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นายเจมส์์ แอนดริิว มอร์ิ ปริะธาน
กริริมการิบริิ ษััท  บ ริิ ษััท  เวฟ 
เอ็นเตอร์ิเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
WAVE	 เปิดเผยว่า	 ธุุริกิจใหมเป็น	
New	 S-curve	 ในอินาคตข่อิงิ	 เวฟ	
เอ็ินเตอิร์ิเทนเมนท์หร้ิอิ	Wave	ค้อิ	การิ
ทําธุุริกิจคริบวงิจริ	 คาร์ิบอิน	 เคริดิต	
ธุุริกิจใหม่ที�ตอิบโจทย์การิแก้ปัญหาสําห
รัิบ	 Global	 Emission	 ซ่�งิปริะกอิบไป
ด้วยการิให้คําปร่ิกษัาทั�งิสําหรัิบผ้้ซ้�อิ
และผ้้ข่าย,	 การิเป็นผ้้พััฒนาโคริงิการิ
และผ้้ปริะเมิน	 (V/VB),	 ศ่ึกษัาและจัดหา
คาร์ิบอิน	เคริดิต	ทั�งิจากพัลังิงิานสะอิาด
และพัลังิงิานอ้ิ�นๆ	 สําหรัิบการิซ้�อิ-ข่าย,	
ริวมถ่ึงินวัตกริริมเพ้ั�อิสร้ิางิความร่ิวมมอ้ิ
จากภาคปริะชาชนในการิมีส่วนร่ิวมแก้
ปัญหาภาวะโลกร้ิอิน	คาดเริิ�ม	สร้ิางิริาย
ได้เชิงิพัาณิิชย์ตั�งิแต่ปี	2566	เป็นต้นไป

ทั�งินี�	 เม้�อิวันที�	 9	 พัฤศึจิกายน	 2565	
บริิษััทฯได้เซ็นเอ็ิมโอิย้	 (MOU)	 ความ
ร่ิวมม้อิกับบริิษััท	 Net	 Zero	 Carbon	
Joint	 Stock	 จาก	 เวียดนาม	 โดย	Mr.	
Tran	Minh	Tien	ซ่�งิเป็นผ้้เชี�ยวชาญใน
แวดวงิข่อิงิ	Renewable	 Energy	 และ
มีปริะสบการิณ์ิเกี�ยวข้่อิงิกับ	 โคริงิการิ
ต่างิ	ๆ 	จํานวนมาก	โดยเฉพัาะโคริงิการิที�
มีการิผลิตไฟฟ้าจากพัลังิงิานหมุนเวียน
จากแสงิอิาทิตย์และพัลังิงิานลม

ความร่ิวมม้อิกับบริิษััท	 Net	 Zero	
Carbon	Joint	Stock	ส่งิผลให้บริิษััทฯ	
มีคาร์ิบอินเคริดิตและใบรัิบริอิงิการิผลิต	
พัลังิงิานหมุนเวียน	 (RECs)	 ปริะมาณิ	
1ล้านตันคาร์ิบอิน	 และที�จะผลิตได้จากปี	
2023-2026	อีิก	2.5ล้าน	ตันคาร์ิบอิน

ปัจจุบัน	Net	Zero	Carbon	Joint	Stock	
มีกําลังิการิผลิตไฟฟ้าอิย่้ในม้อิปริะมาณิ	
439.1	MW	และตั�งิเป้าหมายว่า	อีิก	3	ปี	
(พั.	 ศึ.2568)	 จะเป็นเจ้าข่อิงิกําลังิการิ
ผลิตไฟฟ้าจาก	Renewable	Energy	ที�	
2,000	เมก็กะวัตต์	เพ้ั�อิตอิบสนอิงิความ
ต้อิงิการิ	Carbon	Credits	และ	RECs	
ที�มีแนวโน้มมากยิ�งิข่่�นทั�งิในไทยและต่างิ
ปริะเทศึ

"ธุุริกิจ	คาร์ิบอิน	เคริดิต	และ	REC	มแีนว
โน้มเติบโต	 และริาคาปริับตัวส้งิข่่�นต่อิ
เน้�อิงิ	โดยเฉพัาะตลาด	เคริดิต	คาร์ิบอิน	
ภายในปี	 ค.ศึ.	 2030	 คาดเติบโต	 15	
เท่า	และปี	2050	 เติบโต	100	 เท่า"นาย
เจมส์	 กล่าวและว่าความน่าสนใจข่อิงิ

ตลาดคาร์ิบอิน	 เคริดิต	 ซ่�งิเป็น	 New	
S-Curve	 ข่อิงิบริิษััทฯนั�น	 ซ่�งิความ
ต้อิงิการิคาริ์บอิน	 เคริดิต	 ส้งิถ่ึงิ	 200	
ล้านตัน/ปี	และจะเพิั�มมากข่่�นถ่ึงิ	1,640-
1,775	 ล้านตันในปี	 2030	 ข่ณิะที�ไทยมี
คาร์ิบอินเคริดิตที�ข่่�นกับ	อิบก.	แล้วเพีัยงิ	
7	 ล้าน	ตัน/ปี	และริาคาซ้�อิข่าย	ปรัิบตัว
ข่่�นต่อิเน้�อิงิ	จากปี	2018	–	2022	ริาคา
ปรัิบตัวข่่�น	410%	จากชว่งิริาคา	21	บาท/
ตัน	ข่่�นมา	107	บาท/ตัน	ปัจจุบัน	ริาคา
ซ้�อิข่ายที�	50-150	บาท/ตนั	ซ่�งิริาคาโลก
ซ้�อิข่ายกันที�	 18-70	 เหรีิยญสหรัิฐ/ตัน	
ข่่�นอิย่้กับปริะเภท	และที�มาข่อิงิ	Carbon	
Credits	 และ	 RECs	 และต้อิงิได้รัิบริอิงิ
จากหน่วยงิานรัิบริอิงิริะดับสากล	 เช่น	
Gold	Standard,	CDM,	Verra,	 ACR,	
GCC,	I-RECs	ซ่�งิปี	2035	มแีนวโนม้ปรัิบ
ข่่�นมา	80-150	 เหรีิยญสหรัิฐ/ตัน	ตาม
ความต้อิงิการิที�ส้งิข่่�น

นายเจมส์กล่าวว่า	 ข่ณิะนี�บริิษััทฯได้ตั�งิ
เป้าริายได้ริวมปีหน้า	700	ล้านบาท	แบ่งิ
เป็นริายได้	 จากธุุริกิจการิศ่ึกษัา	 400	
ล้านบาท	 ธุุริกิจกัญชา	 เพ้ั�อิปริะโยชน์
ทางิการิแพัทย์	150	ล้านบาท	และริายได้
คาร์ิบอิน	 เคริดิต	 200	 ล้านบาท	 ซ่�งิทุก
บริิษััทย่อิยอิย่้ริะหว่างิทําแผนธุุริกิจปีหน้า

เจมส์์ แอนดริิว มอร์ิ	
หัวเร้ิอิใหญ่	WAVE	

รุิกธุุริกิจ	Carbon	Credits	คริบวงิจริ
	เริิ�มสร้ิางิริายได้ปีหน้า
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นายธีริะชัย ปริะสิ์ทธิ�รัิตนพริ (คนที� 3 จากขวา) ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่่ บริิษััท 
ธีริะมงคล อุตส์าหกริริม จำากัด (มหาชน) หรืิอ TMI ผ้้ผลิต	และจําหน่าย	อุิปกริณ์ิควบคุมในริะบบแสงิสว่างิ	พัร้ิอิมด้วย	
ดริ.สมภพั	ศัึกดิ�พัันธ์ุพันม	(คนกลางิ)	ปริะธุานกริริมการิ	และ	นายสมศัึกดิ�	ศิึริิชัยนฤมิตริ	(คนที�	2	จากข่วา)	ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	แอิสเซท	โปริ	แมเนจเม้นท์	จํากัด	(APM)	ในฐานะที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิิน	เข้่าร่ิวมงิานสัมมนา	"Dinner	Talk	ผ้้บริิหาริบริิษััทจด
ทะเบยีนพับนกัลงิทุนจังิหวดัเชียงิใหม"่	นําเสนอิข้่อิมล้โอิกาสการิเตบิโตหลงัิเข่า้ริะดมทุนแก่นกัลงิทุน	โดยมผ้้ีชมเข้่าร่ิวมรัิบฟังิเปน็จํานวน
มาก	ณิ	โริงิแริมเชียงิใหม่แกรินด์วิว	ต.ช้างิเผ้อิก	อิ.เม้อิงิเชียงิใหม่	จ.เชียงิใหม่	เม้�อิเร็ิว	ๆ	นี�

โดย	นายธุีริะชัย	เปิดเผยว่า	“ผลปริะกอิบการิปี	2565	เติบโตตามเป้าที�วางิไว้	20%	ในด้านข่อิงิธุุริกิจส่อิงิสว่างินั�นได้ผลตอิบริับที�ดีข่่�น	
เน้�อิงิจากริ้านอิาหาริ	โริงิแริมและการิท่อิงิเที�ยวได้เริิ�มกลับมาฟื้นตัวหลังิจากสถึานการิณิ์การิริะบาดข่อิงิไวริัสโควิด-19	ส่งิผลให้	TMI	
มีผลการิดําเนินธุุริกิจและริายได้เติบโตส้งิส้ดในริอิบ	10	ปีที�ผ่านมา	สําหริับไตริมาสที�	3/2565	บริิษััทฯสามาริถึล้างิข่าดทุนสะสมเป็นที�
เรีิยบร้ิอิยแล้ว	โดยมแีนวโน้มที�จะเดนิหน้าจ่ายปันผลไม่น้อิยกว่า	40%	ให้แก่นกัลงิทนุ	สาํหริบัธุรุิกิจโริงิไฟฟ้าชวีภาพัทั�งิ	3	แห่งิ	ปริะกอิบ
ด้วย	ชุมพัริ	สมุทริสาคริ	และสุพัริริณิบุริี	มีกําลังิการิผลิตไฟฟ้าชีวภาพัทั�งิหมดริวม	5.4	เมกะวัตต์	ทางิบริิษััทฯ	ได้	COD	ไฟฟ้าคริบ
ทั�งิ	3	แห่งิเป็นที�เริียบริ้อิยแล้ว

