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เปิดแผน	5	ปี	วางิงิบลงิทุน
กว่า	3.6	หมื่้�นลบ.

IRPC

ซอีโีอ IRPC เปิดกลยทุธ์บรษิทั เน้นสร้างความ
แข็งแกร่ง พัฒนาขยายธุรกิจปัจจุบัน พร้อม
ต่อยอดลงทุนธุรกิจใหม่	 ตั�งิวงิเงิินไว้กว่า	 3.6	
หมื่้�นล้านบาท	หวงัิตัวเลข่	EBITDA	35,000	ล้าน
บาท	ภายในปี	2030	ผลักดัน	IRPC	ก้าวสู่บริิษััท
นวตักริริมื่วสัดแุละพลงัิงิานยั�งิยน้	พร้ิอิมื่วางิเป้า
อิงิค์กริ	Net	Zero	ภายในปี	2060

นายกฤษณ์ อ่ิมแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์
พีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ IRPC	 เปิดเผยถึงิ
แผนธุริกิจริะยะ	 5	 ปี	 (2023	 –	 2027)	 ข่อิงิบ
ริิษััทฯ	 ในการิด�าเนินธุริกิจโดยมุื่่งิเน้นความื่เข่้มื่
แข่ง็ิและความื่ชำ�านาญในห่วงิโซ่คุณค่าข่อิงิธรุิกจิ
ปัจจบุนัเพ้�อิการิพฒันาข่ยายธรุิกจิ	และแสวงิหา
ธรุิกจิใหม่ื่ๆ	โดยผลกัดนัให้บริษัิัทฯ	เตบิโตได้ตามื่
วิสัยทัศน์และพันธกิจใหมื่่	 เพ้�อิก้าวไปสู่การิเป็น
บริิษััทนวัตกริริมื่วัสดุและพลังิงิานอิย่างิยั�งิย้น	
(Material	 and	 Energy	 Solutions)	 ซึ�งิการิ
เติบโตในอินาคตจะเน้นให้ความื่ริ่วมื่มื่้อิกับคู่ค้า	
ลูกค้า	 และพันธมื่ิตริธุริกิจ	 ที�พริ้อิมื่สนับสนุน
แผนยุทธศาสตริ์ชำาติ	 ตามื่โมื่เดลเศริษัฐกิจ	
Bio-Circular-Green	Economy	(BCG)	ข่อิงิ
ปริะเทศ

ส�าหรัิบการิด�าเนินธุริกิจนั�น	 บริิษััทฯ	 วางิเป้า
หมื่ายก�าไริก่อินดอิกเบี�ย	 ภาษัีและค่าเส้�อิมื่ริาคา	
(EBITDA)	 ไว้ที�	 25,000	 ล้านบาท	 ในปี	 2025	
และเพิ�มื่เป็น	35,000	ล้านบาท	ในปี	2030	ซึ�งิ
การิเติบโตทางิธุริกิจจะเน้นต่อิยอิดจากความื่
แข็่งิแกริ่งิข่อิงิฐานธุริกิจปัจจุบัน	 (Existing	
Stream)	 และเพิ�มื่สัดส่วนริายได้จากธุริกิจใหมื่่	
(New	Stream)	ทั�งินี�	ภายใต้การิไปสู่เป้าหมื่าย
นั�น	บริิษััทฯ	มื่ีแผนที�จะลงิทุนในริะยะ	5	ปี	(2023	
–	2027)	ด้วยงิบลงิทุนริวมื่กว่า	36,000	ล้าน
บาท

นายกฤษัณ์	 กล่าวต่อิว่า	 IRPC	 จะใชำ้กลยุทธ์
มืุ่่งิเน้นข่ับเคล้�อินและข่ยายธุริกิจปัจจุบันเข่้าสู่	
5	 กลุ่มื่ธุริกิจที�มื่ีการิเติบโตสูงิ	 ได้แก่	 Health	

and	 Life	 Science,	 Advanced	Material,	
Circular	 Business,	 Future	 Energy	 และ	
Energy	Storage	โดยใชำ้ความื่ริู้ด้านนวัตกริริมื่
และแสวงิหาความื่ริ่วมื่มื่้อิกับหุ้นส่วนทางิธุริกิจ	
ควบคู ่กับการิด�าเนินธุริกิจอิย่างิยั�งิย้น	 ตามื่
กลยุทธ์	3C	ซึ�งิปริะกอิบด้วย	Climate	Change,	
Circular	 Economy	 และ	Creating	 Shared	
Value	สริ้างิความื่ยั�งิย้นให้อิงิค์กริ

IRPC มีแผนจะเพิ่มสัดส ่วนการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ 
(Specialty Product) จาก 24% ในปี 2022 
เป็น 33% ในปี 2023 โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ Smart Material ทีส่อดคล้อง
กับทิศทางของโลก อาทิ ด้านการแพทย์และ
การดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) 
ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่
ของผูค้นปัจจบุนั โดยในปีนีไ้ด้ด�าเนนิการลงทนุ
โครงการเม็ดพลาสติกพีพี สปันบอนด์ (PP 
Spunbond) 200,000 ตนัต่อปี เพือ่รบักระแส
การดแูลสขุภาพ และขยายการลงทนุโครงการ
พีพี เมลต์โบลน (PP Meltblown) 40,000 
ตันต่อปี รวมถึงพีพีอาร์ (PPR: PP random 
copolymer pipe) 80,000 ตันต่อปี ใช้ผลิต
ท่อน�้าร้อนน�้าเย็นชนิดทนทานพิเศษไร้สารทา
เลตได้เป็นรายแรกของภูมิภาค และเอชดีพีอี 
100- อาร์ซี (HDPE 100-RC) 40,000 ตัน
ต่อปี ใช้ผลิตท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งาน
นานถึง 100 ปี ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2024

ทั�งินี� 	 IRPC	 พริ ้อิมื่ส ่งิมื่อิบผลิตภัณฑ์ที�มื่ี
คุณสมื่บัติพิเศษัภายใต้แบรินด์	 “POLIMAXX”	
ที�สามื่าริถตอิบโจทย์ความื่ต้อิงิการิในอินาคต	
โดยเพิ�มื่ตริาสญัลกัษัณ์แสดงิคณุสมื่บตัเิด่นข่อิงิ
ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	Pro-Efficient	เป็นผลิตภัณฑ์
ที�เพิ�มื่ปริะสิทธิภาพในการิใชำ้งิาน	Life-Pro	เป็น
ผลิตภัณฑ์ส่งิเสริิมื่ความื่ปลอิดภัยต่อิชำีวิตและ
สุข่ภาพ	 เชำ่น	Medical	 Supplies,	 Hygiene	

Product	 ส่วน	 Dura-Pro	 เป็นผลิตภัณฑ์ที�
เสริิมื่ความื่แข่็งิแริงิ	ทนทาน	เชำ่น	Automotive	
Parts,	Pipes	&	Construction	และ	Electrical	
&	 Home	 Appliance	 และ	 Eco-Pro	 เป็น
ผลิตภัณฑ์ส่งิเสริิมื่การิเป็นมื่ิตริกับสิ�งิแวดล้อิมื่	
เชำ่น	 Kitchenware	 &	 Utensil,	 Packaging	
และ	 Furniture	 ซึ�งิชำ่วยสริ้างิความื่มื่ั�นใจให้กับ
กลุ่มื่ลูกค้า	 คู่ค้า	 และผู้บริิโภคมื่ากยิ�งิข่ึ�น	 จาก
การิสร้ิางิสริริค์นวัตกริริมื่ไปพร้ิอิมื่ๆ	กบัโซลชูำนั
ที�ตอิบโจทย์การิใชำ้ชำีวิตที�ลงิตัว

นอิกจากนี�	 IRPC	ยังิสนับสนุนแผนยุทธศาสตริ์
ปริะเทศ	 โดยเฉพาะอุิตสาหกริริมื่การิแพทย	์
หนึ�งิในอิุตสาหกริริมื่เป้าหมื่าย	(New	S-curve)	
ตามื่นโยบาย	 Thailand	 4.0	 ริวมื่ทั�งิริอิงิรัิบ
การิข่ยายตัวข่อิงิสังิคมื่เมื่้อิงิ	 และโคริงิการิ
ลงิทุนโคริงิสริ้างิพ้�นฐานต่างิๆ	 ทั�งิในและต่างิ
ปริะเทศ	 สอิดคล้อิงิกับกลยุทธ์การิต่อิยอิด
นวัตกริริมื่สริ้างิคุณค่าให้สังิคมื่ควบคู่กับการิ
ดแูลสิ�งิแวดล้อิมื่	โดย	IRPC	ตั�งิเป้าหมื่ายลดการิ
ปล่อิยก๊าซเริ้อินกริะจก	(GHG)	ลงิ	20%	ภายใน
ปี	 2030	 จากปีฐาน	 2018	 และเป้าหมื่ายความื่
เป็นกลางิทางิคาริ์บอินในปี	 2050	 และการิ
ปล่อิยก๊าซเริอ้ินกริะจกสุทธเิป็นศนูย์	(Net	Zero	
Emission)	 ภายในปี	 2060	 โดยล่าสุดได้ริ่วมื่
กับกลุ่มื่	 ปตท.	 ในการิศึกษัาพัฒนาและลงิทุน
ผลิตน��ามื่ันเชำ้�อิเพลิงิอิากาศยานชำีวภาพแบบ
ยั�งิย้น	 (Sustainable	Aviation	Fuel	 :	 SAF)	
เพ้�อิมืุ่่งิลดการิปล่อิยก๊าซเริ้อินกริะจกส�าหริับ
อิุตสาหกริริมื่การิบินทั�วโลก

