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เผยผลประกอบการไตรมาส 1/65 แข็็งแกร่ง 
ยกระดัับ Antifragile 

พร้อมรับมือทุุกความผันผวน

BANPU

บริิษััท บ้านปูู จำำากััด (มหาชน) BANPU ผูู้้นำา
ด้านพลัังงานท่�หลัากัหลัายในริะดับนานาชาติิ 
เผู้ยผู้ลักัาริดำาเนินงานในไติริมาส 1 ปีู 2565 
ท่�สามาริถสร้ิางกัริะแสเงินสดแลัะผู้ลักัำาไริได้
อย่างแข็็งแกัร่ิง ม่ริายได้จำากักัาริข็ายริวม 
1,256 ล้ัานเหร่ิยญสหรัิฐ (ปูริะมาณ 41,509 
ล้ัานบาท) เพิ�มข้็�น 520 ล้ัานเหร่ิยญสหรัิฐ 
(ปูริะมาณ 19,247 ล้ัานบาท) หรืิอคิิดเป็ูนร้ิอย
ลัะ 71 เมื�อเท่ยบกัับไติริมาสเด่ยวกัันข็องปีูท่�
ผู่้านมา โดยม่กัำาไริก่ัอนหักัภาษ่ั ดอกัเบ่�ย ค่ิา
เสื�อมแลัะค่ิาใช้จ่ำายตัิดจ่ำาย (EBITDA) ริวม 
596 ล้ัานเหร่ิยญสหรัิฐ (ปูริะมาณ 19,693 ล้ัาน
บาท) เพิ�มข้็�นร้ิอยลัะ 117 จำากัปีูก่ัอนหน้า อัน
เป็ูนผู้ลัจำากัคิวามสามาริถในกัาริปูรัิบตัิว เพื�อ
ติอบรัิบคิวามผัู้นผู้วนจำากัปัูจำจัำยภายนอกัท่�
กัริะทบติอ่อุติสาหกัริริมพลัังงานแลัะเศริษัฐกัจิำ
ริะดับมหภาคิ ริวมทั�งกัริะแสเงินสดจำากัพอร์ิติ
ธุุริกิัจำพลัังงานท่�สะอาดข้็�นเติิบโติอย่างต่ิอเนื�อง 
ปูริะกัอบกัับริายได้จำากักัาริจำำาหน่ายเงินลังทุน
ใน Sunseap Group ซ้ึ่�งถือเป็ูนส่วนหน้�งข็อง
กัาริบริิหาริจำดักัาริกัาริลังทนุในธุุริกิัจำพลัังงาน
ท่�สะอาดข้็�น พร้ิอมเร่ิงเดินหนา้ข็ยายธุุริกิัจำภาย
ใต้ิกัลัยุทธ์ุ Greener & Smarter ทั�งในธุุริกิัจำ
พลัังงานหมุนเว่ยนแลัะเทคิโนโลัย่พลัังงาน ริวม
ทั�งหาโอกัาสสร้ิาง New S-Curve ท่�มศั่กัยภาพ
แลัะอัติริากัาริเติิบโติสูง

นางิสมฤดี	ชััยมงิคล	ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชัน)	
เปิูดเผู้ยว่า “ช่วงไติริมาส 1 ปีู 2565 ท่�ผู่้านมา 
เริาสามาริถสร้ิางริายได้ท่�แข็็งแกัร่ิงจำากัภาวะ
กัาริฟ้ื้�นตัิวทางเศริษัฐกิัจำแลัะอุติสาหกัริริม
โลักัแลัะคิวามต้ิองกัาริพลัังงานท่�เพิ�มสูง โดย

มก่ัริะแสเงินสดท่�เติิบโติจำากัทั�งจำากัธุุริกิัจำท่�มอ่ยู่
แลัะจำากัธุุริกิัจำท่�เข้็าไปูลังทุนเพิ�มใหม่ ๆ บ้านปูู
ยังคิงมุ่งเดินหน้าสร้ิางกัาริเติิบโติไปูพร้ิอมกัับ
เทรินด์พลัังงานโลักัอยา่งต่ิอเนื�อง โดยใหค้ิวาม
สำาคัิญกัับกัาริรัิบมอืกัับคิวามเปูล่ั�ยนแปูลัง โดย
กัริะจำายคิวามเส่�ยง แลัะคิว้าโอกัาสทางธุุริกิัจำ
ใหม่ ๆ (Antifragile) จำากัปัูจำจุำบันท่�โลักักัำาลััง
เผู้ชิญกัับวิกัฤติพลัังงาน ภาวะคิวามไม่สงบ
ทางกัาริเมืองในยุโริปู อัติริาดอกัเบ่�ยแลัะริาคิา
วัติถุดิบท่�สูงข้็�นอย่างมากั ริวมทั�งสถานกัาริณ์
โคิวิด-19 ท่�ยังคิงแพร่ิริะบาดอยู่ แสดงให้เห็น
ถ้งคิวามพร้ิอมข็องกัลุ่ัมบ้านปููในกัาริรัิบมือกัับ
ทุกัสถานกัาริณ์ได้อย่างทันท่วงท่ ริวมทั�งบ้าน
ปููยังหาโอกัาสสร้ิางกัาริเติิบโติอย่างต่ิอเนื�อง 
ดังท่�เห็นจำากัคิวามสำาเร็ิจำในกัาริลังทุนท่�เกิัดข้็�น
ติลัอดช่วงริะยะเวลัาท่�ผู่้านมา”

สำาหริบักัาริเดนิหนา้ในกัาริสริา้งกัาริเติิบโติข็อง 
3 กัลุ่ัมธุุริกิัจำหลัักั ม่ริายลัะเอ่ยดดังต่ิอไปูน่�

กัลุ่ัมธุุริกิัจำแหล่ังพลัังงาน ทางดา้นธุุริกิัจำเหมอืง 
ยังคิงรัิกัษัากัำาลัังกัาริผู้ลิัติแลัะปูริิมาณสำาริอง
ท่�ด่เพื�อริองรัิบแนวโน้มคิวามต้ิองกัาริในติลัาด
แลัะคิวา้โอกัาสท่�จำะสามาริถสริา้งมลูัค่ิาให้ธุุริกิัจำ 
ส่วนธุุริกิัจำก๊ัาซึ่ธุริริมชาติิ คิว้าโอกัาสจำากั
สถานกัาริณ์ริาคิาก๊ัาซึ่ท่�เพิ�มสูงข้็�น แลัะมองหา
โอกัาสต่ิอยอดกัาริลังทุนจำากัแหล่ังก๊ัาซึ่ต้ินนำ�า
ไปูยังธุุริกิัจำกัลัางนำ�า โดยมุง่เน้นกัาริปูฏิิบัติิกัาริ
ท่�เป็ูนมิติริต่ิอสิ�งแวดล้ัอม

กัลุ่ัมธุุริกิัจำผู้ลิัติพลัังงาน ธุุริกิัจำผู้ลิัติไฟื้ฟ้ื้าจำากั
พลัังงานเชื�อเพลิังทั�วไปู มุ่งเน้นเสริิมสร้ิาง
ปูริะสิทธิุภาพแลัะคิวบคุิมต้ินทนุกัาริดำาเนนิงาน

ข็องโริงไฟื้ฟื้้า ด้วยคิวามยืดหยุ่นจำากัริาคิา
ต้ินทนุพลัังงานท่�ม่คิวามผัู้นผู้วนคิวบคู่ิกัับกัาริ
ข็ยายพอร์ิติโริงไฟื้ฟ้ื้าใหม่ ๆ ท่�ใช้เทคิโนโลัย่
กัาริผู้ลิัติท่�มปู่ริะสิทธิุภาพสูงแลัะเป็ูนมติิริต่ิอสิ�ง
แวดล้ัอม (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) สำาหรัิบธุุริกิัจำผู้ลัิติไฟื้ฟื้้าจำากัพลัังงาน
หมุนเว่ยน ม่กัาริข็ยายกัาริลังทุนในติลัาด
กัลัยุทธ์ุสำาคัิญท่�มศั่กัยภาพกัาริเติิบโติท่�ด่อย่าง
ต่ิอเนื�อง

กัลุ่ัมธุุริกิัจำเทคิโนโลัย่พลัังงาน ยังคิงเน้นกัาริ
สร้ิางอัติริากัาริเติิบโติให้พอร์ิติเทคิโนโลัย่
พลัังงานท่�มอ่ยู่ ริวมทั�งลังทุนแลัะพัฒนาโซึ่ลูัชั�น
หรืิอบริิกัาริท่�เก่ั�ยวข้็องกัับพลัังงานรูิปูแบบใหม่ 
แลัะเสริิมสร้ิางแพลัติฟื้อร์ิมดิจิำทัลัในกัาริสร้ิาง
พลัังร่ิวมริะหว่างธุุริกิัจำท่�ม่อยู่กัับธุุริกิัจำใหม่ 
อาทิ ยานยนต์ิไฟื้ฟ้ื้า แบติเติอร่ิ� เมืองอัจำฉริิยะ 
โซึ่ลัาร์ิลัอยนำ�า แลัะริะบบกัาริบริิหาริจัำดกัาริ
พลัังงาน แลัะยงัเดินหนา้ข็ยายกัลุ่ัมลูักัค้ิาใหม่ๆ  
เช่น โคิริงกัาริผู้ลิัติไฟื้ฟ้ื้าจำากัแสงอาทิติย์บน
หลัังคิา ข็นาด 5.9 เมกัะวตัิต์ิ ในอินโดนเ่ซ่ึ่ย แลัะ
กัาริเดินหน้าโคิริงกัาริ Summer Lasalle เฟื้ส 
3 ในกัรุิงเทพมหานคิริ ข็นาด 982 กิัโลัวัติต์ิ

“นอกัจำากักัาริมุ่งสร้ิางกัาริเติิบโติติามกัลัยุทธ์ุ 
Greener & Smarter เริายังคิงศ้กัษัาโอกัาส
ท่�จำะเติิบโติในธุุริกิัจำใหม่ ๆ ท่�ม่ศักัยภาพสูงแลัะ
สามาริถสร้ิางกัาริเติิบโติในริะยะยาว หรืิอ 
New S-Curve ทั�งน่�เพื�อติอบโจำทย์เทรินด์แห่ง
อนาคิติแลัะสร้ิางมูลัค่ิาให้กัับผูู้้ถือหุ้นข็องเริาใน
ริะยะยาว” นางสมฤด่ กัล่ัาว
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เผย Q2/65 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.65) 
กำาไรพุ่งกว่า 160%

UV

บริิษััท	ยูนิเวนเจอิร์ิ	จำากัด	(มหาชัน)	หร้ิอิ	UV	เผยผลปริะกอิบ
การิไตริมาส	2/2565	(1	มกริาคม	2565	-	31	มีนาคม	2565)	
ผลกำาไริสุทธิส่วนข่อิงิบริิษััท	อิยู่ที�	57	ล้านบาท	ปรัิบเพิิ่�มข้่�น
กว่า	 160%	ข่ณะที�ริายได้ริวมอิยู่ที�	 3,718.6	 ล้านบาท	ปรัิบ
เพิิ่�มข้่�นกว่า	270%