ทั�งินี�	บริิษััทฯ	 ได้วางิแผนจัดหาพั้�นที�สริ้างิโริงิไฟฟ้าชีวภาพัแห่งิใหม่ภายในปี	2566	 เพั้�อิข่ยายกําลังิการิผลิตไฟฟ้าเพัิ�มข่่�นอิีก	100%	
อิย่างิไริก็ตาม	หากริายได้จากโริงิไฟฟ้าชีวภาพัเป็นไปตามแผนที�วางิไว้	คาดว่าจะส่งิผลดีต่อิผลปริะกอิบการิเป็นอิย่างิมาก"

	เผยแผนธุุริกิจปี	66	
ข่ยายโริงิไฟฟ้าชีวภาพัแห่งิใหม่	
เพิั�มกําลังิการิผลิตอีิก	100%

 TMI
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BM	รุิกข่ยายงิานส่งิอิอิกและเตรีิยมรัิบงิานส่งิอิอิกใหม่ๆ	หลังิ
เปิดโริงิงิานใหม่เข่ต	Free	Zone	เฟสแริกอิย่างิเป็นทางิการิช่วงิ
คร่ิ�งิแริกข่อิงิปี	2566	สนบัสนุนบริิษััทเติบโตอิย่างิก้าวกริะโดด	
พัร้ิอิมเปิดโอิกาสให้ผ้้ปริะกอิบธุุริกิจริายอ้ิ�นร่ิวมเป็นพัันธุมิตริ
ในธุุริกิจและใช้ปริะโยชนใ์นพ้ั�นที�เพ้ั�อิได้รัิบสิทธิุยกเว้นภาษีัอิากริ
หลายปริะเภท

นายธีริวัต อมริธาตรีิ กริริมการิผู้้้จัดการิ บริิษััท 
บางกอกชีทเม็ททัล จำากัด (มหาชน) หรืิอ BM	 หน่�งิใน
ผ้้นําด้านการิผลติและจดัจําหนา่ยสินค้าแปริร้ิปผลติภัณิฑ์์เหลก็	
ภายใต้แบรินด์	BSM,	BM,	BS,	BEST	และผลิตภัณิฑ์์ข่่�นร้ิปอ้ิ�น	
ๆ	จากโลหะ	ตามความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้า	เปิดเผยถ่ึงิความค้บ
หน้าการิจัดตั�งิโริงิงิานใหม่บนที�ดิน	25	ไร่ิ	ในตําบลบางิปลากด	
อํิาเภอิพัริะสมทุริเจดีย์	จังิหวัดสมทุริปริาการิ	ซ่�งิได้ข่อิอินุญาต
เป็นเข่ตปลอิดอิากริ	(Free	zone)	ในเฟสแริก	เพ้ั�อิผลิตสินค้า
ส่งิอิอิกทั�งิหมด	 ว่า	 การิก่อิสร้ิางิจะแล้วเสร็ิจในไตริมาส	 1	 ปี	
2566	 และพัร้ิอิมรัิบงิานส่งิอิอิกใหม่ๆซ่�งิได้มีการิเจริจาตกลงิ
กับล้กค้าต่างิปริะเทศึหลายริาย

ทั�งินี�	คาดว่าเม้�อิเดินเคร้ิ�อิงิผลิตสินค้าเพ้ั�อิส่งิอิอิกเต็มกําลังิการิ
ผลิตแล้ว	 จะผลักดันให้ภาพัริวมผลการิดําเนินงิานข่อิงิบริิษััท
เติบโตอิย่างิก้าวกริะโดด	 โดยปัจจุบันงิานส่งิอิอิกมีริายได้เพิั�ม
ข่่�นมาอิย่้ที�ปริะมาณิ	350	-	400	ล้านบาทต่อิปี	และมีแนวโน้ม
ที�จะเพิั�มได้อีิกมาก	ซ่�งิจะช่วยเสริิมศัึกยภาพัธุุริกิจเติบโตอิย่างิ
ยั�งิย้นในอินาคต

นอิกจากนี�	 บริิษััทฯ	 ยังิเปิดโอิกาสให้ผ้้ปริะกอิบธุุริกิจริายอ้ิ�นๆ	
เข้่ามาร่ิวมเป็นพัันธุมิตริในธุุริกิจและใช้ปริะโยชน์ในพ้ั�นที�ดังิ
กล่าว	ซ่�งิจะได้รัิบสิทธิุยกเว้นภาษีัอิากริต่างิๆ	เช่น	ยกเว้นอิากริ
ข่าเข้่า	อิากริข่าอิอิก	เป็นต้น

“บริิษััทฯ	 คาดว่าโริงิงิานแห่งิใหม่จะเพิั�มปริะสิทธิุภาพัในการิ
ผลิต	และสิทธิุปริะโยชน์ทางิด้านภาษีั	ช่วยลดต้นทุนการินําเข้่า
วัตถุึดิบในการิปริะกอิบกจิการิ	ซ่�งิจะชว่ยเพิั�มขี่ดความสามาริถึ
ในการิแข่่งิขั่นทางิด้านริาคาในริะดับโลก	สนบัสนนุให้	BM	มีผล
การิดําเนินงิานเติบโตก้าวกริะโดด	 ตอิกยํ�าความแข็่งิแกร่ิงิใน
ฐานะผ้้นําธุุริกิจอุิตสาหกริริมผลิตและจําหน่ายสินค้าแปริร้ิป
ผลิตภัณิฑ์์โลหะข่อิงิปริะเทศึไทย”	นายธีุริวัต	กล่าว

พัร้ิอิมเปิดโริงิงิานใหม่	
เข่ต	Free	Zone	ปี	66	
ดันธุุริกิจโตก้าวกริะโดด

BM
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นายส์มชาติ สั์งหิตกุล ปริะธานเจ้า
หน้าที�บริิหาริ บริิษััท ย้ทิลิตี� บิสิ์
เนส์ อัลลายแอนซ์์ จำากัด (มหาชน) 
(UBA)	 เปิดเผยว่า	 ร้้ิส่กพัอิใจที�ริาคา
หุ้นเปิดการิซ้�อิข่ายวันแริกในตลาดหลัก
ทรัิพัย์เอ็ิมเอิไอิ	 (mai)	 ในวันนี�ได้รัิบการิ
ตอิบริับที�ดีจากนักลงิทุน	 โดยริาคาหุ้น
เปิดเทริดที�	2.76	บาท	เพิั�มข่่�น	62.35%	
จากริาคาไอิพัีโอิที�	 1.70	 บาท	 สะท้อิน
ปัจจัยพ้ั�นฐานที�แข็่งิแกร่ิงิ	 ปริะกอิบ
กับการิตั�งิริาคาไอิพีัโอิที�เหมาะสมและ
มีส่วนลดให้กับนักลงิทุน	 ทําให้ได้การิ
ตอิบอิย่างิค่กคัก	 อิย่างิไริก็ตามมอิงิว่า
ริาคาดังิกล่าวยังิไม่ริวมโคริงิการิใหม่ๆ
ที�บริิษััทฯ	จะรัิบร้้ิริายได้เข้่ามาในอินาคต

หลังิเข้่าริะดมทุนบริิษััทฯ	ยังิมุ่งิมั�นข่ยาย
ธุุริกิจหลัก	 ค้อิธุุริกิจด้านการิให้บริิการิ
จัดการินํ�า	เดินริะบบ	และบํารุิงิรัิกษัาแบบ
คริบวงิจริ	และเป็นผ้้ให้บริิการิจัดการินํ�า
เอิกชนริายใหญ่	มีเชี�ยวชาญการิบริิหาริ
จัดการิเดินริะบบ	 และบํารุิงิรัิกษัาอุิโมงิค์
ริะบายนํ�าให้กับกรุิงิเทพัมหานคริ(กทม.)	
และเป็นเอิกชนริายแริกที�ปริะกอิบธุุริกิจ
การิบริิการิจัดการินํ�าแบบคริบวงิจริ	
โดยมีแผนจะเข้่าปริะม้ลงิานโคริงิการิ
ข่นาดใหญ่เพิั�มข่่�น	จากเดิมที�บริิษััทฯ	จะ
ปริะมล้งิานที�มมีล้ค่าได้ไม่เกิน1,000	ล้าน
บาท	เน้�อิงิจากมีข้่อิจํากัดเร้ิ�อิงิเงิินทุน	แต่
หลังิริะดมทุนและเข้่าจดทะเบียนในครัิ�งิ
นี�	 จะช่วยเพิั�มศัึกยภาพัฐานทุนให้บริิษััท
แข็่งิแกร่ิงิมากข่่�น	โดยปัจจุบันบริิษััทฯ	มี	

Backlog	 1,400	 ล้านบาท	 ซ่�งิจะทยอิย
รัิบร้้ิริายได้ใน2	ปีนี�อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	พัร้ิอิม
บริิษััทฯ	ได้ตั�งิเป้าการิเติบโตข่อิงิริายได้ที�
ริะดับ	15-30%

ด้านแผนการิใช้เงินิไอิพัโีอิ	บริษิัทัฯ	เตริยีม
นําเงิินไปใช้ใช้เป็นเงิินทุนหมุนเวียนใน
การิดําเนินธุุริกิจ	 ริอิงิรัิบโอิกาสจาก
การิเติบโตข่อิงิอิุตสาหกริริม	 เงิินลงิทุน
พััฒนาริะบบสาริสนเทศึ	 (Information	
System)	 วิจัยและพััฒนาเพั้�อิสริ้างิ
สินค้าและบริิการิใหม่	 และชําริะค้นเงิิน
ก้ ้จากสถึาบันการิเงิิน	 ริวมถ่ึงิซ้�อิและ
ปริับปริุงิเคริ้�อิงิจักริ	 ซ่�งิจะช่วยผลักดัน
การิเติบโตในอินาคตอิย่างิมั�งิคั�งิ

ปล้�มเทริดวันแริกเหน้อิจอิงิ	62.35%	
หลังิริะดมทุนลุยปริะมล้งิานใหญ่	
พัร้ิอิมตั�งิเป้าริายได้โต	15-30%
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บริิษััท	 ไทย	 เอ็ิน	 ดี	 ที	 ผ้้นําการิให้บริิการิ
เพ้ั�อิความปลอิดภยัทางิวศิึวกริริมและการิ
ตริวจสอิบความปลอิดภัยแบบไม่ทําลาย	
(Non-Destructive	Testing	–	NDT)	การิ
ทดสอิบและการิรัิบริอิงิมาตริฐานความ
ปลอิดภัยสําหรัิบอุิปกริณ์ิที�สําคัญในภาค
อุิตสาหกริริมการิผลิตและโคริงิสร้ิางิพ้ั�น
ฐาน	 พัร้ิอิมร่ิวมม้อิลงิทุนใน	 6	 บริิษััท
สตาร์ิทอัิพัภายใต้	“TNDT	Ventures	Lab”	
เพ้ั�อิพััฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอิดภัย
และเทคโนโลยด้ีานความยั�งิย้น	ริวมถ่ึงิต่อิย
อิดส่้ธุุริกิจที�เกี�ยวข้่อิงิ	-	เล็งิข่ยายส่้ตลาด
ต่างิปริะเทศึ

