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LALIN ชี�ไทยเปิดปรีะเทศสง่สญัญาณบวกต่อ
เศรีษฐกิจไทยและอสงัหาฯ-เตรียีมกลยุทธ์์

พรีอ้มรีบัมอื หลังไตรีมาสแรีกปี 65 ยงัเติบโตตามเป้า
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W เผยยอดขาย Q1/65 พุง่ 58% โตข้�นทกุแบรีนด์อยา่ง
ต่อเนื�อง  แผนQ2/65  เรีง่ขยายสาขา 50 สาขา ภายใน
ไตรีมาส 3/65 หวังเพิ�ม Market Share ในตลาด
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UBE จัับมือื สวทช. เตรียีมืยกรีะดัับแพลตฟอรีม์ื
อุบลโมืเดัลพลัสนวัตกรีรีมื อัปเวลเกษตรีมืัน
อินทรีย์ีอีสานตอนล่าง 2 ส่ ่BCG Model

 นางสาวสุรียัส โควสุรัตน์ กรรมการ
ผูู้�จััดการใหญ่่ บริษััท อุุบล ไบโอุ 
เอุทานอุล จัำากัด (มหาชน) (UBE) 
และ นางสาววิรีาภรีณ์์ มืงคลไชยสิทธิิ์� รีองผู้่�
อำานวยการี สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ีและ
เทคโนโลยีแห่่งชาติ (สวทช.) ลงนามืในบันทึก
ข้�อตกลงความืรี่วมืมืือทางวิชาการี เพื�อรี่วมื
กันเดิันห่น�า "โครีงการีเพิ�มืปรีะสิทธิ์ิภาพดั�าน
เกษตรีอินทรีย์ีภายใต�พื�นที�จัังห่วัดัอุบลรีาชธิ์าน ี
จัังห่วัดัยโสธิ์รี จัังห่วัดัศรีีสะเกษ และจัังห่วัดั
อำานาจัเจัรีญิ มืุง่ส่ก่ลไลเศรีษฐกิจั BCG Model" 
งานดัังกล่าวจััดัข้ึ�นเมืื�อวันที� 19 พฤษภาคมื 
2565 ที�ผู้า่นมืา ณ์ บรีษัิท อุบล ไบโอ เอทานอล 
จัำากัดั (มืห่าชน) จั.อุบลรีาชธิ์านี โดัยมืีผู้่�แทน
จัากห่นว่ยงานต่างๆ อาทิ สำานกังานเกษตรีและ
สห่กรีณ์์จัังห่วัดัอุบลรีาชธิ์านี สำานักงานเกษตรี
จัังห่วัดัอุบลรีาชธิ์านี สำานักงานเกษตรีจัังห่วัดั
ยโสธิ์รี สำานักงานเกษตรีจัังห่วัดัศรีีสะเกษ 
สำานักงานเกษตรีจัังห่วัดัอำานาจัเจัรีิญ และ
เกษตรีกรีต�นแบบมัืนสำาปะห่ลังอินทรีีย์ รีว่มืเป็น
สกัขี้พยาน

ความืรีว่มืมืือดัำาเนินงานเพื�อเพิ�มืปรีะสิทธิิ์ภาพ
การีผู้ลิตดั�านเกษตรีอินทรีีย์ตลอดัห่่วงโซ่่การี
ผู้ลิต เปน็การีรีว่มืกันสง่เสริีมืและสนับสนุนให่�มีื
การีนำาองค์ความืร่ี�ดั�านวิทยาศาสตร์ี เทคโนโลยี
และนวัตกรีรีมื ถ่่ายทอดัส่ชุ่มืชน และยกรีะดัับ
การีผู้ลิตให่�กับเกษตรีกรีเพื�อมืุง่ส่ก่ารีผู้ลิตสินค�า
เกษตรีที�มืคีณุ์ภาพและปลอดัภัย จัากเดิัมืที� UBE 
ไดั�มืีความืรี่วมืมืือกับ สวทช. ในการีถ่่ายทอดั
เทคโนโลยกีารีผู้ลิตมัืนสำาปะห่ลังอินทรียีน์ำารีอ่ง
ใน จัังห่วัดัยโสธิ์รี ตั�งแต่ป ี2563 จันถึ่งปจััจุับนั
มืกีารีข้ยายพื�นที�ครีอบคลมุื 4 กลุ่มืจัังห่วัดัภาค
ตะวันออกเฉีียงเห่นอืตอนล่าง 2 ไดั�แก่ จัังห่วัดั
อุบลรีาชธิ์าน ีจัังห่วัดัยโสธิ์รี จัังห่วัดัอำานาจัเจัรีญิ 
และจัังห่วัดัศรีสีะเกษ

