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ป้ั้�นแบรนด์์ "Coffee World" 
สู่่�ร้าน specialty coffee เต็็มร่ปั้แบบ  

เปิั้ด์แล้้วแห่�งแรกท่ี่� PT Max Park Salaya

PTG

PTG เดิินหน้าจัับแบรนด์ิ Coffee World 
มายกระดัิบใหม่ สู่่่ร้าน specialty coffee 
เต็็มร่ปแบบ ปรับแบรนด์ิด้ิวยคอนเซปต์็ 
"CO-Value Creation from The World 
Inspirations" ให้กาแฟช่่วยสู่ร้างคุณค่า
จัากทุุกแรงบันดิาลใจัในทุุกสิู่�ง พร้อม
สู่่�อสู่ารผ่่านโลโก้ การออกแบบร้าน และร่ป
แบบบรกิาร พร้อมนำาเสู่นอเมล็ดิกาแฟชั่�น
นำาจัากเม่องไทุยและทัุ�วโลก ทุ่�พิถ่ีพิถัีนช่ง
โดิยบาริสู่ต้็าผ้่่เช่่�ยวช่าญ เปิดิบริการแห่ง
แรกบน Flagship Store ทุ่� PT Max Park 
Salaya แล้วด้ิวยเงินลงทุุนกว่า 
10 ล้านบาทุ

นายพิทักษั์	ริัชกิจปริะการิ	ปริะธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริิหาริ	และกริริมการิผูจ้ดัการิ
ใหญ่	 บริิษััท	 พีทีจี	 เอ็ินเนอิยี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 หริ้อิ	 PTG เผ่ยว่า Coffee 
World เปิดิต็ัวในประเทุศไทุยเม่�อปี 2540 
โดิยบรษิทัุ Global Franchise Architects 

(GFA) เป็นกลุม่ธรุกจิัทุ่�ประกอบด้ิวยแฟรน
ไช่ส์ู่และการพัฒนาแบรนด์ิ การวจัิัยอาหาร 
รวมถีงึการพฒันาผ่ลิต็ภัณฑ์ ภายใต้็ระบบ
การจััดิการทุ่�ม่คณุภาพ จังึทุำาให้ PTG มอง
เหน็โอกาสู่ในการนำาศกัยภาพของ Coffee 
World มาต็่อยอดิขยายธุรกิจัดิ้านอาหาร
และเคร่�องดิ่�มให้กับพ่�นทุ่�ทุ่�อย่่นอกสู่ถีาน่
บริการนำ�ามัน PT ไม่ว่าจัะเป็นห้างสู่รรพ
สู่ินค้า หร่อสู่นามบินทัุ�งภายในและต็่าง
ประเทุศ บริษัทุฯ จัึงไดิ้ต็ัดิสู่ินใจัเข้าซ่�อ
แบรนดิ์ Coffee World ในปี 2560 เพ่�อ
สู่ร้างสู่รรค์สู่ินค้า เคร่�องดิ่�ม จันถีึงบริการ
ทุ่�หลากหลาย และต็อบความต็้องการฐาน
ลก่ค้าเดิิม พร้อมช่่วยขยายฐานล่กค้าใหม่
ให้ครอบคลุมมากขึ�น

ในปี 2565 น่� เป็นปีทุ่�แบรนด์ิ Coffee World 
ดิำาเนินธุรกิจัมาเป็นปีทุ่� 25 ประกอบกับการ
ทุ่� PTG มุ่งมั�นพัฒนาสู่ร้างสิู่�งทุ่�ด่ิทุ่�สุู่ดินำา
เสู่นอให้ล่กค้าอย่่เสู่มอ บริษัทุฯ จึังได้ิเดิิน
หน้าปรับเปล่�ยนแบรนด์ิให้ม่ความทัุนสู่มัย
มากขึ�น โดิยมแ่นวทุางตั็�งแต่็ปรับเปล่�ยนร่ป
แบบบริการ การออกแบบร้านใหม ่และโดิย
เฉพาะสิู่นค้ากาแฟทุ่�เป็นหัวใจัหลัก จัะต้็อง
มค่วามเช่่�ยวช่าญทุ่�พิเศษใสู่่อย่่ในกาแฟทุุก
แก้ว เพ่�อต็อบโจัทุย์กับกลุ่มล่กค้าทุ่�มก่ำาลัง
ซ่�อกว้างขึ�นในปัจัจุับัน และสู่ามารถีแข่งขัน
กับต็ลาดิร้านกาแฟพร่เม่ยม รวมถึีงร้าน 
specialty coffee ได้ิ

