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อ่านต่อหน้า 3

กรุุงศรุ ี(ธนาคารุกรุุงศรุอียุุธยุา 
จำำากัด (มหาชน) และบรุษัิัทใน
เครุอื) ตอบรุบัทิศทางดอกเบี�ยุ
นโยุบายุขาข้�น ปรุบัข้�นอัตรุา
ดอกเบี�ยุเงินฝากปรุะจำำาพิิเศษั 
14 เดือน 0.25% เป็น 1.25% 

ต่อปี มผีลตั�งแต่วัันที� 
6 ธันวัาคม 2565

อ่านต่อหน้า 2

BAY
ข้�น ดับ.เง่นฝากปรุะจำำาพิ่เศษ

 14 เดัือน เป็น 1.25%
ส่่วนดับ.เง่นก้้ เฝ้าติ่ดัติามส่ถิ่านการุณ์์ติลาดั

TKN เปลี�ยุนแปลงโครุงสรุา้งการุขายุครุั�งใหญ่่ รุุกขยุายุช่องทางรุา้นค้าปลกี 
เทรุดดิชั�นนอลเทรุดและรุา้นค้าท้องถิิ่�น จัำบมือ Local Distributor 14 รุายุใน
ไทยุเป็นพิันธมิตรุ เสรุมิแกรุง่ยุอดขายุในปรุะเทศ เดินหน้าสรุา้งการุเติบโต
แบบแข็งแกรุง่และมคีณุภาพิยุั�งยุนื พิรุอ้มนำาเสนอนวััตกรุรุมใหม่ๆ เพิื�อสรุา้ง
ยุอดขายุและกำาไรุควับค่่กัน 3

อ่านต่อหน้า 4

NV - สจำล. รุ่วัม MOU พิัฒนาอุตสาหกรุรุม
ผลิตภัณฑ์์เสรุิมอาหารุ ผลักดันให้ เ กิด
เทคโนโลยุีทัดเทียุมมาตรุฐานสากล

NV - ส่จำล. 
พิัฒนาอุติฯ เซ็็น MOU  เซ็็น MOU 

ผล่ติภััณ์ฑ์์เส่รุ่มอาหารุ ผล่ติภััณ์ฑ์์เส่รุ่มอาหารุ 

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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BAYBAY ข้�นดับ.  
เง่นฝากปรุะจำำาพิ่เศษเง่นฝากปรุะจำำาพิ่เศษ

ส่่วนดับ.เง่นก้ ้เฝ้าติ่ดัติามส่ถิ่านการุณ์์ติลาดั เฝ้าติ่ดัติามส่ถิ่านการุณ์์ติลาดั
14 เดัือน เป็น 1.25%
กรุุงศรุ ี(ธนาคารุกรุุงศรุอียุุธยุา จำำากัด (มหาชน) และ
บรุษัิัทในเครุอื) ตอบรุบัทิศทางดอกเบี�ยุนโยุบายุขา
ข้�น ปรุบัข้�นอัตรุาดอกเบี�ยุเงินฝากปรุะจำำาพิิเศษั 14 
เดือน 0.25% เปน็ 1.25% ต่อป ีมผีลตั�งแต่วัันที� 
6 ธันวัาคม 2565

นายุเซอิจิำโรุะ อาคิตะ กรุรุมการุผู้จัำดการุใหญแ่ละ
ปรุะธานเจ้ำาหน้าที�บรุหิารุ ธนาคารุกรุุงศรุอียุุธยุา 
จำำากัด (มหาชน)BAY เปิดเผยุว่ัา “เพิื�อเป็นการุ
ตอบรุับกับการุปรุับข้�นอัตรุาดอกเบี�ยุนโยุบายุ
ของธนาคารุแห่งปรุะเทศไทยุครุั�งที�สามของ
ปี 2565 นี� กรุุงศรุไีด้ปรุบัเพิิ�มอัตรุาดอกเบี�ยุเงิน
ฝากปรุะจำำาพิิเศษั 14 เดือน อกี 0.25% จำากอัตรุา
ดอกเบี�ยุปัจำจุำบัน เป็น 1.25% ต่อปี เพิื�อเป็นการุ