นางสาวสุรีียส โควสุรีัตน์ กรีรีมืการีผู่้�จััดัการี
ให่ญ่ UBE เปิดัเผู้ยว่า "UBE ให่�ความืสำาคัญ
กับการีทำางานแบบบ่รีณ์าการีรีะห่ว่างภาครีัฐ 
ภาคเอกชน และเกษตรีกรี โดัยจัากความืสำาเรีจ็ั
ข้องการีดัำาเนินโครีงการีอุบลโมืเดัล ที�มืุ่งเน�น
การีพัฒนาเศรีษฐกิจัแบบองค์รีวมืใน 3 มืิติ 
ทั�งในดั�าน เศรีษฐกิจัชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรีษฐกิจัห่มืนุเวียน (Circular Economy) และ
เศรีษฐกิจัสเีข้ยีว (Green Economy) เพื�อให่�ทกุ
ดั�านเกิดัความืสมืดุัลและเติบโตอย่างยั�งยืนไป

พรี�อมืกัน จันปรีะสบความืสำาเรี็จัสามืารีถ่วาง
รีากฐานที�แข้ง็แกรีง่และสรี�างเกษตรีกรีต�นแบบ
มืนัสำาปะห่ลังอินทรีย์ีในจัังห่วัดัอุบลรีาชธิ์านีไดั�
อย่างต่อเนื�อง ในปีนี�ความืรี่วมืมืือดัังกล่าวจัะ
เป็นการีเตรีียมืความืพรี�อมืยกรีะดัับโครีงการี
อุบลโมืเดัล ส่่ อีสานตอนล่าง 2 พลัส ทั�ง 4 
จัังห่วัดัตามืเป้าห่มืายในการีส่งเสรีิมืการีผู้ลิต
มืันสำาปะห่ลังอินทรีีย์ เพื�อนำามืาแปรีร่ีปเป็น
แป้งออรี์แกนิคที�มืีมื่ลค่าส่ง เพิ�มืโอกาสในการี
สรี�างสรีรีค์ห่ลากห่ลายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ให่มื่ๆ  ส่ต่ลาดั"

