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เผยทิิศทิางธุุรกิิจ
ช่่วงคร่�งปีีหลััง 65 โตแกิร่ง

พร้อมเทิรดบนกิระดาน MAI ปีีน้�

CHIC

CHIC เผยทิิศทิางธุุรกิิจช่่วงคร่�งปีีหลััง 65 
โตแกิร่ง เปิีดปีระเทิศหนุุนุกิิจกิรรมทิาง
เศรษฐกิิจภาคเอกิช่นุ-อสัังหาฟ้ื้�นุ ความ
ต้องกิารใช้่เฟื้อร์นุเิจอร์เพิิ่�ม เดินุหนุา้กิลัยุทิธ์ุ
สัร้างกิารเติบโตด้วย New S Curve ใหม่  
ขยายบริกิาร “Chic Design Studio” 
ออกิแบบตกิแต่งภายในุแลัะรับเหมาก่ิอสัร้าง
ครบวงจร  เพิิ่�มช่่องทิางกิารให้บริกิารเช่่าแลัะ
รับจัดตกิแต่งเฟื้อร์นุิเจอร์-ของตกิแต่งบ้านุ
โดย Stylist “Chic Rent In Style” ป้ี�มราย
ได้ต่อยอดธุุรกิิจหลัักิ เล็ังทิำาเลัคุณภาพิ่ขยาย
สัาขาใหม่ ปีรับปีรุงพ้ิ่�นุท่ิ�ร้านุค้าเช่่า สัร้าง 
Recurring Income เสัริมศักิยภาพิ่กิาร
แข่งขันุ พิ่ร้อมลุัยนุำาบริษัทิเข้าจดทิะเบ่ยนุในุ
ตลัาดหลัักิทิรัพิ่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

นายกิจจา	ปัทมสัตยาสนธิิ	กริริมการิ
ผู้้�จัดการิ	บริิษััท	ชิิค	รีิพัับบลิิค	จำากัด	
(มหาชิน)	หร้ิอิ	“CHIC” ผ้้จัดจำาหนุ่าย
เฟื้อร์นุิเจอร์ สิันุค้าตกิแต่งบ้านุ ของใช้่ในุ
บ้านุ ท่ิ�นุอนุแลัะเคร้�องนุอนุครบวงจร ในุ
ร้ปีแบบร้านุค้าเด่�ยวขนุาดใหญ่่ ภายใต้
แบรนุด์หลัักิ “ชิ่ค ร่พัิ่บบลิัค” (CHIC) แลัะ 
“รินุ่า เฮย์” (RINA HEY) แลัะสัินุค้านุำาเข้า
จากิต่างปีระเทิศภายใต้  แบรนุด์ “แอช่ล่ัย์” 
(Ashley) เปิีดเผยว่า ภาพิ่รวมทิิศทิางธุุรกิิจ
ของบริษัทิในุช่่วงคร่�งปีีหลััง 2565 คาดว่า
จะม่กิารเติบโตท่ิ�ด่ ป้ีจจัยสันัุบสันุุนุจากิกิาร
เปิีดปีระเทิศ ส่ังผลัให้เกิิดกิารขับเคล้ั�อนุ

ทิางเศรษฐกิิจของภาคเอกิช่นุ ทัิ�งภาคกิาร
ให้บริกิาร ภาคกิารท่ิองเท่ิ�ยว รวมถ่ึงภาค
อสัังหาริมทิรัพิ่ย์ ส่ังผลัด่ต่อความต้องกิาร
ใช้่เฟื้อร์นุิเจอร์เพิิ่�มข่�นุ

แผนุกิารดำาเนุินุธุุรกิิจในุช่่วงคร่�งปีีหลััง 
2565 บริษัทิมุ่งเนุ้นุกิลัยุทิธ์ุสัร้างกิารเติบโต
ด้วย New S Curve ใหม่ โดยป้ีจจุบันุบริษัทิ
ม่สััดส่ัวนุรายได้แบ่งเป็ีนุ ธุุรกิิจจัดจำาหนุ่าย
เฟื้อร์นุิเจอร์แลัะสิันุค้าตกิแต่ง 52% ธุุรกิิจ
งานุโครงกิาร 44% ธุุรกิิจออกิแบบแลัะ
ตกิแต่งภายในุ 1% แลัะธุุรกิิจให้บริกิาร 3% 

จากิกิารขยายบริกิาร ให้บริกิารออกิแบบแลัะ
ตกิแต่งภายในุแบบครบวงจร รวมถ่ึงจัดหา
เฟื้อร์นุเิจอร์พิ่ร้อมติดตั�งแบบติดผนุงั (Built 
in) แบบลัอยตัว (Loose Furniture) สัำาหรับ
งานุโครงกิาร คอนุโดมเินุย่ม บ้านุ ร้านุอาหาร 
คาเฟ่ื้ โรงแรม ภายใต้ช้่�อ “Chic Design 
Studio”   อ่กิทัิ�ง เพิิ่�มช่่องทิางกิารให้บริกิาร 
“Chic Rent In Style” ธุุรกิิจให้เช่่าแลัะรับ
จัดตกิแต่งเฟื้อร์นุิเจอร์ ของตกิแต่งบ้านุ
โดย Stylist / Interior Designer แบบ
ครบวงจร เพ้ิ่�อตอบโจทิย์กิลุ่ัมล้ักิค้า บริษัทิ
อสัังหาริมทิรัพิ่ย์ บริษัทิรับออกิแบบแลัะ
ตกิแต่ง นุักิออกิแบบอิสัระ เจ้าของบ้านุ 
แลัะบริษัทิรับจัดงานุต่าง ๆ ท่ิ�ต้องกิารเช่่า
เฟื้อร์นุิเจอร์แลัะของตกิแต่งบ้านุเพ้ิ่�อใช้่จัด
ห้องตัวอย่าง งานุโฆษณา-ปีระช่าสััมพัิ่นุธ์ุ 
งานุอ่เวนุท์ิระยะสัั�นุ เป็ีนุต้นุ

สัำาหรับธุุรกิิจจัดจำาหนุ่ายเฟื้อร์นุิเจอร์แลัะ
สิันุค้าตกิแต่งบ้านุ เตร่ยมขยายสัาขาใหม่
ในุพ้ิ่�นุท่ิ�หร้อจังหวัดท่ิ�ม่ศักิยภาพิ่กิารเติบโต
ส้ัง รวมถ่ึงให้ความสัำาคัญ่กัิบกิารพัิ่ฒนุา
ผลิัตภัณฑ์์ใหม่ ๆ อย่างสัมำ�าเสัมอเพ้ิ่�อสัร้าง
เทิรนุด์ให้ทัินุสัมยั เพิิ่�มมล้ัค่าเพิิ่�มให้กัิบสิันุคา้ 
ควบค่้กัิบกิลัยุทิธ์ุ O2O (Offline to Online 
แลัะ Online to Offline) เพิิ่�มศักิยภาพิ่ช่่อง
ทิางจำาหนุ่ายสิันุค้าผ่านุออนุไลันุ ์เพ้ิ่�อรองรับ
ความต้องกิารท่ิ�ม่แนุวโนุ้มเพิิ่�มข่�นุในุอนุาคต  
ป้ีจจุบันุ บริษัทิม่ ช่่องทิางจำาหนุ่ายผ่านุ
เว็บไซต์ www.chicrepublicthai.com, 
www.rinahey.com, https://store.
ashleyfurniturehomestore.co.th 
Facebook: Chic Republic Line@Chic 
Republic แลัะแพิ่ลัตฟื้อร์ม Shopee, 
Lazada, NocNoc, Central Online แลัะ 
JD Central 

นุอกิจากินุ่� ธุุรกิิจจำาหนุา่ยสิันุค้าเฟื้อร์นุเิจอร์
พิ่ร้อมติดตั�งสัำาหรับงานุโครงกิารภายในุ
ปีระเทิศ ม่กิระแสัตอบรับท่ิ�ด่จากิบริษัทิ
พัิ่ฒนุาอสัังหาริมทิรัพิ่ย์ขนุาดใหญ่่ เตร่ยม
เจาะกิลุ่ัมล้ักิค้าโครงกิารแนุวราบเพิ่ิ�ม เช่่นุ 
บ้านุเด่�ยว ทิาวนุ์โฮม โรงแรม แลัะโรง
พิ่ยาบาลั สัร้างยอดขายแลัะอัตรากิำาไรขั�นุ
ต้นุให้มากิข่�นุ
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ในุส่ัวนุของธุุรกิิจกิารให้บริกิารพ้ิ่�นุท่ิ�เช่่า บริษัทิปีรับกิลัยุทิธ์ุ เพ้ิ่�อด่งด้ดล้ักิค้าให้เข้ามาเย่�ยมช่มสิันุค้าหนุ้าร้านุเตร่ยมปีรับปีรุงพ้ิ่�นุท่ิ�จัดวาง
สิันุค้าภายในุสัาขาบางสัาขา เพิิ่�มพ้ิ่�นุท่ิ�เช่่าสัำาหรับร้านุค้า ร้านุอาหารแลัะเคร้�องด้�มแบรนุด์ท่ิ�ม่ช้่�อเส่ัยงแลัะส่ังเสัริมธุุรกิิจของบริษัทิฯให้มากิ
ข่�นุ สัร้างรายได้จากิกิารให้เช่่าพ้ิ่�นุท่ิ�แลัะค่าบริกิาร

“จากิสัถึานุกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดโควดิ-19 ส่ังผลัให้กิารดำาเนุนิุงานุบรษิทัิได้รบัผลักิระทิบ ทิำาให้บรษิทัิเร่งปีรบัตวั เพิ่้�อสัร้างภม้คิุม้กินัุพิ่ร้อม
รับม้อกิับวิกิฤติต่าง ๆ ในุปี้จจุบันุได้ กิารปีรับกิลัยุทิธุ์สัร้างกิารเติบโตด้วย New S Curves ใหม่ เริ�มเห็นุสััดสั่วนุรายได้ในุแต่ลัะกิลัุ่มธุุรกิิจ
ปีรับตวัเพิิ่�มข่�นุในุไตรมาสั 1/65  แลัะคาดว่าจะม่ทิศิทิางเติบโตทิ่�ด่ต่อเนุ้�อง บริษทัิจ่งม่ความพิ่ร้อมในุกิารเข้าจดทิะเบ่ยนุในุตลัาดหลัักิทิรพัิ่ย์ฯ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) เพิ่้�อรองรับแผนุกิารลังทิุนุทิ่�จะสัร้างกิารเติบโตในุอนุาคต” นุายกิิจจากิลั่าว

ทิั�งนุ่� บริษัทิจะทิำากิารเสันุอขายหุ้นุไอพิ่่โอจำานุวนุ 360 ลั้านุหุ้นุ ม้ลัค่าทิ่�ตราไว้หุ้นุลัะ 0.50 บาทิ คิดเปี็นุร้อยลัะ 26.47 ของจำานุวนุหุ้นุทิั�งหมด
หลัังเสันุอขาย IPO โดยม่บริษัทิหลัักิทิรัพิ่ย์ เมย์แบงกิ์ (ปีระเทิศไทิย) จำากิัด (มหาช่นุ) ในุฐานุะทิ่�ปีร่กิษาทิางกิารเงินุ แลัะจะทิำากิารโรดโช่ว์ให้
แกิ่ผ้้ทิ่�สันุใจ นุักิลังทิุนุกิลัุ่มต่างๆ แลัะปีระช่าช่นุทิั�วไปี ผ่านุร้ปีแบบออนุไลันุ์ (Facebook Live) สัามารถึติดตามรับฟื้้งกิารนุำาเสันุอข้อม้ลัได้
ในุช่่องทิาง FB : Chic Republic
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เผยด้มานด์ช่าวต่างช่าติเดินทิางเท้ิ�ยวไทิยค่กิคักิ  
ดันว้รันดา สมุย – โซ แบงคอกิ 

