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โชว์์กำำ�ไรโค้้งแรกำปีี65 พุ่่�ง 19.69% 
ต�มร�ยได้้เพุ่่�มข้ึ้�น-ยอด้ขึ้�ย House Brand 

ดั้นม�ร์จ่ิ้�นสว์ย

GLOBAL

นายวิทูริ	 สุริิยวนากุล	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 สยาม
โกลบอิลเฮ้้าส์	 จำากัด	 (มหาชน)	
GLOBAL	เปิดเผยว่า	บริิษััทฯมีผลกำาไริ
สุทธิปริะจำาไตริมาสที�	 1/	 2565	 จำานวน	
1,163.36	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	191.36	ล้าน
บาท	หร้ิอิเพิิ่�มข้่�น	 19.69%	 เม้�อิเทียบกับ
ริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 และหาก
เปรีิยบเทียบกับยอิดข่ายคิิดเป็น	 12.08%	
ข่อิงิยอิดข่ายโดยมีปัจจัยหลัก	ดังินี�

1)	 ริายได้ริวมปริะจำาไตริมาส	 1/2565	
จำานวน	9,805.13	 ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�นจาก
ริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 จำานวน	
976.78	 ล้านบาท	หร้ิอิ	 เพิิ่�มข้่�น	 11.06%	
ปริะกอิบด้วย
	 -ริายได้จากการิข่ายจำานวน	
9,633.69	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	954.98	ล้าน
บาท	หร้ิอิเพิิ่�มข้่�น	11.00%	เป็นผลมาจาก
ยอิดข่ายข่อิงิสาข่าเดิมที�เพิิ่�มข้่�น	 และการิ
เปิดสาข่าใหม่เพิิ่�ม	3	สาข่า
	 -	ริายได้อ้ิ�นจำานวน	171.44	ล้านบาท	
เพิิ่�มข้่�น	 21.81	 ล้านบาท	 หร้ิอิ	 เพิิ่�มข้่�น	
14.57%	 เป็นผลมาจากการิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิ
ริายได้จากการิบริิหาริคิลงัิสินค้ิาข่อิงิศููนย์
กริะจายสินค้ิาวังิน้อิย	และริายได้ส่งิเสริิม
การิข่าย

2)	 กำาไริขั่�นต้น	 ปริะจำาไตริมาส	 1/2565	
จำานวน	2,516.53	 ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�นจาก
ริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 จำานวน	
306.31	 ล้านบาท	หร้ิอิ	 13.86%	และคิิด
เป็นอัิตริา	 26.12%	 ข่อิงิริายได้จากการิ
ข่าย	ซ้�งิมีสัดส่วนเพิิ่�มข้่�น	0.65%	เม้�อิเทียบ
กับริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 เน้�อิงิ
มาจากการิปรัิบสัดส่วนและกริะตุ้นยอิด
ข่ายสินค้ิากลุ่ม	House	Brand	 ส่งิผลให้
บริิษััทมีอัิตริากำาไริขั่�นต้นเพิิ่�มข้่�นจากริะยะ
เวลาเดียวกันข่อิงิปี	2564

3)	 ต้นทุนในการิจัดจำาหน่ายและค่ิาใช้
จ่ายการิบริิหาริ	 (ไม่ริวมค่ิาเส้�อิมริาคิา,	
กำาไริ	 (ข่าดทุน)	 จากอิัตริาแลกเปลี�ยนที�
ไม่เกิดข้่�นจริิงิและ	กำาไริ	(ข่าดทุน)จากเงิิน
ลงิทุนชั�วคิริาวที�ยังิไม่เกิดข้่�นจริิงิ)	ปริะจำา
ไตริมาส	 1/2565	 จำานวน	932.19	 ล้าน
บาทเพิิ่�มข้่�นจากริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	
2564	จำานวน	112.93	ล้านบาท	หร้ิอิ	เพิิ่�ม
ข้่�น	13.78%	โดยคิา่ใช้จ่ายดังิกลา่วคิิดเปน็	
9.68%	ข่อิงิยอิดข่าย	เป็นผลจากการิเพิิ่�ม
ข้่�นข่อิงิค่ิาใช้จ่ายกลุ่มเงิินเด้อินพิ่นักงิาน	
ข่อิงิสาข่าที�เปิดใหม่	3	สาข่า

4)	 ต้นทุนทางิการิเงิิน	 ปริะจำาไตริมาส	
1/2565	จำานวน	45.11	ล้านบาท	ลดลงิ	จาก

ริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 จำานวน	
3.15	ล้านบาท	หร้ิอิลดลงิ	6.53%	 เน้�อิงิ
จากบริิษััทฯได้ชำาริะค้ินเงิินกู้ย้มริะยะสั�น
และริะยะยาวจากสถาบันการิเงิินเป็นผลให้
ดอิกเบี�ยจ่ายลดลงิ

5 ) ค่ิ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ษัี เ งิิ น ไ ด้ 	 ป ริ ะ จำา
ไตริมาส1/2565	 จ	 านวน	 275.24	 ล้าน
บาท	 เพิิ่�มข้่�น	 49.69	 ล้านบาท	หร้ิอิเพิิ่�ม
ข้่�น	 22.03%	จากริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิ
ปี	2564	เป็นผลมาจากกำาไริก่อินหักภาษีั
ที�เพิิ่�มข้่�น

6)	กำาไริก่อินหักดอิกเบี�ย	ภาษีั	และค่ิาเส้�อิม
ริาคิา	(EBITDA)	ปริะจำาไตริมาส	1/2565	
จำานวน	 1,784.62	ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�นจาก
ริะยะเวลาเดียวกันข่อิงิปี	 2564	 จำานวน	
249.01	ล้านบาท	หร้ิอิ	16.22%	จากข้่อิมูล
ดังิกล่าวข้่างิต้น	 (EBITDA)	 แสดงิถ้งิผล
การิดำาเนินงิานที�ดีข้่�นกว่าไตริมาส1/2564

ทั�งินี�	ณ	31	มีนาคิม	2565	บริิษััทฯมีจำานวน
สาข่าริวม	76	สาข่า	เพิิ่�มข้่�นจากริะยะเวลา
เดียวกันข่อิงิปี2564	จำานวน3	สาข่า	 ซ้�งิ
เป็นสาข่าที�เปิดในไตริมาส1/2565	จำานวน	
1	สาข่า
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COD โรงไฟฟ้�พุ่ลัังค้ว์�มร้อนร�ว์ม
เน็กำส์ซ่ิฟ ร�ช เอ็นเนอร์จีิ้ ระยอง 

ขึ้น�ด้ 98 MW พุ่ร้อม รับร้้ร�ยได้้ทัันทีั

RATCH	เดินเคิร้ิ�อิงิ

นางิสาวชูศูรีิ	 เกียริติข่จริกุล	 กริริมการิผู้จัดการิใหญ่่	 บริิษััท	 ริาช	กรุิ�ป	 จำากัด	
(มหาชน)	RATCH	เปิดเผยว่าตามที�บริิษััท	ริาช	กรุิ�ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริิษััทฯ”)	ได้ริายงิานเกี�ยวกับ
การิลงิทุนในโคิริงิการิโริงิไฟฟ้าพิ่ลังิคิวามร้ิอินร่ิวมเน็กส์ซิฟ	ริาช	เอ็ินเนอิร์ิจีริะยอิงิ	ข่นาดกำาลังิการิผลิตติดตั�งิ	
98	เมกะวัตต์ถ้อิหุ้นโดย	NexifRATCH	EnergyRayong	Co.,	Ltd.	(“NRER”)	ผ่าน	NEXIF	RATCH	ENERGY	
SINGAPORE	PTE.	LTD.	(“NRES”)(บริิษััทร่ิวมทุนทางิอ้ิอิมที�บริิษััทฯ	ถ้อิหุ้นในสัดส่วนร้ิอิยละ	49)	มีสัญ่ญ่า
ซ้�อิข่ายไฟฟ้ากับการิไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งิปริะเทศูไทย	ริะยะเวลา	25	ปี	ริายละเอีิยดทริาบมาโดยลำาดับแล้ว	นั�น