สนับสนุนการุออมและเพิิ�มผลตอบแทนให้กับ
ล่กค้าท่ามกลางสถิ่านการุณ์เงินเฟ้อที�เพิิ�มส่งข้�น 
โดยุการุปรุับอัตรุาดอกเบี�ยุเงินฝากในครุั�งนี�ยุัง
สอดคล้องกับนโยุบายุภาครุฐัที�ส่งเสรุมิเศรุษัฐกิจำ
ไทยุใหเ้ติบโตอยุา่งยุั�งยุนืและเต็มศกัยุภาพิ”

“กรุุงศรุยีุงัคงใหค้ำามั�นที�จำะสนับสนุนและใหค้วัาม
ชว่ัยุเหลือลก่ค้าทกุกลุ่มอยุา่งต่อเนื�อง สำาหรุบัการุ
ปรุับอัตรุาดอกเบี�ยุเงินก่้นั�น ธนาคารุกำาลังเฝ้า
ติดตามสถิ่านการุณ์ตลาดอยุ่างใกล้ชิด รุวัมทั�ง
พิิจำารุณาอยุ่างละเอียุดรุอบคอบถ้ิ่งผลกรุะทบที�
อาจำจำะเกิดข้�น โดยุธนาคารุจำะรุายุงานควัามคืบ
หน้าใหท้รุาบต่อไป”
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NV - สจำล. รุว่ัม MOU พิัฒนาอุตสาหกรุรุม
ผลิตภัณฑ์์เสรุิมอาหารุ ผลักดันให้เกิด
เทคโนโลยุทัีดเทยีุมมาตรุฐานสากล
  
นางยุุพิิน จัำนทรุ์จุำฑามาศ ปรุะธานเจ้ำา
หน้าที�บรุิหารุ บรุิษััท โนวัา ออรุ์แกนิค 
จำำากัด (มหาชน) (NOVA) หรุอื NV ผู้ผลิต
และจัำดจำำาหน่ายุ ผลิตภััณฑ์เสรุิมอาหารุ
และผลิตภััณฑ์แปรุรูุปสมนุไพิรุเพิื�อสขุภัาพิ
รุะดับปรุะเทศ ได้รุว่ัมพิิธีลงนามบันท้กข้อ
ตกลงควัามรุ่วัมมือทางวิัชาการุ (MOU) 
กับ รุศ.ดรุ. คมสัน มาลีสี รุักษัาการุแทน
อธิการุบด ีสถาบันเทคโนโลยุพีิรุะจำอมเกล้า
เจ้ำาคุณทหารุลาดกรุะบัง (สจำล.) โดยุในการุ
รุ่วัมมือกันครุั�งนี�มีวััตถุปรุะสงค์เพิื� อแลก
เปลี�ยุนควัามรูุใ้นศาสตรุท์างวิัศวักรุรุมเพืิ�อ
พิัฒนาอุตสาหกรุรุมผลิตภััณฑ์เสรุมิอาหารุ
ของปรุะเทศไทยุและช่วัยุผลักดันให้เกิด
การุพิัฒนาเทคโนโลยุีกลุ่มผลิตภััณฑ์เสรุิม
อาหารุให้มีคุณภัาพิทัดเทียุมมาตรุฐาน
สากล และอยูุ่รุ่วัมกับสังคมและชุมชนได้
อยุา่งยุั�งยุืน

ทั�งนี� บรุษัิัทฯ ได้ลงทุนในฝ่ายุงานวิัจัำยุและ
พิัฒนาผลิตภััณฑ์ในทุกมิติ มุ่งเน้นหาน
วััตกรุรุมที�นำาควัามรูุ้และปรุะสบการุณ์
ทำางานมาเขยีุนเปน็คูม่อืการุวิัจัำยุและพิฒันา 
เพิื�อเป็นการุบรุิหารุองค์ควัามรูุ้ได้อยุ่างมี
ปรุะสิทธิภัาพิ
 