อัตราจองห้องพักิเกิิน 70%

VRANDA

VRANDA เผยด่มานุด์ต่างช่าติเดินุทิางท่ิองเท่ิ�ยว
ไทิยด่ข่�นุต่อเนุ้�อง นุักิท่ิองเท่ิ�ยวอินุเด่ย มาเลัเซ่ย 
สิังคโปีร์ค่กิคักิ หลัังเปิีดปีระเทิศ ปีล้ั�มว่รันุดา 
สัมุยแลัะ โซ แบงคอกิ อัตรากิารเข้าพัิ่กิเติบโต 
มั�นุใจปีระกิาศยกิเลิักิระบบไทิยแลันุด์พิ่าสัด่เดย์ 1 
กิ.ค.2565 รวมถ่ึงกิารท่ิองเท่ิ�ยวแห่งปีระเทิศไทิย 
(ทิทิทิ.) ลุัยจัดโรดโช่วช่์่วยหนุุนุตลัาดตา่งปีระเทิศ 
ส่ัวนุโครงกิารเราเท่ิ�ยวด้วยกัินุ เฟื้สั 4 เพิิ่�ม 1.5 
ล้ัานุสิัทิธิุ สัร้างโมเมนุตัมดันุตลัาดนุักิท่ิองเท่ิ�ยว
ไทิยคร่กิคร้�นุ มั�นุใจปีีนุ่�ฟ้ื้�นุตัวแข็งแกิร่ง 

นายวีริวัฒน์	อิงิค์วาสิฏฐ์์	ปริะธิาน
เจ�าหน�าที�บริิหาริ	บริิษััท	 วีริันดา	 รีิสอิร์ิท	
จำากัด	(มหาชิน)	หร้ิอิ	VRANDA ผ้้นุำาธุุรกิิจ
โรงแรม ร่สัอร์ทิแลัะพัิ่ฒนุาอสัังหาริมทิรัพิ่ย์ เปิีด
เผยว่า สัถึานุกิารณ์กิารท่ิองเท่ิ�ยวของปีระเทิศไทิย 
เริ�มฟ้ื้�นุตัวอย่างแข็งแกิร่ง โดยนุักิท่ิองเท่ิ�ยวต่าง
ช่าติ อาทิิ อินุเด่ย มาเลัเซ่ย สิังคโปีร์ อเมริกิา 
ฯลัฯ เริ�มกิลัับมาแล้ัว หลัังจากิรัฐบาลัไทิยเริ�มเปิีด
ปีระเทิศ  แลัะท่ิองเท่ิ�ยวแห่งปีระเทิศไทิย (ทิทิทิ.)  
มุ่งส่ังเสัริมกิารเดินุทิางมายังปีระเทิศไทิย ขณะท่ิ�
ล่ัาสุัดศ้นุย์บริหารสัถึานุกิารณ์โควิด-19 (ศบค.) 
ปีระกิาศยกิเลัิกิระบบไทิยแลันุด์พิ่าสั แลัะยกิเลัิกิ
กิารบังคับนุกัิท่ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติทิำาปีระกัินุสุัขภาพิ่ 
ม่ผลัตั�งแต่ 1 กิ.ค. 2565 เป็ีนุต้นุไปี โดยให้นุักิ
ท่ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติแค่แสัดงใบรับรองกิารฉ่ีด
วัคซ่นุ (Certificate of Vaccination) หร้อแสัดง
ผลักิารตรวจหาเช้่�อโควิดเป็ีนุลับด้วยวิธุ่ตามท่ิ�
กิำาหนุด ซ่�งจะส่ังผลัด่กัิบตลัาดกิารท่ิองเท่ิ�ยวอย่าง
เห็นุได้ชั่ด

นุอกิจากินุ่�  ยั งม่ สััญ่ญ่าณบวกิสันุับสันุุนุ
อุตสัาหกิรรมท่ิองเท่ิ�ยวของปีระเทิศไทิย หลััง
จากิปีระเทิศจ่นุเริ�มผ่อนุคลัายกิารเดินุทิางขาเข้า

ปีระเทิศอย่างต่อเนุ้�อง ด้วยกิารลัดจำานุวนุวันุ
กัิกิตัวเป็ีนุ 7 วันุ แลัะตรวจสุัขภาพิ่ท่ิ�บ้านุ 3 วันุ 
จากิท่ิ�ผ่านุมาได้ทิดลัองปีรับลัดจากิ 21 วันุเหล้ัอ 
14 วันุ ในุสัถึานุกัิกิตัวท่ิ�รัฐบาลัจัดให้ ซ่�งจะส่ัง
ผลัให้นุักิท่ิองเท่ิ�ยวจ่นุเริ�มกิลัับมาเดินุทิางท่ิอง
เท่ิ�ยวในุปีระเทิศไทิยเพิ่ิ�มข่�นุอย่างต่อเนุ้�อง สัำาหรับ
ตลัาดนุักิท่ิองเท่ิ�ยวช่าวจ่นุนัุบว่าตลัาดหลัักิของ
ปีระเทิศไทิย โดยเม้�อปีี 2562 ครองอันุดับเดินุ
ทิางเข้ามาท่ิองเท่ิ�ยวในุปีระเทิศไทิยส้ังสุัดเป็ีนุ
ปีระวัติกิารณ์   

ภาพิ่รวมธุุรกิิจโรงแรมแลัะร่สัอร์ทิของบริษัทิฯ
เองก็ิเริ�มฟ้ื้�นุตัวเร็วข่�นุตั�งแต่เด้อนุ เม.ย. เป็ีนุต้นุมา 
จากินุโยบายผ่อนุคลัายมากิข่�นุตามลัำาดับ ทิำาให้
ยอดจองห้องพัิ่กิด่ข่�นุอย่างต่อเนุ้�อง โดยในุเดสัติ
เนุชั่�นุท่ิ�นุักิท้ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติช้่�นุช่อบ ทัิ�งว่รันุดา 
คอลัเล็ักิชั่นุ สัมุย แลัะ โซ แบงคอกิ ล้ัวนุเป็ีนุจุด
หมายท่ิ�ได้รับความนุยิมของนัุกิท่ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติ 
ท่ิ�รอคอยกิารกิลัับมาเย้อนุ โดยส่ังผลัให้อัตราเข้า
พัิ่กิของนุักิท่ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติในุร่สัอร์ทิ ว่รันุดา 
คอลัเลั็กิชั่นุ สัมุย - ร็อคก่ิ� ร่สัอร์ทิ (Veranda 
Collection Samui - Rocky’s Resort)  ม่แนุว
โนุ้มเพิิ่�มข่�นุถ่ึง 80% ในุเด้อนุกิรกิฎาคมเป็ีนุต้นุไปี 
ส่ัวนุท่ิ� โซ แบงคอกิ ( SO/Bangkok ) คาดว่าจะ
ปีรับส้ังข่�นุกิว่า 70%  ตั�งแต่กิรกิฎาคมเช่่นุกัินุ 

นุอกิจากินุ่�ท่ิองเท่ิ�ยวแห่งปีระเทิศไทิย (ทิทิทิ.) จัด
โรดโช่ว์โปีรโมตในุเกิาหล่ัใต้ ซ่�งนุับว่าเป็ีนุหนุ่�งในุ
ตลัาดนุักิท่ิองเท่ิ�ยวท่ิ�สัำาคัญ่ของปีระเทิศไทิยในุ
ภ้มิภาคเอเช่่ยตะวันุออกิ โดยจะเปิีดเจรจาทิาง
ธุุรกิิจระหว่างผ้้ปีระกิอบกิารท่ิองเท่ิ�ยวของไทิย
แลัะเกิาหล่ัใต้เป็ีนุครั�งแรกิในุรอบ 2 ปีี นุอกิจากิ
นุ่�ได้เพิิ่�มเท่ิ�ยวบินุจากิเกิาหล่ัใต้มายังปีระเทิศไทิย 
แลัะนุำาเสันุอตั�วเคร้�องบินุในุราคาท่ิ�เข้าถ่ึงกิลุ่ัม

เป้ีาหมายในุวงกิว้าง เพ้ิ่�อกิระตุ้นุบรรยากิาศกิาร
เดินุทิางท่ิองเท่ิ�ยวของนัุกิท่ิองเท่ิ�ยวต่างช่าติ โดย
เฉีพิ่าะไตรมาสั 4 ท่ิ�จะเปี็นุไฮซ่ซั�นุของกิารทิ่อง
เท่ิ�ยว  ส่ัวนุบรรยากิาศกิารเดินุทิางท่ิองเท่ิ�ยว
ของคนุไทิยทิว่ความค่กิคักิอย่างต่อเนุ้�องในุช่่วง
ไตรมาสั 3 หลัังจากิโครงกิารเราเท่ิ�ยวด้วยกัินุ 
เฟื้สั 4 ขยายจำานุวนุสิัทิธิุเพิิ่�มอ่กิ 1.5 ล้ัานุสิัทิธิุ แลัะ
ขยายระยะเวลัาสิั�นุสุัดดำาเนิุนุโครงกิารเป็ีนุเด้อนุ
ตุลัาคม 2565   

สัำาหรับกิลัยุทิธ์ุกิารตลัาด VERANDA มุ่งมั�นุ
ตอกิยำ�าเป็ีนุผ้้นุำาธุุรกิิจไลัฟ์ื้สัไตล์ัท่ิ�ม่ด่ไซนุ์เป็ีนุ
เอกิลัักิษณ์ พิ่ร้อมมอบปีระสับกิารณ์ด้านุกิาร
บริกิารท่ิ�สัร้างความปีระทัิบใจ ซ่�งขณะนุ่�โรงแรม
แลัะร่สัอร์ทิในุเคร้อเตร่ยมต้อนุรับนุักิท่ิองเท่ิ�ยว
ต่างช่าติเต็มท่ิ� ได้แก่ิ โรงแรมโซ แบงคอกิ (SO/
Bangkok) เป็ีนุ Top of Mind ของนุักิท่ิองเท่ิ�ยว
เกิาหล่ั แลัะสัมยุถ้ึอว่าเป็ีนุ เดสัติเนุชั่�นุยอดฮิตของ
ล้ักิค้าต่างช่าติ โดย ว่รันุดา คอลัเล็ักิชั่นุ สัมุย – 
ร็อคก่ิ� ร่สัอร์ทิเป็ีนุสัถึานุท่ิ�ท่ิ�ได้รับความนุิยมอันุ
ดับต้นุๆ ของเกิาะสัมุยท่ิ�ค่้รักิต่างช่าติมาจัดงานุ
แต่งงานุ โดยเฉีพิ่าะตลัาดยุโรปี ส่ัวนุอ่กิ 3 โรงแรม
แลัะร่สัอร์ทิ ได้แก่ิ ว่รันุดา ไฮ ร่สัอร์ทิ เช่่ยงใหม่ - 
เอ็มแกิลัเลัอร่ (Veranda High Resort Chiang 
Mai – MGallery) ,ว่รันุดา ร่สัอร์ทิ พัิ่ทิยา นุา
จอมเท่ิยนุ-เอ็มแกิลัเลัอร่ (Veranda Resort 
Pattaya Na Jomtien -MGallery) แลัะว่รันุ
ดา ร่สัอร์ทิ แอนุด์ วิลัล่ัา หัวหินุ ช่ะอำา (Veranda 
Resort and Villas Hua Hin Cha Am) เป็ีนุท่ิ�
นุิยมในุกิลุ่ัมนุักิท่ิองเท่ิ�ยวไทิยรวมถ่ึงตลัาดยุโรปี
แลัะอินุเด่ย มั�นุใจว่าจะได้รบักิระแสัตอบรับท่ิ�ด่จากิ
นุักิท่ิองเท่ิ�ยว แลัะผลัักิดันุบริษัทิฯ ฟ้ื้�นุตัวอย่าง
แข็งแกิร่งได้ตามเป้ีาหมาย   
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ไฟเข้ียวเพิ�มทุินเสริมเข้ี�ยวธุุรกิิจรพ.แกิร่ง 
หนุนผลังานโตอย่างมั�นคง