บริิษััทฯ	ข่อิริายงิานใหท้ริาบว่า	โคิริงิการิดังิกล่าวได้เริิ�มเดินเคิร้ิ�อิงิเชิงิพิ่าณิชย์อิย่างิเป็นทางิการิแล้วเม้�อิวันที�	
30	เมษัายน	2565	ส่งิผลให้บริิษััทฯ	รัิบรู้ิริายได้ทันที
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กำำ�ไรพุ่่�ง 281.60 ล้ั�นบ�ทั  
เล็ังเปิีด้ตัว์แอปีพุ่ล่ัเค้ชัน Maybank Invest 

ไตรม�สทีั� 3 ปีีนี�

MST	โชว์Q1/65

บมจ.หลักทรัิพิ่ย์	 เมย์แบงิก์	 (ปริะเทศูไทย)	
ริายงิานผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯ	 ใน
ไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯมีกำาไริสุทธิ	281.60	
ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�น	 4.87	 ล้านบาท	หร้ิอิเติบโต	
1.76	%	เม้�อิเทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน
	
นายอิาริภัฏ	สังิข่รัิตน์	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บมจ.หลักทรัิพิ่ย์	
เมย์แบงิก์	 (ปริะเทศูไทย)	 หร้ิอิ	MST	
กล่าวว่า	 สำาหรัิบผลการิดำาเนินงิาน	 ในงิวด
สามเด้อินสิ�นสุดวันที�	31	 มีนาคิม	2565	 โดย
บริิษััทฯ	 มีกำาไริสุทธิ	 281.60	 ล้านบาท	 เพิิ่�ม
ข้่�น	 4.87	 ล้านบาท	หร้ิอิเพิิ่�มข้่�นร้ิอิยละ	 1.76	
เม้�อิเปรีิยบเทียบกับงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อิน
ซ้�งิมีกำาไริสุทธิ	276.73	 ล้านบาท	บริิษััทฯ	 จ้งิ
ใคิร่ิข่อิชี�แจงิสาเหตุการิเปลี�ยนแปลงิในส่วน
ที�มีสาริะสำาคัิญ่ดังินี�	 ริายได้ค่ิานายหน้าข่อิงิบ
ริิษััทฯลดลงิ	 118.63	 ล้านบาท	จาก	686.32	
ล้านบาท	 เป็น	 567.69	 ล้านบาท	หร้ิอิลดลงิ
ร้ิอิยละ	17.28	เน้�อิงิจาก	ริายได้ค่ิานายหน้าจาก
การิซ้�อิข่ายหลักทรัิพิ่ย์ลดลงิ	119.76	ล้านบาท	
จาก	646.25	 ล้านบาท	 เหล้อิ	 526.49	 ล้าน
บาท	หร้ิอิลดลงิร้ิอิยละ18.53	 อัินเป็นผลจาก
มูลค่ิาการิซ้�อิข่ายเฉลี�ยข่อิงิตลาดหลักทรัิพิ่ย์
ลดลงิจาก	 96,950.96	 ล้านบาท/วัน	 เหล้อิ	
96,239.56	 ล้านบาท/วัน	 หร้ิอิลดลงิริ้อิยละ	
0.73	 และสัดส่วนนักลงิทุนบุคิคิลซ้�งิเป็นส่วน
ริายได้หลักข่อิงิบริิษััทลดลงิจากร้ิอิยละ	47.33	
เหล้อิร้ิอิยละ	41.52				อัินเป็นผลให้มูลค่ิาการิ
ซ้�อิข่ายเฉลี�ยข่อิงินักลงิทุนบุคิคิลลดลงิจาก	

45,882.65	 ล้านบาท/วัน	 เหล้อิ	39,960.39	
ล้านบาท/วัน	หร้ิอิลดลงิร้ิอิยละ	12.91และริาย
ได้ค่ิานายหน้าจากการิซ้�อิข่ายสัญ่ญ่าซ้�อิข่าย
ล่วงิหน้าเพิิ่�มข้่�น	 1.13	 ล้านบาท	 จาก	 40.07	
ล้านบาท	เป็น	41.20	ล้านบาท	หร้ิอิเพิิ่�มข้่�นร้ิอิย
ละ	2.82

ในข่ณะที�ริายไดค่้ิาธริริมเนียมและบริิการิลดลงิ	
2.85	 ล้านบาท	 จาก	 41.89	 ล้านบาท	 เหล้อิ	
39.04	ล้านบาท	หร้ิอิลดลงิร้ิอิยละ	6.81	เน้�อิงิ
มาจาก	 ค่ิาที�ปร้ิกษัาทางิการิเงิินลดลงิ	 9.54	
ล้านบาท	 และค่ิาธริริมเนียมและบริิการิอ้ิ�น
ลดลงิ	5.89		ล้านบาท	ในข่ณะที�	ค่ิาธริริมเนียม
จากการิจัดจำาหน่ายหลักทรัิพิ่ย์เพิิ่�มข้่�น	 5.90	
ล้านบาท	 และค่ิาธริริมเนียมการิข่ายและการิ
รัิบซ้�อิค้ินหน่วยลงิทุนเพิิ่�มข้่�น	 6.68	 ล้านบาท	
โดยที�ริายได้อ้ิ�นเพิิ่�มข้่�น	112.16	ล้านบาท	จาก	
220.07	ล้านบาท	เป็น	332.23	ล้านบาท	หร้ิอิ
เพิิ่�มข้่�นร้ิอิยละ	 50.97	 เน้�อิงิมาจากริายได้
ดอิกเบี�ยเงิินให้กู้ย้มเพ้ิ่�อิซ้�อิหลักทรัิพิ่ย์เพิิ่�ม
ข้่�น	 37.35	 ล้านบาท	กำาไริจากเงิินลงิทุนและ
ตริาสาริอินุพัิ่นธ์เพิิ่�มข้่�น	46.82	ล้านบาท	และ
ริายได้อ้ิ�นเพิิ่�มข้่�น	27.99	ล้านบาท

สำาหริับค่ิาใช้จ่ายริวมลดลงิ	 15.03	 ล้านบาท	
จาก	601.96	ล้านบาท	เหล้อิ	586.93	ล้านบาท	
หร้ิอิลดลงิร้ิอิยละ	2.50	เน้�อิงิมาจาก	ค่ิาใช้จ่าย
ผลปริะโยชน์พิ่นักงิานลดลงิ	 19.96	ล้านบาท	
ค่ิาธริริมเนียมและบริิการิจ่ายลดลงิ	 12.55	
ล้านบาท	 และผลข่าดทุนด้านเคิริดิตที�คิาดว่า

จะเกิดข้่�นลดลงิ	0.83	ล้านบาท	ในข่ณะที�	ค่ิาใช้
จ่ายดอิกเบี�ยเพิิ่�มข้่�น	11.88	ล้านบาท	และคิา่ใช้
จ่ายอ้ิ�นเพิิ่�มข้่�น	6.43	ล้านบาท	ด้านภาษีัเงิินได้
นิติบุคิคิลเพิิ่�มข้่�น	0.85	ล้านบาท	จาก	69.59	
ล้านบาท	เป็น	70.44	ลา้นบาท	หร้ิอิเพิ่ิ�มข้่�นร้ิอิย
ละ	1.22	เน้�อิงิมาจากการิเพิ่ิ�มข้่�นข่อิงิกำาไริก่อิน
ค่ิาใช้จ่ายภาษีัเงิินได้	 ดังินั�น	 จ้งิมีผลทำาให้ผล
การิดำาเนินงิานสำาหรัิบงิวดสามเด้อินสิ�นสุดวัน
ที�	31	มีนาคิม	2565	เพิิ่�มข้่�นจากผลการิดำาเนิน
งิานในงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อินร้ิอิยละ	1.76

"สำาหรัิบผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯ	 งิวด
ไตริมาสแริกข่อิงิปี	 2565	 บริิษััทฯ	 สามาริถ
สร้ิางิผลงิานได้ดี	 แม้ภาวะตลาดจะมีคิวาม
ผันผวนและเกิดคิวามไม่แน่นอินในสถานการิณ์
ทั�วโลก	 ผลงิานที�โดดเด่นข่อิงิเริาเป็นผล
สะท้อินจากฐานลูกค้ิาที�

แข็่งิแกร่ิงิ	 ทีมงิานด้านแนะนำาการิลงิทุนที�โดด
เด่น	 และการิจัดการิต้นทุนที�มีปริะสิทธิภาพิ่	
นอิกจากผลการิดำาเนินงิานแล้ว	 เริายังิมุ่งิมั�น
เดินหน้าข่ยายธุริกิจด้วยคิวามพิ่ร้ิอิมในทุกๆ	
ด้าน	 ตั�งิแต่ผลิตภัณฑ์์การิลงิทุนและบริิการิที�
หลากหลาย	เป้าหมายหลักในการิกริะจายการิ
ลงิทุนไปยังิปริะชาชนให้ได้อิย่างิทั�วถ้งิกำาลังิ
จะบริริลุผลด้วยการิเปิดตัวแอิปพิ่ลิเคิชัน	
Maybank	 Invest	 ในไตริมาสที�	3	 ปีนี�	ทำาให้
การิลงิทุนสามาริถเข้่าใจได้ง่ิาย	 และเข้่าถ้งิได้
สำาหรัิบทุกคินอัินเป็นบทบาทสำาคัิญ่ข่อิงิเริา"	
นายอิาริภัฏ	กล่าวเพิิ่�มเติม
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ร่กำเพุ่่�มส�ขึ้�ต�อเน่�อง
ในสถ�นีบร่กำ�รนำ��มัน ห้้�ง ค้อมม้น่ตี�มอลัล์ั  

ว์�งแผนเปิีด้บร่กำ�รอีกำ 80 แห้�ง

TIDLOR

บมจ.เงิินติดล้อิ	 รุิกข่ยายสาข่าอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิในพ้ิ่�นที�สถานีบริิการินำ�ามันชั�นนำา	 ห้างิ
สริริพิ่สินค้ิาและคิอิมมูนิตี�มอิลล์	 วางิแผน
เปิดบริิการิอีิก	80	แห่งิ	จากแผนงิานข่ยาย
สาข่าทุกพ้ิ่�นที�ในปีนี�ริวมทั�งิสิ�น	 300	 แห่งิ	
เพิิ่�มศัูกยภาพิ่ให้บริิการิและเข้่าถ้งิลูกค้ิาใน
พ้ิ่�นที�ต่างิๆ	ได้อิย่างิคิริอิบคิลุมยิ�งิข้่�น	พิ่ร้ิอิม
ให้บริิการิดา้นสินเช้�อิและนายหนา้ปริะกันภัย
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด	 สำาหรัิบสาข่าในสถานี
บริิการินำ�ามัน	 ตั�งิแต่เวลา	09.00	–	 18.00	
น.	 และสาข่าในห้างิและคิอิมมูนิตี�มอิลล์	
ตั�งิแต่เวลา	10.30	–	20.00	น.	ตอิบสนอิงิ
ไลฟ์สไตล์ลูกค้ิายุคิปัจจุบันที�ต้อิงิการิคิวาม
สะดวกสบาย	

บริิษััท	 เงิินติดล้อิ	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	
TIDLOR	โดย	นายศูภุโชคิ	อัิคิริกุลยศู	
ผู้อิำานวยการิอิาวุโส-บริิหาริงิานข่ายสาข่า
และบริิหาริช่อิงิทางิการิข่าย	ฝ่่ายพัิ่ฒนาและ
บริิหาริงิานข่ายสาข่า	เปิดเผยว่า	ในปี	2565	
บริิษััทฯ	 วางิแผนข่ยายสาข่าในพ้ิ่�นที�ต่างิๆ	
ทั�วปริะเทศู	300	 แห่งิ	 จากสิ�นปีที�ผ่านมาที�
เปิดให้บริิการิริวมทั�งิสิ�น	 1,286	 แห่งิ	 เพ้ิ่�อิ
เพิิ่�มศัูกยภาพิ่การิให้บริิการิและเข้่าถ้งิลูกค้ิา
ในพ้ิ่�นที�ต่างิๆ	ได้อิย่างิคิริอิบคิลมุมากยิ�งิข้่�น	
โดยหน้�งิในกลยุทธ์ที�นำามาใช้ค้ิอิการิข่ยาย
สาข่าอิย่างิต่อิเน้�อิงิภายในสถานีบริิการิ
นำ�ามันชั�นนำา	 ห้างิสริริพิ่สินค้ิา	 และคิอิมมูนิ
ตี�มอิลล์	 โดยวางิแผนเปิดสาข่าใหม่ในพ้ิ่�นที�
ดังิกล่าวริวม	80	 แห่งิ	 เน้นทำาเลศัูกยภาพิ่
ในกรุิงิเทพิ่ฯ	 และต่างิจังิหวัด	พิ่ร้ิอิมทั�งินำา

เทคิโนโลยเีข้่ามาปรัิบใช้เพ้ิ่�อิวิเคิริาะห์ทำาเลได้
อิย่างิแม่นยำาและมีปริะสิทธิภาพิ่ยิ�งิข้่�น	

ปัจจุบันบริิษััทฯ	 มีสาข่าที�เปิดให้บริิการิ
ภายในสถานีบริิการินำ�ามันชั�นนำาต่างิๆ	 แล้ว	
28	 แห่งิ	 ได้แก่	 สถานีบริิการินำ�ามัน	 PTT	
Station	สถานีบริิการินำ�ามันบางิจาก	สถานี
บริิการินำ�ามัน	PT	สถานีบริิการินำ�ามัน	Caltex	
และสถานีบริิการินำ�ามัน	 IRPC	 โดยเปิดให้
บริิการิทุกวัน	(จันทร์ิ	-	อิาทิตย์)	ตั�งิแต่เวลา	
09.00	–	18.00	น.	ส่วนในปี	2565	วางิแผน
ข่ยายสาข่าภายในสถานีบริิการินำ�ามันชั�นนำา
ต่างิๆ	ในพ้ิ่�นที�กรุิงิเทพิ่ฯ	และต่างิจังิหวัด	อีิก	
40	แห่งิ	อิาท	ิสมุทริปริาการิ,	สมุทริสงิคิริาม,	
กาญ่จนบรีุิ,	ชลบุรีิ,	ชัยภูมิ	สงิข่ลา,	เชียงิริาย	
ฯลฯ	 โดยในจำานวนนี�	 75%	 จะอิยู่ในสถานี
บริิการินำ�ามัน	PTT	Station	และอีิก	25%	จะ
อิยู่ในสถานีบริิการินำ�ามันบางิจาก,	 PT	 และ	
Caltex	 นอิกจากนี�	 บริิษััทฯ	 ยังิได้ร่ิวมม้อิ
กับ	 บริิษััท	 แมกซ์	 โซลูชัน	 เซอิริ์วิส	 จำากัด	
(บริิษััทในเคิร้ิอิพีิ่ทีจี)	หน้�งิในผู้นำาด้านธุริกิจ
พิ่ลังิงิานคิริบวงิจริ	 มอิบสิทธิพิิ่เศูษัให้กับ
สมาชิก	PT	Max	Card	ผู้ข่อิสินเช้�อิทะเบียน
ริถจากเงิินติดล้อิผ่านแอิปพิ่ลิเคิชัน	Max	
Rewards	หร้ิอิเว็บไซต์	PT	Max	Card	โดย
สมาชิกจะได้รัิบ	100	คิะแนน	ต่อิยอิดจัดสิน
เช้�อิทุกๆ	10,000	บาท	ในแต่ละสัญ่ญ่าแยก
จากกัน	(สูงิสุดไม่เกิน	10,000	คิะแนน	ต่อิ
สัญ่ญ่าสินเช้�อิ	1	สัญ่ญ่า)	ตั�งิแต่วันที�	1	เม.ย.	
ถ้งิ	วันที�	30	มิ.ย.	65	