IRPC	ด�าเนินธุริกิจตามื่วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์
นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่
ลงตัว” ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ควบคู่ไปกับการดูแล
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งค�านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน 
“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”
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เผยสามื่าริถคอิมื่เทค	
ชำนะคดีย้�นฟ้้อิงิกริมื่ที�ดิน

SAMTEL

นายจง ดิลกสมบั ติ  กรรมการ ผู้
จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม  
จ�ากัด (มหาชน) SAMTEL	 เปิดเผยว่า	
ตามื่ทีบริิษััท	 สามื่าริถคอิมื่เทค	 จ�ากัด	
(“สามื่าริถคอิมื่เทค”)	 ซึ�งิเป็นบริิษััทย่อิย
ข่อิงิบริษิัทัทบีริษิัทัถอ้ิหุน้ริอ้ิยละ	99.99ได้
เข่า้ท�าสญัญาจา้งิน�าเข่า้ข้่อิมูื่ลที�ดนิพริอ้ิมื่
ติดตังิริะบบคอิมื่พิวเตอิริ์จ�านวน

4ริะบบตามื่โคริงิการิศูนย์ข่้อิมืู่ลที�ดินและ
แผนที�แห่งิชำาติ	 กริมื่ที�ดิน	 (ริะยะที�	 1)ลงิ
วันที�	27กันยายน	2556กับกริมื่ทีดิน	ต่อิ
มื่าเมื่้�อิวันที�	29กันยายน	2559	สามื่าริถ
คอิมื่เทคได้ย้�นฟ้้อิงิกริมื่ที�ดินเป็นคดี
ปกคริอิงิ	 ต่อิศาลปกคริอิงิกลางิเป็นคดี
หมื่ายเลข่ด�าที	 1520/2559เพ้�อิข่อิให้
ศาลมื่คี�าพพิากษัาใหก้ริมื่ทีดนิปฏิบิตัติามื่
สญัญาให้ชำ�าริะเงิินค่าจ้างิและชำดใช้ำคา่เสีย
หายแก่สามื่าริถคอิมื่เทคเป็นจ�านวนเงิิน	
651,697,037.05	 บาท	พริ้อิมื่ดอิกเบี�ย
ริ้อิยละ	7.5	ต่อิปี

เมื่้�อิวันที�	10	พฤศจิกายน	2564	
ศาลปกคริอิงิกลางิไดม้ื่คี�าพพิากษัาในคดี
หมื่ายเลข่แดงิ	ที�	 1840/2564	 ให้กริมื่ที�
ดินชำ�าริะเงิินให้แก่สามื่าริถคอิมื่เทค	 เป็น
เงินิจ�านวน	520,572,913.28	บาท	พริอ้ิมื่
ดอิกเบี�ยในอิัตริาริ้อิยละ	 7.5	 ต่อิปี	 ข่อิงิ

ต้นเงิิน	511,508,812.50	บาทนับถัดจาก
วันฟ้้อิงิไปจนถึงิวันที�	10	เมื่ษัายน	2564	
และชำ�าริะดอิกเบี�ยในอิัตริาริ้อิยละ	 3	 ต่อิ
ปีหริ้อิอิัตริาดอิกเบียใหมื่่ที�ก�าหนดในพริะ
ริาชำกฤษัฎีีกาซึ�งิอิอิกตามื่ความื่ในมื่าตริา	
7	 วริริคสอิงิ	 แห่งิปริะมื่วลกฎีหมื่ายแพ่งิ
และพาณิชำย์บวกด้วยอิัตริาเพิ�มื่ริ้อิยละ	2	
ต่อิปีตังิแต่วันที�	11	เมื่ษัายน	2564เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำ�าริะเสริ็จ	 และให้กริมื่ที�ดิน
ชำดใชำ้ค่าธริริมื่เนียมื่ธนาคาริในอิัตริาริ้อิย
ละ1.25	ต่อิปีข่อิงิวงิเงิินหนังิส้อิค��าปริะกัน	
จ�านวน	 116,550,000	 บาท	 นับถัดจาก
วันฟ้้อิงิจนกว่าจะค้นหนังิส้อิค�าปริะกัน
ธนาคาริให้แก่สามื่าริถคอิมื่เทค

ทั�งินี�	ใหช้ำ�าริะใหแ้ลว้เสริจ็ภายใน	60	วนั	นบั
แต่วันทีคดีถึงิที�สุดและค้นค่าธริริมื่เนียมื่
ศาลบางิส่วนตามื่ส่วนข่อิงิการิชำนะคดีให้
แก่สามื่าริถคอิมื่เทค

ต่อิมื่า	คู่ความื่ทั�งิ	2	ฝ่่ายได้ย้�นอิุทธริณ์ค�า
พิพากษัาศาลปกคริอิงิกลางิต่อิศาล
ปกคริอิงิสูงิสุดเมื่้อิวันที�	29	พฤศจิกายน	
2565	ศาลปกคริอิงิสูงิสดุได้มีื่ค�าพิพากษัา
ในคดีหมื่ายเลข่แดงิ	 ที	 1038/2565	
ว่า	 พิพากษัาแก้ค�าพิพากษัาข่อิงิศาล
ปคริอิงิชำั�นต้นเป็นให้กริมื่ที�ดินชำ�าริะเงิิน
ให้แก่สามื่าริถคอิมื่เทคเป็นจ�านวนเงิิน	

549,035,877.99	 บาท	พริ้อิมื่ดอิกเบี�ย
ในอัิตริาร้ิอิยละ7.5	 ต่อิปี	 ข่อิงิต้นเงิิน	
536,159,296.72	บาท	นบัถดัจากวนัฟ้้อิงิ
คดี(วันที	30กันยายน	2559)	จนถึงิวันที�	
10	 เมื่ษัายน	 2564และดอิกเบี�ยในอัิตริา
ริ้อิยละ	3	ต่อิปี	

หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกีาซึง่ออกตามความในมาตรา 
7วรรคสอง แห่งประมวลกฎีหมาย
แพ่งและพาณิชย์บวกด้วยอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อปี ตังแต่วันที่ 11 เมษายน 
2564เป็นตน้ไป จนกว่าจะช�าระเสร็จ และ
ให้กรมทีดินชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสือ
ค�าประกันของ ธนาคารในอัตราปี ละ 
1,456,875 บาท นับถัดจากวันฟ้้อง
คดี(วันที 30กันยายน 2559) 

จนกว่าจะค้นหนังิส้อิค��าปริะกนธนาคาริ
แก่สามื่าริถคอิมื่เทค	นอิกจากที�แก้ให้เป็น
ไปตามื่	 ค�าพิพากษัาศาลปกคริอิงิชัำ�นต้น	
ทั�งินี�	 ให้ชำ�าริะให้แล้วเสริ็จภายใน	 60	 วัน	
นับแต่วันทีมื่ีค�าพิพากษัาคดีถึงิทีสุดและ
ค้นคาธริริมื่เนียมื่ศาลบางิส่วนตามื่ส่วน
ข่อิงิการิชำนะคดีให้แก่สามื่าริถคอิมื่เทค
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นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ซปุเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน) SUPER	เปิดเผยว่าเมื่้�อิวันที�30	พฤศจิกายน	2565	โคริงิการิโริงิไฟ้ฟ้้า
พลังิงิานความื่ริ้อินจากข่ยะชำุมื่ชำน	ข่อิงิบริิษััท	หนอิงิคายน่าอิยู่จ�ากัด	(NKY)	ซึ�งิเป็นบริิษััท
ย่อิยข่อิงิ	SUPER	ได้จ่ายไฟ้ฟ้้าเข่้าริะบบเชำิงิพาณิชำย์	(COD)	ให้กับการิไฟ้ฟ้้าส่วนภูมื่ิภาค	
ซึ�งิมื่ีปริิมื่าณซ้�อิข่ายไฟ้ตามื่สัญญา	(PPA)จ�านวน	6	เมื่กะวัตต์	โดยมื่ีริายละเอิียดดังินี�

ดังินั�น	ณ	วันที�	30	พฤศจิกายน	2565	โคริงิการิโริงิไฟ้ฟ้้าพลังิงิานความื่ริ้อินจากข่ยะข่อิงิ
บริษิัทัย่อิยข่อิงิ	SUPER	ไดจ้า่ยไฟ้ฟ้า้เข้่าริะบบเชิำงิพาณิชำย์(COD)	ใหก้บัการิไฟ้ฟ้้าส่วนภูมื่ภิาค	
เป็นจ�านวนริวมื่ทั�งิสิ�น	3	โคริงิการิ	ปริิมื่าณการิซ้�อิข่ายไฟ้ตามื่สัญญา(PPA)	24	เมื่กะวัตต์

ลุย	COD	โริงิไฟ้ฟ้้าข่ยะ
ชำุมื่ชำน	ข่นาด	6	MW

SUPER
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ปริะกาศปริับเป้าปีนี�ใหมื่่เป็น
โต	35%	จากเป้าโต	25%

CPANEL

CPANEL ปริะกาศปริับเป้าหมื่ายริายได้ปี	 65	 โต	 35%	
เพิ�มื่ความื่สามื่าริถการิท�าก�าไริต่อิเน้�อิงิ	 ผลลัพธ์พัฒนา
ริะบบดันก�าลังิการิผลิตเพิ�มื่	10%	ติดตั�งิริะบบกักเก็บฝุ่่น	
ผงิปนูซเีมื่นต	์น�ากลับมื่าใช้ำใหมื่ป่ริะหยดัปนู	675	กิโลกริมัื่/
เด้อิน	แนวโน้มื่ไตริมื่าส	4/65	โตดี	

ภาพริวมื่อิสังิหาฯคึกคัก	 ผู้ปริะกอิบการิจัดโปริโมื่ชำั�นเริ่งิ
ข่ายหนุนความื่ต้อิงิการิ	 Precast	 Concrete	 ด้านงิบ
ไตริมื่าส	3/65	ท�า	All	Time	High	5	ไตริมื่าสติด	ริายได้	
122.15	ล้านบาท	ก�าไริพุ่งิ	613.29%

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีแพนเนล จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPANEL
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอินกริีตส�าเริ็จริูป	
(Precast	 Concrete)	 ด้วยริะบบอัิตโนมัื่ติ	 (Fully	
Automated	Precast)	ที�ใช้ำส�าหรัิบงิานก่อิสร้ิางิโคริงิการิ
อิสังิหาริิมื่ทริัพย์	 เปิดเผยว่า	 บริิษััทปรัิบเป้าหมื่ายการิ
เตบิโตข่อิงิริายได้ปี	2565	เพิ�มื่ข่ึ�นเป็น	35%	จากเดมิื่ที�ตั�งิ
เป้าหมื่ายไว้ที�	25%	พร้ิอิมื่เพิ�มื่ความื่สามื่าริถการิท�าก�าไริ
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ

ทั�งินี�	การิเติบโตที�เพิ�มื่ข่ึ�น	เป็นผลมื่าจากการิพัฒนาริะบบ
การิผลิตอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ปัจจุบันบริิษััทสามื่าริถเพิ�มื่ก�าลังิ
การิผลิตได้มื่ากขึ่�นถึงิ	 10%	พริ้อิมื่ลดความื่ผิดพลาด	
ความื่สูญเสียในการิผลิต	 เพิ�มื่โอิกาสการิรัิบงิานและส่งิ
มื่อิบงิานที�มื่ีคุณภาพได้ริวดเริ็วข่ึ�น

นอิกจากนี�	 บริิษััทค�านึงิถึงิผลกริะทบต่อิสิ�งิแวดล้อิมื่และ
ชำมุื่ชำน	จงึิใส่ใจในการิอิอิกแบบริะบบการิผลติอิย่างิรัิดกมุื่	
โดยท�าการิติดตั�งิริะบบเคริ้�อิงิก�าจัดมื่ลภาวะทางิอิากาศ	
(Dust	Collector)	กกัเกบ็ฝุ่น่	และผงิปนูซเีมื่นต์ในริะหว่างิ
ข่ั�นตอินการิผลิต	ซึ�งิริะบบดังิกล่าว	นอิกจากชำ่วยกักเก็บ
ฝุ่่นไมื่่ให้ฟุ้้งิกริะจายแล้ว	 ยังิสามื่าริถน�ากลับมื่าใชำ้ใหมื่่ได้
ปริะมื่าณ	675	กิโลกริัมื่ต่อิเด้อิน

ส�าหริับการิด�าเนินงิานในชำ่วงิที�เหล้อิข่อิงิปีมื่ีแนวโน้มื่ที�ดี	
ภาพริวมื่อิสังิหาฯ	 ค่อินข่้างิคึกคักอิานิสงิส์จากการิเปิด
ปริะเทศ	การิฟ้ื้นตัวทางิเศริษัฐกิจ	ปริะกอิบกับผู้ปริะกอิบ
การิอิสังิหาฯ	 จัดโปริโมื่ชำั�นทิ�งิท้ายชำ่วงิสิ�นปี	 และเริ่งิส่งิ
มื่อิบงิาน	ส่งิผลให้มื่คีวามื่ต้อิงิการิใช้ำผลติภณัฑ์	Precast	
Concrete	มื่ากข่ึ�น

ขณะที ่ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัมรีาย
ได้รวม 122.15 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน 
92.67% และมีก�าไรสุทธิ 24.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 613.29% ซึ่งเป็นการท�า All Time 
High 5 ไตรมาสติดต่อกัน

ส่วนผลปริะกอิบการิงิวด	9	เดอ้ินปี	2565	บรษิทัมรีายได้
รวม 316.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 
43.52% และมีก�าไรสุทธิ 48.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 142.48% ซึ่งเติบโตมากกว่าผล
ประกอบการทั้งปี 2564 ที่มีรายได้รวม 312.44 ล้าน
บาท และมีก�าไรสุทธิ 31.80 ล้านบาท
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ทุ่มื่งิบกว่า	1,000	ลบ.	
ปิด	2	ดีลซ้�อิกิจการิบิ�ก	
Tech	Company	

BBIK

ก่อินปิดปี	 65 'บลูบิค'	 เข่้าซ้�อิหน่วยธุริกิจ	 Digital	
Delivery	 ซึ�งิเป็นทีมื่พัฒนาเทคโนโลยีสาริสนเทศและ
แอิปพลิเคชัำน	 จาก	 MFEC	 ลุยข่ยายทัพนักพัฒนา
เทคโนโลยีอิีกกว่า	 300	 ชำีวิต	 เพิ�มื่ข่ีดความื่สามื่าริถ
การิส่งิมื่อิบงิานและบริิหาริจัดการิริะบบเทคโนโลยี
สาริสนเทศริับเศริษัฐกิจดิจิทัลทั�งิในและต่างิปริะเทศ

·	 ติดสปีดต่อิยอิดพริ้อิมื่เสริิมื่แกริ่งิบริิการิที�ปริึกษัา
ด้าน	 ERP	 หวังิโกยลูกค้าทุกข่นาดเข่้าพอิริ์ต	 หลังิ
ควบริวมื่กิจการิกับบริิษััท	 อิินโนวิซ	 โซลูชำั�นส์	 จ�ากัด	
(Innoviz	Solutions)	ที�ปริกึษัาและวางิริะบบ	Microsoft	
Dynamics	365	อิันดับหนึ�งิข่อิงิปริะเทศ

บริษิัทั	บลบูคิ	กริุป๊	จ�ากดั	(มื่หาชำน)	หริอ้ิ	BBIK	ที�ปรึิกษัา
ชำั�นน�าผู้ให้บริิการิด้านดิจิทัลทริานส์ฟ้อิริ์เมื่ชำัน	 	 แบบ
คริบวงิจริ	ปริะกาศทุ่มื่งิบกว่า	1,000	ล้านบาท	 เข่้าซ้�อิ
กิจการิในสัดส่วน	 100%	 ข่อิงิ	 2	 บริิษััทชัำ�นน�าในกลุ่มื่
อิุตสาหกริริมื่เทคโนโลยีริะดับปริะเทศ	 ได้แก่	 1)	 หน่วย
ธุริกิจ	 Digital	 Delivery	 ข่อิงิ	 บริิษััท	 เอิ็มื่	 เอิฟ้	อิี	 ซี	
จ�ากัด	(มื่หาชำน)	หริ้อิ	MFEC	(ที�ปริึกษัาและพัฒนางิาน
ด้านเทคโนโลยีสาริสนเทศคริบวงิจริ)	ซึ�งิเป็นทีมื่งิานนัก
พัฒนาเทคโนโลยีสาริสนเทศและแอิปพลิเคชำันทั�งิหมื่ด
กว่า	300	ชำีวิต	และ	2)	บริิษััท	อิินโนวิซ	โซลูชำั�นส์	จ�ากัด	
(Innoviz	 Solutions)	 ที�ปริึกษัาและผู้เชีำ�ยวชำาญการิ
วางิริะบบ	 Enterprise	 Resource	 Planning	 –	 ERP	
อิันดับหนึ�งิข่อิงิ	Microsoft	 Dynamics	 365	ที�ได้ริับ
การิยอิมื่ริับมื่ากกว่า	 17	ปี	 ในปริะเทศไทย	ซึ�งิการิควบ
ริวมื่กจิการิคริั�งิใหญ่นี�เป็นการิเสริมิื่แกร่ิงิให้กบังิานด้าน
การิพฒันาซอิฟ้ต์แวร์ิและต่อิยอิดบริกิาริด้าน	ERP	โดย
จะมื่ีจ�านวนผู้เชำี�ยวชำาญด้านไอิทีเพิ�มื่ข่ึ�นกว่าเท่าตัวจาก	
350	คน	เป็น	780	คน	เพ้�อิสนับสนุนการิข่ยายธุริกิจและ
บริกิาริทั�งิในและต่างิปริะเทศ	ปทูางิสูก่าริเตบิโตแบบก้าว
กริะโดดตามื่แผนยุทธศาสตริ์	3	ปี	พริ้อิมื่ตอิกย��าความื่
เป็น	 Truly	 End-to-End	Digital	 Transformation	
Partner	 และพริ้อิมื่ปูทางิสู่การิเป็น	 Tech	Company	
และ	Venture	Builder	ริะดับสากล