ทั�งสองฝ่่ายจัะมืีบทบาทห่น�าที�ในการีรี่วมืมืือ
กันจััดัตั�งคณ์ะทำางานเพื�อดัำาเนินกิจักรีรีมืแบบ
บ่รีณ์าการีต่างๆ อันปรีะกอบดั�วย การีศึกษา 
การีจััดัอบรีมืถ่่ายทอดัความืร่ี�ดั�านการีทำา
เกษตรีอินทรียีใ์ห่�เกษตรีกรี การีดัำาเนนิกิจักรีรีมื
เชิงปฏิิบัติการีต่างๆ เพื� อให่�ไดั�มืาซ่ึ�งโมืเดัล
การีเกษตรีอินทรีีย์ที�เห่มืาะสมืกับเกษตรีกรีใน
แต่ละพื�นที� รีวมืถึ่งการีบรีิห่ารีจััดัการีวัตถุ่ดิับ 
และทรีัพยากรีที�จัำาเป็น เพื� อให่�บรีรีลุตามื
วัตถ่ปุรีะสงค์ข้องความืรีว่มืมืือต่อไป
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 ด�าน นางสาววิราภรณ์์ มงคลไชยัสิทธิิ์� รอุง
ผูู้�อุำานวยัการ สวทช. เปดิัเผู้ยว่า สวทช. ไดั�วิจััยและพัฒนา
ปรีับปรุีงสายพันธุิ์์มืันสำาปะห่ลัง ตลอดัจันพัฒนาเทคโนโลยีเพื�อ
ตอบโจัทย์การีผู้ลิตมืันสำาปะห่ลังให่�ไดั�คุณ์ภาพ ไมื่ว่าจัะเป็น การี
ผู้ลิตท่อนพันธุิ์์สะอาดั การีใช�สารีชีวภัณ์ฑ์์ ชุดัตรีวจัโรีค การีผู้ลิตฟ
ลาวมืันสำาปะห่ลัง เป็นต�น และยังไดั�ร่ีวมืกับกรีมืวิชาการีเกษตรีและ
กรีมืพัฒนาที�ดิันถ่่ายทอดัองค์ความืร่ี� เทคโนโลยีและนวัตกรีรีมืให่�
เกษตรีกรี เพื�อเพิ�มืปรีะสิทธิ์ิภาพการีผู้ลิตมืันสำาปะห่ลังทั�งในดั�าน
คุณ์ภาพและปรีิมืาณ์ โดัยใช�กลไก "ตลาดันำาการีผู้ลิต" เชื�อมืโยง
รีะห่ว่างผู้่�ผู้ลิต เกษตรีกรีผู้่�ปล่กมืันสำาปะห่ลังและตลาดัรีับซ่ื�อ ดััง
โครีงการี "อุบลโมืเดัล" ที�ไดั�รีว่มืกับบรีษัิท อุบล ไบโอ เอทานอล จัำากัดั 
(มืห่าชน) ห่รีอื UBE ดัำาเนินงานกับกลุ่มืเกษตรีกรีผู่้�ผู้ลิตมัืนสำาปะห่ลัง
อินทรีีย์ ต.ก่่จ่ัาน อ.คำาเข้ื�อนแก�ว จั.ยโสธิ์รี ปรัีบเปลี�ยนการีปล่กมัืน
สำาปะห่ลังอินทรีย์ีให่�ไดั�คุณ์ภาพดีั มืเีปอร์ีเซ็่นต์แป้งสง่ตามืที�บริีษัทรัีบ
ซ่ื�อ

"การีบ่รีณ์าการีความืรีว่มืมืือจัากภาคีพันธิ์มืิตรีภาครีัฐและเอกชนใน 
"อุบลโมืเดัล" ทำาให่�เกษตรีกรีเปดิัรีบัและปรีบัเปลี�ยนวิธิ์กีารีผู้ลิตเพื�อ
เพิ�มืปรีะสิทธิิ์การีผู้ลิตมัืนสำาปะห่ลัง โดัยไดั�รัีบทั�งความืร่ี� เทคโนโลยี
และนวัตกรีรีมื ผู้ลผู้ลิตที�ไดั�มืตีลาดัรีบัซ่ื�อและจัำาห่นา่ยไดั�ในรีาคาที�สง่
ข้ึ�น ข้ณ์ะที� UBE ไดั�วัตถ่ดิุับคุณ์ภาพเพื�อใช�ปรีะโยชน์ในอุตสาห่กรีรีมื
อาห่ารี จัากการีทำางานดัังกล่าว สวทช. จึังไดั�พฒันาความืรีว่มืมือืทาง
วิชาการีกับ UBE ภายใต� "โครีงการีการีเพิ�มืปรีะสทิธิ์ภิาพดั�านเกษตรี