นายกำาพิ่ล	 ปุญโสณี	 กริริมการิผู้จัดการิใหญ่	
บริิษััท	 ยูนิเวนเจอิร์ิ	 จำากัด	 (มหาชัน)	 หร้ิอิ	UV	
กล่าวว่า	ในไตริมาส	2/2565	(1	มกริาคม	2565	-	31	มีนาคม	
2565)	บริิษััทฯ	 เริิ�มรัิบรู้ิริายได้จากธุริกิจที�บริิษััทฯ	ได้เข้่าไป
ลงิทุนตามนโยบายการิสร้ิางิสมดุลข่อิงิพิ่อิร์ิตการิลงิทุน	
(Balancing	Investment	Portfolio)	เพ้ิ่�อิลดการิพ้ิ่�งิพิ่าริาย
ได้หลักจากธุริกิจใดธุริกิจหน้�งิเพีิ่ยงิอิย่างิเดียว	 โดยการิริับ
รู้ิริายได้จากการิลงิทุนในธุริกิจพิ่ลังิงิานผ่านการิดำาเนินงิาน
ในโริงิไฟฟ้าที�นิคมอุิตสาหกริริมบางิปู	 (SSUT)	 และที�นิคม
อุิตสาหกริริมลาดกริะบังิ	(PPTC)	และการิลงิทุนในธุริกิจตู้แช่ั
แข็่งิเชิังิพิ่าณิชัย์ใน	บริิษััท	พัิ่ฒนาอิินเตอิร์ิคูล	จำากัด	หร้ิอิ	PIC

นอิกจากนั�น	บริิษััทฯ	 ยังิเริิ�มทยอิยรัิบรู้ิริายได้จากธุริกิจการิ
พัิ่ฒนาอิสงัิหาริิมทริพัิ่ย์ใน	บริิษััท	แกรินด	์ยูนิตี�	ดิเวลลอิปเมน้
ท์	จำากัด	หร้ิอิ	Grand	Unity	ผ่านการิโอินหอ้ิงิชุัดในโคริงิการิที�
พัิ่ฒนาแล้วเสร็ิจอิย่างิ	ANIL	Sathorn	12	ส่งิผลให้ในไตริมาส
นี�บริิษััทฯ	 มีริายได้ริวมอิยู่ที�	3,718.6	 ล้านบาท	 เปรีิยบเทียบ
กับริายได้ริวมในไตริมาส	2/2564	ซ้�งิอิยู่ที�	999.88	ล้านบาท	
คิดเป็นอัิตริาการิเติบโตข่อิงิริายได้มากกว่าร้ิอิยละ	270	เม้�อิ
เปริยีบเทียบริายไดร้ิวมในไตริมาส	2	ปี	2564	และป	ี2565	โดย
มีสัดส่วนริายได้มาจากการิลงิทุนในธุริกิจพิ่ลังิงิาน	2,235.4	
ล้านบาท	คิดเป็น	60%	ข่อิงิริายได้ริวม	ริายได้จากการิลงิทุน
ในธุริกิจอุิตสาหกริริม	 705.1	 ล้านบาท	 คิดเป็น	 19%	 ข่อิงิ
ริายได้ริวม	และริายได้จากธุริกิจการิพัิ่ฒนาอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	
ธุริกิจที�เกี�ยวข้่อิงิกับอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	 และริายได้อ้ิ�นๆ	 ริวม	
778.1	ล้านบาท	คิดเป็น	21%	ข่อิงิริายได้ริวม

ปัจจุบันบริิษััทฯ	 ยังิมียอิดข่ายข่อิงิโคริงิการิห้อิงิชุัด
คอินโดมิเนียมริอิรัิบรู้ิริายได้	 (Backlog)	 ใน	 บจก.	 แกรินด์	
ยูนิตี�	ดิเวลลอิปเม้นท์	ที�จะทยอิยรัิบรู้ิริายได้ในปี	2565-2566	
ปริะมาณ	3,400	ล้านบาท	นายกำาพิ่ล	กล่าว
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โรงสกัดัสาร CBD เดิันหน้านำาสารสกัดั

ผลิตสินค้าป้อนออกส่่ตลาดัหวังสร้างม่ลค่าเพิ�ม 

หนุนอนาคตโตแรง

GUNKUL	คว้าไลเซนส์	

บมจ.กันกุลเอ็ินจิเนียริิ�งิ	(GUNKUL)	แจกข่่าวดี	บริิษััทย่อิย	“จี.
เค.ไบโอิ	เอ็ิกซ์แทริคชัั�น”	ได้รัิบใบอินุญาตโริงิสกัดสาริ	CBD	
จาก	สำานักงิานคณะกริริมการิอิาหาริและยา	(อิย.)	เรีิยบร้ิอิย
แล้ว	 พิ่ร้ิอิมเดินหน้านำาผลผลิตไปใช้ัในผลิตภััณฑ์์อิาหาริ-
เคร้ิ�อิงิสำาอิางิและยาสมุนไพิ่ริ	อิอิกจำาหน่ายสู่ตลาดตามแผนที�
วางิไว้	ฟากผู้บริิหาริ	“ดริ.พิ่งิษ์ัสกริ	ดำาเนิน”	ริะบุ	ธุริกิจสาริ
สกัด	CBD	จะสนับสนุนการิสร้ิางิมูลค่าเพิิ่�มให้กับสินค้าข่อิงิ
บริิษััท	และต่อิยอิดธุริกิจ	ช่ัวยสร้ิางิริายได้เพิิ่�ม	ผลักดันอินาคต
โตก้าวกริะโดด

ดริ.สมบูริณ์	 เอิ้�อิอิัชัฌาสัย	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	กันกุลเอิ็นจิเนียริิ�งิ	จำากัด	(มหาชัน)	
GUNKUL	 เปิดเผยว่า	 บริิษััท	 จี.เค.ไบโอิ	 เอิ็กซ์แทริคชัั�น	
จำากดั	ซ้�งิเป็นบริษิัทัย่อิยข่อิงิ	GUNKUL	ได้ริบัใบอินญุาตผลิต	
(ที�มิใชั่การิปลูก)	 ยาเสพิ่ติดให้โทษัปริะเภัท	 5	 เฉพิ่าะกัญชังิ	
สถานที�โริงิสกัดสาริะสำาคัญจากพิ่้ชักัญชังิ	 (CBD)	 คลอิงิ11	

จากทางิสำานักงิานคณะกริริมการิอิาหาริและยา	 (อิย.)	อิย่างิ
เป็นทางิการิ	 เพิ่้�อิปริะโยชัน์ในเชัิงิพิ่าณิชัย์หริ้อิอิุตสาหกริริม
เริียบริ้อิยแล้ว

ทั�งินี�หลังิจากที�บริษิัทัฯได้ริบัใบอินญุาตฯ	แล้ว	บริษิัทัฯ	จะเดนิ
หน้าดำาเนินธุริกิจตามแผนที�ได้วางิไว้เพิ่้�อินำาผลผลิตที�ได้จาก
การิสกัดกัญชังิไปใชั้ในผลิตภััณฑ์์อิาหาริหริ้อิเคริ้�อิงิสำาอิางิ	
ริวมถง้ิยาสมุนไพิ่ริ	ภัายใต้ข้่อิกำาหนดตามที�ทางิสำานกังิานอิย.
อินุญาต	 เพิ่้�อินำาสาริสกัดทั�งิ	 CBD	 Full	 Spectrum,	CBD	
Distrilltion	 และ	CBD	 isolated	 ไปใชั้ผลิตสินค้าอิย่างิถูก
ต้อิงิตามกฎหมายสำาหริับการินำาสินค้าอิอิกสู่ตลาดต่อิไป

"การิที�บริิษััทฯ	สามาริถผลิต	CBD	ได้ถ้อิว่าบริิษััทฯทำาได้สำาเร็ิจ
ตามเป้าหมายที�วางิไว้	ซ้�งิบริิษััทฯมั�นใจว่าการิดำาเนินธุริกิจใน
ปีต่อิไปและในอินาคตจะเป็นปีที�ดี	เพิ่ริาะมีปัจจัยสนับสนุนจาก
ธุริกิจพ้ิ่ชักัญชังิ	ซ้�งิจะเป็นส่วนสำาคัญในการิพัิ่ฒนาผลิตภััณฑ์์
ต่างิๆ	ให้ลูกค้า	ริวมทั�งิถ้อิเป็นการิเปิดตลาดเพิิ่�มอีิกเซ็กเมนต์
หน้�งิตลาดจนเป็นการิต่อิยอิดในการิสร้ิางิมูลค่าให้กับกลุ่ม
บริิษััทฯ	ในอินาคตได้เป็นอิย่างิดี	โดยเป้าหมายริายได้หลังิจาก
ที�ได้รัิบใบอินุญาตคาดว่าปี	 2565	 จะได้เห็นภัาพิ่การิเติบโต
อิย่างิชััดเจนจากธุริกิจกัญชังิอิย่างิแน่นอิน”
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ไตรมาสแรกปี 65 โต 30% 
เดิันหน้าข็นวัตกรรมเกษตร-อาหาร 

ขั็บเคลื�อนตลาดัโลกอย่างยั�งยืน

TWPC	เผยกำาไริ

TWPC ผูู้้นำาแพลัติฟื้อร์ิมผู้ลิัติผู้ลัทางกัาริเกัษัติริ
แลัะผูู้้ผู้ลิัติมันสำาปูะหลัังริายใหญ่ท่�สุดข็องเอเช่ย
ติะวันออกัเฉ่ยงใติ้ เผู้ยผู้ลัปูริะกัอบกัาริไติริมาส
แริกัเติิบโติแข็็งแกัริ่งสวนกัริะแสเศริษัฐกัิจำ ด้วย
กัำาไริสุทธิุเพิ�มข้็�นกัว่า 30% พร้ิอมเป็ูนตัิวแทน
ภูมิภาคินำาทัพสินค้ิาเกัษัติริแลัะอาหาริบุกัติลัาด
โลักั โดยใช้นวัติกัริริมเปู็นตัิวขั็บเคิลืั�อน ทั�งน่� 
บริิษััทฯ มั�นใจำว่าจำะสามาริถสร้ิางผู้ลัปูริะกัอบกัาริ
เติิบโติเป็ูนตัิวเลัข็สองหลัักัได้ในปีู 2565