ผู้้�ถ้ือิหุ�น	EKH

ผ้้ถ้ึอหุ้นุ EKH อนุุมัติจัดสัรรหุ้นุเพิิ่�มทุินุ
แบบ PP ไม่เกิินุ 40 ล้ัานุหุ้นุของทุินุจด
ทิะเบ่ยนุหลัังเพิิ่�มทุินุในุราคาหุ้นุลัะ 7.20 
บาทิ ให้กัิบ บมจ.โรงพิ่ยาบาลัรามคำาแหง 
(RAM) จำานุวนุ 35 ล้ัานุหุ้นุ แลัะ นุายแพิ่ทิย์
รัช่ต์ช่ยุตม์ จ่ระพิ่รปีระภา จำานุวนุ 5 ล้ัานุ
หุ้นุ เสัริมความแข็งแกิร่งด้านุกิารเงินุ แลัะ
รองรับแผนุรุกิขยายธุุรกิิจโรงพิ่ยาบาลัในุ
อนุาคต ฟื้ากิ “นุายแพิ่ทิย์อำานุาจ เอ้�ออาร่
มิตร” ระบุกิารจัดสัรรหุ้นุเพิิ่�มทุินุในุครั�งนุ่� 
ทิำาให้ฐานุทุินุแข็งแกิร่ง เพิิ่�มศักิยภาพิ่ด้านุ
บริกิารมากิยิ�งข่�นุในุระยะยาว สันุับสันุุนุ
กิารเติบโตอย่างมั�นุคง 
 
นายแพัทย์อิำานาจ 	 เ อ้ิ� อิอิา รีิ มิตริ	
กริริมการิแลิะผู้้�อิำานวยการิโริงิพัยาบาลิ	
บริิษััท	เอิกชัิยการิแพัทย์	จำากัด	(มหาชิน)	
หร้ิอิ	EKH ผ้้ปีระกิอบธุุรกิิจสัถึานุพิ่ยาบาลั
เอกิช่นุในุจังหวัดสัมุทิรสัาคร เปิีดเผยว่า 
ท่ิ�ปีระชุ่มวิสัามัญ่ผ้้ถ้ึอหุ้นุบริษัทิฯครั�งท่ิ� 
1/2565 มม่ติอนุมุติักิารเพิ่ิ�มทุินุจดทิะเบ่ยนุ
ของบริษัทิฯ จำานุวนุ 20,000,000 บาทิ 
จากิทุินุจดทิะเบ่ยนุภายหลัังกิารจ่ายหุ้นุ
ป้ีนุผลัจำานุวนุ 389,999,780.50 บาทิ เป็ีนุ
ทุินุจดทิะเบ่ยนุ จำานุวนุ 409,999,780.50 
บาทิ ม้ลัค่าท่ิ�ตราไว้หุ้นุลัะ 0.50 บาทิ 
โดยกิารออกิหุ้นุสัามัญ่เพิิ่�มทุินุจำานุวนุ 

40,000,000 หุ้นุ โดยจัดสัรรให้บุคคลัในุ
วงจำากัิด (Private Placement) ได้แก่ิ 
บมจ.โรงพิ่ยาบาลัรามคำาแหง (RAM) 
จำานุวนุ 35 ล้ัานุหุ้นุ แลัะ นุายแพิ่ทิย์รัช่ต์
ช่ยุตม์ จ่ระพิ่รปีระภา จำานุวนุ 5 ล้ัานุหุ้นุ ซ่�ง
ราคาเสันุอขายหุ้นุเท่ิากัิบ 7.20 บาทิตอ่หุ้นุ
           
สัำาหรับวัตถุึปีระสังค์ของกิารเพิิ่�มทุินุ
ในุครั�งนุ่� เพ้ิ่�อเสัริมความแข็งแกิร่งทิาง
ด้านุกิารเงินุในุระยะยาว แลัะเป็ีนุกิารหา
พัิ่นุธุมติรทิางธุุรกิิจทิ่�แข็งแกิร่ง ถ้ึอเปีน็ุกิาร
สัร้างภาพิ่ลัักิษณ์ท่ิ�ด่ให้กัิบบริษัทิฯ รวมถ่ึง
เพิิ่�มปีระสิัทิธิุภาพิ่ในุกิารจัดหาทิรัพิ่ยากิร
ทิางกิารแพิ่ทิย์ อาทิิ ยา เวช่ภัณฑ์์ แลัะ
อุปีกิรณ์ทิางกิารแพิ่ทิย์ อ่กิทัิ�งเป็ีนุกิาร
สัร้างจุดแข็งให้กัิบบริษัทิฯ โดยกิารเพิิ่�ม
บุคลัากิรทิางกิารแพิ่ทิย์ เพิิ่�มศักิยภาพิ่
ในุกิารให้บริกิารมากิข่�นุ โดยเฉีพิ่าะศ้นุย์
อุบัติเหตุแลัะแผนุกิศัลัยกิรรมกิระด้กิแลัะ
ข้อ ซ่�งม่ผ้้เข้ารับบริกิารแลัะม่รายได้เป็ีนุ
อันุดับต้นุของโรงพิ่ยาบาลั อ่กิทัิ�งเป็ีนุกิาร
รองรับกิารให้บริกิารในุโรงพิ่ยาบาลัค้นุ 
ซ่�งเป็ีนุโรงพิ่ยาบาลัเฉีพิ่าะทิางสัำาหรับผ้้
ส้ังอายุ โดยในุไตรมาสั 3/2565 บริษัทิฯ 
เตร่ยมเปิีดให้บริกิาร คาดว่าจะช่่วยสัร้าง
รายได้เพิิ่�มข่�นุปีระมาณ 70-80 ล้ัานุบาทิ
ต่อปีี  

นุอกิจากินุ่�ทิำาให้บริษัทิฯ ม่เงินุทุินุสัำาหรับ
กิารขยายโรงพิ่ยาบาลัในุป้ีจจุบันุ กิาร
ลังทุินุในุอุปีกิรณ์ทิางกิารแพิ่ทิย์ กิาร
ลังทุินุโรงพิ่ยาบาลัแห่งใหม่ แลัะธุุรกิิจด้านุ
กิารแพิ่ทิย์อ้�นุ ๆ อันุเป็ีนุกิารเสัริมความ
แข็งแกิร่งให้ธุุรกิิจหลัักิของโรงพิ่ยาบาลั 
ซ่�งคาดว่าจะม่โครงกิารเกิิดข่�นุในุอนุาคต
ภายในุ 3 ปีี ทิำาให้บริษัทิฯ มม้่ลัค่าทิางบัญ่ช่่ 
(Book Value) ส้ังข่�นุปีระมาณร้อยลัะ 
27  ซ่�งจะส่ังเสัริมความมั�นุคงทิางกิารเงินุ
ในุระยะยาวสัำาหรับบริษัทิต่อไปี
 
“กิารขายหุ้นุ PP ครั�งนุ่� ทิำาให้บริษัทิฯ ม่
แหล่ังเงินุทุินุเพิิ่�มเติม เพ้ิ่�อใช้่รองรับกิาร
ขยายธุุรกิิจโรงพิ่ยาบาลัของบริษัทิฯ ในุ
อนุาคตให้เป็ีนุไปีตามเป้ีาหมายท่ิ�วางไว้  
ซ่�งจะช่่วยเสัริมสัร้างความแข็งแกิร่งแลัะ
มั�นุคงทิางกิารเงินุ ส่ังผลัให้ธุุรกิิจของบริ
ษัทิฯ เติบโตได้อย่างต่อเนุ้�องในุระยะยาว 
โดยบริษัทิฯ มเ่ป้ีาหมายท่ิ�จะขยายส่ัวนุงานุ
ด้านุสุัขภาพิ่ต่างๆ รวมถึง่ลังทุินุในุธุุรกิิจท่ิ�
เก่ิ�ยวข้องกัิบสุัขภาพิ่ เพ้ิ่�อสัร้างม้ลัค่าเพิิ่�ม
แลัะสัามารถึรองรับกิารเข้าใช้่บริกิารของ
ปีระช่าช่นุได้เป็ีนุอย่างด่ ซ่�งจะทิำาให้ธุุรกิิจ
ของกิลุ่ัมบริษัทิฯ มเ่สัถ่ึยรภาพิ่มากิข่�นุจากิ
กิารให้บริกิารท่ิ�ครบวงจร ” นุายแพิ่ทิย์
อำานุาจกิล่ัาว
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ธุุรกิิจเรือขีนส่งระหว่างปีระเทิศเติบโตเด่น 
หลัังเริ�มให้บริกิารเรือ VLCC ลัำาท้ิ� 2 

แก่ิกิลุ่ัมไทิยออยล์ั

PRM	มั�นใจ

PRM มั�นุใจกิลุ่ัมธุุรกิิจเร้อขนุส่ังระหว่างปีระเทิศปีีนุ่�สัดใสั 
หลัังเริ�มให้บริกิารเร้อ VLCC ลัำาท่ิ� 2 ขนุาดบรรทุิกิ 279,900 
DWT แกิ่กิลุ่ัมไทิยออยลั์ ภายใต้สััญ่ญ่าระยะเวลัา 10 ปีี 
หนุุนุศักิยภาพิ่กิารดำาเนิุนุธุุรกิิจ เสัริมสัร้างความมั�นุคงด้านุ
รายได้ในุระยะยาว 
 