นายธนริริจ์ ศตวุฒิิ ริองกริริมการิ
ผู้้้จัดการิบริิษััท ไทย เอ็น ดี ที จำากัด 
(มหาชน) หริือ TNDT	 กล่าวว่า	 จาก
สตาริท์อัิพัที�สมัคริเข้่าร่ิวมโคริงิการิจํานวน
มาก	TNDT	Ventures	Lab	ร่ิวมกับบริิษััท	
เอิมสไปร์ิ	 จํากัด	 ที�ปร่ิกษัาด้านการิพััฒนา
นวัตกริริมและพััฒนาสตาริ์ทอัิพั	 ในการิ
คัดเล้อิกสตาร์ิทอัิพัที�มศัีึกยภาพัพัร้ิอิมที�จะ
ร่ิวมม้อิพััฒนานวัตกริริมเพ้ั�อิข่ยายตลาด
ร่ิวมกับ	TNDT	จํานวน	4	ริาย	และสตาร์ิท
อัิพัที�มแีนวโนม้จะร่ิวมลงิทุนอีิก	2	ริาย	จาก
ที�ได้เปิดรัิบสตาร์ิทอัิพัที�มีแนวโน้มในการิ
เช้�อิมต่อิกับธุุริกิจข่อิงิบริิษััทไปเม้�อิหลาย
เด้อินที�ผ่านมา

ในจํานวนนี�ปริะกอิบด้วยIrissar	 สตาร์ิท
อัิพัที�มีเทคโนโลยีเริดาห์เซ็นเซอิร์ิและวงิจริ

ความถีึ�ส้งิสําหรัิบการิตริวจวัดที�ต้อิงิการิ
ความแม่นยําส้งิ

Attra	 บริิษััทสตาริ์ทอัิพัที�มีริะบบบริิหาริ
จัดการิในอิงิค์กริและอุิตสาหกริริมข่นาด
ใหญ่	 ที�จะเข่้ามาพััฒนาปริับปรุิงิริะบบการิ
ดําเนินงิานภายในให้มีปริะสิทธิุภาพั

Artificial	Anything	สตาร์ิทอัิพัที�มีความ
เชี�ยวชาญด้าน	AI	/	IoT	/	MESH

Centro	 Vision	 บริิษััทสตาริ์ทอัิพัที�มี
เทคโนโลยีการิตริวจสอิบด้วยโดรินพัร้ิอิม
ทั�งิ	AI	/	Data	Analytics	/	AR&VR

โดยตั�งิเป้าที�จะพััฒนานวัตกริริมเพ้ั�อิความ
ปลอิดภัยและตริวจวัดในอุิตสาหกริริม
ข่นาดใหญ่ที�ปริะสบปัญหาในการิตริวจ
สอิบคุณิภาพัและความปลอิดภัย	นอิกจาก
นั�นจะมีการิพััฒนาริะบบภายในอิงิค์กริให้มี
ปริะสิทธิุภาพัมากข่่�นด้วย

“การิร่ิวมม้อิกับสตาร์ิทอัิพัในครัิ�งินี�ถ้ึอิ
เป็นอีิกก้าวหน่�งิข่อิงิ	 TNDT	 ในการิเร่ิงิ
พััฒนานวัตกริริมในแบบ	high	speed	ให้
ทันกับความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้าและการิ
เปลี�ยนแปลงิที�ริวดเร็ิวข่อิงิโลก	 TNDT	 มี
ความแข็่งิแกร่ิงิในอุิตสาหกริริม	มล้ีกค้าที�มี
ความต้อิงิการินวัตกริริมในด้านต่างิๆ	ที�จะ
เข้่าไปช่วยแก้ปัญหาในหลายด้าน	การิร่ิวม
มอ้ิพััฒนานวัตกริริมที�ตอิบโจทยอ์ิย่างิตริงิ

จุดโดยร่ิวมมอ้ิกับบริิษััทที�มคีวามแข็่งิแกร่ิงิ
ในด้านเทคโนโลยีอิย่้แล้ว	 จะทําให้สามาริถึ
ต่อิยอิดข่ยายตลาดได้อิย่างิริวดเร็ิว	“

นอิกจากตลาดในปริะเทศึไทย	บริิษััทฯ	 ยังิ
เล็งิเห็นโอิกาสทางิธุุริกิจในต่างิปริะเทศึ	โดย
ได้มกีาริข่ยายการิดําเนินธุุริกิจไปยังิปริะเท
ศึอ้ิ�นๆ	อิาทิ	อิินโดนีเซีย	ที�มีความต้อิงิการิ	
Advance	Technology	ในริะดับที�ส้งิมาก	
ซ่�งิเทคโนโลยีจะเข้่าไปตอิบโจทย์ได้เป็น
อิย่างิดี	การิริว่มมอ้ิกันในครัิ�งินี�จ่งิไมใ่ช่เป็น
แค่การิข่ยายธุุริกิจภายในปริะเทศึ	 แต่ตั�งิ
เป้าในการิเติบโตส่้ตลาดต่างิปริะเทศึด้วย

เริายังิมอิงิว่าการิร่ิวมม้อิกันนี�	 จะช่วย
ให้สตาร์ิทอัิพัที�มีความแข็่งิแกร่ิงิทางิ
เทคโนโลยีได้เติบโตไปด้วยกัน	 ถ้ึอิเป็นส่วน
หน่�งิข่อิงิการิช่วยพััฒนาผ้้ปริะกอิบการิไทย
ให้แข็่งิแกร่ิงิข่่�น	 และพััฒนาเศึริษัฐกิจข่อิงิ
ปริะเทศึด้วย	 โดยบริิษััทฯ	 ตั�งิเป้าที�จะเริิ�ม
ทดสอิบเทคโนโลยีที�พััฒนาร่ิวมกันภายใน
ปีนี�	 และตั�งิเป้าในการิลงิทุนในเทคโนโลยีที�
มีศัึกยภาพั”

ในส่วนข่อิงิการิลงิทุน	นายธุริริจ์	กล่าวว่า	
ในเบ้�อิงิต้นมกีาริพ้ัดคุยบริิษััทสตาร์ิทอัิพัที�
มีศัึกยภาพั	2	ริาย	โดยเป็นการิลงิทุนเพ้ั�อิ
การิข่ยายตลาดและตอ่ิยอิดอิอิกไปส่้ธุุริกิจ
อ้ิ�นและลงิทุนในเทคโนโลยีที�เป็นเทคโนโลยี
แห่งิอินาคตที�มีแนวโน้มเติบโตส้งิ

เล็งิลงิทุน-ร่ิวมม้อิ	6	บริิษััทสตาร์ิทอัิพั
เพ้ั�อิต่อิยอิดธุุริกิจ
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บมจ.ดี.ที.ซี.	 เอ็ินเตอิริ์ไพัริส์	 (DTCENT)	
หุ้นไอิพีัโอิน้อิงิใหม่กริะแสแริงิ	 โชว์ความ
สําเร็ิจข่ายหุ้นไอิพีัโอิหมดเกลี�ยงิ	305	ล้าน
หุ้น	 นักลงิทุนสถึาบัน-ริายบุคคลตอิบรัิบ
ท่วมท้น	ยอิดจอิงิซ้�อิล้นทะลัก	ตอิกยํ�าการิ
เป็นผ้้นําอุิปกริณ์ิติดตามยานพัาหนะ	(GPS	
Tracking)	มส่ีวนแบ่งิการิตลาดเปน็อัินดับ	
1	 ในปริะเทศึไทย	 ช้จุดแข็่งิมีบริิการิ	 IoT	
Solutions	 คริบวงิจริตอิบโจทย์ล้กค้าได้
ตริงิตามความต้อิงิการิ	ฟากซีอีิโอิ	"ทศึพัล	
คุณิะเพิั�มศิึริิ"	 ริะบุภายหลังิการิเข่้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัิพัย์ฯ	พัร้ิอิมเดิน
หนา้พััฒนา	IoT	Solutions	ด้วยเทคโนโลยี
ขั่�นส้งิ	เพิั�มปริะสทิธิุภาพัใหค้ริอิบคลมุกลุ่ม
ล้กค้าให้มากที�สุด	หวังิช่วยสร้ิางิริายได้เพิั�ม	
หนนุมาร์ิจิ�นพุ่ังิในอินาคต	กําหนดฤกษ์ัดีเข้่า
เทริดใน	SET	วันที�	15	ธุ.ค.นี�

นายกิตติพันธ์ ภู้ษัณวริริณ กริริมการิ
ผู้้้จัดการิอาวุโส์ บริิษััทหลักทรัิพย์ 
โกลเบล็ก จำากัด ในฐานะผ้้จัดการิการิ
จัดจําหน่ายและรัิบปริะกันการิจําหน่ายหุ้น
สามัญข่อิงิ	 บมจ.ดี.ที.ซี.	 เอ็ินเตอิร์ิไพัริส์	
(DTCENT)	 เปิดเผยว่า	ผลการิจอิงิซ้�อิหุ้น	
IPO	ข่อิงิ	DTCENT	จํานวน	305	ล้านหุ้น	
ม้ลค่าที�ตริาไว้	 (พัาร์ิ)	 0.50	 บาท/หุ้น	 ใน
ริาคาหุ้นละ	 2.86	 บาท	 ริะหว่างิวันที�	 1-2	
และ	6	ธัุนวาคม	2565	ที�ผ่านมา	ได้รัิบความ
สนใจจากนักลงิทุนจอิงิซ้�อิเต็มจํานวน	
เน้�อิงิจากนักลงิทุนเช้�อิมั�นปัจจัยพ้ั�นฐาน

ข่อิงิ	DTCENT	 ในฐานะผ้้นําริะบบติดตาม
ยานพัาหนะ	GPS	Tracking	 อัินดับ	 1	 ใน
ปริะเทศึไทย	 (อ้ิางิอิิงิจากข่้อิม้ลกริมการิ
ข่นส่งิทางิบกในเด้อินมกริาคม	2565)