อินทรีีย์ พื�นที�จัังห่วัดัอุบลรีาชธิ์านี จัังห่วัดัยโสธิ์รี จัังห่วัดัศรีีสะเกษ 
และจัังห่วัดัอำานาจัเจัรีิญ" ห่รีือ "อุบลโมืเดัลพลัสนวัตกรีรีมื" เพื�อ
สนับสนุนองค์ความืร่ี�และรี่วมืดัำาเนินงานเพิ�มืปรีะสิทธิ์ิภาพการีผู้ลิต
ดั�านเกษตรีอินทรีีย์ตลอดัห่่วงโซ่่การีผู้ลิต ส่งเสริีมืและสนับสนุนให่�
นำาองค์ความืร่ี�ดั�านวิทยาศาสตรี ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรีรีมื ถ่่ายทอดั
ส่่ชุมืชนและพัฒนาเกษตรีกรีเพื�อยกรีะดัับเพิ�มืปรีะสิทธิ์ิภาพการี
ผู้ลิตสนิค�าเกษตรีที�มืคีณุ์ภาพและปลอดัภัย ตลอดัจันผู้ลักดัันการีขั้บ
เคลื�อนเกษตรีอินทรีีย์ในพื�นที�โดัยชุมืชนและห่น่วยงานในท�องถิ่�นมืี
ส่วนรี่วมื ความืรี่วมืมืือในครีั�งนี�จึังเป็นก�าวสำาคัญที�จัะส่งเสรีิมืให่�เกิดั
พื�นที�ผู้ลิตมืนัสำาปะห่ลังอินทรียีค์ณุ์ภาพเพิ�มืขึ้�น เกษตรีกรีปรัีบเปลี�ยน
การีผู้ลิตส่ร่ีะบบเกษตรีปลอดัภัย สรี�างคุณ์ภาพชีวิตที�ดีัข้ึ�นและสรี�าง
ความืมืั�นคงทางดั�านอาชีพตามืนโยบายโมืเดัลเศรีษฐกิจั BCG" รีอง
ผู้่�อำานวยการี สวทช. กล่าว
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LALIN ชี�ไทยเปิดัปรีะเทศส่งสัญญาณ์บวก
ต่อเศรีษฐกิจัไทยและอสังห่าฯ-เตรีียมืกลยุทธ์ิ์
พรี�อมืรีับมืือ ห่ลังไตรีมืาสแรีกปี 65 ยังเติบโต
ตามืเปา้

     นายัชูรัชฏ์์ ชาครกุล กรรมการ
ผูู้�จััดการ บริษััท ลลิล พร็อุพเพอุร์ตี� 
จัำากัด (มหาชน) หรือุ (LALIN) ผู่้�พฒันา
โครีงการีอสังห่ารีิมืทรีัพย์คุณ์ภาพภายใต�คอน
เซ็่ปต์ 'บ�านที�ปล่กบนความืตั�งใจัที�ดีั' เปิดัเผู้ย
ว่า ในป ี2565 ยงัเปน็อีกห่นึ�งปีที�ไทยต�องเผู้ชญิ
ผู้ลกรีะทบจัากสถ่านการีณ์์โควิดั-19 แต่ก็ไดั�มืี
การีผู้่อนคลายมืาตรีการีรัีบมืือลงไปมืาก และ
พรี�อมืปรีะกาศเปดิัปรีะเทศตั�งแต่ต�นพฤษภาคมื 
2565 เป็นต�นมืา เพื�อกรีะตุ�นภาพรีวมืธุิ์รีกิจั
ท่องเที�ยวข้องไทยให่�ฟ้� นตัวห่ลังจัากชะลอตัว
มืาตลอดั 2 ปี เสรีิมืดั�วยภาคการีส่งออกที�ส่ง
สญัญาณ์ฟ้� นตัวตั�งแต่ปทีี�ผู้า่นมืา ซ่ึ�งชว่ยกรีะตุ�น
เศรีษฐกิจัข้องปรีะเทศให่�เติบโตอย่่ไดั� รีวมืถึ่ง
มืาตรีการีข้องภาครีัฐที�เข้�ามืาเยียวยาในดั�าน
ต่างๆ  และกรีะตุ�นการีจัับจ่ัายใช�สอยข้องภาค
ปรีะชาชนผู้่านมืาตรีการีข้องรีัฐทำาให่�เกิดัเมื็ดั
เงินห่มุืนเวียนทางเศรีษฐกิจัอย่พ่อสมืควรี