"การปรับร่ปแบบและอัต็ลักษณ์ของ
แบรนด์ิ จัะม่แรงบันดิาลใจัมาจัากทุุกหยดิ
ของกาแฟทุ่�เราใสู่่ใจัในเร่�องคุณภาพ และ
เป็นทุ่�มาของแบรนด์ิคอนเซปต์็ใหม่ Coffee 
World อย่าง 'CO-Value Creation from 
The World Inspirations' หร่อค่อการ
สู่ร้างคุณค่าจัากทุุกแรงบันดิาลใจัจัากทุุก
สิู่�งบนโลกใบน่� เพ่�อสู่ร้างสิู่�งใหม่ ๆ ให้โลก
น่าอย่่มากยิ�งขึ�น และยังเป็นทุ่�มาของโลโก้
ใหม่ในร่ปทุรงหยดินำ�า สู่่�อถึีงการเช่่�อมโยง
ระหว่างล่กค้ากับแบรนด์ิให้เกิดิแรงบันดิาล
ใจัสู่ร้างสิู่�งใหม่ร่วมกัน" นายพิทัุกษ์ กล่าว
Coffee World ในร่ปแบบใหม่ จัะเป็น
แบรนด์ิร้านกาแฟทุ่�มค่วามโดิดิเด่ินในเร่�อง
รสู่ช่าต็ิมากยิ�งขึ�น ด้ิวยการคัดิสู่รรเมล็ดิ
กาแฟชั่�นด่ิทุ่�ม่ความหลากหลายแต็กต่็าง
เฉพาะตั็วในเมอ่งไทุยและจัากทัุ�วทุุกมุม
โลก ถ่ีกดึิงเอารสู่ช่าต็ท่ิุ�ด่ิทุ่�สุู่ดิออกมาด้ิวย
บาริสู่ต้็าผ้่่เช่่�ยวช่าญ จันให้กลิ�นและรสู่ทุ่�
เป็นเอกลักษณ์สู่ามารถีบอกเล่าเร่�องราว
ในแต่็ละเมล็ดิ เพ่�อสู่่งต่็อเป็นแรงบันดิาล
ใจัให้คอกาแฟผ้่่ช่่�นช่อบในรสู่ของกาแฟทุ่�
แต็กต่็างกัน
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ป้ั้�นแบรนด์์ "Coffee World" 
สู่่�ร้าน specialty coffee เต็็มร่ปั้แบบ  

เปิั้ด์แล้้วแห่�งแรกท่ี่� PT Max Park Salaya

PTG

ทัุ�งน่� Coffee World จัะยังคงนำาเสู่นอเมน่ซิกเนเจัอร์เดิิมทุ่�ล่กค้าช่่�นช่อบและเป็นทุ่�นิยมอย่าง CW Royal, Riches Chocolate, 
Japanese Matcha Latte ไว้ พร้อมเพิ�มความหลากหลายของกาแฟทุ่�มากขึ�นกว่าเดิิม ในด้ิานเมล็ดิจัากกาแฟทุ่�ม่ช่่�อเสู่่ยงหาด่ิ�ม
ยากทัุ�งจัากในเมอ่งไทุยและทัุ�วโลก อาทิุ ม่นสู่โต็น, ปานามา, เกอิช่า และอ่�น ๆ อ่กมากมาย รวมถึีงระดัิบการคั�ว หลัก ๆ 2 ช่นิดิ ค่อ 
Brown blend และ Fruity blend เพ่�อยกระดัิบให้แบรนด์ิเป็น specialty coffee อย่างเต็็มตั็ว นอกจัากน่�ยังม่บริการในสู่่วนของ
อาหาร เบเกอร่� เค้ก เพ่�อต็อบสู่นองความต้็องการของล่กค้าได้ิอย่างครบถ้ีวนยิ�งขึ�น