ท่ามกัลัางสถานกัาริณ์โลักัท่�กัำาลัังต้ิงเคิร่ิยดแลัะ
ภาวะเศริษัฐกิัจำชะลัอตัิว บริิษััท ไทยวา จำำากััด 
(มหาชน) หรืิอ TWPC สามาริถทำาผู้ลักัำาไริสุทธิุ
ไติริมาส 1 ปีู 2565 ได้เพิ�มข้็�นถ้ง 30% โดยม่
ยอดข็ายริวมทั�วโลักัเพิ�มข้็�น 15% บริิษััทม่ยอด
ข็ายเติิบโติแข็็งแกัร่ิงในทุกักัลุ่ัมผู้ลิัติภัณฑ์์ โดย
ผู้ลัปูริะกัอบกัาริท่�ด่ท่�สุดมาจำากัติลัาดหลัักั ได้แก่ั 
ไทย เว่ยดนาม จ่ำน แลัะสหริัฐอเมริิกัา สำาหริับ
ยอดข็ายริวมทั�งหมด 2,465 ล้ัานบาท แบ่งออกั
เป็ูนริายได้จำากัธุุริกิัจำแปู้งมันสำาปูะหลััง 1,321 ล้ัาน
บาท คิิดเปู็น 54% แปู้งมันสำาปูะหลัังดัดแปูลัง
มลูัค่ิาเพิ�ม 664 ล้ัานบาท (27%) แลัะธุุริกิัจำอาหาริ 
480 ล้ัานบาท (19%) สำาหรัิบสัดส่วนริายได้จำากั
ธุุริกิัจำอาหาริ มาจำากัติลัาดในปูริะเทศ 86% แลัะ
ติลัาดต่ิางปูริะเทศ 14% ทั�งน่� TWPC เป็ูนบริิษััท
เกัษัติริแลัะอาหาริชั�นนำาข็องเอเช่ยติะวนัออกัเฉ่ยง
ใต้ิท่�ม่กัาริดำาเนินงานใน 5 ปูริะเทศ โดยมโ่ริงงาน
แลัะสำานักังานทั�งหมด 15 แห่ง ม่ผู้ลิัติภัณฑ์์ต่ิางๆ 
คิริอบคิลุัมทั�งผู้ลิัติภัณท์อาหาริสำาหรัิบผูู้้บริิโภคิ 
ได้แก่ั ผู้ลิัติภัณท์แปู้งแลัะส่วนผู้สมในกัาริปูริะกัอบ
อาหาริ ผู้ลิัติภัณฑ์์วุ้นเส้น เส้นก๋ัวยเต่ิ�ยว แลัะ
ล่ัาสุดคืิอผู้ลิัติภัณฑ์์ไบโอพลัาสติิกัจำากัแปู้งมัน
สำาปูะหลัังภายใต้ิแบรินด์ ROSECO

นาย	 โฮ	 เริน	 ฮวา	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	 ไทยวา	จำากัด	 (มหาชัน) 
กัล่ัาวว่า “กัาริออกัแบบแลัะพัฒนากัลุ่ัมผู้ลิัติภัณฑ์์
สำาหรัิบติลัาดโลักัท่�ม่คิวามแข็็งแกัร่ิงแลัะสมดุลั 
คืิอกัลัยุทธ์ุหลัักัข็องบริิษััทนับตัิ�งแต่ิโคิวิด-19 เริิ�ม
ริะบาดเมื�อเดือนมน่าคิม 2563 เป็ูนต้ินมา ในฐานะ
ท่�เริาเป็ูนหน้�งในบริิษััทเกัษัติริแลัะอาหาริแบบคิริบ
วงจำริจำากั “ฟื้าริ์มสู่ผูู้้บริิโภคิ”ซึ่้�งม่อยู่เพ่ยงไม่ก่ั�
ริายในภูมิภาคิ เริาได้ทุ่มเทเวลัาในช่วง 3 ปีูท่�ผู่้าน
มา สร้ิางคิวามแข็็งแกัร่ิงให้กัับห่วงโซ่ึ่คุิณค่ิาทั�ง
ริะบบข็องบริิษััท โดยได้ดัดแปูลังซัึ่พพลัายเชนให้
เข้็ากัับท้องถิ�น แลัะพัฒนาคิวามสามาริถข็องท่ม
ข็ายให้พร้ิอมสำาหรัิบติลัาดโลักั”

เพื�อให้สอดรัิบกัับไลัฟ์ื้สไติล์ัข็องผูู้้บริิโภคิท่�เปูล่ั�ยน
ไปู บริิษััทได้สร้ิางสริริค์ิผู้ลิัติภัณฑ์์ใหม่ออกัสู่ท้อง
ติลัาดอย่างต่ิอเนื�อง ปัูจำจุำบัน กัลุ่ัมผู้ลิัติภัณฑ์์
ใหม่ข็องไทยวา คืิอ วุ้นเส้นพร้ิอมรัิบปูริะทาน 
สามาริถหาซืึ่�อได้แล้ัวทั�วปูริะเทศ แลัะผู้ลิัติภัณฑ์์
ภายใต้ิแบรินด์ซึ่องลัอง (Song Long) ซ้ึ่�งเป็ูน
แบรินด์แฟื้ลักัชิปูข็องบริิษััทในเว่ยดนาม ก็ัเป็ูน
ผู้ลิัติภัณฑ์์วุ้นเส้นสำาหรัิบผูู้้บริิโภคิท่�เติิบโติเร็ิว
ท่�สุดในภูมิภาคิ สำาหรัิบผู้ลิัติภัณฑ์์แปู้งปูริะกัอบ
อาหาริแลัะส่วนผู้สมอาหาริท่�ข็ายให้กัับกัลุ่ัมธุุริกิัจำ
นั�น บริิษััทยังคิงเร่ิงพัฒนาผู้ลิัติภัณฑ์์ท่�มมู่ลัค่ิาสูง 
แปู้งดัดแปูลัง แลัะแปูง้มนัสำาปูะหลัังออริแ์กันกิั ซ้ึ่�ง
คัิดสริริวัติถุดิบมาจำากัหลัายๆปูริะเทศในภูมิภาคิ
เอเช่ยติะวันออกัเฉ่ยงใต้ิ

สำาหรัิบไติริมาส 1 ปีู 2565 บริิษััทยังคิงม่ริาย
ได้แลัะผู้ลักัำาไริเติิบโติ double digit แลัะยังเป็ูน
ผู้ลัปูริะกัอบกัาริไติริมาสแริกัท่�ด่ท่�สุดอ่กัด้วย 
ตัิวเลัข็ดังกัล่ัาวแสดงให้เห็นถ้งคิวามพยายาม

ในกัาริเร่ิงผู้ลัักัดันให้บริิษััทฯ ก้ัาวไปูสู่กัาริเป็ูน
หน้�งในผูู้้นำาริะดับโลักัจำากัเอเช่ยติะวันออกัเฉ่ยง
ใต้ิในกัลุ่ัมผู้ลัิติภัณท์แปู้งปูริะกัอบอาหาริ แลัะใน
ปีูน่�บริิษััทมแ่ผู้นจำะเปิูดออฟื้ฟิื้ศร่ิวมกัับพันธุมิติริ
ท่�เมืองซึ่านฟื้ริานซิึ่สโกั นิวยอร์ิกั แลัะลัอนดอน 
เพื�อปูริะกัอบธุุริกิัจำทางด้านเทคิโนโลัย่อาหาริ 
เทคิโนโลัย่กัาริเกัษัติริ แลัะเทคิโนโลัย่ช่วภาพอ่กั
ด้วย

นายโฮ กัล่ัาวว่า “ธุุริกิัจำเกัษัติริแลัะอาหาริเป็ูน
ธุุริกิัจำริะดับโลักั คิวามท้าทายเก่ั�ยวกัับคิวาม
มั�นคิงด้านอาหาริแลัะกัาริเปูล่ั�ยนแปูลังสภาพภูมิ
อากัาศท่�กัำาลัังจำะเกิัดข้็�น ทำาให้เริาม่คิวามรัิบผิู้ด
ชอบอันยิ�งใหญ่ท่�จำะต้ิองบริิกัาริลูักัค้ิาทั�วโลักัให้
ได้เร็ิวข้็�นแลัะด่ข้็�น ในช่วง 6 เดือนท่�ผู่้านมา ยอด
ข็ายแลัะกัาริทำาติลัาดทั�วโลักัข็องเริาเพิ�มข้็�นใน
อัติริาท่�สูงข้็�นมากั ปัูจำจุำบันเริาให้บริิกัาริลูักัค้ิาใน
ปูริะเทศต่ิางๆ ริวมถ้งบริิษััทชั�นนำาริะดับโลักั แลัะ
บริิษััทอาหาริท่�ติิดอันดับ Fortune 500 แลัะเริา
ยังเป็ูนหน้�งในบริิษััทเพ่ยงไม่ก่ั�แห่งท่�สร้ิางสริริค์ิ
ผู้ลิัติภัณฑ์์จำากัพืชล้ัวนๆ จำากัฟื้าร์ิมจำนถ้งมือผูู้้
บริิโภคิ ซ้ึ่�งสอดคิล้ัองกัับคิวามต้ิองกัาริข็องลักูัค้ิา
ทั�วโลักั ทั�งผู้ลิัติภัณฑ์์อาหาริ ส่วนผู้สมแลัะแปู้ง
ปูริะกัอบอาหาริ กัาริใช้บริริจุำภัณฑ์์ท่�ยั�งยืน แลัะ
ธุุริกิัจำใหม่ซ้ึ่�งเป็ูนวัสดุช่วภาพ”

ยิ�งไปูกัว่านั�น แพลัติฟื้อร์ิมธุุริกิัจำใหม่ข็องบริิษััท 
คืิอ ไทยวา เวนเจำอริ ์ก็ักัำาลัังจำะได้ข้็อสรุิปูเก่ั�ยวกัับ
กัาริลังทุนในบริิษััทสติาร์ิทอัพ 3 แห่งในปูริะเทศ
สหริัฐอเมริิกัา อินโดนิเซ่ึ่ย แลัะออสเติริเล่ัย ซ้ึ่�ง
เป็ูนส่วนหน้�งข็องกัลัยุทธ์ุกัาริลังทุนในธุุริกิัจำ
เทคิโนโลัย่ท่�ม่กัาริเติิบโติสูง ทั�งในกัลุ่ัมเกัษัติริแลัะ
อาหาริ เทคิโนโลัย่ช่วภาพ แลัะดจิิำทัลัซัึ่พพลัายเชน
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รายได้ัโต 30-40% ตามนัดัจ่่อ COD 
โรงไฟฟ้าชีีวมวลเพิ�มอีก 2 แห่ง 

ดัันกำาลังการผลิตไฟฟ้าทุะลุ 122 MW

TPCH	มั�นใจปี	65

TPCH ส่งสัญญาณแนวโน้มผู้ลังานปีู 65 
แกัร่ิง คิาดริายได้โติ 30-40% เท่ยบปีูท่�ผู่้าน
มา จ่ำอเส่ยบปูลัั�กัโริงไฟื้ฟ้ื้าช่วมวลัเพิ�มอ่กั 2 
แห่ง ดันกัำาลัังกัาริผู้ลิัติพุ่งแติะ 122 เมกัะวัติต์ิ 
เผู้ยไติริมาส 1/65 กัวาดริายได้กัว่า 625.52 
ล้ัานบาท กัำาไริสุทธิุ 36.99 ล้ัานบาท วางเปู้า
ปีู 66 กัำาลัังกัาริผู้ลัติิข็ยับเพิ�มเป็ูน 250 เมกัะ
วัติต์ิ

