแนวโน้มื่ผลการิดำาเนนิงิานข่อิงิบริษิัทัฯ	จะเตบิโตอิย่างิก้าวกริะโดด	โดยได้ริบัปัจจยัหุ้นนุจากคำาสั�งิซ้�อิสินค้าในตลาดต่างิปริะเทศ
ที�เพิ�มื่มื่ากข่่�น	 และจากการิที�บริิษััทฯ	 ได้รัิบโอิกาสจากพันธมิื่ตริในการิบุกตลาดในปริะเทศสหุ้รัิฐอิเมื่ริิกา	 ซ่�งิเชิ้�อิว่าหุ้ลังิจากนี�จะเริิ�มื่มีื่
อิอิเดอิริ์จากพันธมื่ิตริเพ้�อิส่งิสินค้าเข่้าไปบุกตลาดในสหุ้ริัฐอิเมื่ริิกา	ซ่�งิเป็นตลาดที�มื่ีศักยภาพส้งิ	และที�สำาคัญถื้อิเป็นตลาดที�มื่ี	Gross	
Margin	ส้งิที�สุด	เมื่้�อิเทียบกับทั�วโลก	อิีกทั�งิยังิได้ริับปัจจัยหุ้นุนจากการิอิ่อินค่าข่อิงิเงิินบาท	ซ่�งิในชิ่วงิที�ผ่านมื่าได้มื่ีการิล็อิคต้นทุนค่า
เงิินไว้ที�	36-37	บาท/ดอิลลาริ์	ทำาใหุ้้ส่วนหุ้น่�งิมื่ีกำาไริจากอิัตริาแลกเปลี�ยน”

ทั�งินี�	จากแผนการิบกุตลาดในสหุ้ริฐัอิเมื่ริกิา	จะทำาใหุ้้แนวโน้มื่ธรุิกจิข่อิงิบริษิัทัฯในปี	2566	เตบิโตอิย่างิมื่นียัสำาคญั	และสร้ิางิสถืติสิง้ิสดุ
ใหุ้มื่่อิย่างิต่อิเน้�อิงิจากปี	2565	ที�ทำาสถืิติส้งิสุดใหุ้มื่่ไปแล้ว	โดยผลการิดำาเนินงิานในชิ่วงิ	9	เด้อินแริกมื่ีริายได้ริวมื่กว่า	2,025.6	ล้าน
บาท	เพิ�มื่ข่่�น	30.5%	เทยีบงิวดเดยีวกนัข่อิงิปีก่อินมื่รีิายได้ริวมื่	1,552.6	ล้านบาท	และมื่กีำาไริสุทธ	ิ323.5	ล้านบาท	เพิ�มื่ข่่�น	71.9%	เทยีบ
งิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อินมื่ีกำาไริสุทธิ	188.2	ล้านบาท	จ่อิทุบสถืิติใหุ้มื่่	เทียบกำาไริปี	2564	ทั�งิปีอิย้่ที�	328.98	ล้านบาท	

ส่งิซิกงิบ	Q4/65	ทะลุฟ้าอิอิลไทมื่์ไฮ	
ได้พันธมื่ิตริยักษ์ัใหุ้ญ่ในอิเมื่ริิกาเสริิมื่ทัพ	

เตรีิยมื่ทุ่มื่งิบ	100	ลบ.เพิ�มื่แมื่่พิมื่พ์บุกตลาด
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B	 มัื่�นใจโค้งิสุดท้ายข่อิงิปี	 65	 ผลงิาน
โดดเด่น	 ธุริกิจข่นส่งิและโลจิสติกส์ดันผล
ปริะกอิบการิกำาไริสุทธิต่อิเน้�อิงิ	 เผยริถืหัุ้ว
ลากข่อิงิบริิษััท	66	คัน	และซับคอินแทริค
ร่ิวมื่	100	คนั	ใช้ิงิานเตม็ื่กำาลงัิ	100%	ล่าสดุ
จับมื่้อิกลุ่มื่คลังิสินค้าใหุ้้บริิการิข่นส่งิที�
หุ้ลากหุ้ลายและตอิบโจทย์ล้กค้ามื่ากข่่�น	
ด้านผ้้ถ้ือิหุุ้้นไฟเขี่ยวอิอิกหุุ้้นก้้	 1	 พันล้าน	
เตริียมื่ทุนริอิงิริับการิริุกธุริกิจปีหุ้น้า

ดริ.ปัญญา บ๊ญญาภิิวัีฒน์ ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริ บริิษััท บี จิำสิติุกส์ิ 
จำำากัด (มหาชน) หรืิอ B	 เปิดเผยถ่ืงิ
ทิศทางิการิดำาเนินธุริกิจในช่ิวงิไตริมื่าส
สุดท้ายข่อิงิปี	 2565	 ว่า	 ผลปริะกอิบ
การิน่าจะมีื่กำาไริสุทธิเกิดข่่�นต่อิเน้�อิงิจาก
ไตริมื่าส3/65	 ธุริกิจข่นส่งิและโลจิสติกส์	
ซ่�งิเป็นธุริกิจหุ้ลักข่อิงิกลุ่มื่	 B	 มีื่แนวโน้มื่
สดใส	หุ้ลังิจากที�สถืานการิณ์โควิด-19	ได้

คลี�คลายลงิ	 โดยปัจจุบันริถืหัุ้วลากที�เป็น
ข่อิงิบริิษััท	66	คัน	ริวมื่ทั�งิริถืหัุ้วลากจาก
ซับคอินแทริค	 ที�เป็นพันธมื่ิตริเข้่ามื่าเสริิมื่
กอิงิริถือีิกปริะมื่าณ	100	คน	ได้ใหุ้้บริิการิ
ข่นส่งิล้กค้าเต็มื่กำาลังิ	100%

ปัจจุบันบริิษััทได้ข่ยายฐานล้กค้าข่นส่งิไป
ในหุ้ลายกลุ่มื่อิุตสาหุ้กริริมื่	เชิ่น	กลุ่มื่เหุ้ล็ก	
กลุม่ื่อุิตสาหุ้กริริมื่หุ้นกั	กลุม่ื่เคริ้�อิงิด้�มื่ริาย
ใหุ้ญ่ที�ข่นส่งิทั�งิในปริะเทศและส่งิอิอิก	ริวมื่
ทั�งิข่นส่งิข่้าวสาริ	ล่าสุดบริิษััทได้จับมื่้อิกับ
กลุ่มื่คลงัิสินค้าหุ้ริ้อิ	Wearhouse	 เพ้�อิใหุ้้
บริิการิที�หุ้ลากหุ้ลายและตอิบโจทย์ล้กค้า
มื่ากข่่�น

“กลุ่มื่ธุริกิจใหุ้้บริิการิข่นส่งิจะโดดเด่นมื่าก
ในช่ิวงิโค้งิสุดท้ายข่อิงิปีนี�	 ริถืหัุ้วลากที�เริา
มื่ีอิย่้และซับคอินแทริค	 มื่ีการิใช้ิงิานเต็มื่
กำาลังิ	 100%	ข่ณะที�มื่าร์ิจินยังิอิย่้ในริะดับ

ส้งิปริะมื่าณ	 15%	 เน้�อิงิจากเริามื่ีริะบบ
บริิหุ้าริจัดการิต้นทุนอิย่างิมื่ีปริะสิทธิภาพ	
ได้มื่ีการินำายานยนต์ข่นส่งิพลังิงิานไฟฟ้า	
หุ้ร้ิอิ	CYBER	TRUCK	มื่าใช้ิข่นส่งิวัตถุืดิบ
และสินค้าภายในโริงิงิาน	 ซ่�งิช่ิวยใหุ้้บริิษััท
ลดต้นทุนพลังิงิานได้มื่ากถ่ืงิ	50%	
”ดริ.ปัญญา	กล่าว

นอิกจากนี�ที�ปริะชิุมื่วิสามื่ัญผ้้ถื้อิหุุ้้น	 คริั�งิ
ที�	2/2565	ผ้้ถื้อิหุุ้้นได้มื่ีมื่ติเป็นเอิกฉันท์ใหุ้้
บริิษััทอิอิกและเสนอิข่ายหุุ้้นก้้มื่้ลค่า	1	พัน
ล้านบาท	 เพ้�อิริอิงิรัิบแผนการิข่ยายธุริกิจ
ข่อิงิกลุ่มื่	 B	 ในปีหุ้น้า	 ซ่�งิเร็ิวๆ	 นี�จะมีื่การิ
ปริะชิุมื่คณะกริริมื่การิบริิษััท	 เพ้�อิกำาหุ้นด
แผนธุริกิจในปีหุ้น้า	 เพ้�อิที�จะผลักดันผล
ปริะกอิบการิข่อิงิ	B	 ใหุ้้เติบโตก้าวกริะโดด	
และสริ้างิผลตอิบแทนที�ดีกลับส้่ผ้้ถื้อิหุุ้้น

มื่ั�นใจไตริมื่าส	4/65	ผลงิานโดดเด่น	
ธุริกิจข่นส่งิสดใส-จับมื่้อิกลุ่มื่	Wearhouse	

ลุยข่ยายฐานล้กค้า

B
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นายวิีศัาล ชวีลิตุานนท์ ริองปริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริด้านศัักยภิาพองค์์กริ รัิกษัาการิแทน ปริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ 
บริิษััท ปตุท. นำ�ามันและการิค้์าปลีก จำำากัด (มหาชน) OR	เปิดเผยว่า	คณะกริริมื่การิ	ORในการิปริะชุิมื่ครั้ิงิที�	11/2565	เมื่้�อิ
วันที�	23	พฤศจิกายน	2565	ได้อินุมื่ัติแผนการิลงิทุน	5	ปี(ปี	2566	-2570)จำานวน	101,486.8	ล้านบาท	ซ่�งิจัดทำาภายใต้วิสัยทัศน์	
“Empowering	All	Toward	Inclusive	Growth	หุ้ร้ิ	อิเติมื่เต็มื่โอิกาส	เพ้�อิทุกการิเติบโต	ร่ิวมื่กัน”	โดยมีื่กลยุทธ์ข่อิงิการิเติบโตแบบ	
Outside	–In	Growth	ใช้ิปริะโยชินจ์ากจุดแข็่งิข่อิงิ	OR	อิาทิเคร้ิอิข่่ายสถืานบีริิการินำ�ามื่นั	เคร้ิ	อิข่่ายริา้นค้าต่างิ	ๆ 	(Physical	Platform)
ควบค่้กับ	Digital	Platform	เพ้�อิสร้ิางิคุณค่าร่ิวมื่กันกับพันธมื่ิตริทางิธุริกิจ	ก่อิใหุ้้เกิด	“Inclusive	Growth	Platform”ในการิส่งิต่อิ
โอิกาสใหุ้้กับผ้้ปริะกอิบการิทุกข่นาดเติบโตไปพร้ิอิมื่กับ	OR