ข่ณะเดียวกัน	บริิษััทฯ	มีสาข่าที�เปิดให้บริิการิ
ภายในห้างิสริริพิ่สินค้ิาและคิอิมมูนิตี�มอิลล์
แล้วในปัจจุบันริวม	69	สาข่า	อิาทิ	 โลตัส,	
บิ�กซี,	 เดอิะมอิลล์,	 โริบินสัน,	 ซีเจมอิร์ิ	ฯลฯ	
โดยเปิดให้บริิการิทุกวัน	(จันทร์ิ	-	อิาทิตย์)	
ตั�งิแต่เวลา	 10.30	 -	 20.00	 น.	 ส่วนในปี	
2565	วางิแผนข่ยายสาข่าภายในห้างิสริริพิ่
สินค้ิาและคิอิมมูนิตี�มอิลล์เพิิ่�มข้่�นอีิก	 40	
สาข่า	 ในจำานวนนี�จะอิยู่ในพิ่้�นที�โลตัส	 50%	
ในบิ�กซีอีิกกว่า	 10%	 ห้างิสริริพิ่สินค้ิาอ้ิ�นๆ	
และคิอิมมูนิตี�มอิลล์กว่า	30%					

"เริามอิงิว่าการิข่ยายสาข่าในสถานีบริิการิ
นำ�ามันชั�นนำา	 ห้างิสริริพิ่สินค้ิาและคิอิมมูนิตี�
มอิลล์	 จะเพิิ่�มศัูกยภาพิ่การิให้บริิการิและ
การิเข้่าถ้งิลูกค้ิาในพ้ิ่�นที�ต่างิๆ	 ได้อิย่างิ
คิริอิบคิลุมยิ�งิข้่�น	 ทั�งิบริิการิด้านสินเช้�อิ
ทะเบียนริถยนต์และนายหน้าปริะกันภัยเช่น
เดียวกับสาข่าปกติ	 และยังิสามาริถเปิดให้
บริิการิทุกวันไม่เว้นวันหยุดจ้งิสามาริถตอิบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคิปัจจุบันที�ต้อิงิการิ
คิวามสะดวกสบาย	 ริวมถ้งิเดินทางิมายังิ
สถานที�เดียวและสามาริถทำาธุริกริริมด้าน
การิเงิินและใช้บริิการิร้ิานค้ิาอ้ิ�นๆ	 ได้อิย่างิ
หลากหลาย	 เพ้ิ่�อิอิำานวยคิวามสะดวกให้
กลุ่มลูกค้ิาสามาริถรัิบบริิการิทางิการิเงิินที�มี
มาตริฐาน	เป็นธริริม	และโปริง่ิใส	จากเงิินตดิ
ล้อิได้สะดวกมากยิ�งิข้่�น"	นายศุูภโชคิ	กล่าว	
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อน่มัต่จิ้��ยปัีนผลั 0.05 บ�ทั/ห้่้น 
พุ่ร้อมออกำห้่้นก้้ำแปีลังสภ�พุ่ม้ลัค้�� 200 ลับ.

-พุ่�ว์งแจิ้กำว์อร์แรนท์ัฟรี

ผู้ถ้อิหุ้น	CWT

ผู้ถ้อิหุ้น	บมจ.ชัยวัฒนา	 แทนเนอิรีิ�	 กรุิ�ป	
หร้ิอิ	CWT	ไฟเขี่ยวปันผล	0.0535	บาท/
หุ้น	 พิ่ร้ิอิมอินุมัติอิอิกหุ้นกู้แปลงิสภาพิ่
มูลค่ิาไม่เกิน	200	ล้านบาท	ริาคิาเสนอิข่าย	
1,000	บาท/หน่วยหุ้นกู้แปลงิสภาพิ่	ข่าย
ผู้ถ้อิหุ้นเดิม	 พ่ิ่วงิแจก	CWT-W6	 ไม่คิิด
มูลค่ิา	อัิตริาสว่น	1:600	อิาย	ุ1	ปี	6	เด้อิน	
ริาคิาใช้สิทธิ	 5.00	บาท/หุ้น	นำาเงิินต่อิย
อิดธุริกิจในปัจจุบันและอินาคิต	 บิ�กบอิส	
“วีริะพิ่ล	ไชยธีรัิตต์”	ปริะกาศูเดินหน้าเข้่า
สู่อุิตสาหกริริมสกุลเงิินดิจิทัล	 ลุยศู้กษัา
การิสร้ิางิเหม้อิงิขุ่ดบิตคิอิยน์จากการิ
ใช้พิ่ลังิงิานหมุนเวียน	 (Green	 Bitcoin	
Mining)	 ที�มีอิยู่ในกลุ่มบริิษััท	 ต้นทุนค่ิา
ไฟตำ�า	เป็นมิตริกับสิ�งิแวดล้อิม	หวังิสร้ิางิ	
New	S	Curve	คิาดเห็นผลการิศู้กษัา-ผล
งิานอิอิกแบบภายในไตริมาส2	นี�

นายวีริะพิ่ล	 ไชยธีรัิตต์	 กริริมการิ
ผู้จัดการิ	 บริิษััท	 ชัยวัฒนา	 แทน
เนอิรีิ�	กรุิ�ป	จำากัด	(มหาชน)	(CWT)	
เปิดเผยว่า	ที�ปริะชุมสามัญ่ผู้ถ้อิหุ้นปริะจำา
ปี	 2565	 ได้มีมติอินุมัติให้จ่ายเงิินปันผล
งิวดปี	 2564	 เป็นเงิินสด	 ในอัิตริาหุ้นละ	
0.0535	 บาท	 ริวมเป็นเงิินปันผลทั�งิสิ�น	
33,710,517.35	บาท	โดยกำาหนดให้ผู้ถ้อิ
หุ้นที�จะมีช้�อิปริากฏ	ณ	วันกำาหนดริายช้�อิผู้
ถ้อิหุ้น	(Record	Date)	ในวันที�	16	มีนาคิม	
2565	และกำาหนดวันจ่ายเงิินปันผล	ในวัน
ที�	27	พิ่ฤษัภาคิม	2565