นายวิริิทธิิ�พัลิ	 จุไริสินธ์ุิ	 ผู้้�อิำานวยการิสาย
งิานการิเงิินแลิะบัญชีิ	บริิษััท	พัริิมา	มารีิน	จำากัด	
(มหาชิน)	 หร้ิอิ	 PRM	 ผ้้ให้บริกิารขนุส่ังแลัะจัดเก็ิบ
ผลิัตภัณฑ์์ปิีโตรเล่ัยม แลัะปีิโตรเคม่เหลัวทิางเร้อรายใหญ่่
ท่ิ�สุัดของปีระเทิศไทิย เปิีดเผยว่า กิลุ่ัมธุุรกิิจเร้อขนุส่ัง
ระหว่างปีระเทิศในุปีีนุ่�ม่แนุวโนุ้มกิารเติบโตท่ิ�ด่ แลัะจะเป็ีนุ
แรงขับเคล้ั�อนุท่ิ�สัำาคัญ่ต่อกิารสัร้างผลักิารดำาเนุินุงานุของ 
PRM ให้แข็งแกิร่งแลัะยั�งย้นุ หลัังจากิบริษัทิฯ เริ�มให้บริกิาร
เร้อ VLCC ท่ิ�ม่ขนุาดบรรทุิกิ 279,900 DWT แก่ิกิลุ่ัมไทิย
ออยล์ั ตั�งแต่วันุท่ิ� 5 มถุิึนุายนุท่ิ�ผ่านุมา ซ่�งถ้ึอเป็ีนุเร้อ VLCC 
ลัำาท่ิ� 2 ภายใตสั้ัญ่ญ่า Time Charter ระยะเวลัา 10 ปีี ซ่�งจะ
ช่่วยส่ังเสัริมศักิยภาพิ่กิารให้บริกิารท่ิ�ด่ยิ�งข่�นุ แลัะสันุบัสันุนุุ
ความมั�นุคงของรายได้ในุระยะยาว  

ทัิ�งนุ่� นุับตั�งแต่บริษัทิฯ ได้เริ�มให้บริกิารเร้อ VLCC ลัำาแรกิ 
เพ้ิ่�อให้บริกิารขนุส่ังปิีโตรเล่ัยมระหว่างปีระเทิศในุช่่วงกิลัาง
ปีี 2564 ท่ิ�ผ่านุมา ทิำาให้กิลุ่ัมธุุรกิิจดังกิล่ัาวสัร้างรายได้
เติบโตอย่างโดดเด่นุ แลัะช่่วยทิำาให้พิ่อร์ตรายได้ของแต่ลัะ
กิลุ่ัมธุุรกิิจม่ความสัมดุลัมากิข่�นุ โดยสััดส่ัวนุรายได้จากิ

กิลุ่ัมธุุรกิิจนุ่�เพิิ่�มข่�นุเป็ีนุ 5.6% ของรายได้รวม (ข้อม้ลั ณ 
ไตรมาสั 1/2565) ซ่�งเป็ีนุหนุ่�งในุแนุวทิางกิารบรหิารจัดกิาร
ความเส่ั�ยง เพ้ิ่�อเอาช่นุะกัิบความท้ิาทิายแลัะสัร้างกิารเติบโต
ได้ในุทุิกิสัถึานุกิารณ์    

“เราปีระเมินุว่า ธุุรกิิจเร้อขนุส่ังระหว่างปีระเทิศในุปีีนุ่�จะม่
แนุวโนุ้มเติบโตอย่างม่นุัยสัำาคัญ่ แลัะเป็ีนุพิ่อร์ตรายได้ท่ิ�ม่
ความมั�นุคง หลัังจากิเริ�มให้บริกิารเร้อ VLCC ลัำาท่ิ� 2 ซ่�ง
เข้ามาช่่วยสัร้างกิารเติบโตทิ่�ด่ในุคร่�งปีีหลััง ทิำาให้สััดส่ัวนุ
รายได้ของกิลุ่ัมธุุรกิิจนุ่�เพิิ่�มข่�นุ แลัะยังเป็ีนุแรงขับเคล้ั�อนุท่ิ�
จะต่อเนุ้�องไปีถึ่งปีีหนุ้า หลัังจากิ PRM ม่แผนุส่ังมอบเร้อ 
VLCC ลัำาท่ิ� 3 เพ้ิ่�อให้บริกิารแก่ิกิลุ่ัมไทิยออยล์ัเพิิ่�มเติม ในุ
ช่่วง ไตรมาสั 4/2565 อ่กิด้วย” นุายวิริทิธิุ�พิ่ลั กิล่ัาว  
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Kave Town Colony ม.กิรุงเทิพ
 เปิีดจองครั�งแรกิรอบพิเศษ 

ทุิบสถิิติวันเด้ยวสร้างยอดขีายสูงกิว่า 42% 
ขีองมูลัค่าโครงกิารทัิ�งหมด

ASW	เผู้ยโคริงิการิใหม่

ASW โช่ว์ความสัำาเร็จผ้้นุำาแคมป้ีสั คอนุโด 
ท่ิ�ตอบโจทิย์ไลัฟ์ื้สัไตล์ั Gen Z  ยกิด่มานุด์
นุักิลังทุินุแลัะซ้�อเพ้ิ่�อกิารอย่้อาศัยทิะลัักิ 
เผยฟีื้ดแบ็กิโครงกิารใหม่ Kave Town 
Colony ม.กิรุงเทิพิ่ มาแรง หลัังเปิีดจอง
ครั�งแรกิรอบพิ่เิศษ ทุิบสัถิึติวันุเด่ยวสัรา้ง
ยอดขายส้ังกิวา่ 42% ของมล้ัคา่โครงกิาร
ทัิ�งหมด หร้อคิดเป็ีนุ 70% ของจำานุวนุย้นุติ
ท่ิ�เปิีดขาย มั�นุใจยอดขายทัิ�งปีีทิะลุั  10,000 
ล้ัานุบาทิ

นายกริมเชิษัฐ์์	 วิพัันธ์ิพังิษ์ั	ปริะธิาน
เจ�าหน�าที�บริิหาริ	บริิษััท	แอิสเซทไวส์	
จำากัด	(มหาชิน)	(ASW) บริษัทิพัิ่ฒนุา
อสัังหาริมทิรัพิ่ย์ท่ิ�เป็ีนุผ้้นุำาด้านุไลัฟ์ื้สัไตล์ั
ภายใต้แนุวคิด “ความสุัขท่ิ�ออกิแบบมา
เพ้ิ่�อคุณ” หร้อ “We Build Happiness”  
เปิีดเผยว่า กิารพัิ่ฒนุาแบรนุด์เคฟื้ (KAVE) 
ถ้ึอเป็ีนุหนุ่�งในุแบรนุด์ท่ิ�ปีระสับความสัำาเร็จ
อย่างมากิของแอสัเซทิไวสั์ โดยได้รับกิาร
ตอบรับท่ิ�ด่จากิล้ักิค้ามาโดยตลัอด ตั�งแต่
วันุท่ิ�เปิีดตัวโครงกิารแรกิจนุถ่ึงป้ีจจุบันุ 
ล่ัาสุัดโครงกิารเคฟื้ทิาวน์ุ สัเปีซ (Kave 
Town Space) แลัะเคฟื้ทิาวนุ ์ชิ่ฟื้ท์ิ (Kave 
Town Shift) ก็ิสัามารถึปิีดกิารขาย 100% 
เป็ีนุท่ิ�เร่ยบร้อย 

ทัิ�งนุ่�ค่ย์ซักิเซสัของ ASW ท่ิ�ตอกิยำ�าความ
เป็ีนุผ้้นุำาในุเซ็กิเมนุต์แคมป้ีสั คอนุโดฯ แลัะ

กิารเป็ีนุผ้้นุำาด้านุไลัฟ์ื้สัไตล์ัภายใต้แนุวคิด 
“ความสุัขท่ิ�ออกิแบบมาเพ้ิ่�อคุณ” ครอบ
คลุัมทัิ�งอสัังหาฯ แนุวราบแลัะแนุวส้ังเกิิด
จากิความเข้าใจถ่ึงความต้องกิารของเจ
เนุอเรชั่�นุ Z โดยมุ่งออกิแบบฟ้ื้งก์ิชั่�นุกิา
รอย่้อาศัยท่ิ�เหมาะกัิบไลัฟ์ื้สัไตล์ัของคนุรุ่นุ
ใหม่ โดยม่  Facilities ครบทุิกิมิติ ทัิ�งติด
ตั�งเทิคโนุโลัย่เพ้ิ่�อเพิิ่�มความสัะดวกิสับาย
กัิบกิารใช้่ช่่วิต มอบความปีลัอดภัยแลัะสิั�ง
แวดล้ัอมท่ิ�ด่ให้กัิบผ้้พัิ่กิอาศัย  แลัะสัำาหรับ
กิารลังทินุุ โดยเฉีพิ่าะกิลุ่ัมแคมป้ีสัคอนุโดฯ 
ท่ิ�ม่อัตราผลัตอบแทินุจากิกิารปีล่ัอยเช่่า 
(Yield) ส้ังถ่ึง 8-10 % จ่งม่ด่มานุด์จากิ
นุักิลังทุินุเพิิ่�มข่�นุอย่างต่อเนุ้�อง 

สัำาหรับสัถึานุกิารณ์ตลัาดอสัังหาริมทิรัพิ่ย์
เริ�มฟ้ื้�นุตัวอย่างม่นัุยสัำาคัญ่ โดยเฉีพิ่าะ
ด่มานุด์แคมป้ีสั คอนุโดฯ ใกิล้ัสัถึานุศ่กิษาท่ิ�
เติบโตอย่างโดดเด่นุ สัะท้ิอนุจากิโครงกิาร 
KAVE Condo ท่ิ�ม่ยอดขายเพิิ่�มข่�นุอย่าง
เห็นุได้ชั่ดตั�งแต่เด้อนุพิ่ฤษภาคมท่ิ�ผ่านุ
มาหลัังเปิีดภาคเร่ยนุ ล่ัาสุัดโครงกิารใหม่ 
Kave Town Colony ม.กิรุงเทิพิ่ ม้ลัค่า
โครงกิาร 1,800 ล้ัานุบาทิ จำานุวนุ 1,083 
ย้นุิต ซ่�งได้เปิีดให้จองครั�งแรกิรอบ VVIP 
EVENT เม้�อวันุท่ิ� 25 มิ.ย. ท่ิ�ผ่านุมา สัร้าง
สัถิึติวันุเด่ยวสัร้างยอดขายถ่ึง 42% ของ
ม้ลัค่าโครงกิารทัิ�งหมด หร้อคิดเป็ีนุ 70% 
ของจำานุวนุย้นิุตท่ิ�เปิีดขาย จากิจุดเด่นุ

ของโครงกิารทิ่�อย่้ติดมหาวิทิยาลััย แลัะ
ราคาขายเริ�มต้นุเพ่ิ่ยง 1.39 ล้ัานุบาทิ ซ่�ง
จะเป็ีนุหนุ่�งในุโครงกิารท่ิ�ม่ส่ัวนุสัำาคัญ่ต่อ
กิารผลัักิดันุยอดขายรวมของบริษัทิฯ ในุ
ปีีนุ่�ทิะลุั 10,000 ล้ัานุบาทิ 