ด้าน นายุนวัพิล จัำนทรุจุ์ำฑ์ามาศ ปรุะธาน
กรุรุมการุบรุิหารุ บรุิษััท โนวัา ออรุ์แกนิ
ค จำำากัด (มหาชน) (NOVA) หรุอื NV (คน
ที� 1 จำากขวัา) ได้กล่าวัเพิิ�มเติมว่ัา บรุษัิัทฯ 
มีฝ่ายุวิัจัำยุและพิัฒนาผลิตภัณฑ์์ เพิื�อทำา
หน้าที�ค้นคว้ัาวิัจัำยุผลิตภัณฑ์์เสรุิมอาหารุ
อยุ่างต่อเนื�อง โดยุมุ่งเน้นการุค้นคว้ัาหาน
วััตกรุรุมการุพิัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที�สามารุถิ่
ตอบสนองต่อควัามต้องการุของล่กค้า 
และสอดคล้องกับสถิ่านการุณ์ของตลาด
ผลิตภัณฑ์์เสรุมิอาหารุ โดยุบรุษัิัทฯ มเีป้า
หมายุในการุวิัจัำยุและพิฒันาผลิตผลิตภัณฑ์์
ใหม่ที�มีคุณภาพิและไม่ส่งผลกรุะทบต่อ
สุขภาพิรุ่างกายุ ซึ่้�งก็สอดคล้องกับวิัสัยุ
ทัศน์ของสถิ่าบันเทคโนโลยุพีิรุะจำอมเกล้า

เจ้ำาคุณทหารุลาดกรุะบัง (สจำล.) ที�มีเป้า
หมายุจำะพิัฒนาปรุะเทศด้วัยุวิัทยุาศาสตรุ์
และเทคโนโลยุี การุสรุ้างสรุรุค์งานวิัจัำยุ 
และนวััตกรุรุมส่่สังคมโลก ตามปรุัชญ่า
ของสถิ่าบันที�ว่ัา “การุศ้กษัา วิัจัำยุ ด้าน
วิัทยุาศาสตรุแ์ละเทคโนโลยุเีป็นรุากฐานที�
ดขีองการุพิัฒนาปรุะเทศ” 

“ผมเองในฐานะศิษัยุ์เก่าของสถิ่าบัน
เทคโนโลยุีพิรุะจำอมเกล้าเจ้ำาคุณทหารุ
ลาดกรุะบงัแหง่นี� ก็มปีณิธานอันแรุงกล้าที�
จำะรุว่ัมพิฒันาสถิ่าบนัฯ และปรุะเทศชาติไป
พิรุอ้มกับการุขับเคลื�อนของท่านอธิการุบดี
อยุ่างเต็มกำาลัง ตามค่านิยุมบรุิษััท โนวัา 
ออรุแ์กนิคฯ ของเรุาคือ ใสใ่จำบรุกิารุ ทำางาน
อยุ่างมีพิลัง พิรุ้อมรุับทุกสถิ่านการุณ์ มุ่ง
สรุ้างม่ลค่าเพิิ�ม เสรุิมบ่รุณาการุอยุ่าง
สรุ้างสรุรุค์ ยุ้ดมั�นพิันธสัญ่ญ่า แสวังหา
ควัามเป็นเลิศ” นายุนวัพิล กล่าวั

เซ็็น MOU 
NV - ส่จำล.NV - ส่จำล.

พััฒนาอุุตฯผลิิตภััณฑ์์เสริิมอุาหาริ พััฒนาอุุตฯผลิิตภััณฑ์์เสริิมอุาหาริ 
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TKN เปลี�ยุนแปลงโครุงสรุา้งการุขายุครุั�งใหญ่ รุุกขยุายุ
ช่องทางรุ้านค้าปลีก เทรุดดิชั�นนอลเทรุดและรุ้านค้า
ท้องถิ�น จัำบมือ Local Distributor 14 รุายุในไทยุเป็น
พิันธมิตรุ เสรุมิแกรุง่ยุอดขายุในปรุะเทศ เดินหน้าสรุา้ง
การุเติบโตแบบแข็งแกรุง่และมคีุณภัาพิยุั�งยุืน พิรุอ้มนำา
เสนอนวััตกรุรุมใหม่ๆ  เพิื�อสรุา้งยุอดขายุและกำาไรุควับคู่
กัน เน้นหัวัใจำหลักในการุต่อยุอดและขยุายุพิอรุต์โฟลิโอ
ของเถ้าแก่น้อยุ ภัายุใต้คอนเซ็ปต์ “ใหม ่กว้ัาง มคีุณค่า” 
เตรุยีุมสานต่อกลยุุทธ์ “GO Broad” ต่อยุอดขยุายุฐาน
ธุรุกิจำ พิัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆ มุ่งขยุายุตลาดในกลุ่ม
ปรุะเทศที�มศีกัยุภัาพิ