ริวมถ่ึงิการิที�หุ้น	 DTCENT	 กําหนดริาคา
หุ้นอิย่้ในริะดับที�เหมาะสมกับปัจจัยพ้ั�นฐาน
ข่อิงิบริิษััทที�แข็่งิแกร่ิงิ	 มีการิอิอิกแบบ
และพััฒนาริะบบซอิฟต์แวร์ิ	 ริวมทั�งิการิ
พััฒนา	 IoT	 Solution	 และ	 AI	 ได้ตาม
ความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้ามาโดยตลอิด	
ส่งิผลให้มีผลการิดําเนินงิานที�ดีต่อิเน้�อิงิ	
ทั�งินี�	 DTCENT	 เตริียมเข้่าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัิพัย์แห่งิปริะเทศึไทย	 (SET)	
ในวันที�	15	ธัุนวาคม	2565	ใช้ช้�อิย่อิในการิ
ซ้�อิข่ายว่า	“DTCENT”	ในหมวดเทคโนโลยี
สาริสนเทศึและการิส้�อิสาริ	(ICT)

“การิเสนอิข่ายหุ้นไอิพีัโอิข่อิงิ	 DTCENT	
ถ้ึอิว่าปริะสบความสําเร็ิจและมีกริะแส
ตอิบริับที�ดี	 แสดงิให้เห็นถ่ึงิความเช้�อิมั�น
ว่า	 เป็นหุ้นที�มีปัจจัยพ้ั�นฐานแข็่งิแกร่ิงิ	 มี
การิให้บริิการิในอุิตสาหกริริมเทคโนโลยี
สาริสนเทศึและการิส้�อิสาริอิย่างิคริบ
วงิจริ	และมีศัึกยภาพัการิเติบโตในอินาคต	
สําหรัิบการิริะดมทุนครัิ�งินี�	 จะช่วยเพิั�ม
ศัึกยภาพัในการิแข่่งิขั่นให้มากยิ�งิข่่�น	ซ่�งิจะ
สามาริถึสร้ิางิผลตอิบแทนที�ดีให้นกัลงิทุน”	
นายกิตติพัันธ์ุ	กล่าว

นายเอกจักริ บัวหภัูกดี กริริมการิผู้้้
จัดการิ บริิษััท แคปปิตอล วัน พาร์ิท
เนอร์ิ จำากัด ที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิิน	บริิษััท	
ดี.ที.ซี.	 เอ็ินเตอิร์ิไพัริส์	 จํากัด	 (มหาชน)	
(DTCENT)	กล่าวว่า	จุดเด่นข่อิงิ	DTCENT	
ปริะกอิบด้วย	 มีทีมผ้้บริิหาริและทีมงิานมี
ความเชี�ยวชาญและปริะสบการิณ์ิมากกว่า	
25	ปี	มีพัันธุมิตริทางิธุุริกิจ	ทั�งิ	บริิษััท	ยา
ซากิ	เอ็ินเนอิร์ิจี	ซิสเท็ม	คอิร์ิปอิเริชั�น	(YES)	
ถ้ึอิหุ้นใน	DTCENT	จํานวน	18%	ก่อินการิ
เสนอิข่ายหุ้นเพิั�มทุนให้แก่ปริะชาชนครัิ�งิ
แริก	 (IPO)	 โดย	 YES	 จะริ่วมพััฒนาให้	
DTCENT	 เป็น	 Tier	 1	 Supplier	 ในการิ
ดําเนินธุุริกิจ	OEM	สําหรัิบอุิปกริณ์ิ	GPS	
Tracking	 และ	 Telematics	 ให้กับบริิษััท
ผ้้ผลิตริถึยนต์ชั�นนําทั�งิในปริะเทศึและต่างิ
ปริะเทศึ

ในส่วนข่อิงิบริิษััท	 บุญริอิด	 ซัพัพัลายเชน	
จํากัด	(BRS)	ถ้ึอิหุ้นจํานวน	15%	ก่อินการิ
เสนอิข่ายหุ้นเพิั�มทุนให้แก่ปริะชาชนครัิ�งิ
แริก	 (IPO)	 ซ่�งิถ้ึอิเป็นพัันธุมิตริหลักที�จะ
เข้่ามาส่งิเสริิมเพิั�มศัึกยภาพั	ให้แก่บริิษััทใน
ด้านการิวิเคริาะห์ข้่อิมล้	(Data	Analytics)	
และพััฒนาผลิตภัณิฑ์์	 Supply	 Chain	
Solutions	 ใหม่ๆ	 เพ้ั�อิช่วยลดต้นทุนและ
เสริิมปริะสิทธิุภาพัในการิทํางิานให้แก่กลุ่ม
ผ้้ปริะกอิบการิโลจิสติกส์

ข่ายไอิพีัโอิหมดเกลี�ยงิ	305	ล้านหุ้น	
ฤกษ์ัดีเข้่าเทริดใน	SET	15	ธุ.ค.นี�
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นายทศพล คุณะเพิ�มศิริิ ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ และกริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่่ บริิษััท ดี.ที.ซี์. เอ็นเตอร์ิไพริส์์ 
จำากัด (มหาชน) (DTCENT) กล่าวว่า	ต้อิงิข่อิข่อิบคุณินักลงิทุนทุกท่านที�ให้ความเช้�อิมั�นและเข้่าลงิทุนในหุ้น	DTCENT	เพ้ั�อิเพิั�ม
ศัึกยภาพัในการิเติบโตในอินาคต	 โดยบริิษััทฯ	 เตรีิยมนําเงิินที�ได้จากการิริะดมทุนในครัิ�งินี�	 ไปใช้ในการิลงิทุนสร้ิางิศ้ึนย์บริิหาริจัดการิ
และบริิการิข้่อิม้ลยานพัาหนะ	(Vehicle	Monitoring	and	Support	Center)	และเพ้ั�อิใช้เป็นเงิินทุนหมุนเวียนในการิปริะกอิบกิจการิ	
ริวมทั�งิใช้เป็นเงิินลงิทุนอ้ิ�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้่อิงิ	เพ้ั�อิเป็นการิริอิงิรัิบการิข่ยายธุุริกิจได้ในอินาคต

"นอิกจากธุุริกิจ	GPS	 Tracking	 แล้ว	 กลุ่มบริิษััทฯ	มีแผนในการิพััฒนาผลิตภัณิฑ์์และโซล้ชั�นใหม่ที�ต้อิงิใช้เทคโนโลยีขั่�นส้งิเพ้ั�อิเป็น
ริะบบอัิจฉริิยะในกลุม่งิาน	IoT	อัินปริะกอิบด้วย	ริะบบบริิหาริจดัการินํ�า,	ริะบบ	SMART	CITY	SOLUTION	หริอ้ิริะบบบริิหาริการิจดัการิ
อิงิค์กริส่วนท้อิงิถิึ�น,	BAMS	(Business	Activity	Management	System),	BIM	(Building	Information	Modeling),	EV	Platform,	
Logistics	Demand-Supply	Matching	Platform	และริะบบ	AI	สําหริับงิาน	IoT	ซ่�งิบริิษััทฯ	คาดหวังิว่า	ธุุริกิจดังิกล่าวจะช่วยสริ้างิ
ริายได้และมาริ์จิ�นเพัิ�มข่่�นอิีกด้วย"	นายทศึพัลกล่าว

ปัจจุบัน	DTCENT	มีบริิษััทย่อิย	3	บริิษััท	ได้แก่	บริิษััท	วิศึวกริริม	ซอิฟต์แวริ์	จํากัด	(WS)	บริิษััท	ไทย	ดิจิทัล	แมพั	จํากัด	(TDM)	และ
บริิษััท	ดี	คอิริ์	ซิสเต็ม	อิินทิเกริเตอิริ์	จํากัด	(DCORE)	โดยบริิษััทฯ	ถึ้อิหุ้นในสัดส่วนริ้อิยละ	90%,	95%	และ	90%	ตามลําดับ

สําหริับภาพัริวมผลการิดําเนินงิานย้อินหลังิในปี	2562	ถึ่งิ	2564	และงิวด	9	เด้อิน	2565	กลุ่มบริิษััทฯ	มีริายได้ริวม	810.94	ล้าน
บาท	639.38	ล้านบาท	591.53	ล้านบาท	และ	479.72	ล้านบาท	ตามลําดับ	ข่ณิะที�มีกําไริสุทธุิในปี	2562	ถึ่งิ	2564	และงิวด	9	เด้อิน
ปี	2565	เท่ากับ	166.49	ล้านบาท	109.12	ล้านบาท	77.24	ล้านบาท	และ	52.39	ล้านบาท	ตามลําดับ

ข่ายไอิพีัโอิหมดเกลี�ยงิ	305	ล้านหุ้น	
ฤกษ์ัดีเข้่าเทริดใน	SET	15	ธุ.ค.นี�
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นายสนั�น	 อัิงิอุิบลกุล	ปริะธุานกริริมการิสภา
หอิการิค้าแห่งิปริะเทศึไทย	 เป็นปริะธุานการิ
ปริะชุมคณิะกริริมการิร่ิวมภาคเอิกชน	 3	
สถึาบัน	 (กกริ.)	 ปริะจําเด้อินธัุนวาคม	 2565	
โดยมี	นายเกรีิยงิไกริ	เธีุยรินุกุล	ปริะธุานสภา
อุิตสาหกริริมแห่งิปริะเทศึไทย	 และนายผยงิ	
ศึรีิวณิิช	 ปริะธุานสมาคมธุนาคาริไทย	 เป็น
ปริะธุานร่ิวมในการิปริะชุม	ณิ	ห้อิงิ	Ballroom	
1	โริงิแริมเชอิริาตัน	แกรินด์	สุขุ่มวิท	กรุิงิเทพัฯ	
โดยมีการิแถึลงิข่่าวในปริะเด็นต่อิไปนี�

•	 การิชะลอิตัวข่อิงิเศึริษัฐกิจโลกเริิ�มมีผลก
ริะทบต่อิการิส่งิอิอิกอิย่างิชัดเจน	 กิจกริริม
ในภาคการิผลิตข่อิงิปริะเทศึหลักไม่ว่าจะเป็น
สหรัิฐฯ	กลุ่ม	EU	 ญี�ปุ�น	 และจีน	ชะลอิตัวลงิ
พัร้ิอิมกันในเด้อินพัฤศึจิกายน	 สอิดคล้อิงิ
กับการิที�การิส่งิอิอิกสินค้าหดตัวในปริะเทศึ
ที�มีความสําคัญด้านห่วงิโซ่อุิปทาน	 ได้แก่	
เกาหลีใต้	 และไต้หวัน	 ส่วนการิส่งิอิอิกข่อิงิ
ปริะเทศึไทยก็หดตัวเป็นครัิ�งิแริกในริอิบ	 20	
เด้อินในเด้อินตุลาคม	 สําหรัิบในปี	 2566	
เศึริษัฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอิตัวต่อิเน้�อิงิจาก
ภาวะการิเงิินที�ต่งิตัว	 และวิกฤตเงิินเฟ้อิ	 โดย
เข่ตเศึริษัฐกิจหลักเผชิญความเสี�ยงิที�แตก
ต่างิกัน	สหรัิฐฯ	เศึริษัฐกิจมีแนวโน้มชะลอิตัว
แต่อิาจไม่เกิดภาวะถึดถึอิยเน้�อิงิจากตลาด
แริงิงิานยังิแข็่งิแกร่ิงิ	ข่ณิะที�ยุโริปจะได้รัิบผลก
ริะทบหนักสุดจากวิกฤตพัลังิงิานจ่งิมีโอิกาส
ส้งิที�จะเข้่าส่้ภาวะถึดถึอิย	 ส่วนจีนที�กลับมา