แผนการิลงิทุน	5	ปี	จำานวน	101,486.8	ล้านบาท	แบ่งิตามื่กลุ่มื่ธุริกิจหุ้ลักดังินี�

การิลงิทุนข่อิงิ	OR	 เพ้�อิรัิกษัาความื่เป็นผ้้นำาในปริะเทศไทยในการิดำาเนินธุริกิจที�เกี�ยวข้่อิงิกับนำ�ามื่ัน	 (Oil	 Ecosystem)	 ริวมื่ทั้งิเพิ�มื่
ปริะสิทธิภาพโคริงิสร้ิางิพ้�นฐานและเคร้ิอิข่่ายริะบบจัดเก็บและการิกริะจายผลิตภัณฑ์์เพ้�อิรัิกษัาความื่สามื่าริถืในการิแข่่งิขั่น	และ
สร้ิางิความื่แข็่งิแกร่ิงิใหุ้้กับธุริกิจพลังิงิานแบบผสมื่ผสานเพ้�อิการิเคล้�อินที�อิย่างิไร้ิริอิยต่อิ	(Seamless	Mobility)	เพ้�อิตอิบโจทย์
ความื่ต้อิงิการิข่อิงิผ้้บริิโภคที�หุ้ลากหุ้ลาย	มืุ่่งิเน้นส่้การิใช้ิพลังิงิานสะอิาดผ่านการิลงิทุนข่ยายเคร้ิอิข่่ายสถืานีชิาร์ิจริถืยนต์ไฟฟ้า
“EV	Station	PluZ”	ทั้งิในและนอิก	สถืานีบริิการิ	PTT	Station	อีิกทั้งิมืุ่่งิหุ้วังิเพิ�มื่ความื่แข็่งิแกร่ิงิในธุริกิจ	Café	Amazon	
ตลอิด	Value	chain	ริวมื่ทั้งิหุ้าโอิกาสทางิธุริกิจเพ้�อิตอิบโจทย์	All	Lifestyles

เพ้�อิการิเติบโตร่ิวมื่กับพันธมิื่ตริทางิธุริกิจ	นอิกจากน้นัยงัิแสวงิหุ้าการิเติบโตในต่างิปริะเทศผ่านการิข่ยายเคร้ิ	อิข่่ายไปยังิปริะเทศใหุ้ม่ื่ๆ	
ร่ิวมื่ลงิทุนกับพันธมื่ิตริที�มื่ีศักยภาพ	(Asset-Light	Growth)	ในตลาดใหุ้ม่ื่และยังิแสวงิหุ้าธุริกิจใหุ้ม่ื่	(OR	new	S-curve)	
เพ้�อิสนับสนุนต่อิยอิดในธุริกิจปัจจุบัน	สร้ิางิการิเติบโตที�ยั�งิย้น

เปิดแผนกลงิทุน	5	ปี	(66	-70)	
ตั�งิงิบ	101,486.8	ลบ.
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หุ้ลักทรัิพย์บัวหุ้ลวงิ	ชีิ�ตลาดหุุ้้นย่อิตัว	โอิกาส
ดีในการิทยอิยซ้�อิ	“กอิงิทุน	SSF-RMF”	เพ้�อิ
นำาไปลดหุ้ย่อินภาษีัปี	 2565	 ช้ิกริะจายการิ
ลงิทุนผ่าน	 “กอิงิทนุตริาสาริหุ้นี�	 กอิงิทุนหุุ้้น
ทั�วโลกกอิงิทุนหุุ้้นไทย”	พร้ิอิมื่แนะนำาริะบบ
บริิหุ้าริพอิร์ิตการิลงิทุนผ่านกอิงิทุนริวมื่แบบ
อัิตโนมื่ติัตัวช่ิวยจัดพอิร์ิตกอิงิทุนริวมื่แบบ
มื่อ้ิอิาชีิพ

นายเสิริิมศัักดิ� วีงศ์ัสิิทธิโชค์ ผูู้้อำานวีย
การิอาว๊ีโสิ ฝ่่ายค้์าตุริาสิาริการิเงิน 
บริิษััทหลักทรัิพย์ บัวีหลวีง จำำากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า	ในช่ิวงิที�ผ่านมื่าสินทรัิพย์
เสี�ยงิทั�วโลกพักฐานย่อิตัวลงิมื่าพอิสมื่ควริ	
ทั�งิตลาดหุุ้้นสหุ้รัิฐฯและตลาดปริะเทศพัฒนา
แล้ว	จากสถืานการิณ์อัิตริาเงิินเฟ้อิส้งิ	 และ
อัิตริาดอิกเบี�ยทั�วโลกที�อิย่้ริะดับส้งิแต่นบั
ตั�งิแต่ต้นเด้อินพฤศจิกายนที�ผ่านมื่า	 เริา
เริิ�มื่เห็ุ้นสัญญาณอัิตริาเงิินเฟ้อิ	 โดยเฉพาะ
ในสหุ้รัิฐฯ	 ส้งิข่่�นน้อิยกว่าที�คาดการิณ์	 แม้ื่
ธนาคาริกลางิสหุ้รัิฐ	 (Fed)	จะยังิคงิปรัิบข่่�น
อัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายอีิกในปีนี�	 ท่ามื่กลางิ
แริงิกดดันด้านเงิินเฟ้อิที�ยังิอิย่้ริะดับส้งิ	 แต่
อัิตริาที�เพิ�มื่ข่่�นในปี	2566	อิาจน้อิยลงิ

จากภาพริวมื่ตลาดหุุ้้นในช่ิวงินี�ที�ย่อิตัวลงิมื่า	
ข่ณะที�ในช่ิวงิ	 1-2	 ปีข้่างิหุ้น้า	มื่อิงิสินทรัิพย์
เสี�ยงิมีื่โอิกาสฟ้�นตัวส้งิ	 จากความื่เสี�ยงิ
เงิินเฟ้อิในสหุ้รัิฐฯ	ที�คงิไม่ื่ส้งิไปกว่านี�หุ้ลังิผ่าน
จุดส้งิสุดมื่าแล้ว	ปริะกอิบกับอัิตริาดอิกเบี�ย
ในปี	 2566มีื่โอิกาสทริงิตัวหุ้ร้ิอิปรัิบตัวลด
ลงิได้	 ส่วนตลาดหุุ้น้จีนที�มื่ปีริะเดน็	 ZERO-
COVID	 เช้ิ�อิในช่ิวงิคร่ิ�งิแริกปี	2566	จะเริิ�มื่
เห็ุ้นความื่ชัิดเจนในการิเปิดปริะเทศ	ฉะนั�นช่ิวงิ

นี�ถ้ือิเป็นจังิหุ้วะที�ดีในการิทยอิยสะสมื่กอิงิทุน
ริวมื่เพ้�อิการิอิอิมื่	(SSF)	และกอิงิทุนริวมื่เพ้�อิ
การิเลี�ยงิชีิพ	(RMF)	เพ้�อินำาไปลดหุ้ย่อินภาษีั
ปี	2565

สำาหุ้รัิบการิลงิทุนในกอิงิทุน	 SSF-RMF	
ริายงิาน	BLS	Top	Funds	ข่อิงิหุ้ลักทรัิพย์
บัวหุ้ลวงิ	แนะนำานกัลงิทุนกริะจายการิลงิทุน
อิอิกเป็น	3	ส่วนหุ้ลัก	ค้อิ	

1.	 กอิงิทุนตริาสาริหุ้นี�	 ที�มื่นีโยบายลงิทุนใน
ตริาสาริหุ้นี�ปริะเภทต่างิ	ๆ 	ภาครัิฐและเอิกชิน
ทั�งิในและต่างิปริะเทศ	 เพริาะกอิงิทุนตริาสาริ
หุ้นี�จะช่ิวยทำาใหุ้้พอิร์ิตลงิทุนไม่ื่ผันผวนมื่าก
นัก	 และสามื่าริถืสร้ิางิผลตอิบแทนได้อิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	ไม่ื่หุ้ว้อิหุ้วา	เน้นความื่มื่ั�นคงิ	เหุ้มื่าะ
กับผ้้ที�รัิบความื่เสี�ยงิได้ตำ�า	 สำาหุ้ริับกอิงิทุน
แนะนำา	ค้อิ	กอิงิทนุเปิดเคเคพ	ีอิินคัมื่เพ้�อิการิ
เลี�ยงิชีิพ	ชินดิทั�วไป	(KKP	 INRMF)	 ที�มื่นีโย
บายลงิทุนในตริาสาริหุ้นี�ข่อิงิบริิษััทเอิกชินที�
มื่ปัีจจัยพ้�นฐานที�ดีมื่แีนวโน้มื่เติบโตส้งิและมีื่
เสถีืยริภาพทางิการิเงิินที�ดี

2.	 กอิงิทุนหุุ้้นทั�วโลก	 ที�มื่ีนโยบายกริะจาย
การิลงิทุนไปในหุุ้้นข่อิงิบริิษััทชัิ�นนำาริะดับโลก
เหุ้มื่าะกับผ้้ที�รัิบความื่เสี�ยงิได้ส้งิ	 ซ่�งิกอิงิทุน
ปริะเภทนี�จะช่ิวยเพิ�มื่โอิกาสในการิสร้ิางิผล
ตอิบแทนที�ดีทางิหุ้น่�งิใหุ้้กับนกัลงิทุน
สำาหุ้ริับกอิงิทุนแนะนำา	 ค้อิ	 กอิงิทุนเปิด
บัวหุ้ลวงิหุุ้้นโกลบอิลเพ้�อิการิเลี�ยงิชีิพ	
(B-GLOBALRMF)	 มีื่นโยบายลงิทุนหุุ้้นทั�ว
โลกคุณภาพดี	 เติบโตส้งิ	 โดยจะกริะจายตัว
ไปในหุ้ลากหุ้ลายกลุ่มื่อุิตสาหุ้กริริมื่หุ้นุนใหุ้้
พอิร์ิตไม่ื่กริะจุกตัวอิย่้ในปริะเทศใดปริะเทศ

หุ้น่�งิ	 ข่ณะที�ผลตอิบแทนในช่ิวงิที�ผ่านมื่า
สามื่าริถืทำาผลงิานอิอิกมื่าได้ดีก่อินย่อิตัวลงิ
ในปีนี�ตามื่ตลาดหุุ้้นทั�วโลก