นายุอิทธิพิัทธ์ พิรีุะเดชาพิันธ์ ปรุะธานเจ้ำาหน้าที�บรุหิารุ 
บรุษัิัท เถ้าแก่น้อยุ ฟู๊ดแอนด์มารุเ์ก็ตติ�ง จำำากัด (มหาชน) 
หรุอื TKN ผูผ้ลิตและจัำดจำำาหน่ายุสาหรุา่ยุทะเลแปรุรูุปทั�ง
ในและต่างปรุะเทศภัายุใต้ตรุาสินค้า “เถ้าแก่น้อยุ” รุวัม
ถ้งขนมขบเคี�ยุวั และผลิตภััณฑ์เพิื�อสุขภัาพิ เปิดเผยุว่ัา 
บรุษัิัทฯ ได้ปรุบักลยุุทธ์ครุั�งใหญ ่โดยุได้รุว่ัมมือกับ Local 
Distributor จำำานวัน 14 รุายุ ครุอบคลุมพิื�นที�ทั�วัปรุะเทศ
เพิื�อใหเ้หมาะสมกับตลาดปจัำจุำบนั ซ้�งการุปรุบักลยุุทธ์ครุั�ง
นี� เปน็การุกรุะจำายุสนิค้าของเถ้าแก่น้อยุในเชิงล้กมากข้�น 
ผา่น Local Distributor Partner (ผูแ้ทนจำำาหน่ายุในท้อง
ถิ�น) ชว่ัยุขยุายุชอ่งทางจำำาหน่ายุหลากหลายุกลุ่ม ทั�งรุา้น
ค้าแบบดั�งเดิมหรุอื Traditional Trade (TT) เชน่ รุา้นโช
หว่ัยุ ชอ่งทางรุา้นค้าท้องถิ�น Local Modern Trade (MT) 
เชน่ ซุปเปอรุม์ารุเ์ก็ตท้องถิ�น, รุา้นสะดวักซื�อท้องถิ�น และ
ชอ่งทาง Open Trade (OT) ซ้�งคล้ายุกับรุา้นโชหว่ัยุ ทั�ง
ในกรุุงเทพิฯ และต่างจัำงหวััดครุอบคลุมพิื�นที�ทั�วัปรุะเทศ

ทั�งนี� บรุษัิัทฯ มองการุเติบโตภัายุหลังรุว่ัมเปน็พิาทเนอรุ์
ทางธุรุกิจำ คือการุรุว่ัมกันสรุา้งการุเติบโตแบบแข็งแกรุง่
และมคีุณภัาพิ สิ�งสำาคัญคือ ทั�ง TKN และพิาทเนอรุต้์อง
เติบโตแบบยัุ�งยุนื พิรุอ้มนำาเสนอนวััตกรุรุม (Innovations) 
ใหม่ๆ  เพิื�อสรุา้งยุอดขายุและกำาไรุควับคู่กัน รุวัมถ้งต้องมี
ควัามสขุ นับเปน็โจำทยุท์ี�เรุาต้องทำารุว่ัมกันกับพิารุท์เนอรุ์

“เราไม่สามารถเติบโตคนเดยีวได้ ต้องมพีารท์เนอรใ์น
ประเทศที่แข็งแกรง่และเก่งด้วย เราจึงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการตลาดครั้งใหญ่  จับมือกับ Local 