ปริะสบปัญหาการิแพัร่ิริะบาดริะลอิกใหม่ริวม
ถ่ึงิการิต่อิต้านมาตริการิล็อิกดาวน์อิาจซํ�าเติม
เศึริษัฐกิจจีนที�อิย่้ในช่วงิชะลอิตัวจากปัญหา
ภาคอิสังิหาริิมทรัิพัย์

•	 เศึริษัฐกิจไทยฟ้ืนตัวในปี	 2566	 ด้วยแริงิ
จากเคร้ิ�อิงิยนต์เดียวค้อิภาคการิท่อิงิเที�ยว	จ่งิ
ฟ้ืนตัวได้ไม่เต็มที�และยังิมสัีญญาณิข่อิงิความ
เปริาะบางิ	ภายใต้บริิบทข่อิงิการิปรัิบนโยบาย
เศึริษัฐกิจส่้ภาวะปกติ	 ในริะยะข้่างิหน้าที�การิ
ส่งิอิอิกมีแนวโน้มชะลอิตัว	 การิฟ้ืนตัวข่อิงิ
เศึริษัฐกิจไทยจะพ่ั�งิพัาภาคการิท่อิงิเที�ยว
เป็นหลัก	 ทั�งิในมิติข่อิงิการิสร้ิางิริายได้ให้กับ
ปริะเทศึ	 การิจ้างิงิานให้กับแริงิงิาน	 และริาย
ได้ให้กับครัิวเร้ิอิน	 ซ่�งิคาดว่าในปี	2566	จะมี
นักท่อิงิเที�ยวเข้่ามามากกว่า	20	ล้านคน	หร้ิอิ
เพิั�มข่่�นเท่าตัวจากปีปัจจุบัน	 อิย่างิไริก็ตาม	
เศึริษัฐกจิยังิมสัีญญาณิข่อิงิความเปริาะบางิที�
สะท้อินให้เห็น	เช่น	สินเช้�อิที�ถ้ึกจัดชั�นว่ามคีวาม
เสี�ยงิด้านเคริดติเพิั�มข่่�นอิย่างิมนียัสําคัญนั�นมี
สัดส่วนที�ส้งิข่่�น	และผ้ป้ริะกอิบการิข่นาดเลก็ที�
ยังิมกีาริค้างิชําริะเป็นสัดส่วนส้งิแม้จะพ้ันช่วงิ
โควิด-19	มาแล้ว	นอิกจากนี�	เคร้ิ�อิงิยนต์เดียว
อิาจมแีริงิส่งิไมเ่พีัยงิพัอิ	ในภาวะที�ธุุริกิจมแีริงิ
กดดันจากภาวะต้นทุนจากค่าไฟ	 ค่าแริงิ	 และ
วัตถุึดิบ	นอิกจากนี�	ยังิมีผลกริะทบจากบริิบท
ข่อิงิการิปรัิบนโยบายเศึริษัฐกิจส่้ภาวะปกติ	
(Policy	Normalization)	 ข่อิงิธุนาคาริแห่งิ
ปริะเทศึไทย	โดยเฉพัาะการิปรัิบค่าธุริริมเนียม	

FIDF	ตั�งิแต่	ม.ค.	2566	ซ่�งิเป็นต้นทุนสําคัญ
ข่อิงิริะบบการิเงิิน	 และอิาจจะทําให้อัิตริา
ดอิกเบี�ยเงิินก้้ปรัิบส้งิข่่�นได้ถ่ึงิ	 0.4-0.6%	 ใน
คริาวเดียว

•	สําหรัิบปี	2566	ปริะเมินว่าเศึริษัฐกิจไทยจะ
เติบโตจากปัจจัยสนับสนุนด้านการิท่อิงิเที�ยว
และการิบริิโภคภาคเอิกชนเป็นหลัก	 ในข่ณิะ
ที�มีข้่อิจํากัดจากภาวะเศึริษัฐกิจโลกชะลอิตัว
และการิปรัิบนโยบายเศึริษัฐกิจส่้ภาวะปกติ	 ที�
ปริะชุม	 กกริ.	 จ่งิคาดการิณ์ิว่าเศึริษัฐกิจไทย
ในปี	 2566	มีแนวโน้มข่ยายตัวที�	 3.0-3.5%	
ซ่�งิจะเป็นอัิตริาการิเติบโตที�น้อิยกว่าปริะเทศึ
ค่้เทียบในภ้มิภาคอิาเซียนอิย่างิมาเลเซีย	
อิินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	ข่ณิะที�การิส่งิอิอิก
ปริะเมินว่าจะชะลอิตัวตามแนวโน้มเศึริษัฐกิจ
โลกที�อ่ิอินแอิลงิ	ซ่�งิคาดวา่จะข่ยายตวัในกริอิบ	
1.0%	ถ่ึงิ	2.0%	ส่วนอัิตริาเงิินเฟ้อิทั�วไปคาดว่า
จะอิย่้ในกริอิบ	2.7	ถ่ึงิ	3.2%	สําหรัิบเศึริษัฐกิจ
ไทยในปี	 2565	 ยังิข่ยายตัวสอิดคล้อิงิกับ
กริอิบการิปริะมาณิการิที�เคยคาดไว้	 จาก
อิานิสงิส์ข่อิงิการิส่งิอิอิกในช่วงิ	9	เด้อินแริก	
และตามการิปรัิบตัวดีข่่�นข่อิงิภาคการิท่อิงิ
เที�ยวและอุิปสงิค์ภายในปริะเทศึ	 โดยที�ปริะชุม	
กกริ.	คาดว่าเศึริษัฐกิจไทยปี	2565	จะข่ยาย
ตัวได้	3.2%	ข่ณิะที�ม้ลค่าการิส่งิอิอิกจะข่ยาย
ตัวได้	 7.25%	 และอัิตริาเงิินเฟ้อิทั�วไปคาดว่า
อิย่้ที�	6.2%

กกริ.คาดปีหน้า ศก.ไทยขยายตัวที� 3.0-3.5%,
ส่์งออกขยายตัวในกริอบ 1.0% ถึึง 2.0% 

ส่์วนอัตริาเงินเฟ้อทั�วไปอย่้ในกริอบ 2.7 ถึึง 3.2%
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•	 ในปริะเด็นทิศึทางิดอิกเบี�ยที�เพิั�มส้งิข่่�น	
ธุนาคาริแหง่ิปริะเทศึไทยไดป้รัิบอัิตริาดอิกเบี�ย
นโยบายข่่�นจาก	0.5%	เป็น	1.25%	ในปี	2565	
และมีแนวโน้มที�จะปรัิบข่่�นอิย่างิค่อิยเป็นค่อิย
ไปในปี	 2566	 โดยที�ปริะชุม	 กกริ.	 ปริะเมิน
ว่าเป็นทิศึทางิที�สอิดคล้อิงิกับเศึริษัฐกิจที�
ทยอิยฟ้ืนตัว	 และมีความจําเป็นเพ้ั�อิป้อิงิกัน
ความเสี�ยงิจากอัิตริาเงิินเฟ้อิที�อิย่้ในริะดับส้งิ	
นอิกจากนี�	 ธุนาคาริแห่งิปริะเทศึไทยจะมีการิ
ปรัิบข่่�นค่าธุริริมเนียม	FIDF	กลับส่้ริะดับปกติ
ที�	 0.46%	 ในคริาวเดียว	 ตั�งิแต่	 ม.ค.	 2566	
ทําให้ต้นทุนในริะบบธุนาคาริพัาณิิชย์เพิั�มข่่�น
ริาว	4	หม้�นล้านบาท	ซ่�งิการิส่งิผ่านนโยบายดังิ
กล่าวจะเกิดข่่�นโดยการิปรัิบข่่�นอิตัริาดอิกเบี�ย
เงิินก้้ข่อิงิธุนาคาริพัาณิิชย์	 ดังินั�น	 การิปรัิบ
นโยบายเศึริษัฐกิจส่้ภาวะปกติจะส่งิผลให้ภาค
ครัิวเร้ิอินและธุุริกิจมีต้นทุนทางิการิเงิินที�ส้งิ
ข่่�นในริะยะข้่างิหน้า

ริะบบธุนาคาริพัาณิิชย์ได้ติดตามและปริะเมิน
ความสามาริถึในการิชําริะหนี�ข่อิงิล้กหนี�ที�
ได้รัิบผลกริะทบจากโควิด-19	 ทุกกลุ่มอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	 ซ่�งิจากข่้อิม้ลข่อิงิเคริดิตบ้โริพับว่า	
ณิ	 เด้อินกันยายน	 2565	มีล้กหนี�ริายย่อิยที�
ปริะสบปัญหาในการิชําริะหนี�เกิน	90	 วันจาก
ผลกริะทบจากโควิด-19	 อิย่้ริาว	 3.2	 ล้าน
ริาย	 โดยในจํานวนนี�เป็นล้กหนี�ข่อิงิธุนาคาริ
พัาณิิชย์ริาว	4.24	แสนริาย	เพิั�มข่่�นจาก	2.75	
แสนริายในเด้อินมกริาคม	 2565	นอิกจากนี�	
ยังิพับว่าล้กหนี�ธุุริกิจข่นาดเล็กที�มีวงิเงิินไม่
เกิน	20	ล้านบาท	ปริะสบปัญหาในการิชําริะหนี�	
1	เด้อินและ	2	เด้อินข่่�นไป	ยังิคงิเพิั�มข่่�นแม้โค
วิด-19	จะคลี�คลายลงิแล้ว	ทั�งินี�ริะบบธุนาคาริ
พัาณิิชยจ่์งิยังิมกีาริกนัสําริอิงิในริะดับส้งิเพ้ั�อิ