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ BBIK	 เปิด
เผยว่า	การิเข่้าซ้�อิหน่วยธุริกิจ	Digital	Delivery	ข่อิงิ	
MFEC	 เป็นการิเพิ�มื่ขี่ดความื่สามื่าริถการิริอิงิริับงิาน
บริิการิให้ค�าปริึกษัาและพัฒนาเทคโนโลยี	 (Digital	
Excellence	&	Delivery	หริ้อิ	DX)	ซึ�งิเป็นหน่วยงิาน
หลักที�สริ้างิริายได้ให้กับบลูบิค	 และยังิเป็นการิต่อิยอิด
ทางิธุริกิจในอินาคตผ่านการิ	Synergy	ริ่วมื่กันกับทางิ	
MFEC	อิีกด้วย	ริวมื่ทั�งิชำ่วยเริ้�อิงิการิปริะหยัดต้นทุนใน
การิบริิหาริงิานจาก	Economy	of	Scale	ซึ�งิหลังิจาก
กริะบวนการิควบริวมื่กิจการิเสริ็จสิ�น	จะมื่ีผลให้ทีมื่งิาน
นักพัฒนาเทคโนโลยีและแอิปพลิเคชำันข่อิงิกลุ่มื่บริิษััทฯ	

เพิ�มื่มื่ากข่ึ�นถึงิ	500	คน	สามื่าริถริอิงิริับความื่ต้อิงิการิ
ในการิท�าดิจิทัลทริานส์ฟ้อิริ์เมื่ชำันข่อิงิภาคธุริกิจทั�งิใน
ปริะเทศและต่างิปริะเทศได้คริอิบคลุมื่มื่ากยิ�งิข่ึ�น

ทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชัน 
(Digital Delivery) ของ MFEC มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแอปพลิเคชันภายใต้มาตรฐาน Software 
Development Life Cycle - SDLC และการน�า
ระบบขึ้นเพื่อใช้งาน (Deployment Management) 
นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ดังต่อไป
นี้ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งในรูปแบบ Mobile 
Application, Web Application, Desktop และ
บล็อกเชน 2) การจดัการ Application Programming 
Interface - API 3) การออกแบบเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันและฟ้ังก์ชันพื้นฐานในการใช้งาน (UX/
UI Design) 4) การประกันคุณภาพซอฟ้ต์แวร์ 
(Software Quality Assurance) 5) การให้บริการ
หลังการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการตาม ข้อ 1 และ 4

ส�าหริับกริะบวนการิเข่้าซ้�อิกิจการิจะเริิ�มื่หลังิจากที�	
MFEC	 จัดตั�งิบริิษััทย่อิยส�าหริับหน่วยธุริกิจนี�	 โดย
ใชำ้เงิินสดที�ได้จากการิเสนอิข่ายหุ้นสามื่ัญเพิ�มื่ทุนแก่
ปริะชำาชำนคริั�งิแริก	 (Initial	 Public	Offering	 -	 IPO)	
กริะแสเงิินสดจากการิด�าเนินงิานและแผนการิริะดมื่ทุน
เพิ�มื่	 ซึ�งิกริะบวนการิดังิกล่าวคาดว่าจะเสริ็จสิ�นภายใน
ไตริมื่าส	1	ปี	2566

ในข่ณะที�การิควบริวมื่กจิการิกบั	บริษิัทั	อิินโนวิซ	โซลชัูำ�น
ส์	จ�ากดั	มื่อ้ิหนึ�งิด้านการิวางิริะบบ	ERP	ข่อิงิ	Microsoft	
Dynamics	365	ที�ได้ริบัการิริบัริอิงิเป็น	Gold	Certified	
Partner	จากบริิษััท	ไมื่โคริซอิฟ้ท์	(ปริะเทศไทย)	จ�ากัด	
ซึ�งิจะสริ้างิโอิกาสเติบโตทางิธุริกิจที�แข่็งิแกริ่งิให้กับบ
ลูบิค	 เน้�อิงิจากการิพัฒนาการิวางิแผนและการิจัดการิ
ทริพัยากริทางิธรุิกจิข่อิงิอิงิค์กริหริอ้ิริะบบงิาน	ERP	นั�น
เป็นหวัใจหลักในการิเพิ�มื่ปริะสทิธภิาพก�าลงัิการิผลติและ
กริะบวนการิด�าเนินงิานให้มื่ีความื่คล่อิงิตัวข่อิงิธุริกิจ	
และยังิเป็นที�ต้อิงิการิจากอิงิค์กริชำั�นน�าที�ต้อิงิปริับตัว
เข้่าสู่การิท�าธุริกจิยุคดจิิทลั	(Digital	Transformation)	
เพ้�อิสริ้างิการิเติบโตทางิธุริกิจอิย่างิยั�งิย้น

"ทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP จ�านวนมากกว่า 130 
คน ท่ีเติมเข้ามาจาก Innoviz จะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และตอบสนอง
ความต้องของลูกค้ากลุ่มเดิมของบลูบิคได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งเป็นการขยายบริการและผลิตภัณฑ์หลักขอ
งบลูบิคไปยังฐานลูกค้าของ Innoviz ที่มีอยู่มากกว่า 
200 ราย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบรโิภค การเงนิ

และธนาคาร และหน่วยงานภาครฐัอีกด้วย จงึมัน่ใจได้
ว่าลูกค้าทั้ง 2 ฝั่งจะได้รับผลลัพธ์ท่ีดีที่สุดภายใต้การ
ให้บริการผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกแบบ
ครบวงจรที่สามารถรองรับทุกความต้องการของ
ลูกค้าได้" นายพชร กล่าว 	

	 ส�าหริับกริะบวนการิควบริวมื่กิจการิข่อิงิ	 Innoviz	 จะ
แบ่งิการิชำ�าริะค่าหุ้นอิอิกเป็น		3	งิวด	งิวดแริกจะเริิ�มื่ต้น
ในไตริมื่าส	 1	ปี	 2566	และจะเสริ็จสมื่บูริณ์ในปี	 2568	
โดยบลูบิคจะเข่้าซ้�อิหุ้นจากผู้ถ้อิหุ้นเดิมื่ทั�งิหมื่ดด้วย
เงิินสด

-	 งิวดที�	 1	 เข่้าซ้�อิในสัดส่วน	 55%	 โดยใชำ้เงิินกู้ย้มื่จาก
สถาบัน	 ในริาคาซ้�อิข่ายหุ ้นที� เท่ากับก�าไริสุทธิข่อิงิ	
Innoviz	ในปี	2565	คูณด้วย	12	เท่าข่อิงิ	P/E	และคูณ
ด้วยสัดส่วนหุ้น	55%

-	งิวดที�	2	ในสดัส่วน	30%	โดยริาคาซ้�อิข่ายหุน้จะเท่ากบั
ก�าไริสทุธิข่อิงิ	Innoviz	ในปี	2566	คณูด้วย	16	เท่าข่อิงิ	
P/E	และคูณด้วยสัดส่วนหุ้น	30%

-	 งิวดสุดท้าย	 ในสัดส่วน	 15%	 ซึ�งิริาคาซ้�อิข่ายหุ้นจะ
เท่ากับก�าไริสุทธิข่อิงิ	Innoviz	ในปี	2566	คูณด้วย	16	
เท่าข่อิงิ	P/E	และคูณด้วยสัดส่วนหุ้น	15%	ส�าหริับการิ
ชำ�าริะค่าหุ้นในงิวดที�	2	และ	3	นั�น	บริิษััทฯ	จะใชำ้กริะแส
เงิินสดจากการิด�าเนินงิาน

"การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบลูบิคนั้นเป็นไป
ตามแผนการลงทุนที่บริษัทฯ ได้วางไว้ เพื่อรองรับ
กระแสการท�าดิจิทัลทรานส์ฟ้อร์เมชันและความ
ต้องการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างข้อได้เปรียบ
ในภาคธรุกจิทีย่งัคงแรงต่อเนือ่ง จากปัจจัยบวกเหล่า
นี้ท�าให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ที่ได้สะท้อนผ่านผลประกอบของบริษัทฯ ที่
สามารถท�านิวไฮในหลายไตรมาสตดิต่อกนั ดงันัน้การ
เข้าซื้อกิจการของทั้ง 2 บริษัท จะท�าให้การเติบโตนับ
จากนี้ของ  บลูบิค โดยเฉพาะในปี 2566 เป็นไปอย่าง
น่าจบัตามอง จากผลพวงของจ�านวนผูเ้ชีย่วชาญด้าน
ไอททีีเ่พิม่ขึน้มากกว่าเท่าตวัตามแผนยทุธศาสตร์ 3 ปี 
เป็นการตอกย�้าความเป็น Tech Company ที่มุ่งเน้น
การเป็น Venture Builder ระดับสากล" นายพชร 
กล่าวทิ้งท้าย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที ่Website : www.bluebik.com หรอื
ตดิตามข่าวสารผ่านทางโซเชยีลมเีดยีได้ที ่Facebook 
Page : Bluebik Group และ LinkedIn : Bluebik 
Group
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ขายไอพีโอหมดเกลี้ยง 170 ล้านหุ้น
ฤกษ์์ดีีเข้้าเทรดี mai 7 ธ.ค.นี้ี�

UBA

บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)	
หุ้นไอิพีโอิน้อิงิใหมื่่กริะแสแริงิโชำว์ความื่
ส�าเริ็จ	ข่ายหุ้นไอิพีโอิหมื่ดเกลี�ยงิ	170	ล้าน
หุ้น	 ตอิกย��าความื่เป็นผู้น�าในธุริกิจบริิการิ
จัดการิน��าแบบคริบวงิจริ	 ริายแริกริะดมื่ทุน
และเข้่าตลาดหุ้นไทย	ริอิงิรัิบแผนการิโตก้าว
กริะโดดชำ่วงิ	 1-3	ปีข่้างิหน้า	ก�าหนดฤกษั์ดี
เข่้าเทริดตลาด	mai	วันที�	7	ธ.ค.	นี�	ฟ้ากซี
อิีโอิ	"สมื่ชำาติ	สังิหิตกุล"	ชำูจุดแข่็งิฐานะการิ
เงิินแกริ่งิ	 พริ้อิมื่กอิด	 Backlog	 ไว้ในมื่้อิ
แล้วกว่า	1.4	พนัล้านบาท	อินาคตยงัิมื่งีิานให้
ปริะมืู่ลริอิอิีกกว่า	1	หมื่้�นล้านบาท	สนับสนุน
ผลงิานสริ้างิสถิติสูงิสุดได้ต่อิเน้�อิงิ

นายเอกจกัร บวัหภกัด ีกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จ�ากัด 
ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงนิ บรษิทั ยทูลิติี้ 
บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด (มหาชน ) 
หรือ UBA	 เปิดเผยว่า	 ผลการิจอิงิซ้�อิหุ้น
ไอิพีโอิจ�านวน	 170,000,000	 หุ้น	 มูื่ลค่า
ที�ตริาไว้	 (พาริ์)	 0.50	 บาท/หุ้น	 ในริาคา
หุ้นละ	 1.70	บาท	 โดยในส่วนข่อิงิการิเสนอิ
ข่ายให้กับปริะชำาชำนทั�วไปเมื่้�อิวันที�	28	–	30	
พฤศจิกายนที�ผ่านมื่า	ได้ริับความื่สนใจจาก
นักลงิทุนอิย่างิคึกคัก	

เน้�อิงิจากมื่ั�นใจในปัจจัยพ้�นฐานข่อิงิ	 UBA	
ในฐานะผู้น�าธุริกิจด้านการิให้บริิการิจัดการิ
น��า	เดินริะบบ	และบ�าริุงิริักษัาแบบคริบวงิจริ	
และเป็นบริิษัทัริายแริกที�เข้่าริะดมื่ทุนในตลาด
หุน้ไทย	ข่ณะเดยีวกนัการิก�าหนดริาคาเสนอิ
ข่ายในคริั�งินี�	อิยูใ่นริะดบัที�เหมื่าะสมื่กบัปัจจยั
พ้�นฐานที�แข่็งิแกริ่งิ	คิดเป็นอิัตริาส่วนริาคา
ต่อิก�าไริสุทธิต่อิหุ้น	 (P/E	 ratio)	 เท่ากับ
ปริะมื่าณ	15.7	เท่า	โดยเตรีิยมื่เข้่าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทริัพย์	เอิ็มื่	เอิ	ไอิ	(mai)	ในวัน

ที�	7	ธันวาคมื่	2565	ใชำ้ชำ้�อิย่อิในการิซ้�อิข่าย
ว่า	“ UBA ” ในกลุ่มื่อิุตสาหกริริมื่บริิการิ

“UBA ถือเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจในการ
ลงทุน เน่ืองจากเป็นหุ้นสาธารณูปโภคที่มี
ความสามารถในการท�าก�าไรอยูใ่นระดบัทีด่ี 
ขณะเดียวกันมีฐานะเป็นผู้น�าธุรกิจจัดการ
น�้าแบบครบวงจร และผลการด�าเนินงาน
เติบโตต่อเนื่อง โดยก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 
3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-64 ) เติบโตเฉลี่ย
ปีละ 69% และงวดเก้าเดือนแรกปี 2565 
มีรายได้รวม 553.50 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 
50.82 ล้านบาท นอกจากน้ียังมีระดับหน้ี
สินต่อทุน(DE) ต�่าในระดับ 1.03 เท่า ”

ส�าหริับการิเสนอิข่ายหุ้นสามื่ัญเพิ�มื่ทุนใน
คริั�งินี�จ�านวนไมื่่เกิน	 170,000,000	หุ้น	 มีื่
สัดส่วนการิเสนอิข่ายหุ้นปริะกอิบด้วย	การิ
เสนอิข่ายให้ผู้ถ้อิหุ้นเดิมื่ข่อิงิบริิษััท	 จ�ากัด	
(มื่หาชำน)	 (“NWR”)	 ตามื่สัดส่วนการิถ้อิ
หุ้นใน	UBA	(Pre-emptive	Right)	 ไมื่่เกิน	
15,300,000	หุ้น	คิดเป็น	2.55%	และผู้ถ้อิ
หุ้นเดิมื่ข่อิงิบริิษััท	SE	ไมื่่เกิน	10,200,000	
หุ้น	 คิดเป็น	 1.70%	 ข่ณะที�เสนอิข่ายให้กับ
ปริะชำาชำนทั�วไปไม่ื่เกนิ	144,500,000	หุน้	คิด
เป็น	24.08%

นายสมื่ชำาติ	 สังิหิตกุล	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	ยูทิลิตี�	บิสิเนส	อิัลลายแอินซ์	
จ�ากัด	 (มื่หาชำน)	 (UBA)	 กล่าวว่า	 ต้อิงิข่อิ
ข่อิบคุณนักลงิทุนที�ให้ความื่เชำ้�อิมื่ั�นและให้
ความื่สนใจเข่้าลงิทุนในหุ้น	 UBA	 ซึ�งิเป็น
บริษิัทัด�าเนนิธุริกจิจัดการิน��าแบบคริบวงิจริ
ริายแริกที�เข่้าริะดมื่ทุนในตลาดหุ้น	 ซึ�งิจะ
ชำ่วยเพิ�มื่ศักยภาพในการิเติบโตในอินาคต
ได้เป็นอิย่างิดี	 โดยเงิินที�ได้จากการิริะดมื่

ทุนจ�านวน	 289	 ล้านบาท	 บริิษััทฯเตรีิยมื่
น�าเงิินไปใชำ้เป็นเงิินทุนหมืุ่นเวียนในการิ
ด�าเนินธุริกิจ	 ริอิงิริับโอิกาสจากการิเติบโต
ข่อิงิอิุตสาหกริริมื่	 เงิินลงิทุนพัฒนาริะบบ
สาริสนเทศ	(Information	System	)	การิ
วิจัยและพัฒนาเพ้�อิสริ้างิสินค้าและบริิการิ
ใหมื่่	และชำ�าริะค้นเงิินกู้จากสถาบันการิเงิิน

“ บริษัทฯ มั่นใจในการสร้างการเติบโตใน
อนาคตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีจุด
แข็ง ทั้งงานโครงการที่เป็น Backlog ยัง
ไม่ได้ส่งมอบมูลค่ากว่า 1,422 ล้านบาท 
รวมถึงแผนการขยายงานในอนาคตของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นลูกค้ารายหลัก 
โดยในการรับงานประมูลของกทม. ที่มี
แผนก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย และขยาย
อุโมงค์ระบายน�้า 