ทัิ�งนุ่� ASW ดำาเนุินุธุุรกิิจอสัังหาริมทิรัพิ่ย์ 
มุ่งพัิ่ฒนุาโครงกิารท่ิ�อย่้อาศัยแนุวส้ัง
แลัะแนุวราบบนุทิำาเลัศักิยภาพิ่ ภายใต้
แนุวคิด “ความสุัขท่ิ�ออกิแบบมาเพ้ิ่�อ
คุณ” หร้อ “We Build Happiness” 
ป้ีจจุบันุได้พัิ่ฒนุาโครงกิารคอนุโดมิเนุ่ยม
แลัะโครงกิารบ้านุจัดสัรรมาแล้ัวกิว่า 
44 โครงกิาร ภายใต้แบรนุด์ในุเคร้อท่ิ�
ออกิแบบมาเพ้ิ่�อสัร้างความสุัขให้เหมาะกิบั
ทุิกิไลัฟ์ื้สัไตล์ั ได้แก่ิ แบรนุด์ เคฟื้ (KAVE), 
แบรนุด์ แอทิโมซ (ATMOZ), แบรนุด์ โม
ดิซ (MODIZ), แบรนุด์ เอสัต้า (ESTA) 
แลัะ แบรนุด์ ดิ ออเนุอร์ (THE HONOR) 
รวมม้ลัค่าโครงกิารกิว่า 46,700 ล้ัานุ
บาทิ แบ่งเป็ีนุโครงกิารท่ิ�ก่ิอสัร้างแล้ัวเสัร็จ
แลัะโครงกิารพิ่ร้อมอย่้ 32 โครงกิาร แลัะ
โครงกิารท่ิ�กิำาลัังเปิีดขายแลัะอย่้ระหว่าง
กิารพัิ่ฒนุา 12 โครงกิาร โดยป้ีจจุบันุม่
ยอดรอรับร้้รายได้ (Backlog) ม้ลัค่ารวม
กิว่า 8,207 ล้ัานุบาทิ จะทิยอยรับร้้รายได้
อย่างต่อเนุ้�อง  
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แสันุสิัริ ย้นุหนุ่�ง อสัังหาริมทิรัพิ่ย์รายเด่ยว
ในุไทิย ท่ิ�มุ่งมั�นุสันัุบสันุุนุกิารลังทุินุท่ิ�เท่ิา
เท่ิยมแลัะเข้าถ่ึงได้ ล่ัาสุัดจับม้อธุนุาคาร
กิรุงไทิย แลัะธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ ไทิย 
สัานุต่อเดินุหนุ้าเปิีดขายหุ้นุกิ้้ชุ่ดใหม่ อายุ 
4 ปีี ให้แก่ิผ้้ลังทุินุทัิ�วไปี จองซ้�อขั�นุตำ�า
เพ่ิ่ยง 1,000 บาทิ ผ่านุวอลัเลั็ตซ้�อขาย
หุ้นุก้้ิบนุแอปีฯ “เปี๋าตัง” ของธุนุาคาร
กิรุงไทิย แลัะแอปีฯ “CIMB Thai Digital 
Banking” ของธุนุาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ไทิย 
เท่ิานุั�นุ ตอกิยำ�าความเท่ิาเท่ิยมแลัะเข้าถ่ึงได้ 
รับอัตราดอกิเบ่�ยคงท่ิ� 3.90 – 4.00% ต่อ
ปีี สัอดคล้ัองแนุวโนุ้มอัตราดอกิเบ่�ยขาข่�นุ

o เผยนุำาเงินุทุินุช่ำาระค้นุหุ้นุกิ้้ ท่ิ�จะครบ
กิำาหนุดแลัะเป็ีนุเงินุทุินุหมุนุเว่ยนุ รองรับ
แผนุกิารรุกิธุุรกิิจเต็มกิำาลัังในุคร่�งหลััง
ปีี 65 รับตลัาดอสัังหาฯ ทิยอยเปิีดตัว
โครงกิารใหม่มากิข่�นุ ทัิ�งแนุวราบแลัะ
คอนุโดมิเนุ่ยม แลัะรองรับแผนุเติบโตระยะ
ยาว 3 ปีี ด้วยแผนุเปิีดตัวโครงกิารใหม่
ม้ลัค่ารวม 150,000 ล้ัานุบาทิ พิ่ร้อมเป้ีา
หมายยอดขายรวม 120,000 ล้ัานุบาทิ 

o ขณะท่ิ�ปีี 65 ยังคงก้ิาวแกิร่งด้วยวิสััย
ทัิศนุ์ “STEP BEYOND” เติบโตแข็งแกิร่ง
ยั�งย้นุในุทุิกิมิติ ช้่ PROFIT มุ่งสัร้างรายได้
แลัะผลักิำาไรเพ้ิ่�อผ้้ม่ส่ัวนุเก่ิ�ยวข้องทุิกิส่ัวนุ 
ด้วยความแข็งแกิร่งขององค์กิรภายใต้

แผนุเปิีดตัว 46 โครงกิารใหม่ ม้ลัค่ารวม 
50,000 ล้ัานุบาทิ พิ่ร้อมเป้ีาหมายยอด
ขาย - ยอดโอนุ 35,000 ล้ัานุบาทิ 

o ระบุ ทิริสัเรทิติ�งจัดอันุดับความนุ่าเช้่�อ
ถ้ึอบริษัทิแลัะหุ้นุกิ้้ท่ิ�ระดับ “BBB+” แนุว
โนุ้มอันุดับเครดิต “คงท่ิ�” เม้�อวันุท่ิ� 13 
พิ่ฤษภาคม 2565 คาดเปิีดจองหุ้นุก้้ิ 
19 – 21 กิรกิฎาคม 65 นุ่� 

นายวิชิาญ	วิริิยะภู้ษัิต	ปริะธิาน
ผู้้�บริิหาริสายงิานการิเงิิน	บริิษััท	
แสนสิริิ	จำากัด	(มหาชิน)	(SIRI)	เปิีดเผย
ว่า แสันุสิัริ เตร่ยมเสันุอขายหุ้นุกิ้้ชุ่ดใหม่ 
หลัังจากิต้นุปีี 2565 แสันุสิัริปีระสับความ
สัำาเร็จในุกิารเป็ีนุผ้้นุำากิารระดมทุินุร้ปีแบบ
ใหมท่่ิ�ทิำาให้คนุไทิยทุิกิคนุเข้าถ่ึงกิารลังทุินุได้ 
นุบัเป็ีนุรายแรกิของธุุรกิิจอสัังหาริมทิรัพิ่ย์
ในุเอเช่่ยท่ิ�สัร้างปีระวัติศาสัตร์ “หุ้นุก้้ิดิจิทัิลั
แสันุสิัริ” ท่ิ�ม่นุักิลังทุินุจำานุวนุมากิให้ความ
สันุใจจองซ้�อผ่านุแอปีฯ เปี๋าตัง ส่ังผลั
ให้ยอดจองซ้�อเต็มม้ลัค่าเสันุอขายสัอง
พัิ่นุล้ัานุบาทิ ในุระยะเวลัาเพ่ิ่ยง 3 นุาท่ิ 
38 วินุาท่ิ นุอกิจากินุ่� แสันุสิัริยังย้นุหนุ่�ง
อสัังหาริมทิรัพิ่ย์เพ่ิ่ยงรายเด่ยวในุไทิยขณะ
นุ่� ท่ิ�มุ่งมั�นุสันุับสันุุนุให้คนุไทิยทุิกิคนุเข้าถ่ึง
กิารลังทุินุได้อย่างทัิ�วถ่ึงแลัะเท่ิาเท่ิยม ด้วย
กิำาหนุดจองซ้�อขั�นุตำ�าเพ่ิ่ยง 1,000 บาทิ
เท่ิานุั�นุ  

ล่ัาสุัด เพ้ิ่�อตอกิยำ�าความมุ่งมั�นุในุกิารให้
ความสัำาคัญ่กัิบความเท่ิาเท่ิยมในุทุิกิมิติ
รวมไปีถ่ึงด้านุกิารลังทุินุท่ิ�ต้องเท่ิาเท่ิยม
แลัะเข้าถ่ึงได้ แลัะไม่หยุดยั�งในุกิารนุำาเสันุอ
นุวัตกิรรมทิางกิารเงินุในุร้ปีแบบใหม่ๆ  แสันุ
สิัริยังได้ร่วมมอ้กัิบ ธุนุาคารกิรุงไทิย จำากัิด 
(มหาช่นุ) แลัะธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ ไทิย จำากัิด 
(มหาช่นุ) เสันุอขายหุ้นุก้้ิชุ่ดใหม่อายุ 4 ปีี 
ให้แก่ิผ้้ลังทุินุทัิ�วไปี เป็ีนุหุ้นุก้้ิช่นุิดระบุช้่�อผ้้
ถ้ึอ ปีระเภทิไมด่อ้ยสิัทิธิุ ไมม่ป่ีระกัินุ แลัะมผ้้่
แทินุผ้้ถ้ึอหุ้นุก้้ิ อัตราดอกิเบ่�ยคงท่ิ� [3.90 – 
4.00]% ต่อปีี โดยอตัราดอกิเบ่�ยแนุนุ่อนุจะ
ปีระกิาศอ่กิครั�ง สัอดคล้ัองกัิบสัถึานุกิารณ์
อัตราดอกิเบ่�ยขาข่�นุในุป้ีจจุบันุ กิำาหนุดจ่าย
ดอกิเบ่�ยทุิกิ 3 เด้อนุตลัอดอายุหุ้นุก้้ิ  

ทัิ�งนุ่� เพ้ิ่�อตอกิยำ�ากิารเป็ีนุผ้้นุำาท่ิ�ให้ความ
สัำาคัญ่ในุเร้�องกิารลังทุินุท่ิ�ต้องเข้าถ่ึงง่าย
แลัะเทิ่าเท่ิยม แสันุสิัริยังได้สัานุต่อกิาร
กิำาหนุดมล้ัค่าจองซ้�อขั�นุตำ�าไวท่้ิ� 1,000 บาทิ 
แลัะทิว่ค้ณครั�งลัะ 1,000 บาทิ เช่่นุเด่ยว
กัิบหุ้นุก้้ิท่ิ�เริ�มปีฏิิวัติกิารลังทุินุให้เป็ีนุหุ้นุก้้ิ
ท่ิ�ทุิกิคนุลังทุินุง่ายตั�งแต่ช่่วงปีลัายปีีท่ิ�ผ่านุ
มา โดยสัามารถึจองซ้�อผ่านุวอลัเลั็ตซ้�อ
ขายหุ้นุก้้ิบนุแอปีฯ “เป๋ีาตัง” ของธุนุาคาร
กิรุงไทิย แลัะแอปีฯ “CIMB Thai Digital 
Banking” ของธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ไทิย 
เท่ิานุั�นุ โดยคาดว่าจะเสันุอขายระหว่างวันุ
ท่ิ� 19 – 21 กิรกิฎาคมนุ่� ซ่�งหวังว่าจะได้
รับกิารตอบรับท่ิ�ด่ต่อเนุ้�องจากิท่ิ�นุักิลังทุินุ
ให้กิารตอบรับหุ้นุก้้ิของแสันุสิัริเป็ีนุอย่าง
ด่เสัมอมา สัะทิ้อนุถ่ึงความเช้่�อมั�นุของนุักิ
ลังทิุนุต่อแสันุสิัริ รวมทัิ�งความแข็งแกิร่ง
ในุธุุรกิิจอสัังหาฯ จากิกิารมองตลัาดเร็ว
แลัะพิ่ร้อมปีรับตัวรองรับทุิกิสัถึานุกิารณ์
อย่้ตลัอดเวลัา

SIRI	จับม้อิ	KRUNGTHAI	แลิะ	CIMB	THAI
	เปิดข่ายหุ�นก้�จอิงิซ้�อิเพีัยงิ	1,000	บาทผู่้านแอิปฯ		เท่านั�น