ปริะกอิบกับมีมติอินุมัติการิอิอิกและเสนอิ
ข่ายหุ้นกู้แปลงิสภาพิ่ให้แก่ผู้ถ้อิหุ้นเดิม
ข่อิงิบริิษััทที�มีสิทธิได้รัิบการิจัดสริริตาม
สัดส่วนการิถ้อิหุ้น	 (Right	 Offering)	
จำานวนไม่เกิน	200,000,000	บาท	ริาคิา
เสนอิข่าย	 1,000	บาทต่อิ	 1	 หน่วยหุ้นกู้
แปลงิสภาพิ่	 ซ้�งิบริิษััทคิาดว่าจะนำาเงิินที�
ได้รัิบใช้เป็นเงิินลงิทุนเพิิ่�มเติมในธุริกิจ
ปัจจุบันตลอิดจนธุริกิจในอินาคิต	 เช่น	
กลุ่มธุริกิจพิ่ลังิงิานหร้ิอิกลุ่มธุริกิจที�ต่อิ
เน้�อิงิ	 เพ้ิ่�อิมุ่งิสร้ิางิผลตอิบแทนที�ดีและ
สนับสนุนให้ผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััท
ปรัิบตัวข้่�น	 และเป็นเงิินทุนหมุนเวียนใน
บริิษััทฯ

นอิกจากนี�	 มีมติอินุมัติการิอิอิกและเสนอิ
ข่ายใบสำาคัิญ่แสดงิสิทธิ�ที�จะซ้�อิหุ้นสามัญ่
ข่อิงิบริิษััทคิรัิ�งิที�	6	(CWT-W6)	จำานวนไม่
เกิน	120,000,000	หน่วย	เพ้ิ่�อิจัดสริริให้
แก่ผู้ถ้อิหุ้นที�จอิงิซ้�อิและได้รัิบการิจัดสริริ
หุ้นกู้แปลงิสภาพิ่ที�เสนอิข่ายใหแ้ก่ผู้ถ้อิหุ้น
เดิมตามสัดส่วน	 (Right	Offering)	 โดย
ไม่คิิดมูลค่ิา	 (ศููนย์บาท)	 ในอัิตริาส่วน	 1	
หน่วยหุ้นกู้แปลงิสภาพิ่ต่อิ	600	หน่วยใบ
สำาคัิญ่แสดงิสิทธิคิรัิ�งิที�	6	ซ้�งิมีอิายุ	1	ปี	6	
เด้อิน	และมีริาคิาใช้สิทธิเท่ากับ	5.00	บาท
ต่อิหุ้น

ริวมทั�งิได้มีมติเพิิ่�มทุนจดทะเบียน	
177,142,858	บาท	โดยการิอิอิกหุ้นสามัญ่
เพิิ่�มทุนจำานวน	 177,142,858	 หุ้น	 มูลค่ิา

ที�ตริาไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 เพ้ิ่�อิริอิงิรัิบการิ
อิอิกเสนอิข่ายหุ้นกู้แปลงิสภาพิ่จำานวน	
57,142,858	 หุ้น	 และการิอิอิกเสนอิข่าย
ใบสำาคัิญ่แสดงิสิทธิที�จะซ้�อิหุ้นสามัญ่ข่อิ
งิบริิษััทฯ	 คิรัิ�งิที�6	 (CWT-W6)	 จำานวน	
120,000,000	หุ้น

สำาหรัิบแผนการิดำาเนินงิานในปี	 2565	
บริิษััทฯ	 เตรีิยมเดินหน้าเข้่าสู่โลกดิจิทัล	
โดยล่าสุดได้ลงินามบันท้กคิวามเข้่าใจ	
ร่ิวมกับ	 บริิษััท	 ดรีิมเมอิร์ิเอ็ิกซ์	 จำากัด	
(DreamerX)	 โดยมีวัตถุปริะสงิค์ิเพ้ิ่�อิ
การิพัิ่ฒนาคิวามร่ิวมม้อิในธุริกิจ
อุิตสาหกริริมสกุลเงิินดิจิทัล	 หร้ิอิ	 คิริิป
โตเคิอิริ์เรินซี	 (cryptocurrency)	 อิาทิ
เช่น	Green	Bitcoin	Mining	การิสร้ิางิ
เหม้อิงิขุ่ดบิตคิอิยน์จากการิผลิตส่วน
เกินข่อิงิโริงิไฟฟา้พิ่ลังิงิานหมนุเวียนข่อิงิ
กลุ่ม	CWTG	ซ้�งิจะทำาให้มีต้นทุนค่ิาไฟฟ้า
ที�ตำ�ากว่าซ้�อิจากการิไฟฟ้าและลดการิใช้
ทรัิพิ่ยากริข่อิงิส่วนริวมได้อีิกด้วย

“การิต่อิยอิดธุริกิจด้านพิ่ลังิงิานข่อิงิ
กลุ่มในคิรัิ�งินี�	 บริิษััทฯเช้�อิว่าจะสามาริถ
สนับสนุนการิเติบโตข่อิงิบริิษััท	 สร้ิางิ	
New	 S	 Curve	 ให้กับธุริกิจ	 และสร้ิางิ
ผลตอิบแทนที�ดีในริะยะยาวให้กับผู้ถ้อิหุ้น
ได้	 โดยคิาดว่าจะเห็นคิวามค้ิบหน้าข่อิงิ
โคิริงิการิ	 ริวมถ้งิเห็นผลข่อิงิการิศู้กษัา	
ผลการิอิอิกแบบภายในไตริมาส	2/2565	
นี�”	นายวีริะพิ่ล	กล่าวในที�สุด
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ล่ัยโรงไฟฟ้�-ธุ่รก่ำจิ้สัตว์์เลีั�ยงค้รบว์งจิ้ร 
เป้ี�ห้ม�ยเพุ่่�อเซิฟต้นท่ันค้��ไฟฟ้�

-เพุ่่�มแห้ลั�งทีั�ม�ร�ยได้้ให้ม�

TFG	ตั�งิ	2	บ.ย่อิย

บมจ.ไทยฟู้ดส์	กรุิ�ป	(TFG)	ตั�งิ	2	บริิษััท
ย่อิยแห่งิใหม่	 "ไทยฟู้ดส์	 รีินิวเอิเบิล"	
ดำาเนินธุริกิจพิ่ลังิงิานทดแทนเพ้ิ่�อิเป็นก
ริะแสไฟฟ้าใช้ภายในโริงิงิาน	 เพ้ิ่�อิลด
ต้นทุน	และ	"มาย	เพ็ิ่ท"	ดำาเนินธุริกิจสัตว์
เลี�ยงิคิริบวงิจริ	 เพ้ิ่�อิกริะจายการิลงิทุน
และเพิิ่�มแหล่งิที�มาริายได้ใหม่		หนุนธุริกิจ
ในอินาคิตเติบโตได้อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ

นายเพิ่ชริ	นันทวิสัย	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�ปฏิบัติการิ	บริิษััท	
ไทยฟู้ดส์	กรุิ�ป	จำากัด	 (มหาชน)	
(TFG)	 เปิดเผยว่า	 บริิษััทฯได้จัดตั�งิ
บริิษััทย่อิย	 2	บริิษััท	 เพ้ิ่�อิดำาเนินธุริกิจ
พิ่ลังิงิานทดแทน	 และธุริกิจสัตว์เลี�ยงิ
คิริบวงิจริ	 ปริะกอิบด้วย	 บริิษััท	 ไทย
ฟู้ดส์	รีินิวเอิเบิล	จำากัด	เป็นบริิษััทย่อิยที�	
ดำาเนินธุริกิจพิ่ลังิงิานทดแทน	 ซ้�งิได้จด
ทะเบียนจัดตั�งิเป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	 เม้�อิ
วันที�	15	มีนาคิม	2565	ทุนจดทะเบียนที�	
100,000,000	บาท	แบ่งิเป็นหุ้นสามัญ่	
1,000,000	 หุ้น	 มูลค่ิาหุ้นที�ตริาไว้	 หุ้น
ละ	 100	 บาท	 ทุนจดทะเบียนชำาริะแล้ว	
25,000,000	บาท	ทั�งินี�	โคิริงิการิแริก
ที�มีแผนจะเริิ�มทำา	ได้แก่	โคิริงิการินำาข่อิงิ
เสียที�ได้จากกริะบวนการิบ่อิบำาบัดนำ�า
เสีย	 มาผลิตเป็นกริะแสไฟฟ้าใช้ภายใน
โริงิงิาน	 มีมูลค่ิาลงิทุนปริะมาณ	 250	
ล้านบาท	เพ้ิ่�อิให้สอิดคิล้อิงิและเป็นส่วน