นายพิทัุกษ์ ยังกล่าวต่็อว่า ปัจัจุับัน Coffee World ให้บริการทัุ�งหมดิ 20 สู่าขา โดิยเป็นของ PTG จัำานวน 14 สู่าขา และแฟรนไช่ส์ู่
อ่ก 6 สู่าขา ซึ�งการปรับเปล่�ยนร่ปแบบใหม่ของ Coffee World ได้ิเริ�มดิำาเนินการเป็นทุ่�แรกบน Flagship Store ทุ่� PT Max Park 
Salaya ด้ิวยการงบการลงทุุนออกแบบและก่อสู่ร้างร้านมากกว่า 10 ล้านบาทุ

"PTG ไดิม้ก่ารดิำาเนนิกลยุทุธ์ปรับเปล่�ยนร่ปแบบและบรกิาร ของสู่ถีานบ่ริการนำ�ามนั PT ให้เป็นร่ปแบบจัดุิหมายทุ่�มค่วามทัุนสู่มยัต็อบ
โจัทุย์ไลฟ์สู่ไต็ล์ของล่กค้า ในการเขา้ใช้่บริการมากกวา่การแวะเต็มินำ�ามนั เป็นปลายทุางทุ่�มพ่่�นทุ่�ให้บริการเก่�ยวกับรถี มทุ่่�ช้่อปปิ�ง พัก
ผ่่อน รวมถึีงร้านอาหารและเคร่�องด่ิ�มอย่างครบวงจัร ทุำาให้แบรนด์ิกาแฟ Coffee World และ Flagship Store ทุ่� PT Max Park 
Salaya จัะเป็นก้าวสู่ำาคัญในการรวมทุุกธุรกิจัทุ่�อย่่ภายใต้็ PTG มาไว้ในสู่ถีาน่บริการนำ�ามัน PT พร้อมมุ่งสู่่่การสู่ร้าง Destination 
ทุ่�ต็อบทุุกความต้็องการของล่กค้าได้ิอย่างครบวงจัร โดิยร้าน Coffee World จัะเปิดิให้บริการทุุกวันตั็�งแต่็เวลา 
06.00 - 20.00 น. ไม่ม่วันหยุดิ"
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ลุ้ยต้็�งบริษ้ัที่ย�อยให่ม�ในปั้ระเที่ศฟิิลิ้ปั้ปิั้นส์ู่
รองร้บการขยายต้็วที่างธุุรกิจ

STGT

นางิสาวธนวริริณ	 เสง่ีิยมศัักดิ�	 กริริมการิและผู้อิ�านวยการิสายงิานบัญชีและการิเงิิน	 บริิษััท	ศัรีิตรัิงิ
โกลฟส์	(ปริะเทศัไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	STGT เปิดิเผ่ยว่า ว่า บริษัทุฯ ได้ิจััดิตั็�งบริษัทุย่อยใหม่ในประเทุศฟิลิปปินส์ู่เพ่�อ
รองรับการขยายตั็วทุางธุรกิจัของบริษัทุฯ โดิยม่รายละเอ่ยดิดัิงน่�

ช่่�อบริษัทุ : SRI TRANG GLOVES PHILIPPINES INC. (“STGP”)

วัต็ถีุประสู่งค์ของการจััดิต็ั�ง : จััดิจัำาหน่ายถีุงม่อยาง

ทุุนจัดิทุะเบ่ยนและทุุนช่ำาระแล้ว : ทุุนจัดิทุะเบ่ยนจัำานวน 104,662,400 เปโซฟิลิปปินสู่์ซึ�งเป็นทุุนช่ำาระแล้วจัำานวน 10,470,100 เปโซ
ฟิลิปปินสู่์แบ่งเป็นหุ้นสู่ามัญจัำานวน104,701 หุ้น ม่ลค่าทุ่�ต็ราไว้หุ้นละ 100 เปโซฟิลิปปินสู่์

โครงสู่ร้างการถี่อหุ้น : บริษัทุฯ ถี่อหุ้นในสู่ัดิสู่่วนร้อยละ 99.99

แหล่งทุ่�มาของเงินลงทุุน : เงินสู่ดิจัากการประกอบธุรกิจัของบริษัทุฯ

โครงสู่ร้างคณะกรรมการ : จัำานวน 4 ทุ่าน ได้ิแก่ (1) นายว่รสิู่ทุธิ� สิู่นเจัริญกุล (2) นายกิติ็ชั่ยสิู่นเจัริญกุล 
(3) นางสู่าวธนวรรณ เสู่ง่�ยมศักดิิ� (4) นายเฉ่ย ช่่ ปิง
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กวาด์รายได้์ 864.24 ล้้านบาที่ 
คร่�งปีั้ห่ล้้งลุ้ยล้งทุี่น แห่ล้�งผลิ้ต็ปิั้โต็รเล่้ยม 