3.กอิงิหุุ้้นไทย	 ที�มื่ีนโยบายลงิทุนในหุุ้้นข่อิงิ
บริิษััทที�มื่ปัีจจัยพ้�นฐานที�ดี	ซ่�งิกอิงิทนุปริะเภท
นี�นกัลงิทุนยังิคงิต้อิงิมื่ติีดพอิร์ิตไว้	เน้�อิงิจาก
ภาพริวมื่เศริษัฐกิจไทยยังิคงิอิย่้ในทิศทางิ
ฟ้�นตัวอิย่างิต่อิเน้�อิงิจากการิเปิดเมื่อ้ิงิ	 ซ่�งิได้
รัิบแริงิหุ้นนุหุ้ลักมื่าจากภาคการิท่อิงิเที�ยว
และการิบริิโภคจากภาคเอิกชิน	ข่ณะที�คณะ
กริริมื่การินโยบายการิเงิิน	(กนงิ.)	มีื่แนวโน้มื่
ปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยแบบค่อิยเป็นค่อิยไป	
ทำาใหุ้้ยังิเป็นปัจจัยสนับสนุนเศริษัฐกิจใหุ้้ฟ้�น
ตัวต่อิไปได้	สำาหุ้รัิบกอิงิทุนแนะนำา	ค้อิ

กอิงิทุนเปิดเคเคพีหุุ้้นทุนเพ้�อิการิเลี�ยงิชีิพ	
(KKP	EQRMF)	 เน้นลงิทุนหุุ้้นข่อิงิบริิษััทที�มื่ี
ผลปริะกอิบการิที�ดีมื่แีนวโน้มื่การิเติบโตส้งิ	
และมื่ีความื่มื่ั�นคงิด้านฐานะทางิการิเงิิน	 ซ่�งิ
หุุ้้นในพอิร์ิตจะกริะจายตัวในหุ้ลากหุ้ลายกลุ่มื่	
ได้แก่	พลังิงิาน,	ธนาคาริ,	พาณิชิย์,	อิาหุ้าริ
เคร้ิ�อิงิด้�มื่	และวัสดุก่อิสร้ิางิ
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“สำาหุ้รัิบนักลงิทุนที�รัิบความื่เสี�ยงิได้ปานกลางิ	-	มื่าก	ริายงิาน	BLS	Top	Funds	แนะนำาจัดพอิร์ิตลงิทุนโดยใหุ้้นำ�าหุ้นักในหุุ้้นไทย
ปริะมื่าณ	30%	หุุ้้นทั�วโลก	30%	ตริาสาริหุ้นี�	20-30%	ที�เหุ้ล้อิ	10%	กริะจายการิลงิทุนเพ้�อิเพิ�มื่ผลตอิบแทนในตลาดและสินทรัิพย์
ทางิเล้อิก	เช่ิน	ตลาดเวียดนามื่	หุุ้้นเทคโนโลยี	และทอิงิคำา	แมื่ที้�ผ่านมื่าตลาดเวียดนามื่จะปรัิบตัวลงิแริงิ	แต่ยังิเป็นตลาดที�นา่สนใจ	
เพริาะเศริษัฐกิจในช่ิวงิ	3	ปีข้่างิหุ้น้า	GDP	มื่ีแนวโน้มื่เติบโตเฉลี�ย	6-8%	ต่อิปี	ถ้ือิว่าเป็นตัวเลข่ที�ส้งิ	ส่วนผ้้ที�รัิบความื่เสี�ยงิได้ตำ�า	
แนะลงิทุนในตริาสาริหุ้นี�ปริะมื่าณ	50-70%	ที�เหุ้ล้อิ	20-30%	ลงิทุนในหุุ้้นไทยและหุุ้้นทั�วโลก”

อิย่างิก็ดสีำาหุ้รัิบผ้้ลงิทุนที�ไมื่อ่ิยากพลาดจังิหุ้วะการิลงิทุนในกอิงิทุนริวมื่	ผ่าน	BLS	Top	Funds	
ริายงิานอัิปเดตสถืานการิณ์การิลงิทุนทั�วโลกแบบ	Weekly	พร้ิอิมื่แนะนำากอิงิทุนตัวท็อิป	จาก	
18	บลจ.	และริายงิาน	BLS	Top	Funds	:	Consensus	Call	ที�ริวบริวมื่คำาแนะนำาการิลงิทุน
แบบเจาะล่กตามื่ริายสินทรัิพย์	 เพียงิเปิดบัญชีิกอิงิทุนริวมื่อิอินไลน์กับหุ้ลักทรัิพย์บัวหุ้ลวงิ	
ผ่าน	www.bualuang.co.th

นายเสริิมื่ศักดิ	์กล่าวต่อิว่า	สำาหุ้รัิบนักลงิทุนที�กำาลงัิมื่อิงิหุ้าตัวช่ิวยจดัพอิร์ิตกอิงิทนุริวมื่แบบ
มื่้อิอิาชิีพหุ้ลักทริัพย์บัวหุ้ลวงิ	 แนะนำาบริิการิ	BLS	 Top	 Funds	Portfolio	 :	 Auto	Asset	
Allocation	 ริะบบบริิหุ้าริพอิริ์ตการิลงิทุนผ่านกอิงิทุนริวมื่แบบอัิตโนมื่ัติ	 ด้วยการิกริะจา
ยการิลงิทุนในสินทริัพย์ต่างิ	ๆ 	ผ่านกอิงิทุนริวมื่ที�หุ้ลักทริัพย์บัวหุ้ลวงิทำาการิคัดเล้อิกจาก	

18	บลจ.	ชิั�นนำา	โดยใชิ้ทั�งิการิวิเคริาะหุ้์เชิิงิคุณภาพและเชิิงิปริิมื่าณ

สำาหุ้ริับจุดเด่นข่อิงิบริิการินี�	ค้อิ

1.ใชิ้เทคโนโลยีในการิบริิหุ้าริจัดการิกอิงิทุนส่วนบุคคล

2.	 มีื่ใหุ้้เล้อิก	 3	 กลยุทธ์ย่อิย	 โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีื่นำ�าหุ้นักการิลงิทุนใน
สินทริัพย์ที�ต่างิกันอิอิกไปตามื่ริะดับข่อิงิความื่เสี�ยงิ	 เพ้�อิใหุ้้เหุ้มื่าะกับความื่
ต้อิงิการิข่อิงิผ้้ลงิทุน	ค้อิ	Conservative	Asset	Allocation	(CAA)	เสี�ยงิ
ตำ�า,	Moderate	Asset	Allocation	(MAA)	เสี�ยงิปานกลางิ,	Aggressive	
Asset	Allocation	(AAA)	เสี�ยงิส้งิ

3.	มีื่ผ้จ้ดัการิกอิงิทนุคอิยตดิตามื่การิลงิทุนและปรัิบพอิร์ิตใหุ้้โดยอัิตโนมื่ติั
หุ้ากมื่ีสถืานการิณ์ที�ทำาใหุ้้เกิดการิเปลี�ยนแปลงิมืุ่มื่มื่อิงิต่อิริาคาสินทริัพย์

4.	ส่งิคำาสั�งิอิัตโนมื่ัติโดยใชิ้ริะบบคอิมื่พิวเตอิริ์ในการิอิอิกคำาสั�งิเพ้�อิซ้�อิข่ายกอิงิทุน
ได้อิย่างิอิัตโนมื่ัติ	 5.	ติดตามื่ผลการิลงิทุนได้งิ่าย	ๆ	ผ่านแอิปพลิเคชิัน	Streaming	
Fund+	หุ้ริ้อิพอิริ์ตการิลงิทุนผ่านเว็บไซต์หุ้ลักทริัพย์บัวหุ้ลวงิ

บล.บัวีหลวีง แนะลงท๊น 
“กองท๊น SSF-RMF” 

ลดหย่อนภิาษีัปี 65 ช่วีงตุลาดห้๊นย่อตัุวี

16 www.HoonInside.com  25 November 2022



สำานักงิานคณะกริริมื่การิกำากับหุ้ลัก
ทรัิพย์และตลาดหุ้ลักทรัิพย์	(ก.ล.ต.)	เปิด
รัิบฟังิความื่คิดเห็ุ้นการิปรัิบปรุิงิหุ้ลักการิ
และร่ิางิปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิกับลักษัณะ
ข่อิงิตั�วเงิินที�เข้่าข่่ายเป็นหุ้ลักทรัิพย์	เพ้�อิ
ใหุ้้มื่ีความื่ชัิดเจนและสอิดคล้อิงิกับทางิ
ปฏิิบัติข่อิงิภาคเอิกชิน	ริวมื่ทั�งิเพิ�มื่ความื่
สะดวกใหุ้้กับภาคเอิกชินมื่ากข่่�น

ตามื่ที�	ก.ล.ต.	มีื่หุ้ลกัเกณฑ์์กำาหุ้นดลกัษัณะ
ข่อิงิตั�วเงิินที�เข่้าข่่ายเป็นหุ้ลักทริัพย์	
เพ้�อิการิกำากับด้แลเฉพาะตั�วเงิินที�อิอิก
เพ้�อิจัดหุ้าเงิินทุนจากปริะชิาชินเป็นการิ
ทั�วไปตามื่เจตนาริมื่ณ์ข่อิงิ	พ.ริ.บ.	 หุ้ลัก
ทริัพย์ฯ	โดยได้ใชิ้บังิคับมื่าริะยะหุ้น่�งิแล้ว
นั�น	ก.ล.ต.	พบว่า	ยังิมื่ีบางิปริะเด็นที�เป็น
อิุปสริริคกับการิดำาเนินงิานข่อิงิภาค
เอิกชิน	 จ่งิมีื่แนวคิดปรัิบปรุิงิหุ้ลักการิ
ในการิกำาหุ้นดลักษัณะข่อิงิตั�วเงิินที�เข่้า

ข่่ายเป็นหุ้ลักทริัพย์	 ใหุ้้มื่ีความื่ชิัดเจน	
สอิดคล้อิงิกบัทางิปฏิิบตัขิ่อิงิภาคเอิกชิน	
ไมื่่เป็นอิุปสริริคและเพิ�มื่ความื่สะดวกใหุ้้
กับภาคเอิกชินมื่ากข่่�น	ริวมื่ทั�งิเป็นไปตามื่
เจตนาริมื่ณ์ข่อิงิพริะริาชิบัญญัติหุ้ลัก
ทริัพย์และตลาดหุ้ลักทริัพย์	พ.ศ.	2535	
(พ.ริ.บ.	 หุ้ลักทริัพย์ฯ)	 ที�ต้อิงิการิกำากับ
ดแ้ลเฉพาะตั�วเงินิที�อิอิกเพ้�อิจดัหุ้าเงินิทุน
จากปริะชิาชินเป็นการิทั�วไป

ก.ล.ต.	 ได้ปรัิบปรุิงิหุ้ลักเกณฑ์์และริ่างิ
ปริะกาศที�เกี�ยวกับลักษัณะข่อิงิตั�วเงิินที�
เข้่าข่่ายเป็นหุ้ลกัทริพัย์	โดยกำาหุ้นดใหุ้้ตั�ว
เงิินที�มื่ีลักษัณะดังิต่อิไปนี�	 ไมื่่เข่้าข่่ายเป็น
หุ้ลักทริัพย์	ได้แก่