แมื�ภาพรีวมืตลาดัอสังห่าริีมืทรัีพย์ไทยในปี 
2565 จัะยังไดั�รีับผู้ลกรีะทบจัากโควิดั-19 แต่ 
ลลิล พรี็อพเพอรี์ตี�  ก็ยังคงเติบโตถึ่ง 15% 
ทั�งยอดัข้ายและกำาไรีในปีที�ผู้่านมืา ดั�วยการี
วางกลยุทธ์ิ์ทางธุิ์รีกิจัที�ถ่่กต�องและปรีะเมิืน
สถ่านการีณ์ไ์ดั�อยา่งแมืน่ยำา สง่ผู้ลให่�บริีษัทฯ ทำา
ผู้ลงานไดั�ตามืเป้าห่มืาย อีกทั�งมีืสถ่านะทางการี
เงินที�แข็้งแกรี่ง "บรีิษัทฯ จัะยังเน�นพัฒนา
โครีงการีอสังห่าริีมืทรัีพย์แนวรีาบเพื�อเจัาะกลุม่ื 
real demand ห่รีือกลุ่มืกำาลังซ่ื�อจัรีิงเป็นห่ลัก 
และมืีการีปรีับกรีะบวนการีทำางานภายในเพื�อ
เพิ�มืปรีะสทิธิ์ภิาพ โดัยรีวมืถึ่งการีนำารีะบบไอที
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้�ามืาใช�ในการีดัำาเนิน
ธุิ์รีกิจัเพื�อให่�สอดัรัีบกับไลฟ์สไตล์ที�เปลี�ยนไป
ข้องโลกดั�วยกลยุทธิ์์ Smart Marketing เพื�อ
รีองรีบัการีเติบโตที�ยั�งยนืข้ององค์กรีในอนาคต" 
นายช่รัีชฏ์ิ ชาครีกลุ กล่าว  "ในป ี2565 ถื่อเปน็
ปีที�ท�าทายยิ�งกว่า เพรีาะนอกจัากจัะไดั�รัีบผู้ล
พวงจัากการีรีะบาดัข้องโควิดั-19 แล�ว ทั�วโลก
ยังต�องเผู้ชิญกับผู้ลกรีะทบจัากภาวะสงครีามื
รีะห่ว่างรีสัเซ่ยี-ย่เครีน ควบค่่กันไปดั�วย สง่ผู้ล
ให่�เกิดัภาวะเงินเฟ้อ สินค�าปรัีบข้ึ�นรีาคาในวง
กว�าง ซ่ึ�งไมื่ใช่เรีื�องง่ายในการีดัำาเนินธุิ์รีกิจัให่�
เกิดัการีเติบโต ดั�วยการีพัฒนากลยุทธิ์์ที�พรี�อมื
เผู้ชญิความืท�าทาย ลลิล พรีอ็พเพอรีตี์� จึังมืั�นใจั

ในความืพรี�อมืที�จัะรีับมืือกับความืเสี�ยงที�มืีเข้�า
มืาในป ี2565"  

"ศักยภาพดั�านการีคาดัการีณ์์สถ่านการีณ์์
ล่วงห่น�าข้องบริีษัทฯ ทำาให่�ลลิลฯ ยังสามืารีถ่
บรีิห่ารีรีาคาต�นทุนเดิัมืไดั� ซ่ึ�งถื่อเป็นจุัดัแข็้ง
ห่ลักข้อง ลลิล พรี็อพเพอรี์ตี�  อีกปัจัจััยที�ต�อง
นำามืาวิเครีาะห่์รี่วมืดั�วยคือการีปรีับตัวส่งข้ึ�น
ข้องอัตรีาดัอกเบี�ยในไทย ห่ากมืีแรีงส่งจัาก
ต่างปรีะเทศก็อาจัเห็่นการีปรีับตัวเพิ�มืข้ึ�นข้อง
ดัอกเบี�ยในชว่งปลายปนีี�ไดั�เชน่กัน"  