- EV charging station

UAC	โชว์ผลงิาน	
6	เด้อินแริก

บมจั. ย่เอซ่ โกลบอล ("UAC") ประกาศตั็วเลข
ผ่ลการดิำาเนินงานงวดิ 6 เด่ิอนแรกปี 2565 
รายได้ิจัากการขายและบริการ 864.24 ล้าน
บาทุ เพิ�มขึ�น 154.46 ล้านบาทุ หร่อ 21.76% 
(YoY) และม่กำาไรสู่่วนทุ่�เป็นของบริษัทุ 89.86 
ล้านบาทุ จัากการขยายตั็วในกลุ่มธุรกิจั 
Trading Manufacturing-Energy และ 
Manufacturing-Chemicals ด้ิาน CEO 
"ชั่ช่พล ประสู่พโช่ค" สู่่งซิก Q3/2565 EV 
charging station 4 สู่ถีานแ่ล้วเสู่ร็จัต็ามแผ่น 
พร้อมจ่ัอบุ�ครายได้ิจัากแหล่งผ่ลิต็ปิโต็รเล่ยม 
L10/43 - L11/43 ตั็�งเป้าผ่ลิต็เช่่�อเพลิงได้ิ 
300 บาร์เรลต่็อวัน หร่อปั�มรายได้ิเพิ�ม 250 
ล้านบาทุต่็อปี มั�นใจัปีน่�เป้า 2,000 ล้านบาทุ
ต็ามแผ่น

นายชัชพล	ปริะสพโชค	ปริะธาน
เจ้าหน้าท่ีบริิหาริและกริริมการิ
ผู้จัดการิ	 บริิษััท	 ยูเอิซี	 โกลบอิล	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	 "UAC" แจ้ัง
ต็ลาดิหลักทุรัพย์แห่งประเทุศไทุยถึีงผ่ล
ประกอบการงวดิ 6 เด่ิอนแรกปี 2565 (สิู่�น
สุู่ดิวันทุ่� 30 มถุิีนายน 2565) ว่า บริษัทุฯ มร่าย
ได้ิจัากการขายและบริการ 864.24 ล้านบาทุ 
เพิ�มขึ�น 154.46 ล้านบาทุ หร่อเพิ�มขึ�น 21.76% 
(YoY) และม่กำาไรสู่่วนทุ่�เป็นของบริษัทุ 89.86 
ล้านบาทุ โดิยม ่Gross Margin 12.38% สู่่งผ่ล
ให้ EBITDA งวดิ 6 เด่ิอนแรกปี 2565 อย่่ทุ่� 
168.14 ล้านบาทุ สู่่วนด้ิาน ROE อย่่ทุ่� 11.09%

สู่่วนไต็รมาสู่ 2/2565 ม่รายได้ิจัากการขาย
และบริการ 354.14 ล้านบาทุ ลดิลง 20.78 
ล้านบาทุ หร่อ 5.54 % (YoY) และม่กำาไรสู่่วน
ทุ่�เป็นของบริษัทุ 17.98 ล้านบาทุ โดิยม ่Gross 
Margin 13.93% สู่่งผ่ลให้ EBITDA ณ 
สิู่�นไต็รมาสู่ 2/2565 อย่่ทุ่� 57.83 ล้านบาทุ

โดิยในครึ�งปีแรก 2565 บรษัิทุฯ พยายามมุง่เน้น
ในการรักษาสู่ภาพคล่องและขยายธุรกิจัด้ิวย
ความระมัดิระวัง พร้อมทัุ�งควบคุมต้็นทุุนการ
ผ่ลิต็ และค่าใช้่จ่ัายต่็าง ๆ เพ่�อรักษาการเติ็บโต็
ได้ิอย่างต่็อเน่�อง จัากกลุ่มธุรกิจั Trading ซึ�ง
ม่รายได้ิรวมทัุ�งสิู่�น 541.07 ล้านบาทุ เพิ�มขึ�น 
71.76 ล้านบาทุ หร่อเพิ�มขึ�น 15.29% ซึ�งบริษัทุ
คาดิว่าไต็รมาสู่ 3 และไต็รมาสู่ 4 ยอดิขายจัะได้ิ
ต็ามประมาณการทุ่�วางไว้