(1)	 ตั�วเงิินที�อิอิกเพ้�อิเป็นหุ้ลักฐานใน
การิก้้ย้มื่ใหุ้้กับบริิษััทที�มื่ีวัตถืุปริะสงิค์ใน
การิปริะกอิบธุริกิจใหุ้้ก้้ย้มื่เงิิน*	 ซ่�งิไมื่่มื่ี

ลักษัณะเป็นการิริะดมื่ทุนในวงิกว้างิ	และ

(2)	ตั�วเงินิที�อิอิกใหุ้้กบับริษิัทัภายในกลุม่ื่
เดยีวกนั	เพ้�อิการิก้ย้ม้ื่ภายในกลุม่ื่	ซ่�งิไม่ื่มื่ี
ลักษัณะเป็นการิริะดมื่ทุนในวงิกว้างิจาก
ปริะชิาชินและมื่ีข่้อิความื่ในด้านหุ้น้าข่อิงิ
ตั�วเงิินว่า	“เปลี�ยนมื่้อิไมื่่ได้”

ทั�งินี�	 ก.ล.ต.	 ได้เผยแพร่ิเอิกสาริรัิบฟังิ
ความื่คิดเห็ุ้นดังิกล่าวที�เว็บไซต์	 ก.ล.ต	
https://www.sec.or.th/TH/Pages/
PB_Detail.aspx?SECID=850	
ผ้้ที�เกี�ยวข้่อิงิและผ้้สนใจสามื่าริถืแสดงิ
ความื่คิดเห็ุ้นได้ที� เ ว็บไซต์ 	 หุ้ร้ิอิทางิ	
e-mail:	 debt@sec.or.th	 จนถ่ืงิวันที�	
22	ธันวาคมื่	2565

ก.ล.ตุ. มีแนวีคิ์ดปรัิบปร๊ิงการิกำาหนดลักษัณะ 
“ตัุ�วีเงินที�เข้าข่ายเป็นหลักทรัิพย์” 
ให้ชัดเจำน – สิอดค์ล้องกับทางปฏิบัติุมากข้�น
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ttb	 analytics	 ปริะเมิื่นปี	 2565	 ตลาดที�
อิย่้อิาศัยในกรุิงิเทพฯและปริิมื่ณฑ์ลเติบโต	
11.6%	 จากการิข่ับเคล้�อินข่อิงิตลาดแนว
ริาบ	 บนความื่กังิวลข่อิงิตลาดในริะยะถัืด
ไปที�อิาจชิะลอิตัวจากอุิปสงิค์ที�จำากัดจาก
โคริงิสร้ิางิปริะชิากริ

ศ้นย์วิเคริาะห์ุ้เศริษัฐกิจ	 ทีทีบี	 หุ้ร้ิอิ	 ttb	
analytics	 ปริะเมื่ินปี	 2565	 ตลาดที�อิย่้
อิาศัยในกรุิงิเทพมื่หุ้านคริและปริิมื่ณฑ์ล
เติบโต	11.6%	จากการิขั่บเคล้�อินข่อิงิตลาด
แนวริาบ	ในข่ณะที�ตลาดอิาคาริชุิดเริิ�มื่เผชิิญ
กำาลังิซ้�อิที�ลดลงิจากเม็ื่ดเงิินที�ซ้�อิเพ้�อิการิ
ลงิทุนอิย่างิมื่ากจากผ้้ซ้�อิต่างิชิาติ	 โดยใน
ริะยะถัืดไปตลาดที�อิย่้อิาศัยในกรุิงิเทพฯ
และปริิมื่ณฑ์ล	เตรีิยมื่เผชิิญข้่อิจำากัดทั�งิฝัั่�งิ
อุิปทานด้านทำาเลในการิสร้ิางิที�อิย่้อิาศัย	(มื่ี
น้อิยและต้นทุนส้งิข่่�น)	 และอิุปสงิค์ที�ลดลงิ
จากกำาลังิซ้�อิและโคริงิสร้ิางิปริะชิากริ	 แนะ
เร่ิงิสร้ิางิบริริยากาศและกลุ่มื่ผ้้ซ้�อิใหุ้ม่ื่	รัิกษัา
โมื่เมื่นตัมื่การิเติบโต

ตลาดอิสังิหุ้าริิมื่ทรัิพย์ที�อิย่้อิาศัยใน
กรุิงิเทพฯและปริิมื่ณฑ์ล	 ปี	 2565	 ได้แริงิ
ขั่บเคล้�อินหุ้ลักจากตลาดแนวริาบเป็นหุ้ลัก	
มื่ีการิปรัิบเปลี�ยนพฤติกริริมื่ข่อิงิกลุ่มื่ผ้้ซ้�อิ
ในวัยสร้ิางิคริอิบครัิวและมื่คีวามื่พร้ิอิมื่ทางิ
ริายได้เล้อิกซ้�อิที�อิย่้อิาศัยแนวริาบที�มื่ีพ้�นที�
ส่วนตัว	ส่งิผลตอ่ิหุ้นว่ยโอินกริริมื่สทิธ์ิที�อิย่้
อิาศัยคาดเติบโต	 11.6%	 โดยมื่ีหุ้น่วยโอินที�
อิย่้อิาศัย	 187,000	 หุ้น่วย	 บนแริงิกดดัน
ฝัั่�งิตลาดอิาคาริชุิดที�แมื่้เริิ�มื่ฟ้�นตัวเทียบกับ
ปี	 2564	 แต่เมื่้�อิเทียบกับก่อินสถืานการิณ์
โควิด-19	 ยังิลดลงิกว่า	 26.5%	 จากการิ

ซ้�อิเพ้�อิลงิทุนที�ลดลงิอิย่างิมีื่นัยสำาคัญโดย
เฉพาะแริงิซ้�อิจากต่างิชิาติ

ตลาดที�อิย่้อิาศยัแนวริาบในพ้�นที�กรุิงิเทพฯ	
เห็ุ้นสัญญาณการิทำาตลาดบ้านเดี�ยวกลุ่มื่
บนส้งิข่่�นจากหุ้น่วยโอินที�เพิ�มื่ข่่�น	 14.8%	
โดยเฉพาะกลุ่มื่กำาลังิซ้�อิส้งิ	 สะท้อินผ่าน
ริาคาเฉลี�ยบ้านเดี�ยวในปี	 2565	 แตะหุ้ลังิ
ละ	 8.23	 ล้านบาท	 (เพิ�มื่ข่่�น	 24.4%	 เทียบ
ช่ิวงิก่อินสถืานการิณ์โควิด-19)	 ในข่ณะ
ที�กลุ่มื่กำาลังิซ้�อิปานกลางิ-ตำ�า	 เล้อิกซ้�อิ
ทาวน์โฮมื่ที�มื่ีหุ้น่วยโอินเพิ�มื่ข่่�น	17.7%	จาก
ริาคาที�เข้่าถ่ืงิง่ิายเฉลี�ยหุ้น่วยละ	2.97	 ล้าน
บาท	 ซ่�งิตำ�ากว่าริาคาเฉลี�ยบ้านแฝั่ดที�	 5.5	
ล้านบาท	 สำาหุ้ริับพ้�นที�ปริิมื่ณฑ์ล	 เริิ�มื่เห็ุ้น
สัญญาณการิเป็นพ้�นที�ริอิงิรัิบกำาลังิซ้�อิปาน
กลางิจากกรุิงิเทพฯ	 ที�เล้อิกซ้�อิที�อิย่้อิาศัย
ที�มื่ีพ้�นที�ส่วนตัว	 และสามื่าริถืเดินทางิไป-
กลับทำางิานในกรุิงิเทพฯ	 ด้วยริะดับริาคา
ยังิสามื่าริถืเข่้าถ่ืงิได้	 ในพ้�นที�ริอิยต่อิตะวัน
ตกจังิหุ้วัดสมืุ่ทริสาคริ	 ตะวันอิอิกจังิหุ้วัด
สมื่ทุริปริาการิ	และฝัั่�งิเหุ้นอ้ิจังิหุ้วัดปทุมื่ธานี	
ที�หุ้น่วยโอินบ้านเดี�ยวเพิ�มื่ส้งิข่่�น	 40.9%,	
23.4%,	และ	17.7%	ตามื่ลำาดับ	ริวมื่ถ่ืงิบ้าน
แฝั่ดที�เป็นทางิเล้อิกเพ้�อิริอิงิรัิบกลุ่มื่ผ้้ซ้�อิ
ที�ต้อิงิการิพ้�นที�ส่วนตัวบนริาคาที�ตำ�ากว่า
บ้านเดี�ยว	20-25%	ก็พบหุ้น่วยโอินเพิ�มื่ข่่�น	
9.7%	ในเข่ตปริิมื่ณฑ์ล

ในส่วนข่อิงิตลาดอิาคาริชุิดในกรุิงิเทพฯ	
แมื่้ใน	9	เด้อินแริกข่อิงิปี	2565	หุ้น่วยโอิน
กริริมื่สิทธ์ิเพิ�มื่ข่่�น	7.3%	แต่เป็นการิฟ้�นตัว
จากฐานที�ปรัิบลดในปี	 2564	 กว่า	 30%	
กอิปริกับมื่ล้ค่าโอินกริริมื่สิทธ์ิพบหุ้ดตัวที�	

2.5%	สะทอ้ินถ่ืงิกำาลังิซ้�อิที�เริิ�มื่ชิะลอิตวั	โดย
เฉพาะกลุ่มื่ซ้�อิเพ้�อิการิลงิทุนและเก็งิกำาไริ
จากผ้้ซ้�อิต่างิชิาติที�เม็ื่ดเงิินเข้่าซ้�อิอิาคาริชุิด
ลดลงิจากช่ิวงิส้งิสุดกว่า	40%	เมื่้�อิเทียบกับ
ช่ิวงิก่อินสถืานการิณ์โควิด-19	สอิดคล้อิงิ
กับพ้�นที�ปริิมื่ณฑ์ล	 ที�หุ้น่วยโอินกริริมื่สิทธ์ิ
เพิ�มื่ส้งิข่่�น	22.5%	แต่มื่ล้ค่าโอินกลบัเพิ�มื่ข่่�น
เพียงิ	8.9%	ที�เป็นสัญญาณชีิ�ข่อิงิการิชิะลอิ
ตัวข่อิงิกำาลังิซ้�อิในตลาดอิาคาริชุิด