Distributor ท้ัง 14 เจ้าในไทย รว่มกันสรา้งการเติบโต 
โดยเรามองทุกคนเป็นพาทเนอรม์ากกว่า Distributor 
ถือว่าทุกคนเป็นหน่ึงในครอบครวัของเถ้าแก่น้อย ทุก
คนน�าผลิตภัณฑ์ของเราไปขายต้องขายได้ ขายด ีและ
พรอ้มใหก้ารสนับสนุนพารท์เนอร ์พรอ้มรบัฟงัและชว่ย
แก้ไขปัญหา เพ่ือเติบโตไปพรอ้มกัน” นายอิทธิพัทธ์ 
กล่าว
 
ปรุะธานเจ้ำาหน้าที�บรุิหารุ TKN กล่าวัว่ัา บรุิษััทฯ มีจุำด
เรุิ�มต้นจำากธุรุกิจำสาหรุา่ยุ และฝ่าฝันอุปสรุรุคต่างๆ จำน
สามารุถทำายุอดขายุได้กว่ัา 5,000 ล้านบาท วิัธกีารุบรุหิารุ
งานคือต้องยุอมรุบัควัามจำรุงิ รุบัฟังควัามจำรุงิ นำาปัญหา
เหล่านั�นมาแก้ไข และอดทนให้สามารุถผ่านพิ้นไปได้
ด้วัยุดี ยุิ�งวิักฤติสถานการุณ์โควิัด-19 ทำาให้ยุอดขายุขอ
งบรุษัิัทฯ ลดลง 20-30% สิ�งที�ทำาได้คือต้องหางานให้ทุก
คนทำา โดยุบรุษัิัทฯ ได้วัางกลยุุทธ์การุดำาเนินงาน “3 GO” 
และสามารุถผ่านพ้ินวิักฤตไปได้ โดยุที�ผ่านมา บรุษัิัทฯ 
ได้ดำาเนินกลยุุทธ์ “GO Firm” มุ่งปรุบัองค์กรุให้กรุะชับ 
(Lean) คล่องตัวัและรุวัดเรุว็ัข้�น เพืิ�อลดต้นทุน ควับคุม
ค่าใช้จ่ำายุในการุขายุและบรุิหารุอยุ่างมีปรุะสิทธิภัาพิ 
ทำาให้บรุิษััทปรุับตัวัได้เรุ็วัและมีควัามยืุดหยุุ่นพิรุ้อม
รุองรุบัแผนงานในอนาคตและหลังจำากนี� บรุษัิัทฯ พิรุอ้ม
เดินหน้าขยุายุธุรุกิจำให้กว้ัางข้�น ภัายุใต้กลยุุทธ์ต่อไปคือ 
“GO Broad” หรุอืการุขยุายุฐานธุรุกิจำให้กว้ัางข้�น โดยุ
ไม่ได้จำำากัดการุผลิตและจำำาหน่ายุสินค้าในรูุปแบบเดียุวั 
แต่จำะพิัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆ  มุง่เน้นขยุายุตลาดในกลุ่ม
ปรุะเทศที�มศีกัยุภัาพิ ซ้�งจำะทำาให้มยีุอดขายุสินค้าที�เพิิ�ม
ข้�นอยุา่งต่อเนื�อง

พิรุอ้มกันนี� ได้วัางคอนเซ็ปต์ คือ “ใหม ่กว้ัาง มคีุณค่า” 
เปน็หัวัใจำหลักในการุต่อยุอดและขยุายุพิอรุต์โฟลิโอของ
เถ้าแก่น้อยุมากข้�น โดยุ “ใหม่” หมายุถ้ง การุมองเห็น
โอกาสของธุรุกิจำสาหรุา่ยุที�เปน็ Seaweed Snacks ถือเปน็
สิ�งใหม่ๆ ในตอนนั�น และต่อยุอดให้เกิดการุขยุายุธุรุกิจำ 
“กว้ัาง” โดยุผลิตภััณฑ์สาหรุา่ยุได้กลายุเป็นผลิตภััณฑ์
ที�เปน็ที�รูุจั้ำกและสามารุถเจำาะเขา้สู ่Niche Market ขยุายุ
ทั�งในและต่างปรุะเทศ ปัจำจุำบันได้ขยุายุตลาดกว่ัา 40 
ปรุะเทศและในอนาคตคาดว่ัาจำะเพิิ�มเป็น 100 ปรุะเทศ
ทั�วัโลก พิรุอ้มทั�งสรุา้ง “คุณค่า” (Value) ของผลิตภััณฑ์