15 www.HoonInside.com  01 July 2022



“สัำาหรบัวตัถึปุีระสังค์กิารออกิหุนุ้กิ้ค้รั�งนุ่� เพ้ิ่�อนุำาไปีช่ำาระคนุ้หุนุ้กิ้ท้ิ่�จะครบกิำาหนุดแลัะเป็ีนุเงนิุทุินุหมนุุเว่ยนุ รองรบัแผนุรกุิธุุรกิจิเตม็กิำาลังั
ในุช่่วงคร่�งหลัังปีี 65 สัอดรบัแนุวโนุ้มตลัาดอสัังหาฯ ทิ่�คาดว่าจะม่กิารทิยอยเปิีดตวัโครงกิารใหม่มากิข่�นุ ทิั�งแนุวราบแลัะคอนุโดมเินุย่ม 
รวมทิั�งรองรับแผนุกิารเติบโตระยะยาว 3 ปีีของแสันุสัิริ ด้วยแผนุกิารเปีิดตัวโครงกิารใหม่ม้ลัค่ารวม 150,000 ลั้านุบาทิ พิ่ร้อมเปี้า
หมายยอดขายรวม 120,000 ลั้านุบาทิ โดยในุช่่วงคร่�งหลัังของปีี 2565 แสันุสัิริยังพิ่ร้อมเดินุหนุ้ากิ้าวแกิร่งภายใต้วิสััยทิัศนุ์ “STEP 
BEYOND” เติบโตแข็งแกิร่งยั�งย้นุในุทิุกิมิติ ด้วย 3 กิุญ่แจสัำาคัญ่ขับเคลั้�อนุองค์กิร PROFIT -  PEOPLE – PLANET โดยในุปีีนุ่�แสันุ
สัริิจะมุ่งเนุ้นุกิารสัร้างรายได้แลัะผลักิำาไรเพ้ิ่�อผ้้มส่่ัวนุเกิ่�ยวข้องทุิกิส่ัวนุ ด้วยแผนุกิารเปิีดตวั 46 โครงกิารใหม่ ม้ลัค่ารวม 50,000 ล้ัานุ
บาทิ แลัะเปี้าหมายยอดขายแลัะยอดโอนุโครงกิาร ในุปีี 2565 อย้่ทิ่� 35,000 ลั้านุบาทิ ขณะทิ่�ในุด้านุ PEOPLE แสันุสัิริจะขับเคลั้�อนุ
องค์กิร ด้วยแนุวคิด "YOU Are Made For Life" ทิุกิคนุเปี็นุศ้นุย์กิลัางกิารขับเคลั้�อนุทิ่�สัำาคัญ่ของแสันุสัิริ ทิั�งพิ่นุักิงานุ ลั้กิค้า แลัะ
สัังคม อาทิิ กิารสั่งเสัริมความเสัมอภาคในุพิ่นุักิงานุ ทิั�งในุด้านุกิารเติบโตแลัะสัวัสัดิกิารของทิุกิเพิ่ศ กิารนุำาเสันุอโครงกิารทิ่�คิดมาจากิ
ความต้องกิารของกิลุั่มล้ักิค้าอย่างแทิ้จริง แลัะ คนุตัวใหญ่่ต้องช่่วยคนุตัวเล็ักิ ลัดความเหลั้�อมลัำ�า สั่งเสัริมความเทิ่าเทิ่ยมในุสัังคม 
แลัะในุด้านุ PLANET แสันุสัิริได้เดินุหนุ้าพิ่ันุธุกิิจสั่เข่ยว โดยวางเปี้าเปี็นุบริษัทิอสัังหาริมทิรัพิ่ย์รายแรกิของไทิย ทิ่�มุ่งมั�นุสั้่  Net-zero 
องค์กิรท่ิ�ปีล่ัอยก๊ิาซเร้อนุกิระจกิเป็ีนุศนุ้ย์ พิ่ร้อมรวมพิ่ลัังบวกิก้้ิวกิิฤตสัิ�งแวดล้ัอมโลักิ โดยล่ัาสุัด แสันุสิัรไิด้ปีระกิาศพิ่นัุธุกิิจปีลัก้ิต้นุไม้ 
20,000 ต้นุ เพิ่้�อกิรงุเทิพิ่มหานุคร ซ่�งนุบัเป็ีนุส่ัวนุหนุ่�งของนุโยบายปีลัก้ิต้นุไม้ล้ัานุต้นุ หลังัในุช่่วง 10 ปีีทิ่�ผ่านุมาแสันุสัริปิีลัก้ิต้นุไม้รวม
กิว่า 200,000 ต้นุ แลัะปีี 2022 ม่แผนุปีลั้กิต้นุไม้ในุโครงกิารเพิ่ิ�มอ่กิ 85,000 ต้นุ นุอกิจากินุ่� บ้านุเด่�ยวแสันุสัิริทิุกิหลััง - พิ่้�นุทิ่�สั่วนุ
กิลัาง ในุทิุกิๆ โครงกิารใหม่ แสันุสัิริจะติด Solar Roof 100% รวมทิั�งโครงกิารบ้านุเด่�ยวระดับบนุทิุกิโครงกิารใหม่ติดตั�ง EV Charger 
เต็ม 100% เพิ่้�อผลัักิดันุให้ลั้กิบ้านุได้เข้าถึ่งพิ่ลัังงานุสัะอาด แลัะช่่วยรักิษาโลักิไปีพิ่ร้อม ๆ กิันุ” นุายวิช่าญ่ กิลั่าว 

สัำาหรับนุักิลังทิุนุทิ่�สันุใจจองซ้�อหุ้นุกิ้้ สัามารถึศ่กิษารายลัะเอ่ยดเพิ่ิ�มเติมได้ทิ่� www.sec.or.th หร้อติดต่อผ่านุธุนุาคารกิรุงไทิยแลัะ
ธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ ไทิย ได้ ดังนุ่�

• ธุนุาคารกิรุงไทิย จำากิัด (มหาช่นุ) Krungthai Contact Center โทิร. 02-111-1111  หร้อธุนุาคารกิรุงไทิยทิุกิสัาขา
• ธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ ไทิย จำากิัด (มหาช่นุ) โทิร. 02-626-7777 หร้อธุนุาคารซ่ไอเอ็มบ่ ไทิย ทิุกิสัาขา
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KBank Private Banking (เคแบงก์ิ ไพิ่รเวทิ
แบงกิิ�ง) เผยความเส่ั�ยงจากิวิกิฤตโรคระบาด 
แลัะเศรษฐกิิจ โดยเฉีพิ่าะอย่างยิ�งสัถึานุกิารณ์
เงินุเฟ้ื้อ ยังคงส่ังผลักิระทิบต่อเนุ้�อง ไม่
เพ่ิ่ยงแค่ในุตลัาดเงินุตลัาดทุินุเท่ิานัุ�นุ แต่ยัง
สัร้างความท้ิาทิายใหม่ ๆ ในุกิารรักิษา สัร้าง
กิารเติบโต แลัะสั่งต่อทิรัพิ่ย์สิันุครอบครัว 
พิ่ร้อมแนุะแนุวทิางบริหารจัดกิารทิรัพิ่ย์สิันุ
ครอบครัว วางกิติกิาแลัะโครงสัร้างธุุรกิิจ 
รวมทัิ�งวางแผนุกิารส่ังต่ออย่างมร่ะบบ เพ้ิ่�อ
รับมอ้กัิบความเส่ั�ยงทัิ�งในุป้ีจจุบันุแลัะอนุาคต 

นายพัรีิะพััฒน์	เหรีิยญปริะย้ริ	Managing 
Director, Wealth Planning and Non 
Capital Market Head, Private Banking 
Group ธุนุาคารกิสิักิรไทิย กิล่ัาวว่า ท่ิามกิลัาง
สัถึานุกิารณ์ป้ีจจุบันุท่ิ�โลักิเพิิ่�งผ่านุพ้ิ่นุวิกิฤต
โรคระบาดมาไม่นุานุแลัะยังเผชิ่ญ่กัิบความ
ท้ิาทิายทิางเศรษฐกิิจ ส่ังผลัให้กิารบริหาร
จัดกิารทิรัพิ่ย์สิันุแลัะธุุรกิิจครอบครัวยากิข่�นุ
เป็ีนุทิว่ค้ณ บางครอบครัวได้ส้ัญ่เส่ัยสัมาชิ่กิ
ท่ิ�เป็ีนุเสัาหลัักิในุกิารบริหารกิิจกิารครอบครัว 
ธุุรกิิจบางปีระเภทิ เช่่นุ ธุุรกิิจท่ิ�เก่ิ�ยวกัิบ
กิารท่ิองเท่ิ�ยวได้รับผลักิระทิบอย่างรุนุแรง 
ปีระกิอบกัิบความผันุผวนุทิางเศรษฐกิิจ ส่ัง
ผลัให้รายได้ของครอบครัวลัดลังแลัะอาจไม่
เพ่ิ่ยงพิ่อกัิบค่าใช้่จ่าย เช่่นุ ภาษ่ท่ิ�ดินุ เป็ีนุต้นุ 
ซ่�งความเส่ั�ยงเหล่ัานุ่�ล้ัวนุส่ังผลักิระทิบต่อ
ความมั�งคั�งของครอบครัวในุระยะยาวได้ 

KBank Private Banking ในุฐานุะผ้้นุำาให้
บริกิารท่ิ�ปีร่กิษาด้านุกิารบริหารทิรัพิ่ย์สิันุ
ครอบครัวในุปีระเทิศไทิย ได้แนุะนุำา 3 แนุวทิาง
ในุกิารเตร่ยมพิ่ร้อมด้านุกิารบริหารจัดกิาร
ทิรัพิ่ย์สิันุครอบครัว เพ้ิ่�อรับม้อกัิบความ

ท้ิาทิายในุป้ีจจุบันุแลัะอนุาคต ดังนุ่� 

1 .  วิ เคราะห์แลัะจัดลัำา ดับความเส่ั�ยงท่ิ�
ครอบครัวกิำาลัังเผชิ่ญ่  

สิั�งแรกิท่ิ�ทุิกิครอบครัวควรทิำาอย่างเร่ง
ด่วนุ ค้อกิารวิเคราะห์ความเส่ั�ยงทัิ�งในุระยะ
สัั�นุแลัะยาวท่ิ�ครอบครัวกิำาลัังเผชิ่ญ่ โดยจัด
ลัำาดับความสัำาคัญ่แลัะความจำาเป็ีนุ แลัะเริ�ม
แก้ิป้ีญ่หาเฉีพิ่าะหนุ้าก่ิอนุ เช่่นุ ในุสัภาวะท่ิ�
เศรษฐกิิจช่ะลัอตวั ส่ังผลัให้รายได้ของหลัาย
ครอบครัวลัดลัง ในุขณะท่ิ�รายจ่าย เช่่นุ ภาษ่
ท่ิ�ดินุ ปีรับตัวส้ังข่�นุ อัตราเงินุเฟ้ื้อท่ิ�พุ่ิ่งส้ังข่�นุ
ก็ิถ้ึอเป็ีนุความเส่ั�ยงสัำาคัญ่ เพิ่ราะหากิอัตรา
ความเติบโตของทิรัพิ่ย์สิันุนุ้อยกิว่าอัตรา
เงินุเฟ้ื้อ ก็ิเท่ิากัิบว่าทิรัพิ่ย์สิันุของครอบครัว
ท่ิ�ม่อย่้เดิมจะม่ม้ลัค่าลัดลัง ดังนุั�นุ ครอบครัว
จ่งควรมองหาทิางเล้ัอกิในุกิารลังทุินุท่ิ�ตอบ
โจทิย์ แลัะสัร้างรายได้จากิทิรัพิ่ย์สิันุท่ิ�ม่
อย่้ เช่่นุ มองหาโอกิาสัในุกิารลังทุินุจากิ
อสัังหาริมทิรัพิ่ย์ท่ิ�ถ้ึอครอง เพ้ิ่�อให้เพ่ิ่ยงพิ่อ
ต่อค่าใช้่จ่ายแลัะภาระภาษ่ เป็ีนุต้นุ  