โดัยในปี 2565 บรีษัิทฯ ยงัคงตั�งเปา้การีเติบโตไว�
ที� 10% ตามืแผู้นงานข้องบริีษัทฯ ที�ไดั�ปรีะกาศ
ไว�เมืื�อต�นปี "การีดัำาเนินธุิ์รีกิจัในอนาคตจัากนี�
ต�องอาศัยความืรีอบคอบและกลยุทธิ์์ที�พรี�อมื
จัะบรีิห่ารีความืเสี�ยงจัากสภาพแวดัล�อมืให่�ไดั�
อยา่งมืีปรีะสิทธิ์ิภาพ ซ่ึ�งบรีิษัทฯ ก็ไมืไ่ดั�ปิดักั�น
การีข้ยายธุิ์รีกิจัไปส่่ร่ีปแบบอสังห่ารีิมืทรัีพย์
อื�นๆ แต่ต�องพิจัารีณ์าอย่างละเอียดัตรีาบใดัที�
ภาพรีวมืเศรีษฐกิจัโลกยังคงผู้ันผู้วน ก็ต�องนำา
ปรีะเด็ันดัังกล่าวมืากำาห่นดัเป็นปัจัจััยห่ลักเพื�อ
ใช�วิเครีาะห่์รี่วมืกับการีวางแผู้นธุิ์รีกิจัข้องบรีิ
ษัทฯ นับจัากนี�" นายช่รัีชฏ์ิ กล่าวสรุีป
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W เผู้ยยอดัข้าย Q1/65 พุง่ 58% โตข้ึ�น
ทุกแบรีนด์ัอย่างต่อเนื�อง  แผู้นQ2/65  
เรีง่ข้ยายสาข้า 50 สาข้า ภายในไตรีมืาส 
3/65 ห่วังเพิ�มื Market Share ในตลาดั

 นายัศิิรัตน์ รัตนไพฑููรย์ั กรรมการ
และปีระธิ์านเจั�าหน�าที�บริหาร (CEO) 
บริษััท วาว แฟคเตอุร์ จัำากัด (มหาชน) 
หรือุ W เปิดัเผู้ยว่า บริีษัทปรีะสบความื
สำาเรี็จัจัากผู้ลการีดัำาเนินงานที�ผู้่านมืา 
ดั�วยการีปรีับกลยุทธิ์์การีดัำาเนินธุิ์รีกิจั
ข้องบรีิษัท การีข้ยายสาข้าเพื�อเข้�าถึ่ง
กลุ่มืผู้่�บรีิโภค และการีสรี�างแบรีนด์ัให่�
เข้�มืแข้็งมืากข้ึ�น ทำาให่�ยอดัข้ายธุิ์รีกิจั
อาห่ารีไตรีมืาส 1/65  มืีจัำานวน 151 
ล�านบาท  โตข้ึ�นจัากไตรีมืาส 1/64 ถึ่ง 
55 ล�านบาท ห่รีอืคิดัเปน็รี�อยละ 58  ซ่ึ�ง
เปน็ผู้ลจัากการีเติบโตข้ึ�นข้องยอดัข้ายใน
ทกุแบรีนด์ั โดัยเฉีพาะ Domino's Pizza 
ที�ยอดัข้ายเพิ�มืข้ึ�นจัากไตรีมืาสที� 1/64 
ถึ่ง 39 ล�านบาท ห่รืีอคิดัเป็นรี�อยละ 
143 เนื�องจัากแบรีนด์ัเป็นที�รีับร่ี�มืากข้ึ�น 
รีวมืถึ่งการีป่พรีมืข้ยายสาข้าให่ม่ื ทั�งใน