ให้มั�นใจในความมเีสถีึยริภาพั	ในข่ณิะเดียวกัน
ก็พัร้ิอิมให้ความช่วยเหล้อิกลุ่มเปริาะบางิใน
ช่วงิการิเปลี�ยนผ่าน	 และพัร้ิอิมสนับสนุนการิ
ปรัิบตัวที�จะนําไปส่้การิฟ้ืนตัวได้อิย่างิยั�งิย้น
•	จากภาวะเศึริษัฐกจิที�เริิ�มฟ้ืนตัวแต่ยังิมคีวาม
เปริาะบางิ	 กริะทริวงิการิคลังิจ่งิปริะสานงิาน
กับสถึาบันการิเงิินข่อิงิรัิฐจัดงิานมหกริริม
ร่ิวมใจแก้หนี�สัญจริ	 :	 มีหนี�ต้อิงิแก้ไข่	 เริิ�มต้น
ใหม่อิย่างิยั�งิย้น	 เพ้ั�อิช่วยเหล้อิปริะชาชนทุก
กลุ่มแก้ไข่ปัญหาหนี�สินอิย่างิคริบวงิจริ	ซ่�งิได้
จัดไปแล้ว	 2	ครัิ�งิ	 ที�กรุิงิเทพัฯ	 และข่อินแก่น	
และจะจัดงิานครัิ�งิที�	 3	 ที�จังิหวัดเชียงิใหม่	
ริะหว่างิวันที�	 16-18	 ธัุนวาคม	 2565	 และ
ในปี	 2566	 จะมีการิจัดงิานที�จ.ชลบุรีิ	 และอิ.
หาดใหญ่	จ.สงิข่ลา

•	 นอิกจากนี�	 กกริ.	 ยังิได้มีการิหาร้ิอิปริะเด็น
และข้่อิเสนอิที�สําคัญ	ดังินี�

1.	 ปริะเด็นการิปริะกาศึนโยบายหาเสียงิเล้อิก
ตั�งิข่อิงิพัริริคการิเม้อิงิ	 เร้ิ�อิงิการิทยอิยข่่�น	
ค่าแริงิข่่�นตํ�า	600	บาท	และการิจบปริิญญา
ตรีิมีเงิินเด้อิน	 25,000	 บาท	 นั�น	 กกริ.	 มี
ความเห็นว่าการิปรัิบอัิตริาค่าจ้างิขั่�นตํ�าใน
ช่วงิที�ผ่านมา	มคีวามเหมาะสมแลว้	โดยเฉพัาะ
เศึริษัฐกิจไทยที�มีแนวโน้มยังิไม่ฟ้ืนตัวจาก
สถึานการิณิโ์ควิดมากนกั	ปริะกอิบกบัการิขั่�น
ค่าแริงิขั่�นตํ�ามีการิพิัจาริณิาอิย่างิริอิบด้าน	
ทั�งิจากคณิะอินุกริริมการิพิัจาริณิาอัิตริาค่า
จ้างิขั่�นตํ�าจังิหวัด	 และคณิะกริริมการิค่าจ้างิ	
(ไตริภาคี)	 โดยคําน่งิถึ่งิ	 การิคริอิงิชีพัข่อิงิ
ล้กจ้างิ	 ริวมถ่ึงิ	 อัิตริาเงิินเฟ้อิ	 ดัชนีค่าคริอิงิ
ชีพั	ริาคาสินค้า	ฯลฯ

การิพิัจาริณิาปรัิบค่าแริงิจ่งิต้อิงิมอิงิในทุกมติิ	
ทั�งิในมุมข่อิงินายจ้างิและล้กจ้างิ	 ริวมถ่ึงิการิ
คําน่งิถ่ึงิความสามาริถึในการิจ่ายค่าจ้างิข่อิงิ
นายจ้างิซ่�งิมผีลต่อิการิจ้างิงิาน	โดยริวม	จาก
กริณีิข่่�นค่าแริงิ	300	บาทต่อิวันเม้�อิปี	2554	
ที�ถ่ึงิแมจ้ะดําเนนิการิไดสํ้าเร็ิจ	แต่ต้อิงิยอิมรัิบ
ว่าช่วงิแริกโดยเฉพัาะ	SME	ปรัิบตัวค่อินข้่างิ
ลําบาก	 ส่วนธุุริกิจหร้ิอิอุิตสาหกริริมข่นาด
ใหญ่บางิริายก็ปรัิบเป็นการิย้ายฐานการิผลิต
ไปปริะเทศึอ้ิ�นแทน	ข่ณิะเดยีวกันหากทยอิยข่่�น
ค่าแริงิขั่�นตํ�าเป็น	600	บาทต่อิวัน	จากปัจจุบัน
ที�ค่าแริงิเฉลี�ยอิย่้ที�	328	–	354	บาทต่อิวัน	ซ่�งิ
ถ่ึงิแม้ว่าจะเป็นการิทยอิยข่่�นก็จะทําให้ต้นทุน
ภาคธุุริกิจปรัิบเพิั�มข่่�นเก้อิบ	 70%	 ทําให้ภาค
ธุุริกิจอิาจปรัิบตัวไม่ทัน

ข่ณิะเดียวกันปีหน้า	SME	ยังิคงิมีปัญหาด้าน
ริายได้และสภาพัคล่อิงิในช่วงิที�เศึริษัฐกิจไทย
เพิั�งิเริิ�มฟ้ืนตัว	อัิตริาเงิินเฟ้อิส้งิทั�วโลก	และมี
ความเสี�ยงิจากภาวะเศึริษัฐกิจโลกถึดถึอิย	ซ่�งิ
ปริะเทศึไทยยังิมหีลายธุุริกิจที�ใช้แริงิงิานอิย่างิ
เข้่มข้่นทั�งิภาคอิุตสาหกริริม	ภาคการิเกษัตริ	
และ	 ภาคบริิการิ	 ดังินั�นการิข่่�นค่าแริงิขั่�นตํ�า
อิาจทําให้	 SMEs	 หยุดหร้ิอิยกเลิกกิจการิ	
เพัริาะแบกรัิบต้นทุนไม่ไหว	ส่วนอุิตสาหกริริม
ข่นาดใหญ่คงิต้อิงิมีการิทบทวนแผนการิ
จ้างิงิาน	การิชะลอิการิลงิทุนในริะยะสั�น	หร้ิอิ
แม้แต่การินําเอิาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรัิบใช้
แทนแริงิงิาน	 ริวมถ่ึงิการิลงิทุนตริงิจากต่างิ
ปริะเทศึที�อิาจชะลอิลงิเพัริาะตน้ทุนค่าแริงิข่อิงิ
ไทยส้งิมาก	เม้�อิเทยีบกับปริะเทศึเพ้ั�อินบ้านและ
ปริะเทศึค่้แข่่งิ	ซ่�งิส่วนนี�จะกริะทบต่อิขี่ดความ
สามาริถึในการิ	แข่่งิขั่นข่อิงิปริะเทศึ

กกริ.คาดปีหน้า ศก.ไทยขยายตัวที� 3.0-3.5%,
ส่์งออกขยายตัวในกริอบ 1.0% ถึึง 2.0% 

ส่์วนอัตริาเงินเฟ้อทั�วไปอย่้ในกริอบ 2.7 ถึึง 3.2%
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นอิกจากนี�	 แริงิงิานที�มีทักษัะส้งิในปัจจุบัน	
ต่างิมีค่าจ้างิที�ส้งิและมีความเหมาะสมอิย่้
แล้ว	 จ่งิควริมุ่งิเน้นการิพััฒนาทักษัะให้กับ
แริงิงิานที�ยังิคงิมีทักษัะไม่ส้งิมากนัก	และ	เพิั�ม
ผลิตภาพัแริงิงิาน	 (Labor	 Productivity)	
เพ้ั�อิให้สอิดรัิบกับความต้อิงิการิข่อิงิตลาด
แริงิงิานในปัจจุบันควบค่้ไป	 และควริคําน่งิถึ่งิ
แริงิงิานที�ได้รัิบผลปริะโยชน์จากการิปรัิบข่่�น
ค่าแริงิขั่�นตํ�าครัิ�งินี�	 เน้�อิงิจากแริงิงิานปัจจุบัน
ไทยอิาศัึยแริงิงิานต่างิด้าวภาคการิผลิตและ
อุิตสาหกริริมต่างิ	 ๆ	 เป็นจํานวนมาก	 ทําให้
ความมุ่งิหวังิข่อิงิการิข่่�นค่าแริงิขั่�นตํ�าอิาจจะ
ไม่ได้ส่งิผลต่อิแริงิงิานไทยมากเท่าที�ควริ

แต่อิย่างิไริก็ตาม	กกริ.ยังิเห็นว่า	การิข่่�นค่าแริงิ
ขั่�นตํ�าตามภาวะข่อิงิสถึานการิณิ์	 เศึริษัฐกิจ	
และข่่�นอิย่างิมีขั่�นมีตอินยังิคงิมีความจําเป็น	
หากได้มีการิศ่ึกษัาผลกริะทบอิย่างิริอิบ	 ด้าน	
เช้�อิว่าการิปรัิบค่าแริงิในริะดับที�เหมาะสมจะ
เป็นปริะโยชน์ต่อิภาพัเศึริษัฐกิจ	 การิปรัิบข่่�น	
ค่าจ้างิควริมีความสอิดคล้อิงิกับการิสร้ิางิ
เศึริษัฐกิจฐานความร้้ิ	 (Knowledge-based	
economy)	 และการิพััฒนาทักษัะ	 (Up-skill	

and	 re-skill)	 ข่อิงิล้กจ้างิ	 ริวมถ่ึงิขี่ดความ
สามาริถึในการิ	 แข่่งิขั่นข่อิงิปริะเทศึ	การิลด
ความเหล้�อิมลํ�า	 ซ่�งิต้อิงิพิัจาริณิาถ่ึงิความ
สมดุลข่อิงิค่าจ้างิ	 ทั�งิในมุม	 ข่อิงินายจ้างิและ
ล้กจ้างิ	และควริอิย่้บนพ้ั�นฐานข่อิงิทกัษัะ	อิงิค์
ความร้้ิ	และปริะสิทธิุภาพัข่อิงิ	แริงิงิาน	(Pay	
by	Skill)	ริวมถ่ึงิการิจ้งิใจให้เกิดการิเพิั�มผลิต
ภาพัข่อิงิแริงิงิาน	 นอิกจากนี�ต้อิงิ	 คําน่งิถ่ึงิ
ความสามาริถึ	ในการิจ่ายค่าจ้างิข่อิงินายจ้างิ
ซ่�งิมีผลต่อิการิจ้างิงิานโดยริวม	 เพ้ั�อิให้การิ	
เติบโตข่อิงิริะบบเศึริษัฐกิจอิย่้บนพ้ั�นฐานที�
มั�นคงิ	ทั�วถ่ึงิ	และยั�งิย้น	เช้�อิว่าการิปริบัค่าแริงิ
ใน	 ริะดับที�เหมาะสมจะเป็นปริะโยชน์ต่อิภาพั
เศึริษัฐกิจ