สัำาหรับป้ีญ่หาในุระยะยาว หลัายครอบครัว
อาจต้องเผชิ่ญ่กัิบกิารเปีล่ั�ยนุแปีลังของภาค
ธุุรกิิจ (Business Disruption) จ่งจำาเป็ีนุต้อง
วางแผนุในุระยะยาว เพ้ิ่�อขยายธุุรกิิจออกิไปี
แลัะปีรับโครงสัร้างภายในุธุุรกิิจครอบครัวให้
รองรับกัิบกิารเปีล่ั�ยนุแปีลังท่ิ�จะเกิิดข่�นุ ดังนุั�นุ 
ขั�นุตอนุในุกิารวิเคราะห์แลัะจัดลัำาดับความ
เส่ั�ยงจ่งม่ความสัำาคัญ่อย่างมากิสัำาหรับกิาร
บริหารทิรัพิ่ย์สิันุครอบครัวในุยุคป้ีจจุบันุ 

2. วางโครงสัร้างธุุรกิิจครอบครัว พิ่ร้อมก้ิาว
ผ่านุทุิกิความไม่แนุ่นุอนุ 

แม้สัถึานุกิารณ์โควิด-19 ได้คล่ั�คลัายลังตาม
ลัำาดับ แต่ธุุรกิิจครอบครัว ซ่�งคิดเป็ีนุถ่ึง
ปีระมาณร้อยลัะ 80 ของธุุรกิิจในุปีระเทิศไทิย 
ยังคงเผช่ญิ่กัิบผลักิระทิบระยะยาวจากิวกิิฤต
ดังกิล่ัาว หลัายครอบครัวจ่งตระหนัุกิถ่ึง
ความสัำาคัญ่ในุกิารบริหารความเส่ั�ยงต่าง ๆ 
กิารฟ้ื้�นุตัวของธุุรกิิจบางปีระเภทิท่ิ�ใช้่เวลัา 
ธุุรกิิจท่ิ�ถ้ึกิดิสัรัปีทิำาให้ต้องเลิักิกิิจกิารไปี จ่ง
จำาเป็ีนุต้องมองหาธุุรกิิจใหม่ ๆ ซ่�งเป็ีนุความ
ท้ิาทิายท่ิ�ไม่ง่ายเลัย 

ในุอ่กิด้านุหนุ่�ง หลัายครอบครัวต้องส้ัญ่
เส่ัยสัมาชิ่กิท่ิ�ม่บทิบาทิสัำาคัญ่ในุธุุรกิิจอย่าง
กิะทัินุหันุ ทิำาให้ไมส่ัามารถึหาผ้้มอ่ำานุาจคนุใหม่
มาตัดสิันุใจได้อย่างทัินุท่ิวงท่ิ เพ้ิ่�อรับม้อกัิบ
ความไมแ่นุนุ่อนุท่ิ�อาจเกิิดข่�นุ ครอบครัวควร
เริ�มวางกิติกิาของครอบครัว เพ้ิ่�อให้สัมาชิ่กิ
เข้าใจบทิบาทิ สิัทิธิุ แลัะหนุา้ท่ิ�ของตนุเอง รวม
ถ่ึงทิิศทิางแลัะเป้ีาหมายของครอบครัวร่วม
กัินุ จากินุั�นุ จ่งวางแผนุโครงสัร้างกิารถ้ึอ
ครองสัินุทิรัพิ่ย์แลัะธุุรกิิจ (Asset Holding 
Structures) ให้เป็ีนุไปีตามกิติกิาท่ิ�วางไว้ 
อ่กิทัิ�งยังสัามารถึวางแผนุส่ังผ่านุกิิจกิารแลัะ
ทิรัพิ่ย์สิันุจากิรุ่นุส่้ัรุ่นุ (Inheritance and 
Wealth Transfer) เพ้ิ่�อให้ทิายาทิรุ่นุต่อไปีได้
ศ่กิษาแลัะทิำาความเข้าใจเก่ิ�ยวกัิบกิารบริหาร
จัดกิารธุุรกิิจของครอบครัว นุอกิจากินุ่�กิาร
กิำาหนุดคุณสัมบัติของสัมาชิ่กิครอบครัวท่ิ�
จะมารับช่่วงต่อก็ิม่ความสัำาคัญ่เช่่นุเด่ยว สิั�ง
เหล่ัานุ่�จะช่่วยให้ครอบครัวสัามารถึรับม้อกัิบ
เหตุกิารณ์เฉีพิ่าะหนุ้าได้อย่างทัินุท่ิวงท่ิ แลัะ
กิารเปีล่ั�ยนุผ่านุธุุรกิิจจากิรุ่นุส่้ัรุ่นุจะไปีอย่าง
ราบร้�นุ
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3. บริหารต้นุทิุนุกิารถึ้อครองทิ่�ดินุ กิ้าวทิันุเทิรนุด์อสัังหาฯ 

ทิ่�ดินุถึ้อเปี็นุอ่กิหนุ่�งทิรัพิ่ย์สัินุสัำาคัญ่ของหลัายครอบครัว ซ่�งปี้จจุบันุมาพิ่ร้อมกิับต้นุทิุนุแลัะค่าใช่้จ่ายด้านุภาษ่ โดยจะเพิ่ิ�มข่�นุตามอัตราราคา
ปีระเมินุทิ่�ดินุ นุอกิจากินุ่� เทิรนุด์กิารพิ่ัฒนุาทิ่�ดินุทิ่�เปีลั่�ยนุไปี เช่่นุ กิารย้ายฐานุกิารผลัิตไปียังปีระเทิศเพิ่้�อนุบ้านุ หร้อความต้องกิารอาคาร
สัำานุักิงานุ หรอ้ห้างร้านุต่าง ๆ  ทิ่�ลัดลัง ยงัทิำาใหก้ิารพิ่ฒันุาหร้อกิารใช้่ทิ่�ดินุ (Land Utilization) มค่วามทิา้ทิายยิ�งข่�นุ ครอบครวัทิ่�มท่ิรัพิ่ย์สัินุ
เปี็นุทิ่�ดินุ หร้อต้องกิารลังทิุนุในุทิ่�ดินุ จ่งจำาเปี็นุต้องศ่กิษาปี้จจัยทิ่�เกิ่�ยวข้อง เพิ่้�อให้สัามารถึตัดสัินุใจได้อย่างเหมาะสัม โดยอาจเริ�มจากิกิาร
พิ่จิารณาว่าท่ิ�ดนิุแต่ลัะแปีลังจะสัามารถึนุำาไปีใช้่ปีระโยช่น์ุได้อย่างไร ต้นุทินุุแลัะค่าใช้่จ่ายในุแต่ลัะปีีมม่ล้ัค่าเท่ิาใด คุ้มค่ากิบัปีระโยช่น์ุทิ่�ได้รบัมากิ
นุ้อยเพิ่่ยงใด แลัะราคาปีระเมินุทิ่�ดินุในุอนุาคตจะเอาช่นุะอัตราเงินุเฟื้้อได้หร้อไม่ เปี็นุต้นุ 

นุายพิ่่ระพิ่ัฒนุ์ กิลั่าวตอนุทิ้ายว่า กิารบริหารจัดกิารทิรัพิ่ย์สัินุครอบครัวเปี็นุเร้�องเร่งด่วนุทิ่�สัำาคัญ่ไม่แพิ่้กิารวางกิลัยุทิธุ์ด้านุกิารลังทิุนุ โดย
เฉีพิ่าะอย่างยิ�งในุบรบิทิป้ีจจบุนัุทิ่�เตม็ไปีด้วยความไม่แนุ่นุอนุแลัะคาดเดายากิ ดงันุั�นุ หากิเริ�มต้นุวางแผนุทิรัพิ่ย์สัินุครอบครัวอย่างมแ่บบแผนุ
ช่ัดเจนุเร็วเทิ่าไร ความมั�งคั�งของครอบครัว กิ็จะม่ความยั�งย้นุยิ�งข่�นุ อ่กิทิั�งยังช่่วยรักิษาความสััมพิ่ันุธุ์อันุด่ระหว่างสัมาช่ิกิในุครอบครัวได้ในุ
ระยะยาวด้วย  

KBank	Private	Banking	ชีิ�	3	ความท�าทาย
ต่อิทรัิพัย์สินคริอิบครัิวในยุควิกฤตซ�อินวิกฤต	

แนะเร่ิงิวางิกติกาแลิะแผู้นการิส่งิต่อิ

18 www.HoonInside.com  01 July 2022



จากิสัถึานุกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดของเช้่�อไวรัสัโควิด-19 ในุป้ีจจุบันุเริ�มมแ่นุวโนุม้คล่ั�คลัาย แลัะภาครัฐได้ปีระกิาศ
ผ่อนุคลัายมาตรกิารกิารเฝ้้าระวังเช้่�อไวรัสัโควิด-19 นุั�นุ สัมาคมธุนุาคารไทิย แลัะธุนุาคารสัมาชิ่กิ ตระหนัุกิถ่ึง
ผลักิระทิบต่อล้ักิค้าปีระช่าช่นุทัิ�งทิางตรงแลัะทิางอ้อม จ่งได้ร่วมหาร้อแลัะพิิ่จารณาแนุวปีฏิิบัติสัำาหรับงานุบริกิาร
ภาคธุนุาคารให้สัอดคล้ัองกัิบแนุวทิางของภาครัฐ โดยม่แนุวทิาง ดังนุ่�
 
1. ธุนุาคารพิ่าณิช่ย์แต่ลัะแห่งจะพิิ่จารณาผ่อนุคลัายกิาร ปีรับเวลัาเปิีด-ปิีดทิำากิารสัาขา ตามความเหมาะสัม โดย
ล้ักิค้าสัามารถึตรวจสัอบรายช้่�อสัาขาแลัะเวลัาทิำากิาร ผ่านุช่่องทิางต่างๆ ทัิ�งสัาขา เว็บไซต์ หร้อติดต่อผ่านุ call 
center ของแต่ลัะธุนุาคาร
 
2. ธุนุาคารพิ่าณิช่ย์แต่ลัะแห่งจะพิิ่จารณาผ่อนุคลัายกิาร จำากัิดจำานุวนุล้ักิค้าในุสัาขา ตามความเหมาะสัม แต่ยัง
ขอความร่วมม้อล้ักิค้าผ้้ใช้่บริกิารให้เว้นุระยะห่างแลัะสัวมหนุ้ากิากิอนุามัย ขณะทิำาธุุรกิรรมท่ิ�สัาขาของธุนุาคาร
 