รวมทัง้ มีกลุม่ลกูค้าเอกชน จะมงีานออกมา
ให้ประมูลอีกมูลค่ารวมประมาณ 10,000 
ล้านบาท ในอีก 5 ปี ข้างหน้า รวมถึงการ
บงัคบัใช้กฎีหมาย ทีเ่ข้มงวดมากขึน้ ส่งผล
ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจ�าเป็นต้อง
ให้ความส�าคญักบัการบ�าบดัน�า้เสยีมากขึน้ 
ยงัส่งผลให้บรษิทัมโีอกาสสร้างรายได้และ
อัตราก�าไรสุทธิที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยใน
งวดเก้าเดอืนปี 2565 บรษิทัฯมรีายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 ที่ 
86.65 % และมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวด
เดยีวกนัปีก่อน 32.54 % ขณะทีใ่นช่วง 1-3 
ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีการ
เตบิโตอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 
”นายสมชาติ กล่าว
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บล.เอเซีย พลัส	อิอิกบทวเิคริาะหก์ลยุทธ์
ลงิทนุ	ริะบวุา่	แริงิกดดนัตลาดการิเงินิโลก
ดูผ่อินคลายลงิมื่าริะดับหนึ�งิ	 เริิ�มื่จาก	 1)	
เงิินเฟ้้อิหลายปริะเทศเริิ�มื่แผ่วลงิ	เงิินเฟ้้อิ
สหรัิฐฯชำะลอิลงิติดต่อิกัน	4	เดอ้ิน	และไทย
ชำะลอิลงิมื่า	2	เดอ้ินติด	และฝ่า่ยวิจยัคาดมีื่
แนวโนม้ื่ลดลงิจนอิยูต่��ากวา่อิตัริาดอิกเบี�ย
ที�ตลาดคาดในกลางิปีหน้า	

เชำ่นเดียวกับเงิินเฟ้้อิไทยที�	 ธปท.	 คาดจะ
เข่้าสู่กริอิบเป้าหมื่าย	 1-3%	 ในปีหน้า	 2)	
ดอิกเบี�ยเริิ�มื่เข่้าใกล้จุดที�เหมื่าะสมื่	 แมื่้
ตลาดคาด	Fed	จะข่ึ�นดอิกเบี�ย	0.75%	มื่า
อิยู่ที�	4%	ในเด้อิน	พ.ย.	แต่ในปีหน้ากริอิบ
บนการิข่ึ�นดอิกเบี�ยถูกจ�ากัดอิยู่ที�ริะดับ	
5.25%	 เห็นได้ว่าริะดับการิข่ยับขึ่�นค่อิน
ข่้างิจ�ากัด	 ชำ่วยลดความื่ผันผวนทิศทางิ
ข่อิงิอิัตริาแลกเปลี�ยน	

อิย่างิไริก็ตามื่ยังิมื่ีความื่เสี�ยงิที�จะเกิด	
Recession	 ชัำดเจนมื่ากขึ่�น	 ทั�งิจากการิ
เกิด	Inverted	Yield	Curve	ข่อิงิ	Bond	
10	ปี	และ	2	ปี	ข่อิงิ	สหริัฐที�ยาวนาน	ริวมื่
ถึงิข่้อิมืู่ลจาก Bloomberg ชี้ว่าปี 2566 
ยุโรปมีโอกาสเกิด Recession เพิ่มขึ้น

เป็น 80% สหรฐัเพิม่ขึน้เป็น 63% แต่ไทย
ยังห่างไกล และลดลงเหลือเพียง 13%
	

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้ม
ฟ้ื้นเด่นกว่าหลายประเทศ ดังนี้ 

1)	 ส�านักเศริษัฐกิจต่างิปริะเทศ	 IMF,	
World	Bank	คาด	GDP66F	เตบิโต	3.7%	
และ	4.3%	ตามื่ล�าดับ	

2)	 คาดดุลบัญชำีเดินสะพัดมื่ีสัญญาณ
การิ	ข่าดดุลลดลงิทั�งิจากดุลการิค้าดีข่ึ�น
จากการิน�าเข่้าต้นทุนพลังิงิานที�ริาคาเริิ�มื่
ลดลงิ	 และดุลบริิการิปรัิบตัวดีข่ึ�น	 หลังิ
จากหลายปริะเทศผ่อินคลายมื่าตริการิ
เดินทางิข่้ามื่พ้�นที�	

3)	 เงิินทุนส�าริอิงิริะหว่างิ	 ปริะเทศก�าลังิ
ฟ้ื้นตัว	

4)	ชำ่วงิที�เหล้อิข่อิงิปี	

คาดหวังิแพ็คเกจใหญ่กริะตุ้นเศริษัฐกิจ
จากทางิภาคริัฐ	 อิาทิ	 ชำ ้อิปชำ่วยชำาติ	

เป็นต้น	 5)	 FDI	 ข่อิงิไทยมื่ีโอิกาสเพิ�มื่ข่ึ�น
ในอินาคต	 และล่าสุดมูื่ลค่าเงิินลงิทุนต่างิ
ชำาติ	 9M65	 เพิ�มื่ขึ่�น	 35%YoY	 มื่าอิยู่ที�	
223,746	ล้านบาท

ส่วน	Fund	Flow	ต่างิชำาตยิงัิคาดหวังิการิ
ไหลเข่้าต่อิเน้�อิงิ	 จากแนวโน้มื่เศริษัฐกิจ
ไทยที�ยังิโตต่อิเน้�อิงิในปี	2566	ในมืุ่มื่มื่อิงิ
ข่อิงิ	 IMF	 มีื่เพียงิ	 2	 ปริะเทศในเอิเซีย	
ค้อิ	 ไทยกับจีนเท่านั�น	 ข่ณะที�เม็ื่ดเงิินจาก	
LTF	หนุนตลาดในเด้อิน	ธ.ค.	คาดหวังิได้
ยาก	 เพริาะหลังิจาก	 เปลี�ยนเป็นกอิงิทุน	
SSF	 เมื่็ดเงิินที�เคยไหลเข่้าตลาดหุ้นไทย
ริาว	 2-3	 หมื่้�นล้านบาทในเด้อินสุดท้าย
ข่อิงิปีเหล้อิเพียงิ	1–2	พันล้านบาท	ในมืุ่มื่	
Valuation	 ตลาดหุ้นไทย	 ยังิดูน่าสนใจ	
เน้�อิงิจากมีื่	Market	Earning	Yield	Gap.	
ที�ริะดับ	 4.3%	 แมื่้ภาพริวมื่	SET	 Index	
จะมื่ี	 Upside	 ไมื่่มื่าก	 จากกริอิบดัชำนีเป้า
หมื่ายปี	2565	ที�วางิไว้	1685–	1720	จุด

กลยุทธ์การลงทุน เน้นกลุ่ม Domestic 
Consumption แนวโน้ม เติบโตยังสดใส
กว่าภาพรวมตลาด อย่าง COM7, MTC, 
TISCO, BEC, SCGP, GULF

กูรูเอเชียพลัส	กริะซิบ	เน้นกลุ่มื่	
Domestic Consumption แนวโน้มื่	

เติบโตยังิสดใสกว่าภาพริวมื่ตลาด
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“ทรนีตีี”้ คดั	4	กลุม่ื่หุน้นา่ลงิทุนสง่ิทา้ยป	ีริบัริฐัมื่าตริการิกริะตุน้
การิจับจ่ายใช้ำสอิยในช่ำวงิปลายปีนี�ถึงิต้นปีหน้า	 หุ้นเชำ้�อิมื่โยงิ
เศริษัฐกิจในปริะเทศที�น่าสนใจ	 ส่วนเงิินไหลเข่้าจังิหวะนี�มื่อิงิเป็น	
Hot	money	 เข่้ามื่าเก็งิก�าไริเงิินบาทจากการิปริับข่ึ�นดอิกเบี�ย
นโยบายริอิบล่าสุด

นายณฐัชาต เมฆมาสนิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝา่ยวเิคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด	เปิดเผยถึงิทิศทางิ
การิลงิทุนเด้อินธันวาคมื่	2565	ว่า	คาดตลาดหุ้นทั�วโลกเริิ�มื่ต้น
เดอ้ินนี�ในเกณฑ์ด	ีจากปจัจัยหนนุ	2	ปจัจัย	ไดแ้ก่	ทศิทางิดอิกเบี�ย
นโยบายข่อิงิสหริฐัฯที�เตริยีมื่ชำะลอิลงิอิยา่งิแนน่อินในการิปริะชำมุื่
กลางิเด้อินนี�	 และการิส่งิสัญญาณข่อิงิรัิฐบาลจีนต่อิการิผ่อิน
คลายมื่าตริการิ	Lockdown	ในปริะเทศมื่ากข่ึ�น	มื่อิงิ	