ทั�งินี�	 จากร้ิปแบบการิเล้อิกซ้�อิที�อิย่้อิาศัย
ข่อิงิผ้้คนในกรุิงิเทพฯและปริิมื่ณฑ์ล	 ที�
ขั่บเคล้�อินผ่านตลาดแนวริาบ	 มีื่แนวโน้มื่
ที�ในริะยะถืัดไป	 ตลาดอิสังิหุ้าริิมื่ทรัิพย์จะ
เริิ�มื่เจอิข้่อิจำากัดและอิาจเข้่าส่้ช่ิวงิชิะลอิ
ตัวจากพ้�นที�พัฒนาที�อิย่้อิาศัยแนวริาบใน
พ้�นที�กรุิงิเทพฯ	 ที�จำากัด	 ริวมื่ถ่ืงิในพ้�นที�
ปริิมื่ณฑ์ล	 การิเล้อิกซ้�อิที�อิย่้อิาศัยใหุ้ม่ื่ยังิ
คงิริะจุกตัวบริิเวณพ้�นที�ริอิยต่อิกับพ้�นที�
กรุิงิเทพฯ	 เน้�อิงิจากผ้้ซ้�อิส่วนใหุ้ญ่เดิน
ทางิไปกลับทำางิานในกรุิงิเทพฯ	 ริวมื่ถ่ืงิที�
อิย่้อิาศัยเป็นสินค้าคงิทนที�สามื่าริถืส่งิต่อิ
เป็นมื่ริดก	 ส่งิผลต่อิคนในยุคถัืดไปบนฐาน
ข่อิงิคริอิบครัิวที�มื่ีข่นาดเล็กลงิก็อิาจไมื่่มื่ี
ความื่จำาเป็นต้อิงิซ้�อิที�อิย่้อิาศัยเอิงิ	 ริวมื่
ถ่ืงิแริงิกดดันในฝัั่�งิตลาดแนวส้งิที�ผ้้ซ้�อิริาย
ใหุ้ม่ื่เริิ�มื่ลดลงิจากโคริงิสร้ิางิปริะชิากริที�
เปลี�ยนแปลงิไป	 ริวมื่กับแนวคิดข่อิงิคน
รุ่ินใหุ้ม่ื่ที�ไมื่่ต้อิงิการิถ้ืกจำากัดสภาพคล่อิงิ
ทางิการิเงิินในริะยะยาว	 และเพิ�มื่โอิกาส
การิเปลี�ยนที�ทำางิานในอินาคต	 เริิ�มื่หัุ้นมื่า
มื่อิงิการิเช่ิาเพ้�อิอิาศัยมื่ากข่่�นจากหุ้น่วย
อิาคาริชุิดที�มื่ีอิย่้ทุกทำาเลในกรุิงิเทพฯและ
ปริิมื่ณฑ์ล

ttb analytics ปริะเมินปี 2565 
ตุลาดที�อยู่อาศััยในกร๊ิงเทพฯและปริิมณฑลเติุบโตุ 11.6% 

จำากการิขับเค์ลื�อนของตุลาดแนวีริาบ
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ดังินั�น	 เพ้�อิกริะตุ้นใหุ้้ตลาดที�อิย่้อิาศัยในกริุงิเทพฯและปริิมื่ณฑ์ล	 ยังิรัิกษัาโมื่เมื่นตัมื่การิเติบโต	 ttb	 analytics	 หุ้นุนใช้ิกลยุทธ์สร้ิางิ
บริริยากาศการิตลาดใหุ้้ค่กคักโดยสร้ิางิผ้้ซ้�อิริายใหุ้มื่่	พลิกจากข้่อิจำากัดด้านทำาเลที�ต้อิงิตอิบโจทย์ด้านความื่สะดวกในการิทำางิานส่งิผล
ใหุ้้ทำาเลที�อิย่้อิาศัยค่อินข้่างิจำากัด	 ริวมื่ถ่ืงิจำานวนปริะชิากริชิะลอิตัวเป็นปัจจัยลดทอินภาพบวกข่อิงิตลาดที�อิย่้อิาศัยในพ้�นที�กรุิงิเทพฯ
และปริิมื่ณฑ์ล	โดยหัุ้นมื่ามืุ่ง่ิเน้นตลาดผ้้ซ้�อิต่างิชิาติที�มื่คีวามื่นา่สนใจ	เน้�อิงิจากมื่กีำาลังิซ้�อิ	โดยเฉพาะกลุ่มื่แริงิงิานทักษัะส้งิที�เป็นเป้าหุ้มื่าย
ด่งิด้ดใหุ้้เข้่ามื่าทำางิานในไทยเพ้�อิช่ิวยยกศักยภาพข่อิงิภาคอุิตสาหุ้กริริมื่ในริะยะยาว	ริวมื่ถ่ืงิโอิกาสในการิเปิดพ้�นที�ศักยภาพใหุ้มื่่ในพ้�นที�
กรุิงิเทพฯ	แถืบชิานเมื่้อิงิ	หุ้ร้ิอิ	ปริิมื่ณฑ์ลริอิบนอิก	ที�ปกติเป็นข้่อิจำากัดการิเดินทางิไปกลับที�ทำางิานข่อิงิผ้้ซ้�อิชิาวไทย	หุ้ร้ิอิ	สำาหุ้รัิบกลุ่มื่
ผ้้ส้งิอิายุต่างิชิาติเกษีัยณอิายุที�มื่ีวัตถุืปริะสงิค์เพ้�อิการิอิย่้อิาศัย

อิย่างิไริก็ตามื่	ถ่ืงิแมื่้ตลาดผ้้ซ้�อิต่างิชิาติจะช่ิวยเติมื่กำาลังิซ้�อิใหุ้ม่ื่	และข่ยายพ้�นที�ทำาตลาดที�อิย่้อิาศัย	แต่ปริะเด็นสำาคัญ	ค้อิ	กฎริะเบียบที�มื่ี
อิย่้ในปัจจุบันยังิไม่ื่รัิดกุมื่เพียงิพอิและจำาเป็นอิย่างิยิ�งิที�ต้อิงิอิอิกกฎริะเบยีบใหุ้้รัิดกุมื่กว่าที�มื่อีิย่้อิย่างิมื่าก	ในการิพิจาริณาอินญุาตใหุ้้ชิาว
ต่างิชิาติซ้�อิที�อิย่้อิาศัยแนวริาบ	เพ้�อิป้อิงิกันไมื่่ใหุ้้ผ้้ซ้�อิในปริะเทศได้รัิบผลกริะทบ	เช่ิน	

	 1)	การิตริวจสอิบและสำาแดงิที�มื่าข่อิงิเงิินที�เข้่าซ้�อิที�อิย่้อิาศัยเพ้�อิคัดกริอิงิใหุ้้ผ้ซ้้�อิเป็นกลุ่มื่แริงิงิานที�มื่ทัีกษัะและป้อิงิกันกลุ่มื่เงิินทุนที�
ผิดกฎหุ้มื่าย	
	 2)	การิกำาหุ้นดโควตาเป็นย้นิตต่อิปีสำาหุ้รัิบการิซ้�อิข่อิงิชิาวต่างิชิาติ	
	 3)	กำาหุ้นดพ้�นที�อินญุาตเฉพาะที�บังิคับโดยกฎหุ้มื่ายผังิเมื่อ้ิงิเพิ�มื่ข้่อิจำากัดด้านการิริวมื่แปลงิใหุ้ญส่ำาหุ้รัิบใช้ิเพ้�อิผิดวัตถุืปริะสงิค์	หุ้ร้ิอิ	
	 4)	กำาหุ้นดเฉพาะใหุ้้ผ้้ซ้�อิกลุ่มื่แริกเป็นผ้้ใช้ิแหุ้ล่งิงิานในไทยที�ถ้ืกต้อิงิตามื่กฎหุ้มื่าย	เป็นต้น	

ttb analytics ปริะเมินปี 2565 
ตุลาดที�อยู่อาศััยในกร๊ิงเทพฯและปริิมณฑลเติุบโตุ 11.6% 

จำากการิขับเค์ลื�อนของตุลาดแนวีริาบ
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นายศ๊ัภิรัิตุน์ ศิัริิส๊ิวีริริณางกรูิ ปริะธาน
กิตุติุมศัักดิ�กล่๊มอ๊ตุสิาหกริริม
ยานยนต์ุ สิภิาอ๊ตุสิาหกริริมแห่ง
ปริะเทศัไทย (สิ.อ.ท.)	 และนายสุริพงิษ์ั	
ไพสิฐพัฒนพงิษ์ั	ริอิงิปริะธานและโฆษักกลุ่มื่
อุิตสาหุ้กริริมื่ยานยนต์	 สภาอุิตสาหุ้กริริมื่
แหุ่้งิปริะเทศไทย	 (ส.อิ.ท.)	 ร่ิวมื่แถืลงิข่่าว
เปิดเผยจำานวนการิผลิต	 ยอิดข่ายภายใน
ปริะเทศ	 และการิส่งิอิอิกริถืยนต์และริถื
จักริยานยนต์ข่อิงิปริะเทศ	 ในเด้อินตุลาคมื่	
2565	ดังิต่อิไปนี�

การิผลิต

จำานวนริถืยนต์ทั�งิหุ้มื่ดที�ผลิตได้ในเด้อิน
ตุลาคมื่	2565	มื่ีทั�งิสิ�น	 170,717	 คัน	 เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	10.83	
จากการิผลิตเพ้�อิส่งิอิอิกเพิ�มื่ข่่�นร้ิอิยละ	
9.75	เพริาะได้รัิบชิิ�นส่วน	เซมื่ิคอินดักเตอิร์ิ
เพิ�มื่ข่่�นในริถืยนต์นั�งิบางิรุ่ิน	ทำาใหุ้้ผลิตเพ้�อิ
ส่งิอิอิกมีื่สัดส่วนถ่ืงิร้ิอิยละ	57.13	ข่อิงิยอิด
ผลิตทั�งิหุ้มื่ด	 และผลิตเพ้�อิข่ายในปริะเทศ
เพิ�มื่ข่่�นจากตุลาคมื่ปีที�แล้วร้ิอิยละ	 12.31	
แต่ลดลงิจากเด้อินกันยายน	2565	ร้ิอิยละ	
4.75

จำานวนริถืยนต์ที�ผลิตได้ในเด้อินมื่กริาคมื่	-	
ตุลาคมื่	2565	มีื่จำานวนทั�งิสิ�น	1,534,754	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	
2564	ร้ิอิยละ	12.36

ริถืยนต์นั�งิ	 เด้อินตุลาคมื่	 2565	 ผลิตได้	
59,406	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	
ร้ิอิยละ	6.60

ยอิดผลิตข่อิงิริถืยนต์นั�งิ	 ตั�งิแต่เด้อิน
มื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	มื่จีำานวน	476,547	
คัน	 มื่ีสัดส่วนร้ิอิยละ	 31.05ข่อิงิยอิดการิ
ผลิตทั�งิหุ้มื่ด	 ลดลงิจากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	3.45