นางิกนกทิพิ่ย์	จันทร์ิพิ่ลังิศรีิ	ปริะธาน
คณะกริริมการิบริิหาริ	 บริิษััท	 ทีพีิ่ซี	
เพิ่าเวอิร์ิ	 โฮลดิ�งิ	 จำากัด	 (มหาชัน)	
(TPCH)	 ปูริะกัอบธุุริกิัจำหลัักัโดยกัาริถือ
หุ้นในบริิษััทอื�น (Holding Company) ท่�
ปูริะกัอบธุุริกิัจำผู้ลิัติแลัะจำำาหน่ายไฟื้ฟ้ื้าจำากั
พลัังงานหมุนเว่ยน เปิูดเผู้ยว่า แนวโน้มผู้ลั
กัาริดำาเนินงานข็องบริิษััทฯในปีูน่� คิาดว่าจำะ
เติิบโติอย่างแข็็งแกัริ่ง จำากักัาริทยอยริับรู้ิ
ริายได้จำากักัาริจำำาหน่ายไฟื้ฟ้ื้าเข้็าริะบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ข็องโคิริงกัาริโริงไฟื้ฟ้ื้า ริวม 
11 แห่ง ปูริะกัอบด้วย โคิริงกัาริโริงไฟื้ฟ้ื้าช่ว
มวลั CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , 
PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 ,TPCH 2 แลัะโริง
ไฟื้ฟ้ื้าข็ยะ SP ม่กัำาลัังกัาริผู้ลิัติริวม 116.3 
เมกัะวัติต์ิ

นอกัจำากัน่� บริิษััทฯ เติร่ิยมพร้ิอมท่�จำะ COD 
โริงไฟื้ฟ้ื้า ปูริะเภทเชื�อเพลิังช่วมวลัเพิ�ม อ่กั 
2 แห่ง เพื�อเปู้าหมายกัาริม่กัำาลัังกัาริผู้ลัิติ
ริวมท่� 122 เมกัะวัติต์ิ ภายในปีูน่� อ่กัทั�งโริง
ไฟื้ฟ้ื้าท่�อยู่ในช่วงปูรัิบจูำนเคิรืิ�องจัำกัริก็ัม่กัาริ
เดินเคิรืิ�องท่�เสถ่ยริมากัข้็�น แลัะมั�นใจำว่า จำะ
เป็ูนส่วนหน้�งในกัาริผู้ลัักัดันผู้ลังานในปีูน่�ให้
เติิบโติท่�ริะดับ 30-40%

ทั�งน่� บริิษััทฯ มเ่ปู้าหมายกัาริมก่ัำาลัังกัาริผู้ลิัติ
ริวม 250 เมกัะวัติต์ิ แบ่งออกัเป็ูน โริงไฟื้ฟ้ื้า
ปูริะเภทเชื�อเพลิังช่วมวลั ช่วภาพ ข็นาด 200 
เมกัะวัติต์ิ แลัะโริงไฟื้ฟ้ื้าปูริะเภทเชื�อเพลิังข็ยะ 
50 เมกัะวัติต์ิ ภายในปีู 2566

ด้านนายเชิัดศักดิ� 	 วัฒนวิจิตริกุล	
กริริมการิผู้จัดการิใหญ่	บริิษััท	 ทีพีิ่ซี	
เพิ่าเวอิร์ิ	โฮลดิ�งิ	จำากัด	(มหาชัน)	หร้ิอิ	
TPCH	กัล่ัาวว่า บริิษััทฯ เติร่ิยมท่�จำะ COD 
โริงไฟื้ฟ้ื้าปูริะชารัิฐช่วมวลั แม่ลัาน กัำาลัังกัาริ
ผู้ลิัติรัิบซืึ่�อไม่เกิัน 2.85 เมกัะวัติต์ิ แลัะโริง
ไฟื้ฟื้า้ปูริะชาริฐัช่วมวลั บันนงัสติา กัำาลัังกัาริ
ผู้ลิัติรัิบซืึ่�อไม่เกิัน 2.85 เมกัะวัติต์ิ ซ้ึ่�งข็ณะน่�ม่
คิวามคืิบหน้าในกัาริก่ัอสร้ิางปูริะมาณ 65% 
คิาดว่าจำะสามาริถ COD ได้ภายในไติริมาส 

4/65 ข็ณะเด่ยวกััน บริิษััทฯ มุ่งพัฒนา
โคิริงกัาริโริงไฟื้ฟื้า้ข็ยะอ่กัปูริะมาณ 4-6 แหง่ 
ซ้ึ่�งเป็ูนโริงไฟื้ฟ้ื้าข็นาดเล็ักัมากั (VSPP) คิาด
ว่าจำะเห็นคิวามชัดเจำนภายในปีูน่�ปูริะมาณ 2 
โคิริงกัาริ

สำาหรัิบแนวโน้มธุุริกิัจำพลัังงานหมุนเว่ยนแลัะ
พลัังงานทางเลืัอกั ปูริะเมินว่า ยังม่โอกัาส
เติิบโติอ่กัมากั เนื�องจำากัได้รัิบกัาริสนับสนุน
จำากันโยบายภาคิรัิฐติามแผู้น PDP แลัะ 
AEDP ฉบับปูรัิบปูรุิงใหม่ พร้ิอมทั�ง ปัูจำจุำบัน
ม่คิวามต้ิองกัาริพลัังงานหมุนเว่ยนในหลัากั
หลัายรูิปูแบบมากัข้็�น ซ้ึ่�ง TPCH ได้ดำาเนิน
กัาริศ้กัษัาธุุริกิัจำพลัังงานหมุนเว่ยนแลัะ
พลัังงานทางเลัอืกัปูริะเภทอื�นๆ เพื�อเพิ�มช่อง
ทางสร้ิางริายได้อย่างสมำ�าเสมอ แลัะสามาริถ
สร้ิางผู้ลัติอบแทนท่�ด่ให้กัับผูู้้ถือหุ้นได้ในริะยะ
ยาว

ข็ณะท่�ผู้ลักัาริดำาเนินงานข็องบริิษััทฯ งวด
ไติริมาส 1/65 (สิ�นสุดวันท่� 31 ม่นาคิม 
2565) บริิษััทฯ ม่ริายได้ริวม 625.52 ล้ัาน
บาท เพิ�มข้็�น 10.5% เท่ยบช่วงเด่ยวกัันข็อง
ปีูก่ัอน ม่ริายได้ริวม 566.18 ล้ัานบาท แลัะม่
กัำาไริสุทธิุ 36.99 ล้ัานบาท
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รายได้ัโต 7.3% งาน Data Center
- Cloud Service ไหลเข้็าเพียบ 

มั�นใจ่รายได้ัปีนี�โต 15-20%

INSET	โชัว์ผลงิาน	Q1/65

INSET	 โชัว์ผลงิานไตริมาส	 1/65	 มีริายได้	252.3	 ล้านบาท	
เพิิ่�มข้่�น	7.3%	เทียบงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	รัิบอิานิสงิส์งิาน	
Data	Center-Cloud	Service-งิานท่อิร้ิอิยสาย	ไหลทะลัก
เข้่ามาไม่ข่าดสาย	บิ�กบอิส	"ศักดิ�บวริ	พุิ่กกะณะสุต"	ปักหมุดปี	
65	ริายไดโ้ต	15-20%	ตามแผน	หลังิตุนงิานในม้อิแนน่กว่า	2	
พัิ่นล้านบาท	พิ่ร้ิอิมลุยปริะมูลงิานใหม่เพิิ่�มอีิก	2	พัิ่นล้านบาท		

นายศักดิ�บวริ	พุิ่กกะณะสุต	กริริมการิผู้จัดการิ	
บริิษััท	อิินฟริาเซท	จำากัด	(มหาชัน)	(INSET)	เปิด
เผยว่า	ผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯในไตริมาส	1/65	มีกำาไริ
สุทธิ	23.7	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	0.9	ล้านบาท	หร้ิอิ	3.7%	จากงิวด
เดียวกันปีก่อินที�มีกำาไริสุทธิ	22.8	ล้านบาท	ส่วนริายได้อิยู่ที�	
252.3	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	17.2	ล้านบาท	หร้ิอิ	7.3%	เทียบช่ัวงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อิน	มีริายได้ริวม	235.1	ล้านบาท		

สำาหรัิบปัจจัยสนับสนุนที�ทำาให้ริายได้และกำาไริเติบโตอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิ	 มาจากการิส่งิมอิบงิานโคริงิข่่ายโทริคมนาคมริอิงิริับ	
(5G)	 ,งิานด้านโคริงิสริ้างิพ้ิ่�นฐานๆที�เกี�ยวข้่อิงิกับ	 Data	
Center	 ,งิานท่อิร้ิอิยสาย	 	 และริายได้ปริะจำา	 (Recurring	

Income)	จากธุริกิจซ่อิมบำารุิงิ	Data	Center,	โคริงิข่่ายสาย
เคเบิลใยแก้วนำาแสงิ	

"มั�นใจว่าแนวโน้มผลการิดำาเนินงิานในปีนี�	 จะเป็นไปตามแผน
งิานที�วางิไว้	โดยบริิษััทฯ	ตั�งิเป้าหมายริายได้เติบโต	15-20%	
โดยได้รัิบปัจจัยหนุนจากงิานด้าน	Data	Center	 และริะบบ	
Cloud	Service	ทำาให้ผู้ให้บริิการิที�เร่ิงิข่ยายและพัิ่ฒนา	เพ้ิ่�อิ
ริอิงิรัิบกับการิใช้ังิานที�เพิิ่�มข้่�นในปัจจุบันเป็นเท่าตัว	ซ้�งิจะทำาให้	
INSET	มีโอิกาสได้รัิบงิานอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ริวมถ้งิมีงิานปริะมูล
ไม่ตำ�ากว่า	2,000	ล้านบาท"	

กริริมการิผู้จัดการิ	INSET	กล่าวอีิกว่า	ปัจจุบันบริิษััทฯมีงิาน
ในม้อิริอิรัิบรู้ิริายได้	 (Backlog)	 ปริะมาณ	2,330	 ล้านบาท	
ซ้�งิจะทยอิยรัิบรู้ิริายได้ถ้งิปี	2568	โดยในปีนี�จะรัิบรู้ิริายได้ไม่
ตำ�ากวา่	1,000	ลา้นบาท	อิกีทั�งิยังิมีริายไดป้ริะจำา	(Recurring	
Income)	ที�จะรัิบรู้ิริายได้ต่อิเน้�อิงิปริะมาณ	200	ล้านบาทต่อิ
ปี	 จากธุริกิจซ่อิมบำารุิงิและบริิการิ	ผลักดันให้ผลการิดำาเนิน
งิานในปีนี�สร้ิางิสถิติสูงิสุดใหม่ต่อิเน้�อิงิ	
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ทุุ่ม 150 ลบ. ลุยสร้าง 
Bitcoin Green Mining 300 เครื�อง 

CWT

CWT ส่งลูักัด่เด่น "cwtGM" ลังสนามเหมือง
ขุ็ดบิติคิอยน์ทุ่มงบ 150 ล้ัานบาท ลุัยโคิริงกัาริ 
Bitcoin Green Mining จัำดซืึ่�อ 100 เคิรืิ�องแริกั
จำากั DreamerX บริิษััท Tech Startup ริะดับ
เทพ กัารัินต่ิบริิกัาริหลัังกัาริข็ายคิริบวงจำริ ด้าน
ผูู้้บริิหาริ "ธุ่รัิติต์ิ ไชยธุ่รัิติต์ิ" ริะบุกัำาหนดกัาริส่ง
มอบแลัะติิดตัิ�งแล้ัวเสร็ิจำภายในไติริมาส 2 น่� เชื�อ
มั�นกัาริลังทุนคิรั้ิงน่�จำะสร้ิาง New S Curve ให้กัับ
บริิษััทแลัะสนบัสนนุกัาริเติิบโติข็องกัลุ่ัมบริิษััทฯ ให้
เติิบโติแข็็งแกัร่ิงต่ิอไปู