กรุีงเทพและปรีิมืณ์ฑ์ล นอกจัากนี� การี
ตอบรัีบข้องชาบ่แบรีนด์ั Kagonoya ที�
สรี�างการีรีับร่ี�ไดั�ดีั รีวมืถึ่งการีเปิดัสาข้า
ให่มื่ 2 แห่่ง ทำาให่�ยอดัข้ายเพิ�มืข้ึ�นจัาก
ไตรีมืาสแรีกข้องปีก่อนถึ่ง 12 ล�านบาท

แผู้นการีดัำาเนินงานครีึ� งปีห่ลังข้อง
ปี 2565 บรีิษัทยังคงผู้ลักดัันการีเพิ�มื
ยอดัข้ายข้องทุกแบรีนด์ั ไมื่ว่าจัะเป็น 
Kagonoya, Le Beouf,  BAKE WORKS 
และ Domino's Pizza โดัยจัะข้ยายสาข้า 
พัฒนาร่ีปแบบรี�าน พัฒนาสินค�าและ
วัตถุ่ดิับ และปรัีบเมืน่ข้องทุกแบรีนด์ัให่�
มืคีวามืห่ลากห่ลายและดึังดัด่ัความืสนใจั
ข้องลก่ค�า โดัยเฉีพาะอย่างยิ�ง Domino's 
Pizza  บรีิษัทตั�งเป้าจัะเพิ�มื Market 
Share ในตลาดั โดัยเรี่งการีข้ยายสาข้า
ให่�ไดั�ปรีะมืาณ์ 50 สาข้า ภายในไตรีมืาส 
3/65 เพื�อให่�ถึ่งจุัดัคุ�มืทุนเร็ีวที�สุดั โดัย
คาดัว่าผู้ลการีดัำาเนินงานในไตรีมืาส 
2/2565 บรีิษัทจัะยังคงรีักษาความื
สามืารีถ่ในการีเติบโตข้องผู้ลการีดัำาเนิน
งานไดั�อย่างต่อเนื�อง จัากทั�งปัจัจััยห่นุน

เรืี�องการีผู้อ่นคลายมืาตรีการีเดิันทางเข้�า
ปรีะเทศ และความืสามืารีถ่ในการีบรีหิ่ารี
จััดัการีต�นทนุ วัตถ่ดิุับ บุคลากรีและค่าใช�
จ่ัายให่�เปน็ไปตามืแผู้นข้องบรีษัิท

สำา ห่ รีั บ ก า รี รี่ ว มื ล ง ทุ น กั บ เ ช ฟ ดีั เ ค 
(Deepanker Khosla) ซ่ึ� งเป็นการี
ข้ยายข้อบเข้ตธุิ์รีกิจัแบบ Horizontal 
Integration ให่�ครีอบคลุมืถึ่งธุิ์รีกิจั
จัำาห่นา่ยอาห่ารีและเครีื�องดืั�มืในโรีงแรีมื 
โดัยสาข้าแรีกจัะเปดิัดัำาเนนิการีที�โรีงแรีมื 
Somerset พรีะรีามื 9 มืีความืคืบห่น�า
เป็นอย่างมืาก คาดัว่าจัะเปิดัดัำาเนินการี
ไดั�ภายในเดืัอนมิืถุ่นายน 2565 นี� เพื�อ
ให่�บรีิการี Breakfast, Lunch, Dinner, 
Room Service, Pool Bar, และ Banquet  
สำาห่รัีบรี�านอาห่ารีในโรีงแรีมืแบบครีบ
วงจัรีโครีงการีอื�นๆ จัะเริี�มืก่อสรี�างต่อไป
ตามืลำาดัับ โดัยสาข้าถั่ดัไปคาดัว่าจัะแล�ว
เสรีจ็ัในชว่งไตรีมืาส 3/65  ซ่ึ�งจัะเข้�ามืา
ห่นุนให่�ยอดัข้ายบรีิษัทเติบโตมืากข้ึ�นไดั�
อยา่งแนน่อน
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วิตกเงินเฟ้อ!! ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเปิดมาในแดนลบ 
รีับแรีงแพนิคจากดาวโจนส์ที�รี่วงลงมา ก่อนที�ตลาด
จะเรีิ�มยืนรีบีาวด์กลับมาติดลบน้อยลง โดยตลอดทั�ง
วันก็ยังยืนในแดนลบ อย่างไรีก็ตามมองว่าดัชนีตลาด
หุน้ไทยยงัมคีวามเปรีาะบางค่อนข้างมากจากปัจจัยใน
ต่างปรีะเทศเป็นหลัก โดยควรีรีะมัดรีะวังในช่วงของ
การีปรีะกาศตัวเลขสำาคัญๆทางเศรีษฐกิจของสหรีฐัที�
จะออกมาเจ้าค่ะ