ริถืยนต์โดยสาริข่นาดตำ�ากว่า	 10	 ตัน	 และ
มื่ากกว่า	 10	 ตัน	 ข่่�นไป	 ในเด้อินตุลาคมื่	
2565	ผลิต	21	คัน	ซ่�งิไมื่่มื่ีการิผลิตในเด้อิน
ตุลาคมื่	 2564	 แต่ตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	 -	
ตุลาคมื่	2565	ผลิตได้	35	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
20.69

ริถืยนต์บริริทุก	 เด้อินตุลาคมื่	2565	ผลิต
ได้ทั�งิหุ้มื่ด	 111,290	คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	 2564	 ริ้อิยละ	 13.20	 และตั�งิแต่
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2565	 ผลิตได้
ทั�งิสิ�น	 1,058,172	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
มื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	21.29
ริถืกริะบะข่นาด	1	ตัน	เด้อินตุลาคมื่	2565	
ผลิตได้ทั�งิหุ้มื่ด	 108,003	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	 13.88	 และ
ตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	ผลิต
ได้ทั�งิสิ�น	 1,023,502	 คัน	 มีื่สัดส่วนร้ิอิยละ	
66.69	 ข่อิงิยอิดการิผลิตทั�งิหุ้มื่ด	 เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิย
ละ	21.22	โดยแบ่งิเป็น

•	 ริถืกริะบะบริริทุก	 248,419	คัน	 เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิย
ละ	16.23

•	ริถืกริะบะดับเบิลแค็บ	648,788	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิย
ละ	22.65

•	ริถืกริะบะ	PPV	126,295	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
24.27

ริถืบริริทุกข่นาดตำ�ากว่า	5	ตัน	-	มื่ากกว่า	10	
ตัน	เด้อินตุลาคมื่	2565	ผลิตได้	3,287	คัน	
ลดลงิจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	5.27	
ริวมื่เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	ผลิต
ได้	34,670	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	
-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	23.55

ผลิตเพ้�อิส่งิอิอิก

เด้อินตุลาคมื่	 2565	ผลิตได้	 97,832	คัน	
มื่ีสัดส่วนร้ิอิยละ	57.31	ข่อิงิยอิดการิผลิต
ทั�งิหุ้มื่ด	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	
ร้ิอิยละ	9.75	ส่วนเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	
2565	 ผลิตเพ้�อิส่งิอิอิกได้	 844,206	 คัน	
เท่ากับร้ิอิยละ	 55.01	 ข่อิงิยอิดการิผลิต
ทั�งิหุ้มื่ด	 เพิ�มื่ข่่�นจากปี	 2564	 ริะยะเวลา
เดียวกัน	ร้ิอิยละ	7.02

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 

เพริาะไดรั้ิบชิ�นส่ิวีน เซื้มิค์อนดักเตุอร์ิเพิ�มข้�นในริถยนต์ุนั�งบางร่๊ิน
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ริถืยนต์นั�งิ	 เด้อินตุลาคมื่	 2565	ผลิตเพ้�อิ
การิส่งิอิอิก	33,895	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	 2564	 ริ้อิยละ	 22.37	 และตั�งิแต่
เด้อินมื่กริาคมื่	-	 ตุลาคมื่	2565	ผลิตเพ้�อิ
ส่งิอิอิกได้ทั�งิสิ�น	 224,249	 คัน	 มีื่สัดส่วน
ร้ิอิยละ	47.06	ข่อิงิยอิดผลิตริถืยนต์นั�งิ	ซ่�งิ
ลดลงิจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	 ตุลาคมื่	2564	
ร้ิอิยละ	6.59

ริถืกริะบะข่นาด	1	ตัน	เด้อินตุลาคมื่	2565	
มื่ียอิดการิผลิตเพ้�อิการิส่งิอิอิก	 63,937	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	 ริ้อิย
ละ	4.06	และตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	
2565	ผลิตเพ้�อิส่งิอิอิกได้ทั�งิสิ�น	 619,957	
คัน	 มีื่สัดส่วนร้ิอิยละ	60.57	ข่อิงิยอิดการิ
ผลิตริถืกริะบะ	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	12.98	โดยแบ่งิเป็น

•	ริถืกริะบะบริริทุก	72,613	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	7.37
•	ริถืกริะบะดับเบิลแค็บ	478,534	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิย
ละ	13.62

•	ริถืกริะบะ	PPV	68,810	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
14.76

ผลิตเพ้�อิจำาหุ้น่ายในปริะเทศ
เด้อินตุลาคมื่	2565	ผลิตได้	72,885	คัน	มื่ี
สัดส่วนร้ิอิยละ	 42.69	 ข่อิงิยอิดการิผลิต
ทั�งิหุ้มื่ด	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	

ร้ิอิยละ	12.31	และเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	
2565	ผลิตได้	690,548	คัน	เท่ากับร้ิอิยละ	
44.99	 ข่อิงิยอิดการิผลิตทั�งิหุ้มื่ด	 เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิย
ละ	19.65

ริถืยนต์นั�งิ	 เด้อินตุลาคมื่	 2565	ผลิตเพ้�อิ
จำาหุ้น่ายในปริะเทศ	25,511	 คัน	ลดลงิจาก
เด้อินตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	 8.98	 ยอิด
ผลิตเพ้�อิจำาหุ้นา่ยในปริะเทศข่อิงิริถืยนต์นั�งิ	
ตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	ผลิต
ได้	 252,298	 คัน	มื่ีสัดส่วนร้ิอิยละ	 52.94	
ข่อิงิยอิดการิผลติริถืยนต์นั�งิ	โดยเมื่้�อิเปริยีบ
เทียบกับเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	
แล้ว	ลดลงิร้ิอิยละ	0.46

ริถืยนต์โดยสาริข่นาดตำ�ากว่า	 10	 ตัน	 และ
มื่ากกว่า	 10	 ตัน	 ข่่�นไป	 ในเด้อินตุลาคมื่	
2565	ผลิต	21	คัน	ซ่�งิไมื่่มื่ีการิผลิตในเด้อิน
ตุลาคมื่	 2564	 แต่ตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	 -	
ตุลาคมื่	2565	ผลิตได้	35	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
20.69

ริถืกริะบะข่นาด	1	ตัน	เด้อินตุลาคมื่	2565	
มื่ียอิดการิผลิตเพ้�อิจำาหุ้น่ายในปริะเทศ	
44,066	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	
ร้ิอิยละ	 31.95	 และตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	
-	 ตุลาคมื่	 2565	ผลิตได้ทั�งิสิ�น	 403,545	
คัน	มื่ีสัดส่วนร้ิอิยละ	39.43	ข่อิงิยอิดการิ
ผลิตริถืกริะบะ	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	36.52	ซ่�งิแบ่งิเป็น

•	 ริถืกริะบะบริริทุก	 175,806	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิย
ละ	20.34

•	ริถืกริะบะดับเบิลแค็บ	170,254	 คัน	 เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิย
ละ	57.90

•	ริถืกริะบะ	PPV	57,485	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
37.94

ริถืจักริยานยนต์
เด้อินตุลาคมื่	2565	ผลิตริถืจักริยานยนต์
ได้ทั�งิสิ�น	 216,904	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	 12.52	 แยกเป็นริถื
จักริยานยนต์สำาเร็ิจร้ิป	 (CBU)	 171,644	
คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากปี	2564	ร้ิอิยละ	18.50	และ
ชิิ�นส่วนปริะกอิบริถืจักริยานยนต์	 (CKD)	
45,260	คัน	ลดลงิจากปี	2564	ร้ิอิยละ	5.57
ยอิดการิผลิตริถืจักริยานยนต์เด้อิน
มื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	มีื่จำานวนทั�งิสิ�น	
2,168,354	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากปี	2564	ร้ิอิยละ	
16.55	 แยกเป็นริถืจักริยานยนต์สำาเร็ิจร้ิป	
(CBU)	 1,646,426	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากปี	
2564	ร้ิอิยละ15.59	และชิิ�นสว่นปริะกอิบริถื
จักริยานยนต์	(CKD)	521,928	คัน	เพิ�มื่ข่่�น
จากปี	2564	ร้ิอิยละ	19.69

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 
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ยอิดข่าย

ยอิดข่ายริถืยนต์ภายในปริะเทศข่อิงิเด้อิน
ตุลาคมื่	2565	มื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	64,618	คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	 ร้ิอิยละ	
0.24	เพิ�มื่ข่่�นตามื่การิฟ้�นตัวข่อิงิเศริษัฐกิจ
ในปริะเทศจากผ่อินปรินใหุ้้นักท่อิงิเที�ยว
และนักลงิทุนต่างิชิาติเข้่าปริะเทศสะดวก
ข่่�น	 ทำาใหุ้้มื่ีเงิินเข้่าส่้ริะบบเศริษัฐกิจ	 คนมื่ี
งิานทำาและมื่ีริายได้เพิ�มื่ข่่�นริวมื่ทั�งิการิกริะ
ตุ้นเศริษัฐกิจข่อิงิรัิฐบาลเช่ินคนละคร่ิ�งิ	 เริา
เที�ยวด้วยกัน	การิส่งิอิอิกยังิคงิเติบโต	การิ
ปริะกันริายได้เกษัตริกริ	การิช่ิวยเหุ้ล้อิกลุ่มื่
เปริาะบางิที�ได้รัิบผลกริะทบจากค่าคริอิงิชีิพ
ที�เพิ�มื่ข่่�น	 ริวมื่ทั�งิการิอิอิกริถืยนต์รุ่ินใหุ้มื่่	
แต่ลดลงิจากเด้อินกันยายน	2565	ร้ิอิยละ	
12.86

ส่วนริถืจักริยานยนต์	มีื่ยอิดข่าย	134,019	
คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	
17.27	 แต่ลดลงิจากเด้อินกันยายน	 2565	
ร้ิอิยละ	10.83

ตั�งิแต่เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2565	
ริถืยนต์มื่ียอิดข่าย	 698,305	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�น
จากปี	 2564	 ในริะยะเวลาเดียวกันร้ิอิยละ	
17.09	 ส่วนริถืจักริยานยนต์	 มีื่ยอิดข่าย	
1,496,591	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	
-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	13.68

การิส่งิอิอิก
ริถืยนต์สำาเร็ิจร้ิป
เด้อินตุลาคมื่	 2565	 ส่งิอิอิกได้	 94,228	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	 ริ้อิย

ละ	15.51	เพิ�มื่ข่่�นจากการิส่งิอิอิกริถืยนต์นั�งิ	
ริถื	PPV	และริถืกริะบะ	เพิ�มื่ข่่�นร้ิอิยละ	14.64	
62.20	และ	10.17	ตามื่ลำาดับจากการิได้รัิบ
ชิิ�นส่วน	เซมื่คิอินดักเตอิร์ิเพิ�มื่ข่่�นในริถืยนต์
นั�งิและริถื	PPV	บางิรุ่ิน	 จ่งิส่งิอิอิกเพิ�มื่ข่่�น
ในตลาดอิอิสเตริเลีย	ตะวันอิอิกกลางิ	 และ
ตลาดแอิฟริิกา	แต่ลดลงิจากเด้อินกันยายน	
2565	ร้ิอิยละ	6.14	และมื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	
84,917.32	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	2565	ร้ิอิยละ	18.91