หลัังจำากัท่�บริิษััท ชัยวัฒนา กัร่ิน แมนเนจำเม้นท์ 
จำำากััด (cwtGM) ได้ลังนามบันท้กัคิวามเข้็าใจำ ร่ิวม
กัับ บริิษััท ดร่ิมเมอริเ์อ็กัซ์ึ่ จำำากััด (DreamerX) ซึ่้�ง
เป็ูน บริิษััท Tech Startup ท่�มค่ิวามเช่�ยวชาญทาง
ด้านกัาริสร้ิางเคิรืิ�องขุ็ดแลัะงานซ่ึ่อมบำารุิงรัิกัษัา
ได้แบบคิริบวงจำริ ริวมถ้งกัาริให้คิำาแนะนำาในกัาริ
ลังทุนสร้ิางเหมืองบิทคิอยน์  เพื�อพัฒนาคิวาม
ร่ิวมมือในธุุริกิัจำอุติสาหกัริริม Cryptocurrency

นายธีรัิตต์	ไชัยธีรัิตต์	กริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	
ชััยวัฒนา	 กรีิน	 แมนเนจเม้นท์	 จำากัด	 หร้ิอิ	
cwtGM	ซ้ึ่�งเป็ูนบริิษััทย่อยข็องบริิษััท ชัยวัฒนา 
แทนเนอร่ิ� กัรุ๊ิปู จำำากััด (มหาชน) หรืิอ CWT เปิูด
เผู้ยว่า ท่�ปูริะชุมคิณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ คิรัิ�งท่� 
6/2565 ได้มม่ติิอนุมติัิกัริอบวงเงินให้บริิษััทฯ เข้็า
ลังทุนซืึ่�อเคิรืิ�องขุ็ด Cryptocurrency จำากัคู่ิค้ิาท่�
มค่ิวามเช่�ยวชาญทางด้านกัาริสร้ิางเคิรืิ�องขุ็ดแลัะ
งานซ่ึ่อมบำารุิงรัิกัษัาได้แบบคิริบวงจำริ

โดยบริิษััทตัิดสินใจำใช้ Bitcoin Green Mining 
ด้วยกัาริใช้พลัังงานหมนุเว่ยนจำากักัำาลัังกัาริผู้ลิัติ
ส่วนเกิันจำากัโริงงานไฟื้ฟ้ื้าพลัังงานหมุนเว่ยน

ข็องบริิษััท ซ้ึ่�งบริิษััทคิาดว่าจำะสามาริถเสริิม
สร้ิางปูริะโยชน์ร่ิวมกััน (Synergy) ต่ิอยอดริาย
ได้ให้กัับธุุริกิัจำพลัังงานหมุนเว่ยนท่�ม่อยู่เดิมข็อง
บริิษััทแลัะช่วยเรืิ�องต้ินทุนพลัังงานข็องธุุริกิัจำ
ใหม่ข็องบริิษััท บริิษััทจำะทำากัาริสั�งซืึ่�อเคิรืิ�องขุ็ด
จำากั บริิษััทท่�ม่เทคิโนโลัย่ กัาริผู้ลิัติแลัะปูริะกัอบ
เคิรืิ�อง ริวมทั�ง ชำานาญในเรืิ�อง Operation and 
Maintenance โดยมมู่ลัค่ิากัาริลังทุนไม่เกิัน 150 
ล้ัานบาท โดยใช้แหล่ังเงินทุนจำากักัาริดำาเนินงาน
ข็องบริิษััทฯ พร้ิอมจัำดซืึ่�อเคิรืิ�องขุ็ดฯ ชุดแริกั
จำำานวน 100 เคิรืิ�องจำากั บริิษััท ดร่ิมเมอร์ิเอ็กัซ์ึ่ 
จำำากััด (DreamerX) ทันท่

"ปัูจำจุำบันสกุัลัเงินดิจิำทัลัได้เข้็ามามบ่ทบาทกัับ
ช่วิติ แลัะเป็ูนท่�นิยมอย่างแพร่ิหลัายทั�วโลักั ทำาให้
บริิษััทฯ สนใจำลังทุนในธุุริกิัจำดังกัล่ัาว ปูริะกัอบ
กัับ cwtGM ม่ คิวามได้เปูร่ิยบหลัักัจำากัไฟื้ฟื้้าท่�
จำะนำามาผู้ลิัติเป็ูนไฟื้ฟ้ื้าส่วนท่�เหลืัอใช้ข็องบริิษััทใน
เคิรืิอส่งผู้ลัทำาให้ม่ต้ินทุนภายในท่�ถูกักัว่ากัาริขุ็ด
เหร่ิยญจำากักัาริใช้ไฟื้ฟ้ื้าทั�วไปู แลัะบริิษััทในเคิรืิอ
พร้ิอมผู้ลิัติ โดยไมต้่ิองลังทุนริะบบใหม ่หรืิอเร่ิยกั
ได้ว่า สามาริถเปูล่ั�ยนกัำาลัังผู้ลิัติไฟื้ฟ้ื้าเหลืัอใช้ ให้
เป็ูนสินทรัิพย์ดิจิำติอลั หรืิอสกุัลัเงินแห่งอนาคิติอ่กั
ด้วย ทั�งน่� บริิษััทจำะขุ็ด Cryptocurrency แต่ิลัะ
ปูริะเภทโดยพิจำาริณาจำากัสภาวะคิวามผัู้นผู้วน
แลัะดำาเนินกัาริกัริะจำายคิวามเส่�ยงอย่างริอบคิอบ"

กัริริมกัาริบริิหาริ cwtGM กัล่ัาวอ่กัว่า บริิษััทฯ ได้
จัำดเติร่ิยมสถานท่� แลัะริะบบต่ิางๆ ท่�เก่ั�ยวข้็องเป็ูน
ท่�เร่ิยบร้ิอย โดยม่กัำาหนดกัาริส่งมอบแลัะติิดตัิ�ง
เคิรืิ�องขุ็ดฯ ชุดแริกัจำำานวน 100 เคิรืิ�อง แล้ัวเสร็ิจำ
ภายในไติริมาส 2 น่� แลัะจำะเพิ�มจำำานวนเคิรืิ�องขุ็ด
ให้คิริบ 300 เคิรืิ�องภายในปีูน่� แลัะ 1,000 เคิรืิ�อง
ในอนาคิติ

ทั�งน่� บริิษััทฯ ม่กัาริพิจำาริณาอย่างริอบคิอบแลัะ
ริะมัดริะวังอย่างยิ�ง แลัะม่กัาริศ้กัษัาข้็อมูลัมาเป็ูน
ริะยะเวลัาหน้�งแล้ัวกัับกัาริลังทุนในคิรัิ�งน่� แลัะเล็ัง
เห็นว่ากัาริลังทุนในธุุริกิัจำดังกัล่ัาวเป็ูนกัาริลังทุน
ในริะยะยาว อ่กัทั�งยังสามาริถสร้ิางริายได้ใหม่
ให้กัับทั�งบริิษััทแลัะบริิษััทในเคิรืิอ ปูริะกัอบกัับ 
DreamerX กัารัินต่ิกัาริดูแลัเคิรืิ�องขุ็ดทั�งริะบบ
แบบคิริบวงจำริโดยท่มผูู้้เช่�ยวชาญเฉพาะทาง ซ้ึ่�ง
สามาริถติอบโจำทย์ข็องทุกัปัูญหาข็องผูู้้พัฒนา
เหมืองในปัูจำจุำบันได้อย่างด่

นอกัจำากัน่� ภายหลัังกัาริลังนามบันท้กัคิวามเข้็าใจำ
ท่�ผู่้านมา บริิษััทฯ แลัะ DreamerX ร่ิวมกัันพัฒนา
ผู้ลิัติภัณฑ์์เคิรืิ�องทดสอบชิพแลัะเคิรืิ�องทดสอบ
แฮชบอร์ิด ซ้ึ่�งม่ลิัข็สิทธ์ุเจ้ำาเด่ยวในปูริะเทศไทย 
พร้ิอมงานบริิกัาริแบบคิริบวงจำริ นำาโดยท่มผูู้้
เช่�ยวชาญดูแลั Operation & Maintenance

"เริาเชื�อมั�นว่ากัาริพัฒนาคิวามร่ิวมมือร่ิวมกัับ 
DreamerX ในคิรัิ�งน่� เป็ูนกัาริจัำบมือริะหว่าง
บริิษััทท่�ม่พลัังงานสะอาดพร้ิอมใช้งานแลัะบริิษััท
ผูู้้ผู้ลิัติเคิรืิ�องขุ็ดแลัะอปุูกัริณท่์�มห่ลัายลัขิ็สิทธ์ุเจ้ำา
เด่ยวในปูริะเทศไทย ซ้ึ่�งจำะเป็ูนกัาริสร้ิาง New S 
Curve ให้กัับธุุริกิัจำ แลัะเป็ูนกัาริต่ิอยอดธุุริกิัจำด้าน
พลัังงานท่�ม่คิวามแข็็งแกัร่ิงอยู่แล้ัว แลัะสร้ิางผู้ลั
ติอบแทนในริะยะยาวท่�ด่ให้กัับผูู้้ถือหุ้นต่ิอไปู แลัะใน
วันท่� 12-15 พฤษัภาคิมน่� ข็อเชิญเย่�ยมชมบูทข็อง 
cwtGM x DreamerX (CS26-CS28) ได้ท่�งาน 
Crypto Expo Thailand 2022 ณ ไบเทคิ บางนา 
Hall EH 98" นายธุ่รัิติต์ิ กัล่ัาวในท่�สุด
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แตกไลน์ธุุรกิจ่ใหม่ ธุุรกิจ่บริหารสินทุรัพย์ 
ธุุรกิจ่บริหารหนี�สิน และ ธุุรกิจ่คาร์บอนเครดิัต
หวังมาร์เก็ตแคป 30,000 ล้านบาทุ ภายใน 3 ปี