หน้�งิข่อิงิมาตริการิในการิลดก�าซเร้ิอิน
กริะจกในปริะเทศูไทย	 (พิ่.ศู.	 2564	 -	
2573)	 ซ้�งิบริิษััทตริะหนักถ้งิการิช่วย
ลดภาวะโลกร้ิอิน	 และก�าซเร้ิอินกริะจก
ที�ส่งิผลต่อิการิเปลี�ยนแปลงิสภาพิ่ภูมิ
อิากาศูที�ผิดปกติ	 นอิกจากนี�	 บริิษััท
ได้มีโคิริงิการิร่ิวมลงิทุนในโคิริงิการิ
พิ่ลังิงิานแสงิอิาทิตย์	ซ้�งิได้ทยอิย	COD	
ไปแล้วกว่า	17.56	เมกกะวัตต์

พิ่ร้ิอิมกันนี�ได้จัดตั�งิบริิษััทย่อิยอีิกแห่งิ
ค้ิอิ	บริิษััท	มาย	เพ็ิ่ท	จำากัด	ซ้�งิเป็นบริิษััท
ย่อิยที�ดำาเนินธุริกิจ	สัตว์เลี�ยงิคิริบวงิจริ	
ปัจจุบันมีแผนการิดำาเนินงิานที�ชัดเจน
มากข้่�นแล้ว	 ซ้�งิได้จดทะเบียนจัดตั�งิ
เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้วในวันที�	 10	 มีนาคิม	
2565	ทุนจดทะเบียน	2,000,000	บาท	
แบ่งิเป็นหุ้นสามัญ่	20,000	 หุ้น	 มูลค่ิา
หุ้นที�ตริาไว้หุ้นละ	100	บาท	และมีทุนจด
ทะเบียนชำาริะแล้ว	500,000	บาท	 โดย

ปริะโยชน์ที�คิาดว่าจะได้รัิบ	 เพ้ิ่�อิกริะจาย
การิลงิทุนและหาโอิกาสในการิดำาเนิน
ธุริกิจใหม่

"บริิษััทมั�นใจว่าทั�งิ	2	โปริเจคิจะช่วยผลัก
ดันธุริกิจข่อิงิ	 ไทยฟู้ดส์	 กรุิ�ป	 เติบโต
อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิและยั�งิย้นในอินาคิต	
พิ่ร้ิอิมสามาริถสร้ิางิผลตอิบแทนที�ดีให้
กับผู้ถ้อิหุ้นได้	 โดยในส่วนข่อิงิพิ่ลังิงิาน
ทดแทนนั�นเป็นโปริเจคิที�จะช่วยบริิษััทฯ	
ลดตน้ทุนค่ิาใช้จ่ายได้ในริะดบัที�น่าพิ่อิใจ	
ส่วนการิรุิกไปสู่ธุริกิจสัตว์เลี�ยงิคิริบ
วงิจริ	 ถ้อิเป็นการิกริะจายคิวามเสี�ยงิ
พิ่ร้ิอิมๆ	 กับการิหาแหล่งิริายได้ใหม่
เพิิ่�มข้่�น	 ซ้�งิที�ผ่านมาได้ศู้กษัาข้่อิมูลและ
มีแผนการิลงิทุนที�ชัดเจนแล้ว	 จ้งิมั�นใจ
ว่าจะเป็นอีิกหน้�งิธุริกิจในกลุ่มบริิษััทฯ	ที�
จะสร้ิางิริายได้ในอินาคิตให้กับบริิษััทต่อิ
ไป"
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	ttb	analytics	
คิาดเฟด	ปรัิบข้่�นอัิตริาดอิกเบี�ย	0.5%			

กดดันค่ิาเงิินบาทอ่ิอินต่อิเน้�อิงิ
ttb analytics คาดธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับข้ึ้�นอััตราดอักเบ้�ย 0.5% กดดันค่าเงิน
บาทอ่ัอันต่อัเน่�อังในไตรมาสท้� 2 ประเมิน
ส่วนต่างอััตราดอักเบ้�ยนโยบาย ส่งผลกระ
ทบต่อัการไหลอัอักขึ้อังเงินทุนต่างประเทศ

ศููนย์วิเคิริาะห์เศูริษัฐกิจ	ทีทีบี	หร้ิอิ	
ttb	 analytics	 คาดธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ปรับข้ึ้�นอััตราดอักเบ้�ยนโยบาย 
0.5% ในการประชุุมเด่อันพฤษภาคมน้� 
เพ่�อัควบคุมอััตราเงินเฟ้้อัภายในประเทศ 
สอัดคล้อังตามคาดการณ์์ขึ้อังตลาดการ
เงินและนักลงทุน โดยการเพิ�มข้ึ้�นขึ้อัง
อััตราดอักเบ้�ยนโยบายในเด่อันพฤษภาคม
น้� ถ่ือัเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ปี 2549 ท้�
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึ้�นอััตรา
ดอักเบ้�ยนโยบายต่อัเน่�อังติดต่อักันใน
สอังการประชุุม ยิ�งไปกว่านั�น หากม้การ
ปรับข้ึ้�นอััตราดอักเบ้�ยนโยบาย 50 Basis 
Points (BPS) จะถ่ือัเป็นการปรับเพิ�มอััตรา
ดอักเบ้�ย นโยบายมากท้�สุดในรอับ 22 ปี
นับตั�งแต่เด่อันพฤษภาคม ปี 2543 ท้�เป็น
ครั�งสุดท้ายมก้ารปรับเพิ�มอััตราดอักเบ้�ย
นโยบายท้� 50 bps โดยอััตราผลตอับแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ม้การปรับตัวสูง
ข้ึ้�นตลอัดเด่อันเมษายนท้�ผ่านมา โดยอััตรา
ผลตอับแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะสั�น
อัายุ 3 เด่อันปรับตัวเพิ�มข้ึ้�นสู่ระดับ 0.85% 
เป็นการเพิ�มข้ึ้�น 50 bps เม่�อัเท้ยบกับชุ่วง
สิ�นเด่อันม้นาคม ยิ�งไปกว่านั�น อััตราผล
ตอับแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาวอัายุ 
10 ปีได้ปรับตัวทะลุ 3% ในชุ่วงต้นเด่อัน
พฤษภาคม สะท้อันภาพความคาดหวังถ้ืง
การข้ึ้�นอััตราดอักเบ้�ยขึ้อังตลาดการเงิน   

อัย่างไรก็ตาม การปรับข้ึ้�นอััตราดอักเบ้�ย
นโยบายสหรฐัฯ ไมม่ผ้ลต่อัการเปล้�ยนแปลง