ให้เข้าถ้งกลุ่มเป้าหมายุ ทั�ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคนที�
ชอบทานของอรุอ่ยุที�มคีุ้มค่า แต่ไมเ่น้นคณุค่าของอาหารุ
มาก คือเน้น กินสนุกเป็นหลัก และ 2) กลุ่มคนที�ชอบ
ทานอาหารุที�อรุ่อยุ มีปรุะโยุชน์และคุณค่าทางอาหารุ 
เพิื�อต่อยุอดไปสู่การุสรุา้งสรุรุค์นวััตกรุรุมอาหารุ (Food 
Innovation) ในอนาคตเพืิ�อสรุ้างควัามแตกต่างจำากผู้
ปรุะกอบการุรุายุอื�น

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
บรหิารรายได้ บรษัิท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มารเ์ก็ตต้ิง 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื TKN กล่าวเพ่ิมเติมว่า บรษัิทฯ มอง
ว่า ช่องทางเทรดดิชั่นนอลเทรด ยงัมโีอกาสเติบโตได้อกี
มากกับสนิค้า ขนมสาหรา่ย แต่จ�าเป็นต้องท�าตลาดแบบ
เชิงรุก และลึกเพ่ือให้ได้รา้นค้าเพิ่มเติมให้มากขึน้ การ
ใช้ Distributor Partner ถือเปน็มติิใหมข่องบรษัิทต้ังแต่
ก่อต้ังบรษัิท เพื่อปรบัรูปแบบช่องทางรา้นค้าปลีกให้
ครอบคลมุพื้นทีท่ั่วประเทศ เพื่อใหส้นิค้าของเถ้าแก่น้อย
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากทีสุ่ด การมสีินค้าจ�าหน่ายใน
รา้นค้าท้ังกว้างและลึกเปน็เรื่องทีส่�าคัญทีบ่รษัิทเล็งเหน็ 
ชว่ยสรา้งความได้เปรยีบในการแขง่ขนั และเพิม่การเขา้
ถึงมากขึน้ ต้ังเป้าโตสองหลักในปีหน้า

ส�าหรบัภาพรวมการเติบโตของธุรกิจสาหรา่ยในช่วงครึง่
ปีหลังของปี 2565 ตลาดขนมสาหรา่ยเติบโตดมีากอยู่ที ่
เกือบ 20% ขณะทีเ่ถ้าแก่น้อยเติบโตดกีว่าตลาด และมี
สว่นในการขบัเคล่ือนตลาดนีม้าโดยตลอด ในชว่งครึง่ปี
หลัง ได้ทยอยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  และจัดกิจกรรมการ
ตลาด อย่างหลากหลายในทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มทอด กลุ่ม
ย่าง และกลุ่มอบ เพื่อกระตุ้นก�าลังซื้อของผู้บรโิภค โดย
เฉพาะทีผ่า่นมาได้ออกสนิค้าในกลุม่ สาหรา่ยอบ ภายใต้
คาแรคเตอร ์ BT21 ของวง BTS ได้รบัการตอบรบัเป็น
อยา่งด ีท�าใหล่้าสดุ TKN สามารถเปน็ผูน้�าตลาดสาหรา่ย
อันดับ 1 ได้ในทุกๆ กลุ่ม ท้ัง ทอด อบ และย่าง พรอ้มดัน
พอรต์สาหรา่ยให้เติบโตต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2566 ด้วย
การเข้าถึงผู้บริโภคให้หลากหลายและครอบคลุม ใน
ปัจจุบัน TKN มสี่วนแบ่งตลาดสาหรา่ยอยู่ที ่64% และ 
ในชอ่งทาง Traditional Trade นับเปน็หน่ึงในชอ่งทาง
ที่มีโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์สาหรา่ยได้อีก
มาก

TKN รุุกขยายช่่องรุุกขยายช่่อง
ทางรุ้านค้้าท้องถิ่่�นทางรุ้านค้้าท้องถิ่่�น
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