ALL	ปรัิบสู่	Holding	Company

บริิษััท	 อิอิลล์อิินสไปริ์	 ดีเวลลอิปเม้นท์	
จำากัด	 (มหาชัน)	 ALL	 ผู้ปริะกอิบการิ
อิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	 และผู้นำาในเร้ิ�อิงิการิ
อิอิกแบบที�อิยู่อิาศัยที�มีดีไซน์ตริงิกับ
ความต้อิงิการิข่อิงิลูกค้า	 ปริะกาศปรัิบ
โคริงิสร้ิางิ	 ภัายใต้แนวคิด	 “All	 New	
Era”	 อิอิลล์	 อิินสไปร์ิ	 ยุคใหม่	 ที�ไม่หยุด
แค่อิสังิหาริิมทริัพิ่ย์อีิกต่อิไป	 ตั�งิเป้าเทิร์ิ
นอิะริาวด	์โดยการิปฏิิรูิปธุริกิจเตรีิยมก้าว
สู่	“โฮลดิ�งิ	คอิมพิ่านี”	 รัิบกริะแส	Mega	
Trend	เติบโตอิย่างิก้าวกริะโดด	พิ่ลิกฟ้�น
ธุริกิจ	รัิบม้อิทุกสภัาวะความเปลี�ยนแปลงิ
ข่อิงิโลก	 เดินหน้าแตกไลน์ธุริกิจใหม่	 3	
ธุริกิจ	ได้แก่	ธุริกิจบริิหาริสนิทรัิพิ่ย์	ธุริกิจ
บริิหาริหนี�สิน	และ	ธุริกิจคาร์ิบอินเคริดิต	
เพ้ิ่�อิให้บริริลุเป้าหมายและเติบโตอิย่างิ
แข็่งิแกร่ิงิ	 หวังิสร้ิางิความเช้ั�อิมั�นและ
ผลตอิบแทนผู้ถ้อิหุ้น	 หวังิมาร์ิเก็ตแคป	
30,000	ล้านบาท	ภัายใน	3	ปี

นายธนากริ	ธนวริิทธิ� 	ปริะธาน
เจ ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	อิอิลล	์
อิินสไปร์ิ	 ดี เวลลอิปเม้นท์	 จำากัด	
(มหาชัน)	 เปิดเผยว่า	 ในปัจจุบันอิงิค์กริ
ธุริกิจต่างิๆ	 ต้อิงิเผชิัญกับปัจจัยลบริอิบ
ด้าน	 การิปริับตัวจ้งิเป็นสิ�งิสำาคัญ	 เพ้ิ่�อิ
ปริะคอิงิธุริกิจให้สามาริถดำาเนินงิานต่อิ
ไปได้	 โดยเฉพิ่าะอิย่างิยิ�งิการิข่ับเคล้�อิน
อิงิค์กริเพ้ิ่�อิลดความเสี�ยงิจากการิพ้ิ่�งิพิิ่งิ
ริายได้จากธุริกิจหลักเพีิ่ยงิอิย่างิเดียว	

บริิษััทฯ	 จ้งิได้ปริะกาศปริับโคริงิสริ้างิ
ธุริกิจครัิ�งิสำาคัญ	 ภัายใต้แนวคิด	 “All	
New	Era”	อิอิลล์	อิินสไปร์ิ	ยุคใหม่	ที�ไม่
หยุดแค่อิสังิหาริิมทริัพิ่ย์อีิกต่อิไป	 มอิงิ
หาโอิกาสใหม่ๆ	 เพ้ิ่�อิการิพิ่ลิกฟ้�นธุริกิจ
ให้มีอัิตริาการิเติบโตอิย่างิริวดเร็ิว	นำาพิ่า
อิงิค์กริไปสู่การิเติบโตอิย่างิก้าวกริะโดด	
ริอิงิรัิบเทรินด์การิเปลี�ยนแปลงิข่อิงิโลก	
พิ่ร้ิอิมตั�งิเป้าเทิริ์นอิะริาวด์	 เตรีิยมก้าวสู่	
“โฮลดิ�งิ	 คอิมพิ่านี”	 เพิิ่�มความคล่อิงิตัว
ในการิข่ยายธรุิกิจไปสู่ธุริกิจใหม่ที�สามาริถ
สร้ิางิริายได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ริอิงิริับการิ
เติบโตอิย่างิยั�งิย้นในริะยะยาวและเพ้ิ่�อิให้
บริริลุเป้าหมายตามที�ตั�งิไว้	 โดยผ่าน	 3	
กลยุทธ์ทางิธุริกิจ	ดังินี�

1 . 	 ธุริกิจบริิหาริสินทรัิพิ่ย์	 Assets	
Management	 (AMC)	 รูิปแบบการิ
ดำาเนนิงิานค้อิ	การิจดัตั�งิบริิษััทใหมพ่ิ่ร้ิอิม
จับม้อิกับพัิ่นธมิตริทางิธรุิกิจ	ริวมถ้งิการิ
ควบริวมกิจการิและพิ่ร้ิอิมเข้่าปริะมูลกับ
สถาบันการิเงิิน

2	ธุริกิจบริิหาริหนี�สิน	Debt	Management	
เป็นการิเข้่าซ้�อิหนี�เสียมาบริิหาริ	ปรัิบปรุิงิ
โคริงิสร้ิางิหนี�	อิาทิ	สินเช้ั�อิส่วนบุคคล	สิน
เช้ั�อิบัตริเคริดิต	 หร้ิอิหนี�อ้ิ�นๆ	 และมีแผน
ร่ิวมม้อิกับพัิ่นธมิตริทางิธุริกิจ

3.	ธุริกิจคาร์ิบอินเคริดติ	Carbon	Credits	
ได้มีการิร่ิวมทุนกับพัิ่นธมิตริทางิธุริกิจ
ริะดับโลก	 โดยรูิปแบบการิดำาเนินธุริกิจ	
One	 Stop	 Service	 ซ้�อิ	 ข่าย	 พัิ่ฒนา	
คาร์ิบอินเคริดิต	ผ่านบล็อิกเชัน	ริายแริก
ข่อิงิปริะเทศไทย

สำาหรัิบสัดส่วนธุริกิจในปี	 2565	ข่อิงิบริิ
ษััทฯ	ค้อิ	ธุริกิจบริิหาริสินทรัิพิ่ย์	มีสัดส่วน	
30%	ธุริกิจบริิหาริหนี�สิน	มีสัดส่วน	30%	
ธุริกิจคาร์ิบอินเคริดิต	มีสัดส่วน	30%	และ	
ธุริกิจอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	มีสัดส่วน	10%

“ทั�งินี�	 การิปริับโคริงิสร้ิางิธุริกิจจะทำาให้
บริิษััทมีพิ่อิร์ิตธุริกิจที�หลากหลายมาก
ข้่�น	ช่ัวยกริะจายความเสี�ยงิในการิดำาเนิน
ธุริกิจ	 และการิตั�งิเป้าเทิร์ินอิะริาวด์	 ให้
ธุริกิจกลับมาเติบโตได้อิย่างิริวดเร็ิว
มากข้่�น	 ริวมถ้งิสามาริถปรัิบตัวและ
รัิบม้อิปัจจัยภัายนอิกได้เหมาะสมกับแต่ละ
ปริะเภัทธุริกิจมากข้่�น	 การิเปลี�ยนแปลงิ
ครัิ�งินี� 	 จะเป็นก้าวสำาคัญสู่การิเติบโต
อิย่างิยั�งิย้น	 โดยมั�นใจว่าทั�งิ	 3	 ธุริกิจ	 จะ
สามาริถสร้ิางิริายได้และกำาไริในอัิตริา
ผลตอิบแทนที�สูงิได้อิย่างิริวดเร็ิว	พิ่ร้ิอิม
เสริิมสร้ิางิศักยภัาพิ่ในการิเติบโตข่อิงิ
บริิษััทให้แข็่งิแกร่ิงิยิ�งิข้่�นในอินาคต"	
นายธนากริ	กล่าว
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ก.ล.ต.	ปริะเมินผลสัมฤทธิ�ข่อิงิ	พิ่.ริ.บ.	ทรัิสต์ฯ	
มุ่งิส่งิเสริิมให้เป็นเคร้ิ�อิงิม้อิในการิริะดมทุน
และการิจัดการิทรัิพิ่ย์สินที�มีปริะสิทธิภัาพิ่

กั.ลั.ติ. เปิูดรัิบฟัื้งคิวามคิิดเหน็กัาริปูริะเมนิผู้ลัสมัฤทธ์ิุทางกัฎหมายข็องพริะริาชบัญญัติิทรัิสต์ิเพื�อธุุริกัริริมในติลัาดทนุ พ.ศ. 
2550 (พ.ริ.บ. ทริัสติ์ฯ) ติามพริะริาชบัญญัติิหลัักัเกัณฑ์์กัาริจำัดทำาริ่างกัฎหมายแลัะกัาริปูริะเมินผู้ลัสัมฤทธุิ์ข็องกัฎหมาย 
พ.ศ. 2562 เพื�อทบทวนแลัะปูรัิบปูรุิงหลัักัเกัณฑ์์ให้เหมาะสมแลัะสอดคิลั้องกัับสภาวกัาริณ์ปูัจำจุำบัน พริ้อมทั�งส่งเสริิมให้
ทริัสติ์เปู็นเคิริื�องมือในกัาริริะดมทุนแลัะกัาริจำัดกัาริทริัพย์สินท่�ม่ปูริะสิทธุิภาพ

เนื�องด้วยกัาริปูริะเมินผู้ลัสัมฤทธุิ์ทางกัฎหมายข็อง พ.ริ.บ. ทริัสติ์ฯ เปู็นไปูติามพริะริาชบัญญัติิหลัักัเกัณฑ์์กัาริจำัดทำาริ่าง
กัฎหมายแลัะกัาริปูริะเมนิผู้ลัสมัฤทธุิข์็องกัฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ริ.บ. ปูริะเมนิผู้ลัสัมฤทธุิฯ์) ท่�กัำาหนดให้หน่วยงานข็องริฐั
ติ้องกัำากัาริปูริะเมินผู้ลัสัมฤทธุิ์ข็องกัฎหมายอย่างน้อยทุกั 5 ปูี นับแติ่วันท่�กัฎหมายนั�นม่ผู้ลัใช้บังคิับ หริือดำาเนินกัาริทุกัริ
อบริะยะเวลัาอื�นติามท่�กัำาหนดในกัฎกัริะทริวง หริือเมื�อม่กัริณ่อื�นติามท่�กัำาหนดใน พ.ริ.บ. ปูริะเมินผู้ลัสัมฤทธุิ์ฯ

สำานักังานคิณะกัริริมกัาริกัำากัับหลัักัทริัพย์แลัะติลัาดหลัักัทริัพย์ (กั.ลั.ติ.) จำ้งได้เปูิดริับฟื้ังคิวามคิิดเห็นเกั่�ยวกัับปูัญหาแลัะ
อุปูสริริคิข็อง พ.ริ.บ. ทริัสติ์ฯ แลัะกัฎเกัณฑ์์ท่�เกั่�ยวข็้อง เพื�อนำามาใช้ปูริะกัอบกัาริปูริะเมินสภาพปูัญหา คิวามจำำาเปู็นแลัะ
คิวามสอดคิล้ัองกับัสภาพกัาริณ์ คิวามคิุม้ค่ิาแลัะภาริะท่�มต่่ิอปูริะชาชน ริวมถง้อุปูสริริคิในกัาริบงัคิบัใช้กัฎหมาย โดยจำะนำา
คิวามเหน็แลัะข้็อเสนอแนะมาปูริะกัอบกัาริตัิดสินใจำในกัาริปูรัิบปูริงุกัฎหมายท่�เกั่�ยวข้็อง เพื�อส่งเสริิมให้ทรัิสต์ิเป็ูนเคิรืิ�องมอื
ในกัาริริะดมทุนแลัะกัาริจำัดกัาริทริัพย์สินท่�ม่ปูริะสิทธุิภาพแลัะเปู็นกัลัไกัท่�จำะช่วยพัฒนาติลัาดทุนข็องปูริะเทศติ่อไปู