2	 ปัจจัยนี�มื่ี โอิกาสท�าให้ตลาดหุ้นสหรัิฐฯและจีนปรัิบตัว	
Outperform	ตลาดหุน้อ้ิ�นทั�วโลกได้	สว่นตลาดหุน้ยุโริปก็ไดแ้ริงิ
หนุนจากการิปริะกาศตัวเลข่เงิินเฟ้้อิเมื่้�อิวานนี�ที�อิอิกมื่าต��ากว่า
คาดด้วยเช่ำนกัน	 ท�าให้การิปริะชุำมื่	 ECB	ครัิ�งิถัดไปในช่ำวงิกลางิ
เด้อินธ.ค.มีื่โอิกาสที�	 ECB	 จะข่ึ�นดอิกเบี�ยเพียงิ	 0.5%	ด้วยเชำ่น
เดียวกันกับ	Fed

ทั�งินี�	 Bond	 yield	 สหริัฐฯปริับตัวลงิแริงิเมื่้�อิค้นวันที�	 30	
พฤศจิกายน	จากค�าพูดเชำิงิ	Dovish	ข่อิงินาย	Jerome	Powell	
มื่อิงิเป็นปัจจัยบวกต่อิหุ้น	Technology	เป็นส�าคัญ	ซึ�งิอิาจเป็น
เหตุผลส่วนหนึ�งิที�ท�าให้หุ้นกลุ่มื่อิิเล็กทริอินิกส์ข่อิงิไทยปริับตัว
ขึ่�นแริงิในชำ่วงิสั�น	 ไมื่่ว่าอิย่างิไริแล้ว	 มื่อิงิความื่เสี�ยงิเศริษัฐกิจ
โลกที�มื่ีแนวโน้มื่ชำะลอิตัวจะเป็นปัจจัยกดดันต่อิหุ้นกลุ่มื่นี�ในชำ่วงิ
ถัดไปได้	 จึงิไมื่่แนะน�าให้เข่้าลงิทุนแต่อิย่างิใด	ทั�งินี�	 การิท�าจุดต��า
สุดข่อิงิ	Bond	yield	ที�เกิดข่ึ�น	ท�าให้ยังิคงิมื่ั�นใจต่อิค�าแนะน�าให้
ถ้อิคริอิงิกลุ่มื่ตริาสาริหนี�	 ริวมื่ถึงิตริาสาริจ�าพวกคล้ายบอินด์
อิย่างิ	REIT,	 Infrastructure	fund,	และหุ้นในกลุ่มื่	Utility	ที�มื่ี	
Relative	yield	สูงิข่ึ�น

ส�าหริบัตลาดหุน้ไทยนั�น	มื่อิงิปจัจยักริะตุน้ที�อิาจเข่า้มื่าสริา้งิสสีนั
ได้บ้างิในเด้อินนี�ได้แก่	 การิอิอิกมื่าตริการิกริะตุ้นการิจับจ่าย
ใชำ้สอิยในชำ่วงิปลายปีนี�-ต้นปีหน้า	ซึ�งิอิาจท�าให้กลุ่มื่	Domestic	
ยังิคงิเป็นกลุ่มื่ที�น่าสนใจต่อิไปหากต้อิงิเล้อิกลงิทุน	ส่วนการิเข่้า

มื่าข่อิงิ	Fund	flow	ในชำ่วงิ	1-2	วันนี�นั�น	มื่อิงิเป็น	Hot	money	
ที�เข้่ามื่าเก็งิก�าไริเงินิบาทจากปริะเด็นการิข่ึ�นอัิตริาดอิกเบี�ย	ซึ�งิต่อิ
จากนี�อิาจเริิ�มื่เบาบางิลงิหากไมื่่มื่ีปัจจัยกริะตุ้นใหมื่่
	
ในเชิำงิกลยทุธ	์หลงัิจากที�กนงิ.ปริบัข่ึ�นดอิกเบี�ยนโยบายริอิบล่าสดุ
มื่าอิยู่ที�	1.25%	ท�าให้ริะดับ	SET	ที�เหมื่าะสมื่ในกริณีฐานข่อิงิทางิ
ทรินีตีี�ปริบัลดจากริะดบั	1630	จดุมื่าอิยูท่ี�	1580	จดุ	ซึ�งิเมื่้�อิเทยีบ
กับริะดับดัชำนีปัจจุบันที�	 1635	จุด	อิาจท�าให้	 Risk-reward	 ใน
ภาพริวมื่ดูไมื่่น่าสนใจมื่ากนัก	 จึงิเป็นที�มื่าที�เริาแนะน�าให้	 Lock	
profit	หุ้นในส่วนที�เหล้อิ	แต่หากต้อิงิเล้อิก	Selective	ในเด้อิน
ธันวาคมื่
 มองไปยังกลุ่มหุ้นดังต่อไปนี้

	
1)	กลุ่มโรงไฟ้ฟ้้า	ซึ�งิในริะยะสั�นได้ปริะโยชำน์จากทั�งิ	เงิินบาทแข่็งิ,	
Bond	yield	ลงิ,	ต้นทุนพลังิงิานลงิ (BGRIM, GPSC, GULF, 
RATCH, EGCO)	 ทั�งินี�	 ปริะเมื่ิน	 RATCH	มื่ีลุ้นถูกน�าเข่้าสู่ดัชำนี	
SET50	ในริอิบถัดไป

2) กลุ่ม Big ticket retailers	เพ้�อิเกง็ิมื่าตริการิชำอ้ิปดมีื่คีน้ที�จะ
อิอิกมื่าในชำ่วงิต้นปีหน้า	(HMPRO, ILM, COM7)	ทั�งินี�	ปริะเมื่ิน	
COM7	มื่ีลุ้นถูกน�าเข่้าสู่ดัชำนี	SET50	ในริอิบถัดไป

3)	กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	เพ้�อิเก็งิมื่าตริการิกริะตุ้น
การิท่อิงิเที�ยวในช่ำวงิปลายปี	 +	 จ�านวนนักท่อิงิเที�ยวต่างิชำาติที�
เข่้าสู่ชำ่วงิ	High	season	 (AAV, BA, CENTEL, ERW, PTG, 
OR)	มื่อิงิกลุ่มื่สายการิบินได้	Sentiment	 เชำิงิบวกริะยะสั�นจาก
เงิินบาทที�แข่็งิค่า	ส่วน	CENTEL	ปริะเมื่ินว่ามื่ีลุ้นถูกน�าเข่้าสู่ดัชำนี	
SET50	ในริอิบถัดไป

4)	กลุ่มบริหารหนี้ (BAM, JMT, CHAYO, KCC)	ซึ�งิเข่้าสู่ชำ่วงิ	
High	season	ในไตริมื่าส	4	+	การิซ้�อิหนี�ผา่นจดุต��าสดุ	มื่อิงิ	BAM	
ผ่านชำ่วงิ	Overhang	จากปริะเด็น	MSCI	เป็นที�เริียบริ้อิยแล้ว

เทพทรีนีตี้ ลดเป้า SET ปีนี้ เหลือ 1580 จุด 
จาก 1630 จุด	หลังิกนงิ.ปริับข่ึ�นดอิกเบี�ย

นโยบายรอบล่าสุดมาอยู่ที่ 1.25% 
คัด	4	กลุ่มื่หุ้นน่าลงิทุนส่งิท้ายปี
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นางนนัท์มนสั เป่ียมทพิย์มนัส ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด หรือ 
SCBAM	 เปิดเผยว่า	 บริิษััทฯ	 ได้ริับการิ
ตอิบริับจากนักลงิทุนเป็นอิย่างิมื่าก	 จาก
การิเสนอิข่ายกอิงิทุน	 SCBDSHARC1YC	
เมื่้�อิต้นเด้อิน	พ.ย.	ที�ผ่านมื่า	ที�สามื่าริถตอิบ
โจทย์การิลงิทนุให้กบันกัลงิทนุที�ต้อิงิการิผล
ตอิบแทนในภาวะตลาดชำ่วงินี�	 ด้วยจุดเด่น
ข่อิงิกอิงิทุนที�ผู้ลงิทุนสามื่าริถมื่ีโอิกาสการิ
ริับผลตอิบแทน/ดอิกเบี�ยได้จากการิการิ
ลงิทนุในตริาสาริหนี�และเงิินฝ่ากที�มื่คีณุภาพ
ทั�งิในและต่างิปริะเทศ	 ซึ�งิเป็นการิลงิทุนที�มื่ี
ความื่ผันผวนต��า	 จึงิมื่ีโอิกาสชำ่วยลดความื่
เสี�ยงิการิข่าดทุนเงิินต้น	และมื่ีโอิกาสริับผล
ตอิบแทนส่วนเพิ�มื่จากการิลงิทุนในสัญญา
อิอิปชัำ�นที�จ่ายผลตอิบแทนโดยอ้ิางิอิงิิไปกับ
ดัชำนี	SET50	