IMH เตรียีมแตกไลน์ธุ์รีกิจเพื�อเพิ�มฐานรีายได้ใหม ่โดย
ได้จับมือกับ บรีษัิท วินเนอรีย์ี� เมดิคอล จำากัด (มหาชน) 
หรีอื WINMED ผ่น้ำาเขา้ชุดตรีวจ ATK แบบนำาลาย ยี�หอ้ 
“LITUO” รี่วมจัดจำาหน่ายชุดตรีวจ “LITUO” ATK 
บนฐานล่กค้าของโรีงพยาบาลกว่า 1.2 ล้านคน และ
ปรีะชาชนทั�วไป ในรีาคา 45 บาท/ ชุด เรีิ�มเห็นการีฟ้� น
ตัว ส่วนในแง่ของรีาคาพื�นฐานก็ยังน่าสนใจ ถืือว่ามี
แก๊ปให้ได้ลุ้นรีอได้เจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันที� BFIT SAWAD เคาะ BFIT รีบัโอนกิจการี 
SCAP เตรียีมขอผ่้ถืือหุ้นอนุมัติควบรีวมกิจการี มิ.ย.นี� 
หนุน BFIT เติบโต รีะบุการีปรีบัโครีงสรีา้งธุ์รีกิจครีั�งนี�

ส่งผลดีต่อผ่้ถืือหุ้น BFIT ในการีรุีกธุ์รีกิจ
สินเชื�อรีายย่อยที�เติบโตโดดเด่น หนุนการี
เติบโตอย่างยั�งยืนของเครีอืศรีสีวัสดิ� แยก
ธุ์รีกิจชัดเจนในการีดำาเนินงาน เพื�อเข้าส่่
สเตจการีขยายธุ์รีกิจของ SAWAD แบบ 
New S Curve มองเป็นปัจจัยบวกต่อ BFIT 
เก็งกำาไรีไหวเจ้าค่ะ ใครีอยากได้ข้อม่ล
ถืามตอบ แบบเรียีบไทม์อย่าลืมแอดมา

เจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า….

เจ๊เก็งหุ้น

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 ***การีลงทุนมคีวามเสี�ยง ผ่้ลงทุนโปรีดศก้ษาข้อม่ล

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 ***โปรีดใชวิ้จารีณญาณในการีตัดสนิใจด้วยตัวท่านเอง

 ***ด่กรีาฟด่เทคนิคปรีะกอบการีตัดสินใจนะคะ 

บางตัวอาจซิ่ิ�งบางตัวไม่ซิ่ิ�งไม่หลุดแนวรีบัก็ถืือได้ น่าจะ

ให้ซิ่ิ�งปร่ีด๊ปรีา๊ดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ปรีะสบความสำาเรีจ็ค่า

 ***ปล.สำาคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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วิตกเงินเฟ้อ้!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

RAM รีบั 46 - 47

ต้าน 50 - 53.75

คัท 44.50

IMH รีบั 17.20 - 17.50

ต้าน 18.50 - 20.00

คัท 15.60
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