ทั�งน่� กั.ลั.ติ. ได้เผู้ยแพริ่เอกัสาริริับฟื้ังคิวามคิิดเห็นในเริื�องดังกัลั่าวไว้ท่�เว็บไซึ่ติ์ กั.ลั.ติ. https://www.sec.or.th/TH/
Pages/PB_Detail.aspx?SECID=801 ผูู้เ้ก่ั�ยวข้็องแลัะผูู้ท้่�สนใจำสามาริถแสดงคิวามคิดิเหน็ ได้ท่�เวบ็ไซึ่ต์ิ หริอืทาง e-mail: 
nuchanat@sec.or.th pitchal@sec.or.th warissara@sec.or.th จำนถ้งวันท่� 8 กัริกัฎาคิม 2565
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JASIF	เตรีิยมจ่ายเงิินปันผลครัิ�งิที�	29	
ในอัิตริา	0.23	บาทต่อิหน่วย	วันที�	8	มิ.ย.	นี�

นายพิ่ริชัลิต	พิ่ลอิยกริะจ่างิ	ริอิงิกริริมการิ
ผู้จัดการิ	Head	of	Real	Estate	Infrastructure	
Investment	บริิษััทหลักทรัิพิ่ย์จัดการิกอิงิทุน
ริวม	 บัวหลวงิ	จำากัด	หร้ิอิ	BBLAM เปิูดเผู้ยว่า 
กัองทนุริวมโคิริงสริา้งพื�นฐาน บริอดแบนด์อินเทอริเ์นต็ิ จัำส
มนิ หรืิอ JASIF เติร่ิยมจ่ำายเงนิปัูนผู้ลัติอ่เนื�องคิรัิ�งท่� 29 จำากั
ผู้ลักัาริดำาเนนิงานไติริมาสแริกั หรืิอริะหว่างวันท่� 1 มกัริาคิม 
– 31 ม่นาคิม 2565 แลัะกัำาไริสะสม ในอัติริาหน่วยลังทุนลัะ 
0.23 บาท โดยจำะปูิดสมุดทะเบ่ยนพักักัาริโอนหน่วยลังทุน
ในวันท่� 24 พฤษัภาคิม 2565 เพื�อกัำาหนดสิทธิุในกัาริรัิบ
เงินปัูนผู้ลั ซ้ึ่�งม่กัำาหนดจ่ำายเงินในวันท่� 8 มิถุนายน 2565

เมื�อนับริวมตัิ�งแต่ิจัำดตัิ�งกัองทุน JASIF จำนถ้งกัาริปูริะกัาศ
จ่ำายเงินปัูนผู้ลัคิรัิ�งท่� 29 น่� กัองทุนม่กัาริจ่ำายเงินปัูนผู้ลัริวม
ทั�งสิ�น 6.52 บาทติอ่หนว่ยลังทุน ข็ณะเด่ยวกัันมก่ัาริจ่ำายเงิน
ลัดทุนไปูแล้ัวทั�งหมด 3 คิรัิ�ง ริวมเป็ูนเงิน 0.1484 บาทต่ิอ
หน่วยลังทุน

สำาหริับผู้ลักัาริดำาเนินงานข็องกัองทุน JASIF ในไติริมาส
แริกัปีู 2565 กัองทุนม่กัำาไริจำากักัาริลังทุนสุทธิุ 2,214.43 

ล้ัานบาท เพิ�มข้็�น 1.70% จำากัช่วงเด่ยวกัันข็องปีู 2564 แลัะ 
เพิ�มข้็�น 0.53% จำากัไติริมาสท่� 4 ปีู 2564 ม่กัาริข็าดทุนจำากั
กัาริเปูล่ั�ยนแปูลังในมูลัค่ิายุติิธุริริมข็องเงินลังทุน 600.00 
ล้ัานบาท ลัดลัง 49.86% จำากัช่วงเด่ยวกัันข็องปีูก่ัอน แลัะ 
ลัดลัง 300.02% จำากัไติริมาสท่� 4 ปีู 2564 เป็ูนผู้ลัจำากักัาริท่�
กัองทุนได้ว่าจ้ำางผูู้้ปูริะเมนิริาคิาอสิริะปูริะเมนิมลูัค่ิายุติิธุริริม
ข็องเงินลังทุนในทรัิพย์สินเส้นใยแก้ัวนำาแสงให้เป็ูนมูลัค่ิา
ยุติิธุริริมใหม่เป็ูนมูลัค่ิา 99,400.00 ล้ัานบาท ทำาให้ม่กัาริ
เพิ�มข้็�นในสินทรัิพย์สุทธิุจำากักัาริดำาเนนิงาน เท่ากัับ 1,614.43 
ล้ัานบาท ลัดลัง 9.15% จำากังวดเด่ยวกัันข็องปีู 2564 แลัะ 
ลัดลัง 35.49% จำากัไติริมาสก่ัอน

สำาหรัิบสินทรัิพย์ริวมข็องกัองทุน ณ วันท่� 31 มน่าคิม 2565 
ม่จำำานวน 103,683.42 ล้ัานบาท ปูริะกัอบด้วย เงินลังทุน
ในทรัิพย์สินเส้นใยแก้ัวนำาแสง 99,400.00 ล้ัานบาท เงิน
ลังทุนในหลัักัทรัิพย์แลัะเงินฝากัธุนาคิาริ 4,267.86 ล้ัาน
บาท แลัะสินทรัิพย์อื�น 15.56 ล้ัานบาท ข็ณะท่�หน่�สินริวมม่
จำำานวน 15,052.56 ล้ัานบาท สินทรัิพย์สุทธิุ (NAV) ณ วัน
ท่� 31 ม่นาคิม 2565 เท่ากัับ 88,630.86 ล้ัานบาท หรืิอคิิด
เป็ูน 11.0788 บาทต่ิอหน่วย
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กกริ.	คงิปริะมาณการิเศริษัฐกิจไทยปี	65	
ข่ยายตัว	2.5-	4.0%	,	ส่งิอิอิกโต	3.0	-	5.0%	

,อัิตริาเงิินเฟ้อิ	3.5	-	5.5%	

นายเกรีิยงิไกริ	 เธียรินุกุล	 ปริะธานสภัาอุิตสาหกริริมแห่งิปริะเทศไทย	 เป็นปริะธานการิปริะชุัมคณะกริริมการิ
ร่ิวมภัาคเอิกชัน	3	สถาบัน	(กกริ.)	ปูริะจำำาเดือนพฤษัภาคิม 2565 โดยม่นายสนั�น อังอุบลักุัลั ปูริะธุานกัริริมกัาริสภา
หอกัาริค้ิาแห่งปูริะเทศไทย แลัะม่นายกัอบศักัด์ิ ดวงด่ เลัข็าธิุกัาริสมาคิมธุนาคิาริไทย เป็ูนปูริะธุานร่ิวมในกัาริปูริะชุม ณ 
โริงแริมคิอนริาด กัรุิงเทพ โดยม่กัาริแถลังข่็าวในปูริะเด็นต่ิอไปูน่�

สถานกัาริณ์เศริษัฐกัิจำโลักัม่คิวามอ่อนไหวจำากัปูัจำจำัยเส่�ยงริอบด้าน เปู็นคิวามท้าทายติ่อกัาริส่งออกัในช่วงท่�เหลัือข็องปูี 
เศริษัฐกิัจำโลักัม่แนวโน้มชะลัอตัิวลังจำากัสงคิริามรัิสเซึ่่ยแลัะยูเคิรินท่�ยังยืดเยื�อ ริาคิาสินคิ้าโภคิภัณฑ์์แลัะเงินเฟื้้อในริะดับ
สูง แลัะกัาริใช้นโยบายกัาริเงินท่�เข็้มงวดข็้�น โดยลั่าสุด Fed ปูริับข็้�นดอกัเบ่�ย 0.50% ซ้ึ่�งนับเปู็นกัาริปูริับข็้�นมากัสุดใน
คิริาวเด่ยวในริอบ 22 ปูี แลัะจำะปูริับข็้�นติ่อเนื�องไปูถ้ง 2.50%-2.75% ณ สิ�นปูี นอกัจำากัน่� จำ่นยังใช้มาติริกัาริ Zero Covid 
Policy ทำาให้กัิจำกัริริมทางเศริษัฐกัิจำหดติัว แลัะกัดดันให้ปูัญหาซึ่ัพพลัายเชนยิ�งติ้งติัวข็้�น ปูัจำจำัยเหลั่าน่�ทำาให้ IMF ปูริับลัด
คิาดกัาริณ์เศริษัฐกัิจำในปูี 2022 ลัดลังมากัจำากั 4.4% เหลัือ 3.6% ซึ่้�งจำะส่งผู้ลัติ่อคิวามติ้องกัาริสินคิ้าส่งออกัข็องไทยได้ 
อย่างไริก็ัติาม ปัูจำจัำยด้านริาคิาสนิค้ิาท่�เพิ�มสงูข็้�นจำะเป็ูนปัูจำจัำยสนบัสนนุให้มลูัค่ิากัาริส่งออกัยังข็ยายตัิวได้ในกัริอบปูริะมาณ
กัาริเดิมหากัริาคิาข็ายปูล่ักันำ�ามันด่เซึ่ลัแลัะคิ่าแริงข็ั�นติำ�าปูริับเพิ�มข้็�นมากั จำะยิ�งเพิ�มแริงกัดดันติ่อภาวะเงินเฟื้้อแลัะกัาริฟื้้�น
ติัวข็องเศริษัฐกัิจำ อัติริาเงินเฟื้้อไทยท่�พุ่งสูงข็้�นเริิ�มบั�นทอนคิวามเชื�อมั�นผูู้้บริิโภคิแลัะนักัลังทุน แลัะม่แนวโน้มส่งติ่อลับติ่อ
กัาริฟื้้�นติัวข็องอุปูสงคิ์ในปูริะเทศ นอกัจำากัน่� ผูู้้ปูริะกัอบกัาริในธุุริกัิจำท่�ยังเปูริาะบาง อาทิ โริงแริม คิ้าปูลั่กั สะท้อนว่ากัาริ
เพิ�มข็้�นข็องต้ินทนุมผู่้ลักัริะทบมากัแลัะส่วนใหญ่อาจำจำำาเป็ูนต้ิองปูริบัริาคิาสินค้ิา กัาริปูริบัข็้�นริาคิานำ�ามนัดเ่ซึ่ลัแลัะค่ิาแริงข็ั�น
ติำ�าในริะยะข็้างหน้าซึ่้�งจำะส่งผู้ลัให้อัติริาเงินเฟื้้อข็้�นไปูสู่ริะดับ 5% จำ้งติ้องทำาด้วยคิวามริะมัดริะวังแลัะอยู่ในริะดับท่�เหมาะสม  