อััตราดอักเบ้�ยนโยบายขึ้อังไทย โดย ttb 
analytics ประเมินว่า คณ์ะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอััตรา
ดอักเบ้�ยนโยบายท้�ระดับ 0.5% ตลอัดทั�ง
ปี 2565 โดยให้ความสำาคัญต่อัทิศทาง
การเติบโตขึ้อังเศรษฐกิจไทย ท้�ยังเผชิุญ
กับความเส้�ยงด้านการบริโภคท้�ลดลง
จากผลขึ้อังราคาสินค้าอุัปโภคบริโภคและ
พลังงานท้�ปรับตัวเพิ�มสูงข้ึ้�นต่อัเน่�อัง ใน
ขึ้ณ์ะเด้ยวกัน ประเทศไทยต้อังเผชิุญกับ
ความเส้�ยงด้านการผลิตจากต้นทุนวัตถุืดิบ
สินค้าท้�เพิ�มข้ึ้�น รวมไปถ้ืงสถืานการณ์์การ
ระบาดขึ้อังโรคโควิด-19 ในประเทศจ้น 
อัาจส่งผลให้การนำาเข้ึ้าและส่งอัอักสินค้า
ระหว่างประเทศจ้น เกิดความยากลำาบาก
เพิ�มมากข้ึ้�น ทำาให้ส่งกระทบต่อัเน่�อังไปยัง
ระบบซััพพลายเชุนภายในประเทศ 

ทั�งน้� การคงอััตราดอักเบ้�ยนโยบายขึ้อังไทย
ไว้ท้�ระดับเดิมตลอัดทั�งปี 2565 น้� จะส่งผล
ให้ส่วนต่างระหว่างอััตราดอักเบ้�ยนโยบาย
ขึ้อังไทยและอััตราดอักเบ้�ยนโยบายสหรัฐฯ 
แตกต่างกันมากข้ึ้�นอัย่างต่อัเน่�อัง โดยหาก
อััตราดอักเบ้�ยนโยบายสหรัฐฯ ปรับตัวสู่
ระดับ 2.25% - 2.50% ณ์ สิ�นปี 2565 จะ
ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอััตราดอักเบ้�ย
นโยบายขึ้อังไทยกับสหรัฐฯ อัยู่ท้� 1.75% 
- 2.00% ซ้ั�งถ่ือัเป็นสถิืติอััตราดอักเบ้�ย
นโยบายท้�แตกต่างกันมากสุดในรอับ 15 ปี 
นับตั�งแต่ชุ่วงไตรมาส 3 ขึ้อังปี 2550

จากการท้�อััตราดอักเบ้�ยนโยบายสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพิ�มสูงข้ึ้�นกว่าอััตราดอักเบ้�ย
นโยบายขึ้อังไทยในระดับสูง ส่งผลกระ
ทบในเชิุงลบต่อักระแสเงินลงทุนจากต่าง
ประเทศ เน่�อังจากอััตราผลตอับแทนท้�เพิ�ม
สูงข้ึ้�นในสหรัฐฯ ทำาให้การลงทุนในตลาด

การเงินสหรัฐฯ ม้ความน่าสนใจเพิ�มมาก
ข้ึ้�น ก่อัให้เกิดการไหลอัอักขึ้อังเงินทุนจาก
ภูมิภาคเอัเชุ้ย โดยเบ่�อังต้นเด่อันเมษายน 
2565 ม้เงินลงทุนไหลอัอักจากภูมิภาค
เอัเชุ้ยกว่า 9.8 พันล้านดอัลลาร์สหรัฐ 
การไหลอัอักขึ้อังเม็ดเงินลงทุนจากภูมภิาค
เอัเชุ้ยเขึ้า้สู่สหรฐัฯ ส่งผลกระทบทำาใหส้กุล
เงินดอัลลาร์แข็ึ้งค่าเพิ�มข้ึ้�น ในขึ้ณ์ะท้�ค่า
เงินบาทและสกุลเงินอ่ั�น ๆ  ในเอัเชุ้ยอ่ัอันค่า
อัย่างม้นัยสำาคัญ

สำาหรับเด่อันเมษายนท้�ผ่านมา การแข็ึ้งค่า
ขึ้อังดอัลลาร์สหรัฐ ส่งผลทำาให้สกุลเงิน
หลักในเอัเชุ้ย ปรับตัวอ่ัอันค่าลง โดยสกุล
เงินเยนขึ้อังญ้�ปุ�นทำาสถิืติอ่ัอันค่าสูงสุด โดย
อ่ัอันค่าลง 5.5% จากเด่อันมน้าคม สำาหรบั
ค่าเงินบาทไทย ปรับตัวอ่ัอันค่าลง 3.0% 
จากเด่อันมน้าคม  โดย ณ์ สิ�นเด่อันเมษายน
ท้�ผ่านมา ค่าเงินบาทปรับตัวเพิ�มข้ึ้�นอัยู่ท้�
ระดับ 34.30 บาทต่อัดอัลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 33.3 บาทต่อัดอัลลาร์สหรัฐ ณ์ สิ�น
เด่อันม้นาคม ถ่ือัเป็นการอ่ัอันค่าขึ้อังเงิน
บาทในรอับเด่อันมากท้�สุดตลอัดระยะเวลา 
4 ปี ตั�งแต่เด่อันมิถุืนายน 2561

ttb analytics จ้งได้ประเมินค่าเงินบาท
ท้�ม้แนวโน้มอ่ัอันค่าต่อัเน่�อังในชุ่วงเด่อัน
พฤษภาคมน้�  โดยประเมนิกรอับค่าเงินบาท
ไว้ท้� 34.20 – 34.80 บาทต่อัดอัลลาร์สหรัฐ  
ตามการแข็ึ้งค่าขึ้อังสกุลเงินดอัลลาร์
สหรัฐ ท้�ม้โอักาสปรับตัวสูงข้ึ้�นต่อัเน่�อัง 
ภายหลังการประชุุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 
จากความคาดหวังขึ้อังตลาดต่อัการปรับ
เพิ�มอััตราดอักเบ้�ยนโยบายต่อัเน่�อังในการ
ประชุุมครั�งถัืดไปในเด่อันมิถุืนายน 
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ก.ล.ต.	ปรัิบปรุิงิเกณฑ์์
การิเข้่าถ้อิหลักทรัิพิ่ย์เพ้ิ่�อิคิริอิบงิำากิจการิ	

ลดขั่�นตอิน	–	เพิิ่�มคิวามย้ดหยุ่น	ให้ภาคิเอิกชน

ก.ล.ต.	 ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์การิเข้่าถ้อิหลักทรัิพิ่ย์เพ้ิ่�อิคิริอิบงิำากิจการิ	 (takeover)	 เพ้ิ่�อิลดขั่�นตอิน	กริะบวนการิ
และเพิ่ิ�มคิวามย้ดหยุ่นในการิจัดส่งิเอิกสาริแก่ผู้ถ้อิหุ้นในรูิปแบบอิิเล็กทริอินิกส์	 เตริียมเปิดริะบบ	 e-submission	
รัิบเอิกสาริในรูิปแบบอิิเล็กทริอินิกส์	 ภายในปี	 2565	 เพ้ิ่�อิอิำานวยคิวามสะดวกแก่ภาคิเอิกชน	 ภายใต้โคิริงิการิ	
Regulatory	Guillotine

ตามที�สำานักงิานคิณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพิ่ย์และตลาดหลักทรัิพิ่ย์	 (ก.ล.ต.)	 มีโคิริงิการิปรัิบปรุิงิกฎเกณฑ์์เพ้ิ่�อิ
อิำานวยคิวามสะดวกและลดต้นทุนที�ไม่จำาเป็นให้แก่ภาคิธุริกิจ	 (Regulatory	Guillotine)*	 ก.ล.ต.	 จ้งิอิอิกปริะกาศู
ปรัิบปรุิงิเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์ว่าด้วยการิเข้่าถ้อิหลักทรัิพิ่ย์เพ้ิ่�อิคิริอิบงิำากิจการิ	หลังิจากได้เปิดรัิบฟังิคิวามคิิดเห็น
จากผู้ที�เกี�ยวข้่อิงิและนำาข้่อิเสนอิแนะมาปริบัปรุิงิหลักเกณฑ์์ดังิกล่าวให้มีคิวามเหมาะสมยิ�งิข้่�น	ตามที�คิณะกริริมการิ
กำากับตลาดทุนมีมติเห็นชอิบ	โดยมีสรุิปสาริะสำาคัิญ่ในปริะกาศูฯ	ดังินี�

(1)	 ยกเลิกข้่อิกำาหนดให้ผู้ทำาคิำาเสนอิซ้�อิย้�นสำาเนาคิำาเสนอิซ้�อิและริายงิานที�เกี�ยวข้่อิงิต่อิตลาดหลักทรัิพิ่ย์แห่งิ
ปริะเทศูไทย	และยกเลกิการิโฆษัณาคิำาเสนอิซ้�อิหลักทรัิพิ่ย์ในหนังิส้อิพิิ่มพ์ิ่	เพ้ิ่�อิการิลดภาริะใหแ้ก่ผู้ทำาคิำาเสนอิซ้�อิ	และ
เพิิ่�มคิวามย้ดหยุ่นในการิจัดส่งิเอิกสาริแกผู้่ถ้อิหุ้นในริปูแบบอิิเลก็ทริอินิกส์	โดยผู้ลงิทุนยังิสามาริถตดิตามข้่อิมูลคิำา
เสนอิซ้�อิและริายงิานที�เกี�ยวข้่อิงิได้ที�เว็บไซต์	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัิพิ่ย์แห่งิปริะเทศูไทย	ซ้�งิปริะกาศูดังิกล่าวมีผล
ใช้บังิคัิบตั�งิแต่วันที�	1	พิ่ฤษัภาคิม	2565

(2)	ยกเลิกการิย้�นแบบริายงิาน	คิำาข่อิผ่อินผัน	และเอิกสาริต่างิ	ๆ	ที�เกี�ยวข้่อิงิกับหลักเกณฑ์์	takeover	ในรูิปแบบ
เอิกสาริสิ�งิพิิ่มพ์ิ่	โดยให้ย้�นเอิกสาริต่อิ	ก.ล.ต.	ในรูิปแบบอิิเล็กทริอินิกส์	(e-submission)	เท่านั�น	โดยข่ณะนี�	ก.ล.ต.	
อิยู่ริะหว่างิปรัิบปรุิงิริะบบการิให้บริิการิจัดส่งิเอิกสาริในรูิปแบบอิิเล็กทริอินิกส์	 ซ้�งิคิาดว่าเปิดใช้อิย่างิเป็นทางิการิ
ภายในปี	2565	และในริะหว่างิการิปรัิบปรุิงินี�	ก.ล.ต.	ข่อิให้ผู้ที�เกี�ยวข้่อิงิย้�นเอิกสาริในรูิปแบบเอิกสาริสิ�งิพิิ่มพ์ิ่ตาม
หลักเกณฑ์์เดิม

ทั�งินี�	ในช่วงิต้นไตริมาส	3	ปี	2565	ก.ล.ต.	จะเริิ�มทดลอิงิใช้ริะบบ	e-submission	โดยจะปริะชาสัมพัิ่นธ์และเชิญ่ชวน
ผู้ที�เกี�ยวข้่อิงิให้ทดลอิงิใช้งิานก่อินการิเปิดใช้งิานจริิงิ

หมายเหตุ:	*	Regulatory	Guillotine	ค้ิอิ	การิทบทวนกฎหมายที�บังิคัิบใช้อิยู่ในปัจจุบัน	เพ้ิ่�อิยกเลิกหร้ิอิปรัิบปรุิงิ
กฎหมายที�หมดคิวามจำาเป็นหร้ิอิไม่สอิดคิล้อิงิกับสภาพิ่การิณ์ในปัจจุบัน	หร้ิอิที�เป็นอุิปสริริคิต่อิการิดำาริงิชีวิตหร้ิอิ
การิปริะกอิบอิาชีพิ่เพ้ิ่�อิไม่ให้เป็นภาริะแก่ปริะชาชนโดยใช้วิธีที�ริวดเร็ิว	 โปริ่งิใส	 ใช้ต้นทุนตำ�า	 และมีส่วนร่ิวมจากทุก
ภาคิส่วนที�เกี�ยวข้่อิงิ
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ก.ล.ต.	ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์
การิดำาริงิเงิินกอิงิทุนข่อิงิผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์

เพ้ิ่�อิการิลงิทุนในอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์

ก.ล.ต.	ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์การิดำาริงิเงิินกอิงิทุนข่อิงิผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์เพ้ิ่�อิการิลงิทุนในอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	
(REIT	Manager)	 หร้ิอิ	 "ผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์"	 เพ้ิ่�อิลดภาริะให้แก่ผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์ที�ยังิไม่มีกอิงิทรัิสต์
ภายใต้การิบริิหาริจัดการิ

สำานักงิานคิณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพิ่ย์และตลาดหลักทรัิพิ่ย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์เกี�ยวกับ
การิดำาริงิเงิินกอิงิทุนสำาหรัิบผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์ที�ยังิไม่มีการิจัดตั�งิหร้ิอิบริิหาริทรัิสต์เพ้ิ่�อิการิลงิทุนใน
อิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	(กอิงิทรัิสต์)	จากเดิมที�ผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์ตอ้ิงิดำาริงิเงิินกอิงิทุนให้ได้ตามเกณฑ์์ที�กำาหนด	
นับตั�งิแต่ได้รัิบคิวามเห็นชอิบเป็นผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์

ก.ล.ต.	 จ้งิเห็นคิวริปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์ให้ผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์ดำาริงิเงิินกอิงิทุนตามหลักเกณฑ์์ก็ต่อิเม้�อิผู้
จัดการิกอิงิทรัิสต์ได้ย้�นแบบแสดงิริายการิข้่อิมูลการิเสนอิข่ายหน่วยทรัิสต์ข่อิงิกอิงิทรัิสต์	(ฉบับที�ข่อิให้มี
ผลใช้บังิคัิบ)	ต่อิ	ก.ล.ต.	เพ้ิ่�อิเป็นการิลดภาริะด้านการิเงิินในการิดำาริงิเงิินกอิงิทุนข่อิงิผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์
ในริะหว่างิที�ยังิไม่มีกอิงิทรัิสต์	

ทั�งินี�	หลักเกณฑ์์ข้่างิต้นจะมีผลใช้บังิคัิบตั�งิแต่วันที�	1	พิ่ฤษัภาคิม	2565	เป็นต้นไป
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อิินไซด์	Business
ACE	-	อิงิค์ิการิอุิตสาหกริริมป่าไม้	–	AAS	

ลงินาม	MOU	เพ้ิ่�อิพัิ่ฒนาศัูกยภาพิ่
ทางิด้านไม้เศูริษัฐกิจ

ผู้ถ้อิหุ้น	WHA	ไฟเขี่ยว
จ่ายปันผลเพิิ่�ม	0.0735	บาท/หุ้น

เคิทีซีเอิาใจสมาชิกตัวจริิงิเร้ิ�อิงิกีฬา	
ช้อิปร้ิานค้ิาในเคิร้ิอิเริฟ	อิิดิชั�น	และ	ซีอิาร์ิซี	สปอิร์ิต	กรุิ�ป

รัิบ	e-Coupon	สูงิสุด	นาฬิิกาเพ้ิ่�อิสุข่ภาพิ่การ์ิมิน	
หร้ิอิเคิริดิตเงิินค้ินสูงิสุด	500	บาท

ผู้ถ้อิหุ้น"	KUN	"
ไฟเขี่ยวปันผล	0.08	บาทต่อิหุ้น
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สรุิปมูลคิ่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลคิ่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปมูลคิ่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลคิ่าการิซ้�อิข่าย
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