ทัิ�งนุ่� สัมาคมธุนุาคารไทิยแลัะธุนุาคารสัมาชิ่กิ ยังคำานุง่ถ่ึงความปีลัอดภัยแลัะสัาธุารณสุัขของล้ักิค้าแลัะผ้้ใช้่บริกิาร 
โดยมุ่งมั�นุดำาเนุินุธุุรกิิจด้วยความระมัดระวัง แลัะม่มาตรกิารเฝ้้าระวังสัถึานุกิารณ์อย่างใกิล้ัชิ่ดต่อไปี พิ่ร้อมย้นุ
หยัดเค่ยงข้างล้ักิค้าปีระช่าช่นุ ให้ก้ิาวผ่านุทุิกิวิกิฤตไปีด้วยกัินุ

สมาคมธินาคาริไทยข่านรัิบนโยบายภูาครัิฐ์	
ธินาคาริสมาชิิกพัริ�อิมผู่้อินคลิายมาตริการิโควิด-19
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ฟิื้ทิช์่ เรทิติ�งส์ั กิล่ัาวว่า บริษัทิ ไทิยปีระกัินุช่่วิต จำากัิด (มหาช่นุ) 
(TLI;  อันุดับความแข็งแกิร่งทิางกิารเงินุสัากิลัท่ิ� ‘A-’/แนุวโนุ้มม่
เสัถ่ึยรภาพิ่) นุ่าจะม่ระดับเงินุกิองทุินุท่ิ�ต้องดำารงไว้ตามกิฎหมาย
ในุระดับท่ิ�แข็งแกิร่งข่�นุ แลัะยังคงม่โครงสัร้างกิารดำาเนุินุงานุ
ของบริษัทิในุธุุรกิิจปีระกัินุภัยท่ิ�แข็งแรง (favorable company 
profile) ต่อเนุ้�อง  หลัังจากิกิารเสันุอขายหุ้นุครั�งแรกิ (IPO) ในุ
ช่่วงปีลัายเด้อนุ กิรกิฎาคม 2565แล้ัวเสัร็จ แลัะฟิื้ทิช์่มองว่าเงินุ
ท่ิ�ได้รับจากิเสันุอขายหุ้นุสัามัญ่เพิิ่�มทุินุ จะช่่วยให้บริษัทิสัามารถึ
รักิษาความสัามารถึในุกิารแข่งขันุแลัะส่ัวนุแบ่งกิารตลัาด รวมทัิ�ง
ยังช่่วยเพิิ่�มความสัามารถึในุกิารรองรับความเส่ั�ยง

TLI ได้ปีระกิาศแผนุกิารเสันุอขายหุ้นุสัามัญ่ในุตลัาดหลัักิทิรัพิ่ย์
แห่งปีระเทิศไทิย ท่ิ�ราคา 16 บาทิต่อหุ้นุ โดยจะเสันุอขายไม่เกิินุ 
18.8% ของจำานุวนุหุ้นุทัิ�งหมดของบริษัทิ ซ่�งจะแบ่งเป็ีนุหุ้นุสัามัญ่
เพิิ่�มทุินุ 39% แลัะอ่กิ 61% จะเป็ีนุหุ้นุท่ิ�ขายโดยผ้้ถ้ึอหุ้นุเดิมซ่�งส่ัวนุ
ใหญ่่เก่ิ�ยวข้องกัิบตระก้ิลัไช่ยวรรณ ทัิ�งนุ่�คาดว่าผ้้ลังทุินุสัถึาบันุ
ท่ิ�เป็ีนุผ้้ลังทุินุหลัักิโดยเฉีพิ่าะเจาะจง (Cornerstone Investors) 
นุ่าจะม่สััดส่ัวนุปีระมาณ 54% ของกิารเสันุอขายหุ้นุในุครั�งนุ่� แลัะ
บริษัทิได้ย้นุยันุว่า  พัิ่นุธุมิตรทิางธุุรกิิจ (Strategic Partner) 
ซ่�งค้อ Meiji Yasuda Life Insurance (อันุดับความแข็งแกิร่ง
ทิางกิารเงินุสัากิลัท่ิ� ‘A+’/แนุวโนุ้มม่เสัถ่ึยรภาพิ่) จะยังรักิษา
สััดส่ัวนุในุกิารถ้ึอหุ้นุเท่ิาเดิมท่ิ� 15% หลัังจากิ IPO

ทัิ�งนุ่�เงินุทุินุท่ิ�จะเพิิ่�มข่�นุ จำานุวนุไม่เกิินุ 1.36 หม้�นุล้ัานุบาทิ จากิ
กิารเสันุอขายหุ้นุสัามัญ่เพิิ่�มทุินุในุครั�งนุ่� จะช่่วยให้บริษัทิ ม่ความ
ย้ดหยุ่นุทิางกิารเงินุเพิิ่�มข่�นุในุกิารดำาเนิุนุธุุรกิิจ แลัะมค่วามสัามารถึ
ในุกิารขยายกิารลังทุินุได้อย่างรวดเร็วหากิมค่วามจำาเป็ีนุ ในุขณะท่ิ�
ยังมร่ะดับเงินุกิองทุินุท่ิ�แข็งแกิร่งต่อเนุ้�อง ทัิ�งนุ่� TLI มแ่ผนุท่ิ�จะแบ่ง
กิารลังทุินุออกิเป็ีนุ 3 ส่ัวนุ ดังนุ่� 46% เพ้ิ่�อเพิิ่�มความแข็งแกิร่งของ
ระดับเงินุกิองทุินุแลัะใช่้เป็ีนุทุินุหมุนุเว่ยนุ แลัะ 40% พ้ิ่�อกิารพัิ่ฒ
นุาช่่องทิางกิารขายผลิัตภัณฑ์์  ส่ัวนุท่ิ�เหล้ัออ่กิ 15% เพ้ิ่�อกิารนุำา
เทิคโนุโลัย่แลัะกิลัยุทิธ์ุทิางดิจิทัิลัมาใช้่ในุกิารดำาเนิุนุธุุรกิิจ (Digital 
Transformation) สัำาหรับแพิ่ลัตฟื้อร์มดิจิทัิลั แลัะกิารพัิ่ฒนุาร้ปี
แบบผลิัตภัณฑ์์ท่ิ�แตกิต่างกัินุตามความต้องกิารของล้ักิค้าแต่ลัะ
ราย รวมถ่ึงกิารเพิิ่�มปีระสิัทิธิุภาพิ่ในุกิารบริหารต้นุทุินุ

ฟิื้ทิช์่เช้่�อว่า กิารเสันุอขายหุ้นุ IPO ในุครั�งนุ่�เป็ีนุปีระโยช่น์ุต่อภาพิ่
รวมของอุตสัาหกิรรมปีระกัินุช่่วิตในุปีระเทิศ เนุ้�องจากิมาตรฐานุ
ท่ิ�ส้ังข่�นุในุด้านุความรับผิดช่อบต่อหนุ้าท่ิ� (accountability) แลัะ
ความโปีร่งใสั (transparency) จากิกิารท่ิ� TLI เป็ีนุบริษัทิปีระกัินุ
ช่่วิตท่ิ�ม่ขนุาดใหญ่่เป็ีนุอันุดับท่ิ� 2 ของปีระเทิศ (2564: ส่ัวนุแบ่ง
ทิางกิารตลัาดท่ิ� 15% ของเบ่�ยปีระกัินุภัยรับรวม) โดย TLI จะเป็ีนุ
บริษัทิปีระกิันุช่่วิตแห่งท่ิ� 2 ท่ิ�จดทิะเบ่ยนุในุตลัาดหลัักิทิรัพิ่ย์แห่ง
ปีระเทิศไทิย ต่อจากิ บริษัทิ กิรุงเทิพิ่ปีระกัินุช่่วิต จำากัิด (มหาช่นุ) 
ซ่�งม่ขนุาดธุุรกิิจเล็ักิกิว่า ทัิ�งนุ่� ฟิื้ทิช์่คาดว่ากิารเสันุอขายหุ้นุ IPO 
ในุครั�งนุ่�นุ่าจะช่่วยส่ังเสัริมให้ม่บริษัทิปีระกัินุช่่วิตเข้าจดทิะเบ่ยนุ
ในุตลัาดหลัักิทิรัพิ่ย์มากิข่�นุ ในุช่่วง 2-3 ปีีข้างหนุ้า แลัะด่งด้ดนุักิ
ลังทุินุต่างปีระเทิศมากิข่�นุ ซ่�งจะส่ังผลัให้ม่เม็ดเงินุลังทุินุจากิต่าง
ปีระเทิศไหลัเข้ามาส่้ัอุตสัาหกิรรมปีระกัินุซ่วิต 

TLI ยังคงม่สัถึานุะทิางกิารเงินุท่ิ�สัอดคล้ัองกัิบอันุดับเครดิตของ
บริษัทิ ณ ป้ีจจุบันุ โดยในุไตรมาสัท่ิ� 1 ปีี 2565  บริษัทิมร่ายรับจากิ
เบ่�ยปีระกัินุภัยรวม จำานุวนุ 1.95 หม้�นุล้ัานุบาทิ ลัดลัง 0.5% เม้�อ
เท่ิยบกัิบช่่วงเด่ยวกัินุในุปีีก่ิอนุ แลัะม่กิำาไรสุัทิธิุ จำานุวนุ 3.8 พัิ่นุ
ล้ัานุบาทิ หร้อเพิิ่�มข่�นุ 14.7% จากิช่่วงเด่ยวกัินุของปีีก่ิอนุ ซ่�งส่ัวนุ
ใหญ่่มาจากิกิำาไรจากิกิารลังทินุุ พิ่อร์ทิเงินุลังทุินุของบริษัทิยังคงม่
สัภาพิ่คลัอ่งท่ิ�ด่ โดยมสั่ัดส่ัวนุกิารลังทินุุ ในุตราสัารหนุ่�รัฐบาลัแลัะ
บริษัทิท่ิ�มอั่นุดับเครดิตอย่้ในุระดับลังทุินุได้ (Investment grade) 
ท่ิ�ปีระมาณ 80% ทัิ�งนุ่�บริษัทิม่ระดับเงินุกิองทุินุอย่้ท่ิ� 361% ณ สิั�นุ
ไตรมาสัท่ิ� 1 ปีี 2565 ซ่�งยังคงอย่้ในุระดับท่ิ�ส้ังกิว่าเกิณฑ์์ขั�นุตำ�าท่ิ�
ร้อยลัะ 140 อย่้ค่อนุข้างมากิ

ฟิิทช์ิ	เริทติ�งิส์	:	การิเสนอิข่ายหุ�น	IPO	
ข่อิงิบริิษััท	ไทยปริะกันชีิวิต	จะเพิั�มริะดับเงิินกอิงิทุน

แลิะช่ิวยให�บริิษััทสามาริถืรัิกษัาส่วนแบ่งิทางิการิตลิาดได�
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อิินไซด์	Business
"MONO	NEXT"	

สนับสนุนกิจกริริม	"ข่ยะกำาพัริ�าสัญจริ"

"ตลิาดหลัิกทรัิพัย์ฯ	ส่งิเสริิมความร้ิ�
ทางิการิเงิินแก่บุคลิากริ	ททท."

PSTC	จัดพิัธีิบวงิสริวงิ	โคริงิการิ	

PTT	GSP7	Interconnecting	Pipeline	Project

ม้ลิค่าโคริงิการิกว่า	1,300	ลิ�านบาท

SISB	สาข่าริะยอิงิ	
ได�ฤกษ์ัลิงิเสาเข็่มก่อิสริ�างิอิาคาริเรีิยน
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