กัาริท่องเท่�ยวม่ทิศทางฟื้้�นตัิวด่ข็้�น กัาริเปูิดปูริะเทศเมื�อ 1 พ.คิ. ทำาให้นักัท่องเท่�ยวชาวติ่างชาติิม่จำำานวนท่�เพิ�มข็้�นชัดเจำน 
คิาดว่าจำำานวนนกััท่องเท่�ยวต่ิางชาติใินปีูน่�มแ่นวโน้มอยู่ท่�ปูริะมาณ  6 ล้ัานคิน เพิ�มข็้�นกัว่าปูริะมาณกัาริเดมิ สำาหริบันกััท่อง
เท่�ยวชาวไทยท่�เดินทางในปูริะเทศม่แนวโน้มฟื้้�นติัวด่มาอยู่ท่� 70-80% ข็องจำำานวนนักัท่องเท่�ยวในปูี 2562 เนื�องจำากันักั
ท่องเท่�ยวในไทยปูริับติัวอยู่กัับโคิวิด-19 บ้างแลั้ว อ่กัทั�งได้อานิสงส์จำากัมาติริกัาริภาคิริัฐ คิาดว่าจำำานวนนักัท่องเท่�ยวไทย
ม่แนวโน้มอยู่ท่� 119 ลั้านคิน-คิริั�ง เพิ�มข็้�นกัว่าปูริะมาณกัาริเดิมเช่นกััน 

เศริษัฐกัจิำไทยเผู้ชญิคิวามเส่�ยงริอบด้าน โดยเฉพาะด้านเงนิเฟ้ื้อแลัะต้ินทุนท่�พุ่งสูงข็้�น แม้แนวโน้มกัาริท่องเท่�ยวจำะดข่็้�นกัว่า
ปูริะมาณกัาริเดมิ คิวามเส่�ยงในริะดบัสงูทำาให้ท่�ปูริะชมุ กักัริ. คิงปูริะมาณกัาริเศริษัฐกิัจำไทยปีู 2565 จำะข็ยายติวัได้ในกัริอบ 
2.5% ถง้ 4.0% ในกัริอบเดมิ หากักัาริปูริบัข็้�นค่ิาแริงข็ั�นติำ�าอยู่ในริะดบัท่�เหมาะสม แลัะคิงปูริะมาณกัาริกัาริส่งออกัในปีู 2565 
ว่าจำะยังข็ยายติัวในกัริอบ 3.0% ถ้ง 5.0% แลัะอัติริาเงินเฟื้้อทั�วไปูในปูี 2565 ว่าจำะข็ยายติัวในกัริอบ 3.5% ถ้ง 5.5%
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จำากัภาวะเศริษัฐกัจิำท่�ยังคิงมค่ิวามเส่�ยงจำากัสถานกัาริณ์ผู้ลักัริะทบ
ท่�เกิัดข้็�นจำากัเงินเฟ้ื้อ แลัะสถานกัาริณ์คิวามขั็ดแย้งจำากัยูเคิริน-
รัิสเซ่ึ่ย กักัริ.จ้ำงข็อเสนอให้ภาคิรัิฐเข้็ามาดูแลัเรืิ�องเศริษัฐกิัจำอย่าง
จำริิงจัำง เพื�อช่วยปูริะคัิบปูริะคิองภาคิธุุริกิัจำ รัิกัษัาคิวามสามาริถใน
กัาริแข่็งขั็น โดยเฉพาะ SMEs แลัะปูริะชาชน ในช่วงไติริมาส 2 -3 
ก่ัอนท่�เศริษัฐกัจิำฟ้ื้�นตัิวได้เต็ิมท่�มากัข้็�นในช่วงปูลัายปู ีจำากัทั�งภาริะ
ค่ิาคิริองช่พ ต้ินทุนกัาริผู้ลิัติ/กัาริข็นส่ง แลัะริาคิาสินค้ิาท่�เพิ�มข้็�น 
โดยแบ่งมาติริกัาริออกัเป็ูน 2 ส่วนดังน่�  

1.  มาติริกัาริดูแลัต้ินทุนกัาริผู้ลิัติแลัะสภาพคิล่ัอง  

1.1  ติร้ิงริาคิานำ�ามันด่เซึ่ลัไม่เกิัน 35 บาท/ลิัติริ เป็ูนเวลัา 3 เดือน  
1.2 ข็ยายเวลัากัาริลัดกัาริจัำดเก็ับภาษ่ัสริริพสามิตินำ�ามันด่เซึ่ลั 
ด่เซึ่ลัลัง 3 บาทต่ิอลิัติริ เป็ูนริะยะเวลัา 3 เดือน  
1.3  ลัดต้ินทุนวัติถุดิบนำาเข้็า เช่น ลัดภาษ่ันำาเข้็าสินค้ิาวัติถุดิบ ,เพิ�ม
โคิวต้ิานำาเข้็า  
1.4  เสริิมสภาพคิล่ัองให้กัับผูู้้ปูริะกัอบกัาริ เช่น เร่ิงคืินภาษ่ัมูลัค่ิา
เพิ�ม มาติริกัาริเงินกู้ั ดอกัเบ่�ยติำ�า
                    
2.  กัาริกัริะตุ้ินเศริษัฐกิัจำ  

2.1 กัริะตุ้ินเศริษัฐกิัจำภายในปูริะเทศ เช่น  
 2.1.1  โคิริงกัาริคินลัะคิร้ิ�งเฟื้ส 5  
 2.1.2  ข็ยายจำำานวนสิทธ์ิุโคิริงกัาริเริาเท่�ยวด้วยกััน  
 2.1.3  ผู่้อนคิลัายกิัจำกัริริมทางเศริษัฐกิัจำเต็ิมรูิปูแบบ ริวมถ้ง
ธุุริกิัจำสถานบันเทิง   
 2.1.4  กัาริลัดภาริะให้กัับผูู้้ปูริะกัอบกัาริ เช่น ภาษ่ัท่�ดินแลัะ สิ�ง
ปูลูักัสร้ิางไม่คิวริคิิดเบ่�ย ปูรัิบเงินเพิ�มสำาหรัิบคินท่�ชำาริะภาษ่ัล่ัาช้า

2.2 กัาริเปิูดปูริะเทศโดยสมบูริณ์ กัาริส่งเสริิมแลัะอำานวยคิวาม
สะดวกัให้แก่ันักัท่องเท่�ยว  
                   
กัาริพิจำาริณาปูรัิบข้็�นค่ิาจ้ำางขั็�นติำ�า ภาคิรัิฐคิวริคิำาน้งถ้งภาวะ
เศริษัฐกิัจำ อัติริาเงินเฟ้ื้อ คิวามสามาริถข็องภาคิธุุริกิัจำ ปูริะสทิธิุภาพ
แริงงาน ในแต่ิลัะจัำงหวัดนั�นๆ ซ้ึ่�งปูริะเทศไทย 

อยู่ในช่วงฟ้ื้�นฟูื้เศริษัฐกิัจำหลัังโคิวิด โดยกัาริปูรัิบอัติริาค่ิาแริงท่�
สูงเกิันข่็ดคิวามสามาริถข็องผูู้้ปูริะกัอบกัาริจำะเป็ูนกัาริซึ่ำ�าเติิมผูู้้
ปูริะกัอบกัาริด้านต้ินทุนกัาริผู้ลิัติให้เพิ�มพุ่งสูงข้็�นจำนส่งผู้ลักัริะทบ
ต่ิอริาคิาสินค้ิาได้ กักัริ.จ้ำงข็อเสนอให้ใช้กัลัไกัข็องคิณะกัริริมกัาริค่ิา
จ้ำาง โดยม่คิณะอนุกัริริมกัาริพิจำาริณาอัติริาค่ิาจ้ำางขั็�นติำ�าจัำงหวัด 
(คิณะกัริริมกัาริไติริภาค่ิ) ท่�ม่ผูู้้ว่าริาชกัาริจัำงหวัดเป็ูนปูริะธุาน ทำา
หนา้ท่�พิจำาริณาปูริบัค่ิาจ้ำางขั็�นติำ�าติามคิวามเหมาะสมข็องเศริษัฐกัจิำ
ในพื�นท่�แต่ิลัะจัำงหวัด ริวมทั�งนำากัลัไกักัาริปูรัิบข้็�นค่ิาแริงในลัักัษัณะ
ติามทักัษัะกัาริทำางาน Pay by Skill แลัะมาติริฐานฝีมอืแริงงานมา
ปูริะกัอบกัาริพิจำาริณาในกัาริปูริับข้็�นค่ิาแริงงาน กักัริ. ติริะหนักั
ถ้งคิวามสำาคัิญข็องกัาริบังคัิบใช้พริะริาชบัญญัติิคุ้ิมคิริองข้็อมูลั
ส่วนบุคิคิลัฯ  

แต่ิจำากัสถานกัาริณ์ปัูจำจุำบัน ท่�เศริษัฐกิัจำโดยริวมได้รัิบผู้ลักัริะทบ
จำากัสถานกัาริณ์โคิวิด 19 ทำาให้ทุกัภาคิส่วน ทั�งภาคิรัิฐแลัะเอกัชน
ต้ิองทุ่มเททรัิพยากัริเพื�อฟ้ื้�นฟูื้ธุุริกิัจำ แลัะปูรัิบตัิวให้อยู่ริอด อ่กัทั�ง
ปัูจำจุำบ้นกัฎหมายลัำาดับริอง ยังไมแ่ล้ัวเสริจ็ำสมบูริณ์ แลัะคิวริมเ่วลัา
ให้ทุกัภาคิส่วนพิจำาริณาทำาคิวามเช้าใจำพริะริาชบัญญัติิคุ้ิมคิริอง
ข้็อมูลัส่วนบุคิคิลัฯ น่�ด้วย กักัริ.จ้ำงเสนอให้ภาคิธุุริกิัจำม่ริะยะเวลัา
ให้ผูู้้ปูริะกัอบกัาริปูรัิบตัิวติามกัฎหมายลูักั แลัะชะลัอบทลังโทษัออกั
ไปูอ่กั 3 ปีู 

กกริ.	คงิปริะมาณการิเศริษัฐกิจไทยปี	65	
ข่ยายตัว	2.5-	4.0%	,	ส่งิอิอิกโต	3.0	-	5.0%	

,อัิตริาเงิินเฟ้อิ	3.5	-	5.5%	
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อิินไซด์	Business
NDR	ร่ิวมสนับสนุนการิแข่่งิขั่น

ในงิานไซเคิลคริอิส	
ณ	สนามศรีิริาชัาเพิ่าเวอิร์ิ	ชัลบุรีิ

อินันดาฯ	ตริวจคุณภัาพิ่งิานก่อิสร้ิางิ	
โคริงิการิ	ไอิดีโอิ	พิ่ริะริาม	9	–	อิโศก	

"ตลาดหลักทรัิพิ่ย์ฯ	ผน้ก	สอิศ.	
บ่มเพิ่าะนักศ้กษัาสู่บุคลากริคุณภัาพิ่"

ชัาวปทุมไม่ทิ�งิกัน	บีจีซี	
มอิบอุิปกริณ์จำาเป็นสู้โควิด	

ให้แก่สถานคุ้มคริอิงิคนไร้ิที�พ้ิ่�งิหญิงิธัญบุรีิ
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