2.	 ด้วยความตริะหนักถ่ึงิผลกริะทบจากค่า
คริอิงิชีพัที�ปรัิบตัวส้งิข่่�น	 และแนวโน้มอัิตริา
ดอิกเบี�ยที�จะปรัิบเข้่าส่้ริะดับปกติตามทิศึทางิ
อัิตริาดอิกเบี�ยทั�วโลก	 จ่งิมีความเห็นว่านโย
บายปรัิบอัิตริาดอิกเบี�ยแบบค่อิยเป็นค่อิยไป
เพ้ั�อิชะลอิผลกริะทบต่อิล้กค้าโดยเฉพัาะกลุ่ม
เปริาะบางิ	 กลุ่มที�ริายได้ยังิกลับมาไม่เต็มที�	
และผ้้ปริะกอิบการิริายย่อิยหร้ิอิ	SMEs	 ให้ได้

รัิบผลกริะทบน้อิยที�สุด	 สามาริถึปริะคอิงิตัว
ในช่วงิเปลี�ยนผ่านนี�ไปได้	 โดยคําน่งิถ่ึงิการิส่งิ
เสริิมการิอิอิมเงิินข่อิงิปริะชาชนเป็นสําคัญ	
นอิกจากนี�	 ธุนาคาริยังิมีมาตริการิช่วยเหล้อิ
ล้กค้าลดภาริะทางิการิเงิิน	 และสนับสนุนการิ
แก้ไข่ปัญหาหนี�สินอิย่างิยั�งิย้น	 ซ่�งิธุนาคาริ
แต่ละแห่งิจะพิัจาริณิาและเสนอิแนวทางิการิ
ช่วยเหล้อิการิปรัิบโคริงิสร้ิางิหนี�ที�เหมาะสมกับ
ความสามาริถึในการิชําริะหนี�และความเสี�ยงิ
ข่อิงิล้กค้าแต่ละริาย	เพ้ั�อิใหส้ามาริถึชว่ยเหล้อิ
ได้อิย่างิตริงิจุด

3.	กกริ.	มีความกังิวลเกี�ยวกับอัิตริาค่าไฟฟ้า
ที�	กกพั.	ได้มีการิเปิดรัิบฟังิความเห็นแนวทางิ
การิปรัิบอัิตริาค่าไฟฟ้าโดยอัิตโนมัติ	 (Ft)	
ข่อิงิเด้อินมกริาคม	 -	 เมษัายน	 2566	 ทั�งิ	 3	
แนวทางิ	 ตั�งิแต่	 158	 –	 224	 สตางิค์/หน่วย	
(เพิั�มข่่�น	 14-28%)	 ซ่�งิกริณีิมีการิปรัิบข่่�นค่า
ไฟฟ้าในอัิตริาที�ส้งิมากถ่ึงิสอิงิงิวดติดต่อิกัน	
ย่อิมจะส่งิผลกริะทบอิย่างิรุินแริงิต่อิภาริะ
ค่าคริอิงิชีพัข่อิงิปริะชาชน	 และต้นทุนในการิ
ดําเนินธุุริกิจทั�งิภาคการิผลิตและภาคบริิการิ
ที�ยังิอิย่้ในช่วงิฟ้ืนตัวจากผลกริะทบทางิ
เศึริษัฐกิจ	 ริวมทั�งิเป็นการิบั�นทอินขี่ดความ
สามาริถึในการิแข่่งิขั่นปริะเทศึ	 ดังินั�น	 กกริ.	
จ่งิเสนอิข่อิให้รัิฐบาลพิัจาริณิาชะลอิการิปรัิบ
อัิตริาค่าไฟฟ้าโดยอัิตโนมัติ	 (Ft)	 ข่อิงิเด้อิน
มกริาคม	-	เมษัายน	2566	อิอิกไปก่อิน	เพ้ั�อิ
บริริเทาผลกริะทบข่อิงิปริะชาชนและภาคธุุริกิจ	
เน้�อิงิจากแนวโนม้ริาคาค่าเช้�อิเพัลิงิและค่าซ้�อิ
ไฟฟ้าในปี	2566	ตามข้่อิม้ลจาก	กกพั.	จะมี
แนวโน้มชะลอิตัวและลดลงิในช่วงิคร่ิ�งิหลังิ
ข่อิงิปี	2566	สอิดคล้อิงิกับการิผลิตก๊าซจาก
อ่ิาวไทยที�จะสามาริถึกลับมาผลิตได้มากข่่�น
กว่าปัจจุบัน	ก็จะทําให้ต้นทุนค่าเช้�อิเพัลิงิที�นํา
มาผลิตไฟฟ้าลดลงิกลับเข้่าส่้ภาวะปกติ

กกริ.คาดปีหน้า ศก.ไทยขยายตัวที� 3.0-3.5%,
ส่์งออกขยายตัวในกริอบ 1.0% ถึึง 2.0% 

ส่์วนอัตริาเงินเฟ้อทั�วไปอย่้ในกริอบ 2.7 ถึึง 3.2%
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นายกฤษัณ์ จิตต์แจ้ง กริริมการิผู้้้จัดการิ ธนาคาริกสิ์กริไทย	เปิดเผยว่า	ตามที�คณิะกริริมการินโยบายการิเงิิน	(กนงิ.)	
ปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายครัิ�งิที�	3	ข่อิงิปี	2565	อีิก	0.25%	มาอิย่้ที�ริะดับ	1.25%	เพ้ั�อิรัิกษัาเสถีึยริภาพัข่อิงิเศึริษัฐกิจในริะยะยาว	
ธุนาคาริกสิกริไทยพัร้ิอิมส่งิผ่านการิข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยดังิกล่าว	และพัร้ิอิมแบ่งิเบาภาริะล้กค้าริายย่อิยและผ้้ปริะกอิบการิริายเล็กที�ยังิคงิ
เผชญิกับความท้าทายจากปจัจัยริอิบด้าน	ด้วยการิปริบัข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยเงิินก้้อิย่างิริอิบคอิบและริะมดัริะวังิ	โดยปริบัเพิั�มดอิกเบี�ยล้กค้า
ริายใหญ่	MLR	และ	MOR	0.25%	ข่ณิะที�ปรัิบเพิั�มดอิกเบี�ยเงิินก้้ล้กค้าริายย่อิย	MRR	เพีัยงิ	0.13%	นอิกจากนี�	ธุนาคาริได้มีการิปรัิบเพิั�ม
อัิตริาดอิกเบี�ยเงิินฝากปริะจํา	0.10%-0.40%	เพ้ั�อิเพิั�มกําลังิซ้�อิ	และเสริิมสร้ิางิเงิินอิอิมให้มั�นคงิในภาวะที�ภาริะค่าใช้จ่ายปรัิบตัวส้งิข่่�น

อัิตริาดอิกเบี�ยสําหรัิบล้กค้าริายใหญ่ชั�นดี	ปริะเภทเงิินก้้แบบมีริะยะเวลา	(MLR)	ปรัิบเพิั�ม	0.25%	จาก	5.72%	เป็น	5.97%

อิัตริาดอิกเบี�ยสําหริับล้กค้าริายใหญ่ชั�นดีปริะเภทเงิินเบิกเกินบัญชี	(MOR)	ปริับเพัิ�ม	0.25%	จาก	6.09%	เป็น	6.34%

อิัตริาดอิกเบี�ยสําหริับล้กค้าริายย่อิยชั�นดี	(MRR)	ปริับเพัิ�ม	0.13%	จาก	5.97%	เป็น	6.10%

โดยให้มีผลในวันที�	8	ธุันวาคม	2565	เป็นต้นไป

KBANK ปรัิบดอกเบี�ยเงินฝากส้์งสุ์ด 0.40% 
และปรัิบขึ�นดอกเบี�ยเงินก้้ริายย่อยเพียง 0.13%
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กรุิงศรีิ คอนซ้์มเมอร์ิ เผู้ย 10 เดือนแริกปีนี� 
ยอดใช้จ่ายผู่้านบัตริ 266,000 ลบ. โต 19% 

ยอดสิ์นเชื�อใหม่ 71,000 ลบ. โต 16% 
จำานวนบัญ่ชีล้กค้าใหม่ 357,200 ริาย โต 34%

กรุิงิศึรีิ	คอินซ้มเมอิริ	์เผยผลปริะกอิบการิ	10	เด้อิน
แริก	เติบโตแข็่งิแกร่ิงิ	รัิบเศึริษัฐกิจฟ้ืน	โดยมียอิด
ใช้จ่ายผ่านบัตริ	266,000	ล้านบาท	(+19%)	ยอิด
สินเช้�อิใหม่	 71,000	 ล้านบาท	 (+16%)	 จํานวน
บัญชีล้กค้าใหม่	357,200	ริาย	 (+34%)	 ชี�ยอิดใช้
จ่ายหมวดท่อิงิเที�ยว	 ช้อิปป้ิงิ	 ร้ิานอิาหาริเติบโต
ส้งิ	เตรีิยมรุิกตลาดต่อิเน้�อิงิ	จัดทัพัผลิตภัณิฑ์์บัตริ
เคริดิตและสินเช้�อิดิจิทัลใหมข่่ยายฐานล้กค้า	พัร้ิอิม
อัิดโปริสุดพิัเศึษัทั�งิ	เที�ยว	กิน	ช้อิป	กริะตุ้นยอิดใช้
จ่าย	 ค้นความสุข่ส่งิท้ายปี	 ตั�งิเป้ายอิดใช้จ่ายผ่าน
บัตริ	312,300	ล้านบาท	ยอิดสินเช้�อิใหม่	84,600	
ล้านบาท	ภายในปี	2565