โดยหากริาคาสินทริัพย์อิ้างิอิิงิชำ่วงิริะหว่างิ
อิายสัุญญาอิอิปชำั�นปรัิบเพิ�มื่ขึ่�น	หริอ้ิลดลงิ
ไมื่่เกิน	 10%	 (เมื่้�อิเทียบกับริาคาสินทริัพย์
อิ้างิอิิงิ	ณ	วันเริิ�มื่ต้นสัญญา)	ก็จะมื่ีโอิกาส
ริับผลตอิบแทนจากสัญญาอิอิปชำั�นสูงิสุด
ที�	5%	หริอ้ิหากริาคาสนิทริพัย์อ้ิางิอิิงิมีื่การิ
ปริับเพิ�มื่ขึ่�น	 หร้ิอิลดลงิในริะดับที�มื่ากกว่า	
10%	 ก็ยังิมื่ีโอิกาสรัิบผลตอิบแทนชำดเชำย
ที�	0.25%	และเป็นกอิงิทุนที�มื่ีอิายุเพียงิ	1	ปี	
จึงิเป็นอิีกหนึ�งิชำ่อิงิทางิการิลงิทุนที�ชำ่วยลด
ความื่เสี�ยงิด้านสภาพคล่อิงิได้	อีิกทั�งิตลาด
หุ้นไทยอิยู่ในชำ่วงิเริิ�มื่ฟ้ื้นตัวทางิเศริษัฐกิจ
และมื่ีทิศทางิการิเติบโตที�ดีข่ึ�นมื่าอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิ	 สวนทางิกับตลาดหุ้นโลก	 และเพ้�อิ
ตอิบริับกับความื่ต้อิงิการิข่อิงินักลงิทุน	
SCBAM	 จึงิได้น�าเสนอิกอิงิทุนในปริะเภท
นี�เพิ�มื่เติมื่	 ค้อิ	 กอิงิทุนเปิดไทยพาณิชำย	์
Double	 Structured	Complex	 Return	

1YE	(SCBDSHARC1YE)	ห้ามื่ข่ายผู้ลงิทุน
ริายย่อิย	โดยจะเสนอิข่ายริะหว่างิวันที�	1	–	
13	ธันวาคมื่	2565	นี�	ด้วยเงิินลงิทุนข่ั�นต��า	
500,000	บาท

นางินันท์มื่นัส	 กล่าวเพิ�มื่เติมื่ว่า	 “แมื่้ว่าปีนี�	
ไทยจะได้ริับความื่กดดันจากการิชำะลอิตัว
ทางิเศริษัฐกจิจากปริะเทศหลกัอิย่างิ	สหริฐั	
ยุโริป	 และจีน	 ริวมื่ถึงิเงิินเฟ้้อิริะดับสูงิที�
กริะทบต่อิก�าลังิซ้�อิข่อิงิภาคคริัวเริ้อินและ
ต้นทุนการิผลิตข่อิงิภาคธุริกิจ	 แต่ในชำ่วงิ	
3Q65	 ที�ผ่านมื่า	GDP	 ข่อิงิไทย	 ยังิมีื่การิ
ข่ยายตัวถึงิ	4.5%	YoY	หลังิจากที�ภาคริัฐ
เริิ�มื่ผ่อินคลายมื่าตริการิควบคมุื่	Covid-19	
ให้ได้ริับแริงิสนับสนุนจากการิท่อิงิเที�ยว	
การิอิุปโภคบริิโภค	 และการิลงิทุนข่อิงิภาค
เอิกชำน	จงึิส่งิผลให้	9	เด้อินแริกข่อิงิปี	2565	
เศริษัฐกิจไทยเติบโต	 3.1%	 YoY	 และยังิมีื่
สัญญาณการิฟ้ื้นตัวมื่าอิย่างิต่อิเน้�อิงิใน
ชำ่วงิ	4Q65	จาก	Pent-up	Demand	ข่อิงิ
การิเดนิทางิ,	การิผ่อินคลายมื่าตริการิจ�ากดั
การิเดนิทางิทั�วโลก	และ	High	season	ท�าให้
เหน็ว่าเศริษัฐกจิไทยเริิ�มื่เข้่าสู่การิฟ้ื้นตวั	ซึ�งิ
แตกต่างิจากสหริัฐฯหริ้อิยุโริปที�เศริษัฐกิจ
ฟ้ื้นตวัมื่าก่อินแล้ว	และมื่คีวามื่เสี�ยงิที�จะเข้่า
สู่ภาวะถดถอิย

ทัง้นี ้ในปี 2566 ตลาดการเงนิจะยงัมคีวาม
ผันผวนต่อเนื่องอีกระยะ โดยความเสี่ยง
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัย
เสีย่งต่อเศรษฐกจิไทยทีต้่องตดิตามอย่าง
ใกล้ชิด จากความกังวลต่อการด�าเนิน
นโยบายการเงนิทีต่งึตวัมากเกนิไป รวมถงึ
ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคง
ตงึเครยีด ด้านในประเทศเอง ภาวะหนีค้รวั
เรอืนไทยท่ียังอยู่ในระดับสงูอาจกดดันการ
ฟ้ื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า 

อย่างไรกด็ ีเรายงัคงคาดการณ์เศรษฐกจิ
ไทยสามารถฟ้ื้นตัวต่อเน่ืองในปี 2566 
สอดคล้องกับ IMF ที่คาดการณ์ภาพรวม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาเซยีนยงัเหน็
ภาพสดใส และคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มท่ี
เศรษฐกิจจะเติบโตอยู่ที่ 4.9% และส�าหรับ
ทิศทางเศรษฐกิจไทยของปี 2566 คาด
การณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
2.8% ในปีนี้ เป็น 3.7% ที่หนุนด้วยการ
ฟ้ื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยว 
จึงเป็นจังหวะดีในการเข้าลงทุนในช่วง
สิ้นปีนี้ เพื่อเตรียมรับโอกาสการเติบโตไป
พร้อมกับตลาดหุ้นไทยปี 66 นอกจากนี้ 
IMF มองว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะ
เติบโตประมาณ 2.7% และคาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา ยโุรป และลาตนิอ
เมริกา จะเติบโตประมาณ 1%, 0.5% และ 
1.7% ตามล�าดับ”

กอิงิทุน	 SCBDSHARC1YE	 เป็นกอิงิทุน	
Complex	Fund	ที�มื่กีาริลงิทนุในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที�มื่ีความื่เสี�ยงิสูงิหริ้อิมื่ีความื่
ซับซ้อินซึ�งิมื่ีปัจจัยอิ้างิอิิงิ	มื่ีความื่แตกต่างิ
จากการิลงิทุนหริ้อิใชำ้บริิการิผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุนทั�วไป	 และยังิคงิมีื่ความื่เสี�ยงิผิด
ชำ�าริะหนี�	 (default	risk)	ที�อิาจเกิดข่ึ�นจาก
การิผดิชำ�าริะหนี�ข่อิงิผูอ้ิอิกตริาสาริ/เงินิฝ่าก
ที�อิาจส่งิผลให้ผูล้งิทนุไม่ื่ได้รัิบเงิินต้นค้นเตม็ื่
จ�านวนได้	โดยผู้ลงิทุนจะไมื่่สามื่าริถข่ายค้น
หน่วยลงิทุนได้ในชำ่วงิเวลา	 1	 ปี	 ซึ�งิผลการิ
ด�าเนินงิานในอิดีต	มิื่ได้ย้นยนัผลการิด�าเนนิ
งิานในอินาคต	 ผู้ลงิทุนควริท�าความื่เข่้าใจ
ลักษัณะสินค้า	 เงิ้�อินไข่ผลตอิบแทนและ
ความื่เสี�ยงิที�เกี�ยวข่้อิงิก่อินตัดสินใจลงิทุน	
และมื่ีความื่จ�าเป็นในการิข่อิค�าแนะน�าเพิ�มื่
เติมื่จากผู้ปริะกอิบธุริกิจก่อินท�าการิลงิทุน

SCBAM	เปิดข่ายกอิงิทุนเปิดไทยพาณิชำย์	
Double Structured Complex Return 1YE 

วันนี�	-	13	ธ.ค.65
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ห้าดาว x เจ้าสัว	เปิดตัวสแน็ก
	'ข้าวตังมินิไก่หยอง สูตรไก่ย่างห้าดาว' 

TMI - APM ริ่วมื่จัดงิาน 
Exclusive Talk สัมมนาพิเศษ	เผย
แผนธุริกิจปี	65	แก่นักลงิทุน	จ.ชำลบุริี

ไทยประกันชีวิต	ริ่วมื่กับเมื่เจอิริ์ฯ	
จัดกิจกริริมื่	ต้อนรับวันพ่อ

KIAT ร่วมกับ ปตท.	ซ้อิมื่แผนริับมื่้อิอิุบัติเหตุ
ทางิถนนจากการิข่นส่งิ	ก๊าซ LNG ชู

ความปลอดภัย หัวใจหลักของธุรกิจยั่งยืน 
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