•	เคร้ิ�อิงิยนต์	มีื่มื่ล้ค่าการิส่งิอิอิก	3,735.70	
ล้านบาท	 ลดลงิจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	
ร้ิอิยละ	18.95

•	 ชิิ�นส่วนริถืยนต์อ้ิ�นๆ	มื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	
16,912.58	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	0.47

•	 อิะไหุ้ล่ริถืยนต์	 มื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	
2,495.49	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	13.42

ริวมื่มื่้ลค่าส่งิอิอิกริถืยนต์เด้อินตุลาคมื่	
2565	 เคร้ิ�อิงิยนต์	 ชิิ�นส่วนริถืยนต์	 และ
อิะไหุ้ล่	 มีื่มื่้ลค่า	 84,917.32	 ล้านบาท	 เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	18.91
เด้อินมื่กริาคมื่	 –	 ตุลาคมื่	 2565	 ส่งิอิอิก
ริถืยนต์สำาเร็ิจร้ิป	800,672	คัน	โดยเพิ�มื่ข่่�น
จากปี	2564	 ในริะยะเวลาเดียวกัน	 ร้ิอิยละ	
5.48	และมื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	497,282.16	
ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	 –	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	12.40

•	เคร้ิ�อิงิยนต์	มื่มีื่ล้ค่าการิสง่ิอิอิก	36,314.70	
ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	 –	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	10.64

•	 ชิิ�นส่วนริถืยนต์อ้ิ�นๆ	มื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	
170,363.44	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
มื่กริาคมื่	–	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	1.35

•	 อิะไหุ้ล่ริถืยนต์	 มื่ีมื่้ลค่าการิส่งิอิอิก	
23,508.66	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
มื่กริาคมื่	–	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	15.15
ริวมื่มื่้ลค่าส่งิอิอิกริถืยนต์เด้อินมื่กริาคมื่	 –	
ตุลาคมื่	2565	เคร้ิ�อิงิยนต์	ชิิ�นส่วนริถืยนต์	
และอิะไหุ้ล่	มื่ีมื่้ลค่า	 727,468.96	 ล้านบาท	
เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	–	ตุลาคมื่	2564	
ร้ิอิยละ	9.60

ริถืจักริยานยนต์
เด้อินตุลาคมื่	 2565	 มื่ีจำานวนส่งิอิอิก	
90,971	คัน	(ริวมื่	CBU	+	CKD)	โดยเพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	 ร้ิอิยละ	 15.27	
แต่ลดลงิจากเด้อินกันยายน	2565	ร้ิอิยละ	
1.82	โดยมีื่มื่้ลค่า	7,409.21	ล้านบาท	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	33.64

•	 ชิิ�นส่วนริถืจักริยานยนต์	 มื่ีมื่้ลค่าการิส่งิ
อิอิกทั�งิสิ�น	 319.10	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	77.13

•	 อิะไหุ้ล่ริถืจักริยานยนต์	 มีื่มื่้ลค่าการิส่งิ
อิอิกทั�งิสิ�น	 217.50	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�นจาก
เด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	2.92

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 
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ริวมื่มื่้ลค่าการิส่งิอิอิกริถืจักริยานยนต์	
เด้อินตุลาคมื่	 2565	 ชิิ�นส่วนและอิะไหุ้ล่ริถื
จักริยานยนต์	 7,945.81	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	33.86

เด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2565	 ริถื
จักริยานยนต์	 มื่ีจำานวนส่งิอิอิก	 853,173	
คัน	(ริวมื่	CBU	+	CKD)	เพิ�มื่ข่่�นจากป	ี2564	
ร้ิอิยละ	6.75	โดยมื่ีมื่้ลค่า	60,018.94	ล้าน
บาท	ลดลงิจากปี	2564	ร้ิอิยละ	7.03

	 •	ชิิ�นส่วนริถืจักริยานยนต์	มื่ีมื่้ลค่าการิ
ส่งิอิอิกทั�งิสิ�น	 2,287.11	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�น
จากปี	2564	ร้ิอิยละ	15.54
	 •	 อิะไหุ้ล่ริถืจักริยานยนต์	 มื่ีมื่้ลค่าการิ
ส่งิอิอิกทั�งิสิ�น	2,105.78	 ล้านบาท	 เพิ�มื่ข่่�น
จากปี	2564	ร้ิอิยละ	19.21

ริวมื่มื่้ลค่าการิส่งิอิอิกริถืจักริยานยนต์
เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	ชิิ�นส่วนและ
อิะไหุ้ล่ริถืจักริยานยนต์	มื่ีทั�งิสิ�น	64,411.83	
ล้านบาท	ลดลงิจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	
2564	ร้ิอิยละ	5.70

เด้อินตุลาคมื่	2565	ริวมื่มื่ล้ค่าการิส่งิอิอิก
ริถืยนต์สำาเร็ิจร้ิป	เคร้ิ�อิงิยนต์	ชิิ�นส่วนอ้ิ�นๆ	
อิะไหุ้ลร่ิถืยนต์	ริถืจักริยานยนต์	ชิิ�นส่วน	และ
อิะไหุ้ล่ริถืจักริยานยนต์	มื่ทัี�งิสิ�น	92,863.13	
ล้านบาท	เพิ�มื่ข่่�นจากปี	2564	ร้ิอิยละ	20.06
เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	ริวมื่มื่ล้ค่า
การิส่งิอิอิกริถืยนต์สำาเร็ิจร้ิป	 เคร้ิ�อิงิยนต์	
ชิิ�นส่วนอ้ิ�นๆ	อิะไหุ้ล่ริถืยนต์	ริถืจักริยานยนต์	
ชิิ�นส่วน	และอิะไหุ้ล่ริถืจักริยานยนต์	มื่ทัี�งิสิ�น	
791,880.79	ล้านบาท	เพิ�มื่ข่่�นจากปี	2564	
ร้ิอิยละ	8.17

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงิปริะเภท	BEV	เด้อิน
ตุลาคมื่	2565

เด้อินตุลาคมื่	 2565	 มีื่ยานยนต์ปริะเภท
ไฟฟ้า	 (BEV)	 จดทะเบียนใหุ้ม่ื่มื่ีจำานวน	
1,960	คนั	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่ปีที�แล้ว
ร้ิอิยละ	288.89	โดยแบ่งิเป็น

	 •	 ริถืยนต์นั�งิและริถืยนต์ปริะเภทต่างิๆ	
มื่ทัี�งิสิ�น	1,231	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	
2564	ร้ิอิยละ	731.76
o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	1,216	คัน
o	 ริถืยนต์นั�งิโดยสาริไม่ื่เกิน	 7	 คนจำานวน	
15	คัน
	 •	ริถืกริะบะ	ริถืแวนมื่ีทั�งิสิ�น	5	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	66.67

	 •	ริถืยนต์สามื่ล้อิรัิบจ้างิมีื่ทั�งิสิ�น	8	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	700
o	ริถืยนต์รัิบจ้างิสามื่ล้อิจำานวน	7	คัน
o	ริถืยนต์สามื่ล้อิส่วนบุคคลจำานวน	1	คัน

	 •	ริถืจักริยานยนต์มื่ทัี�งิสิ�น	552	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	94.37
o	ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลจำานวน	
552	คัน
	 •	ริถืโดยสาริมื่ีทั�งิสิ�น	161	คัน	เพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	136.76
	 •	 ริถืบริริทุกมีื่ทั�งิสิ�น	 3	 คัน	 ซ่�งิเด้อิน
ตุลาคมื่	2564	ยังิไมื่่มื่ีการิจดทะเบียน
เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	มีื่ยานยนต์
ปริะเภทไฟฟ้า	(BEV)	จดทะเบียนใหุ้ม่ื่สะสมื่
มื่ีจำานวน	 15,258	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
มื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่ปีที�แล้วร้ิอิยละ	230.62	
โดยแบ่งิเป็น

	 •	ริถืยนต์นั�งิและริถืยนต์ปริะเภทต่างิๆ	มื่ี
ทั�งิสิ�น	7,088	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	
-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	332.46
o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	7,046	คัน
o	ริถืยนต์โดยสาริไมื่่เกิน	 7	คนจำานวน	37	
คัน
o	ริถืยนต์บริิการิธุริกิจ	5	คัน

	 •	ริถืกริะบะ	ริถืแวนมื่ทัี�งิสิ�น	21	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิย
ละ	133.33
	 •	 ริถืยนต์สามื่ล้อิรัิบจ้างิมีื่ทั�งิสิ�น	 172	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	
2564	ร้ิอิยละ	341.03
o	ริถืยนต์รัิบจ้างิสามื่ล้อิจำานวน	149	คัน
o	ริถืยนต์สามื่ล้อิส่วนบุคคลจำานวน	23	คัน

	 •	ริถืจักริยานยนต์มื่ีทั�งิสิ�น	 7,534	 คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	
ร้ิอิยละ	163.89
o	ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลจำานวน	
7,531	คัน
o	ริถืจักริยานยนต์สาธาริณะจำานวน	3	คัน
	 •	ริถืโดยสาริมีื่ทั�งิสิ�น	420	คัน	ซ่�งิเพิ�มื่
ข่่�นเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	
483.33

	 •	ริถืบริริทุกมีื่ทั�งิสิ�น	23	คัน	ซ่�งิเพิ�มื่ข่่�น
จากเด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	
2,200

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 
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ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงิปริะเภท	HEV	เด้อิน
ตุลาคมื่	2565

เด้อินตุลาคมื่	2565	มีื่ยานยนต์ปริะเภทไฟฟ้า	
(HEV)	จดทะเบียนใหุ้ม่ื่มื่จีำานวน	5,036	คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่ปีที�แล้วร้ิอิยละ	
121.65	โดยแบ่งิเป็น

	 •	 ริถืยนต์นั�งิและริถืปริะเภทต่างิๆ	 มื่ี
ทั�งิสิ�น	4,991	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	
2564	ร้ิอิยละ	123.11
o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	4,988	คัน
o	ริถืยนต์โดยสาริไม่ื่เกิน	7	คนจำานวน	2	คัน
o	ริถืยนต์บริิการิธุริกิจจำานวน	1	คัน

	 •	ริถืจักริยานยนต์มื่ทัี�งิสิ�น	44	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	25.71
o	ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลจำานวน	44	คัน
	 •	 ริถืโดยสาริมีื่ทั�งิสิ�น	 1	 คัน	 ซ่�งิเด้อิน
ตุลาคมื่	2564	ยังิไม่ื่มื่กีาริจดทะเบียน

เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	มื่ยีานยนต์
ปริะเภทไฟฟ้า	(HEV)	จดทะเบียนใหุ้ม่ื่สะสมื่มื่ี
จำานวน	54,847	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่
ปีที�แล้วร้ิอิยละ	78.36	โดยแบ่งิเป็น

	 •	 ริถืยนต์นั�งิและริถืปริะเภทต่างิๆ	 มีื่ทั�งิ
สิ�น	54,445	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	
-	ตุลาคมื่2564	ร้ิอิยละ	85.40
o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	54,366	คัน
o	ริถืยนต์โดยสาริไม่ื่เกิน	7	คนจำานวน	67	คัน
o	ริถืยนต์บริิการิธุริกิจจำานวน	4	คัน

o	ริถืยนต์บริิการิทัศนาจริจำานวน	7	คัน
o	ริถืยนต์บริิการิใหุ้้เช่ิาจำานวน	1	คัน
	 •	ริถืจักริยานยนต์มื่ีทั�งิสิ�น	401	คัน	ลด
ลงิจากเด้อินมื่กริาคมื่	–	ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิย
ละ	71.03
o	 ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลจำานวน	401	
คัน

	 •	 ริถืโดยสาริมีื่ทั�งิสิ�น	 1	 คัน	 ซ่�งิเด้อิน
มื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่	 2564	 ยังิไมื่่มื่ีการิจด
ทะเบียน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงิปริะเภท	 PHEV	
เด้อินตุลาคมื่	2565

เด้อินตุลาคมื่	 2565	 มีื่ยานยนต์ปริะเภท
ไฟฟ้า	 (PHEV)	 จดทะเบียนใหุ้ม่ื่มื่ีจำานวน	
899	คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่ปีที�แล้ว
ร้ิอิยละ	84.98	โดยแบ่งิเป็น

•	 ริถืยนต์นั�งิและริถืปริะเภทต่างิๆ	 มีื่ทั�งิสิ�น	
899	คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินตุลาคมื่	 2564	
ร้ิอิยละ	84.98
o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	899	คัน

เด้อินมื่กริาคมื่	-	ตุลาคมื่	2565	มีื่ยานยนต์
ปริะเภทไฟฟ้า	 (PHEV)	 จดทะเบียนใหุ้มื่่
สะสมื่มื่จีำานวน	9,691	คนั	เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อิน
มื่กริาคมื่	 -	 ตุลาคมื่ปีที�แล้วร้ิอิยละ	 65.35	
โดยแบ่งิเป็น

•	ริถืยนต์นั�งิและริถืปริะเภทต่างิๆ	มีื่ทั�งิสิ�น	
9,691	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากเด้อินมื่กริาคมื่	 –	
ตุลาคมื่	2564	ร้ิอิยละ	65.35

o	ริถืยนต์นั�งิจำานวน	9,690	คัน
o	ริถืยนต์บริิการิใหุ้้เช่ิาจำานวน	1	คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	
BEV	ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565
ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565	ยานยนต์ไฟฟ้า
จดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	BEV	มื่ีจำานวนทั�งิ
สิ�น	26,527	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากปีที�แล้วร้ิอิยละ	
162.25	โดยแบ่งิปริะเภทได้	ดังินี�

	 •	 ริถืยนต์นั�งิและริถืยนต์ปริะเภทต่างิๆ	
มื่ีทั�งิสิ�น	 11,175	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลา
เดียวกันปี	2564	ร้ิอิยละ	194.39
o	 ริถืยนต์นั�งิมีื่จำานวน	 11,025	 คัน	 เพิ�มื่
ข่่�นจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	 ริ้อิยละ	
198.54
o	 ริถืยนต์รัิบจ้างิบริริทุกคนโดยสาริฯ	 มื่ี
จำานวน	 140	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลา
เดียวกันปี	2564	ร้ิอิยละ	37.25
o	ริถืยนต์บริิการิธุริกิจมีื่จำานวน	6	คัน	ซ่�งิ
เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ร้ิอิย
ละ	500
o	ริถืยนต์รัิบจ้างิผ่านริะบบอิิเลก็ทริอินกิส์มื่ี
จำานวน	4	 ซ่�งิในช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ยังิไมื่่มื่ีการิจดทะเบียน

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 

เพริาะไดรั้ิบชิ�นส่ิวีน เซื้มิค์อนดักเตุอร์ิเพิ�มข้�นในริถยนต์ุนั�งบางร่๊ิน
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•	ริถืกริะบะและริถืแวนมื่จีำานวน	63	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	 ริ้อิยละ	
142.31

•	 ริถืยนต์	 3	 ล้อิมื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	 438	 คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ร้ิอิย
ละ	69.77
	 o	 ริถืยนต์สามื่ล้อิส่วนบุคคลมื่ีจำานวน	
58	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	
2564	ร้ิอิยละ	100
	 o	ริถืยนต์รัิบจ้างิสามื่ลอ้ิมื่จีำานวน	380	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	65.94

•	 ริถืจักริยานยนต์มื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	 14,170	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	142.51
	 o	ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลมื่จีำานวน	
14,098	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	
2564	ร้ิอิยละ	142.15
	 o	 ริถืจักริยานยนต์สาธาริณะมื่ีจำานวน	
72	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	
2564	ร้ิอิยละ	242.86

•	อ้ิ�นๆ

	 o	ริถืโดยสาริมื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	656	คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ร้ิอิย
ละ	243.46
	 o	 ริถืบริริทุกมื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	 25	 คัน	
เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ร้ิอิย
ละ	2,400

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	
HEV	ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565

ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565	ยานยนต์ไฟฟ้า
จดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	HEV	มื่ีจำานวนทั�งิ
สิ�น	250,743	 คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากปีที�แล้วร้ิอิย
ละ	30.86	โดยแบ่งิปริะเภทได้	ดังินี�

•	 ริถืยนต์นั�งิและริถืยนต์ปริะเภทต่างิๆ	 มื่ี
ทั�งิสิ�น	 241,764	คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลา
เดียวกันปี	2564	ร้ิอิยละ	32.06
	 o	ริถืยนต์นั�งิมื่จีำานวน	241,158	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	 ริ้อิยละ	
32.22
	 o	ริถืกริะบะและริถืแวนมื่ีจำานวน	1	 คัน	
เท่ากับช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564
	 o	 ริถืยนต์รัิบจ้างิบริริทุกคนโดยสาริฯ	
มื่ีจำานวน	 493	 คัน	 ลดลงิจากช่ิวงิเวลา
เดียวกันปี	2564	ร้ิอิยละ	14.85
	 o	 ริถืยนต์บริิการิธุริกิจ	 มื่ีจำานวน	 26	
คัน	 ลดลงิจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	8.33
	 o	ริถืยนต์บริิการิทัศนาจริ	มื่จีำานวน	79	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	6.76
	 o	ริถืยนต์บริิการิใหุ้้เช่ิา	มื่ีจำานวน	3	คัน	
เท่ากับช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564
	 o 	 ริ ถื ย น ต์ รัิ บ จ้ า งิ ผ่ า น ริ ะ บ บ
อิิเล็กทริอินิกส์มื่ีจำานวน	 5	 ซ่�งิในช่ิวงิเวลา
เดียวกันปี	2564	ยังิไมื่่มื่ีการิจดทะเบียน

•	ริถืกริะบะและริถืแวนมื่จีำานวน	1	คัน	เท่ากับ
ช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564
•	 ริถืจักริยานยนต์มื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	 8,980	
คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	5.10
	 o	ริถืจักริยานยนต์ส่วนบุคคลมื่จีำานวน	
8,980	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	

2564	ร้ิอิยละ	5.10
•	อ้ิ�นๆ
	 o	ริถืโดยสาริมื่จีำานวนทั�งิสิ�น	2	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564
	 o	 ริถืบริริทุกมื่ีจำานวนทั�งิสิ�น	 1	 คัน	
เท่ากับช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	
PHEV	ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565
ณ	วันที�	31	ตุลาคมื่	2565	ยานยนต์ไฟฟ้า
จดทะเบียนสะสมื่ปริะเภท	PHEV	มีื่จำานวนทั�งิ
สิ�น	40,790	คัน	เพิ�มื่ข่่�นจากปีที�แล้วร้ิอิยละ	
35.38	โดยแบ่งิปริะเภทได้	ดังินี�

•	 ริถืยนต์นั�งิและริถืปริะเภทต่างิๆ	 มีื่ทั�งิสิ�น	
40,790	คัน	 เพิ�มื่ข่่�นจากช่ิวงิเวลาเดียวกัน
ปี	2564	ร้ิอิยละ	35.38

	 o	ริถืยนต์นั�งิมื่จีำานวน	40,729	คัน	เพิ�มื่
ข่่�นจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	 ริ้อิยละ	
36.26
	 o	ริถืยนต์บริิการิธรุิกิจมื่จีำานวน	39	คนั	
ลดลงิจากช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ร้ิอิยละ	
4.88
	 o	ริถืยนต์บริิการิทัศนาจริมีื่จำานวน	20	
คัน	 ลดลงิจากชิ่วงิเวลาเดียวกันปี	 2564	
ร้ิอิยละ	9.09
	 o	ริถืยนต์บริิการิใหุ้้เช่ิามื่ีจำานวน	2	คัน	
ซ่�งิช่ิวงิเวลาเดียวกันปี	2564	ยังิไม่ื่มื่กีาริจด
ทะเบียน

สิ.อ.ท.เผู้ยเดือนตุ.ค์.65
ริถยนต์ุทั�งหมดที�ผู้ลิตุได้ โตุ 10.83% 
จำาก ตุ.ค์.64 จำากการิผู้ลิตุเพื�อส่ิงออกเพิ�มข้�น 

เพริาะไดรั้ิบชิ�นส่ิวีน เซื้มิค์อนดักเตุอร์ิเพิ�มข้�นในริถยนต์ุนั�งบางร่๊ิน
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อินไซื้ด์ Business
"UAC" ร่ิวีมแสิดงค์วีามยินดี "ซัื้นสิวีีท" 

เปิดโริงงานผู้ลิตุก�าซื้ชีวีภิาพ

TMILL รัิบริางวัีลดีเด่น
องค์์กริตุ้นแบบค์วีามยั�งยืน

ตุลาดท๊นไทยปี 65

"ตุลาดหลักทรัิพย์ฯ รีิไซื้เคิ์ลกริะดาษั 
ลดการิปล่อยก�าซื้เรืิอนกริะจำก"

TEGH เปิดบ้านตุ้อนรัิบ 
สิมาค์มส่ิงเสิริิมผูู้้ลงท๊นไทย
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