นางส์าวณญ่าณี  เ ผืู้อกขำา  ปริะธาน
กริริมการิ กรุิงศรีิ คอนซ้์มเมอร์ิ ผ้้ให้บริิการิ
บัตริเคริดิตและสินเช้�อิส่วนบุคคล	 อัินปริะกอิบไป
ด้วย	บัตริเคริดิต	กรุิงิศึรีิ,	บัตริกรุิงิศึรีิเฟิร์ิสช้อิยส์,	
บัตริเคริดิต	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	และบัตริเคริดิตโลตัส	
กล่าวว่า	“ผลปริะกอิบการิข่อิงิกริงุิศึริ	ีคอินซ้มเมอิร์ิ	
ตั�งิแต่เด้อินมกริาคม	 -	 ตุลาคม	 2565	 เติบโต
แข็่งิแกร่ิงิ	 สอิดคล้อิงิกับสภาวะเศึริษัฐกิจที�เริิ�ม
ฟ้ืนตัว	 โดยมียอิดใช้จ่ายผ่านบัตริ	 266,000	 ล้าน
บาท	 เติบโต	 19%	 ยอิดสินเช้�อิใหม่	 71,000	 ล้าน
บาท	เติบโต	16%	จํานวนบัญชีล้กค้าใหม่	357,200	
ริาย	 เติบโต	 34%	 อิันเป็นผลจากความสําเริ็จใน
การิปรัิบกลยุทธ์ุให้ตอิบรัิบไลฟ์สไตล์ที�เปลี�ยนไป
ข่อิงิผ้้บริิโภค	 โดยนํานวัตกริริมและข้่อิม้ลมาสร้ิางิ
สริริค์ผลิตภัณิฑ์์ทางิการิเงิินใหม่ๆ	 ที�ตริงิกับความ
ต้อิงิการิข่อิงิล้กค้าอิย่างิต่อิเน้�อิงิ”

“สําหรัิบอัิตริาส่วนสินเช้�อิที�ไม่ก่อิให้เกิดริายได้	
(NPL)	นับว่าตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยในธุุริกิจ	อิย่้ที�ริะดับ	1.1%	
สําหรัิบบัตริเคริดิต	และ	2.6%	 สําหรัิบสินเช้�อิส่วน
บุคคลและสนิเช้�อิผ่อินชําริะ	ส้บเน้�อิงิจากการิบริิหาริ
ความเสี�ยงิที�รัิดกุม	ทั�งินี�	กรุิงิศึริ	ีคอินซ้มเมอิร์ิ	จะยงัิ
คงิมาตริการิชว่ยเหล้อิล้กค้าที�ยังิคงิไดรั้ิบผลกริะทบ
จากโควิด-19	โดยเปิดให้ล้กค้าลงิทะเบียนผ่านแอิป	
UCHOOSE	ได้จนถ่ึงิ	31	 ธัุนวาคม	2565	ริวมถ่ึงิ
ปรัิบลดอัิตริาผ่อินชําริะขั่�นตํ�าสําหรัิบบัตริเคริดิตที�	
5%	อิอิกไปจนถึง่ิ	31	ธัุนวาคม	2566	โดยไมต้่อิงิลงิ
ทะเบียน	นอิกจากนี�	ยังิได้ร่ิวมโคริงิการิ	“มหกริริม
ร่ิวมใจแก้หนี�:	 มีหนี�ต้อิงิแก้ไข่	 เริิ�มต้นใหม่อิย่างิ
ยั�งิย้น”	 ซ่�งิจัดโดยกริะทริวงิการิคลังิและธุนาคาริ
แห่งิปริะเทศึไทย	 โดยได้ช่วยเหล้อิล้กค้าไปแล้วกว่า	
170,000	บัญชี”

ทั�งินี�	จากข้่อิม้ลการิใช้จ่ายผ่านบัตริเคริดิตในเคร้ิอิ
กรุิงิศึรีิ	คอินซ้มเมอิร์ิ	ตั�งิแต่เด้อินมกริาคม	-	ตุลาคม	
2565	หมวดที�มียอิดใช้จ่ายส้งิสุด	 ได้แก่	 1.ปริะกัน
ภัย,	 2.	 ปั�มนํ�ามัน,	 3.	 ช้อิปอิอินไลน์และกริะเป๋าเงิิน
อิิเล็กทริอินิกส์,	 4.ตกแต่งิบ้านและเคร้ิ�อิงิใช้ในครัิว
เร้ิอิน,	 5.	 ไฮเปอิร์ิมาร์ิทและซุปเปอิร์ิมาร์ิเก็ต	 ส่วน
หมวดที�เติบโตส้งิ	 ได้แก่	 1.	 สายการิบิน	 (+367%),	
2.	 ตัวแทนท่อิงิเที�ยว	 (+207%),	 3.	 สถึานเสริิม
ความงิาม	(+121%),	4.	ริถึเช่า	(+94%),	5.	โริงิแริม	
(+88%),	 6.	 ร้ิานอิาหาริและเคร้ิ�อิงิด้�ม	 (+79%)	
แสดงิให้เห็นว่าการิใช้จ่ายมีแนวโน้มข่ยายตัว	 โดย
เฉพัาะการิท่อิงิเที�ยวทั�งิในปริะเทศึและต่างิปริะเทศึ	
ริวมถ่ึงิการิรัิบปริะทานอิาหาริ	การิช้อิปป้ิงิ	ทั�งิหน้า
ร้ิานและอิอินไลน์

“ในปีนี�	กรุิงิศึรีิ	คอินซ้มเมอิร์ิ	 ได้เปิดตัวผลิตภัณิฑ์์
ใหม่เพ้ั�อิข่ยายฐานล้กค้าอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ซ่�งิได้รัิบ
การิตอิบรัิบเป็นอิย่างิดี	เช่น	XU	บัตริเคริดิต	ดิจิทัล	
เปิดตัวไปเม้�อิเด้อินเมษัายน	 ด้วยสิทธิุปริะโยชน์ใน
การิแบ่งิชําริะริายการิใช้จ่ายอิอินไลน์	 0%	นาน	6	
เด้อิน	มียอิดใช้จ่ายผ่านบัตริกว่า	200	ล้านบาท,	U	
CASH	บริิการิสินเช้�อิเงิินสดผ่านแอิป	UCHOOSE	

มียอิดข่อิสินเช้�อิเงิินสดตั�งิแต่ต้นปีถ่ึงิเด้อินตุลาคม
กว่า	32,000	ล้านบาท,	บัตริเคริดิตเซ็นทรัิล	เดอิะ
วัน	 เริดซ์	 (ลิมิเต็ด)	 เจาะตลาดคนรุ่ินใหม่	 ช้จุดเด่น
สิทธิุพิัเศึษัสุดคุ้ม	 รัิบส่วนลด	 เคริดิตเงิินค้น	 หร้ิอิ
คะแนนสะสม	The	1	เม้�อิใช้จ่ายที�กว่า	5,000	ร้ิานค้า
ในเคร้ิอิเซ็นทรัิล	และร้ิานค้าในศ้ึนย์การิค้าเซ็นทรัิล	
ริวมถ่ึงิโริงิภาพัยนตริ์ที�ร่ิวมริายการิ,	 สินเช้�อิส่วน
บุคคลแกร็ิบเฟิร์ิส	ตอิบโจทย์ผ้้ใช้บริิการิแกร็ิบ	และ
สินเช้�อิดิจิทัล	 เฟิร์ิสช้อิยส์	 สแนปแคช	 ที�พิัจาริณิา
สินเช้�อิด้วยข้่อิมล้ทางิเล้อิก	ไมต้่อิงิใชเ้อิกสาริแสดงิ
ริายได้	สมคัริง่ิายผ่านแอิป	UCHOOSE	ซ่�งิช่วยเพิั�ม
โอิกาสในการิเข้่าถ่ึงิสินเช้�อิให้คริอิบคลุมกลุ่มต่างิ	ๆ 	
ยิ�งิข่่�น	เป็นต้น”

“ทั�งินี�	 คาดว่า	 ช่วงิปลายปีนี�	 ยอิดใช้จ่ายผ่านบัตริ
และสินเช้�อิจะเติบโตได้ดี	 จากการิจับจ่ายในช่วงิ
เทศึกาล	ริวมถ่ึงิการิซ้�อิกอิงิทุนและปริะกันภัย	กรุิงิ
ศึรีิ	คอินซ้มเมอิร์ิ	 จ่งิได้จัดโปริโมชันสุดพิัเศึษั	 เพ้ั�อิ
กริะตุ้นยอิดใช้จ่ายปลายปี	 เช่น	 แคมเปญ	 “บัตริร้้ิ
ใจ	 ใช่ทุกม้�อิ”	 มอิบเคริดิตเงิินค้น	 เม้�อิใช้จ่ายผ่าน
บัตริตามเง้ิ�อินไข่	 ที�ร้ิานอิาหาริและแอิปเดลิเวอิรีิที�
ร่ิวมริายการิ	(1	พั.ย.	65	-	31	ม.ค.	66),	Krungsri	
Zero	 มอิบสิทธิุพิัเศึษัสําหรัิบสมาชิกบัตริเคริดิต	
กรุิงิศึรีิ	เล้อิกแบ่งิจ่ายได้	0%	3	เด้อิน	เม้�อิมียอิดใช้
จ่ายผ่านบัตริในหมวด	กิน	ช้อิป	เที�ยว	500	บาทข่่�น
ไป/สลิป	และมียอิดใช้จ่ายสะสม	10,000	บาทข่่�นไป	
(1	พั.ย.	65	–	31	ม.ค.	66),	บัตริเคริดิต	เฟิร์ิสช้อิย
ส์	มอิบสิทธิุเปลี�ยนยอิดใช้จ่ายในหมวดปริะกัน	เป็น
ผ่อิน	0%	สั�งิได้	6	เด้อิน	ผ่าน	UCHOOSE	(1	ต.ค.	
65	-	31	มี.ค.	66)	เป็นต้น	ทั�งินี�	คาดว่า	ยอิดใช้จ่าย
ผ่านบัตริและยอิดสินเช้�อิใหม่ในปีนี�	 จะเป็นไปตาม
เป้าหมาย	โดยตั�งิเป้ายอิดใช้จ่ายผ่านบัตริ	312,300	
ล้านบาท	 และยอิดสินเช้�อิใหม่	 84,600	 ล้านบาท”	
นางิสาวณิญาณีิกล่าว
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อินไซ์ด์ Business
กรุิงไทย ร่ิวมปลุกรัิกษ์ัเกาะเต่า 

มุ่งมั�นฟ้�นฟ้ริะบบนิเวศน์อย่างยั�งยืน

"UBA เริิ�มซื์�อขาย
ในตลาดหลักทรัิพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแริก"

ไทยปริะกันชีวิต 
ร่ิวมกับม้ลนิธิหนึ�งคนให้ หลายคนรัิบ

มอบถุึงยังชีพช่วยเหลือผู้้้ปริะส์บอุทกภัูย จ.ยะลา

MASTER ร่ิวมงาน 
ELITE WEALTH GROUP
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