สู่่วนกลุ่มธุรกิจั Manufacturing - Energy 
ม่รายไดิ้รวมทัุ�งสิู่�น 104.92 ล้านบาทุ เพิ�ม
ขึ�น 39.38 ล้านบาทุ หร่อเพิ�มขึ�น 60.10% 
(YoY) สู่่วนใหญ่เกิดิจัากโรงงาน PPP ไดิ้รับ 
Associated Gas ต็ามแผ่นทุ่�วางไว้ และกลุ่ม
ธุรกิจั Manufacturing – Chemicals ม่ราย
ได้ิรวมทัุ�งสิู่�น 218.25 ล้านบาทุ เพิ�มขึ�น 43.31 
ล้านบาทุ หร่อเพิ�มขึ�น 24.76% (YoY) 
ซึ�งสู่่งกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

นอกจัากน่�  ประธานเจั้าหน้าทุ่�บริหารและ
กรรมการผ้่่จััดิการ "UAC" ยังได้ิกล่าวเพิ�ม
เติ็มถึีงภาพรวมธุรกิจัในครึ�งปีหลัง 2565 ว่า 
บริษัทุฯ พร้อมเดิินหน้าลงทุุนในธุรกิจัด้ิาน

พลังงานสู่ะอาดิและพลังงานทุดิแทุน ควบค่่ไป
กับการเร่งขยายการต็ลาดิในสู่่วนของธุรกิจัเทุ
รดิดิิ�ง ไปยังอุต็สู่าหกรรมอ่�นๆ มากขึ�น เพ่�อขับ
เคล่�อนการเติ็บโต็ของรายได้ิในปีน่� แต็ะระดัิบ 
2,000 ล้านบาทุ รวมถึีงการรักษา EBITDA 
มากกว่า 420 ล้านบาทุ

ด้ิานโครงการลงทุุนในแหล่งผ่ลิต็ปิโต็รเล่ยม
หมายเลข L10/43 และ L11/43 ในพ่�นทุ่�ผ่ลิต็
ปิโต็รเล่ยมอรุโณทัุยและบ่รพา จัังหวัดิสุู่โขทัุย 
ปัจัจุับันได้ิเข้าสู่ำารวจัปริมาณปิโต็รเล่ยมสู่ำารอง
ในพ่�นทุ่�สัู่มปทุานดัิงกล่าว เป็นทุ่�เร่ยบร้อย
แล้ว และคาดิว่าจัะสู่ามารถีรับร้่รายได้ิภายใน
ไต็รมาสู่ 3/2565 ซึ�งตั็�งเป้าผ่ลิต็ 300 บาร์เรล
ต่็อวัน สู่ร้างรายไดิ้เพิ�ม 250 ล้านบาทุต็่อปี 
ขณะทุ่�โครงการโรงไฟฟ้าชุ่มช่นภ่ผ่าม่าน ทุ่�
จัังหวัดิขอนแก่น ซึ�งม่ขนาดิการผ่ลิต็ไฟฟ้า 3 
เมกะวัต็ต์็ นั�น กำาลังรอ กฟภ. ลงนามในสู่ญัญา 
PPA

ด้ิานความค่บหน้าการเปิดิให้บริการสู่ถีาน่อัดิ
ประจุัไฟฟ้า (EV charging station) ภาย
ใต้็ "พ่พ่ดัิบบลิวอ่" (PPWE) ซึ�งร่วมลงทุุน
กับ บมจั.คิวทุ่ซ่ เอนเนอร์ย่� (QTC) คาดิ
ว่าในไต็รมาสู่ 3/2565 บริษัทุฯจัะเริ�มทุยอย
เปิดิสู่ถีาน่ให้บริการได้ิ 2 สู่ถีาน่แรกทุ่�จัังหวัดิ
นครราช่สู่่มา(โคราช่) ทัุ�งขาเข้า และขาออก และ
ทุยอยเปิดิดิำาเนินการอ่ก 2 สู่ถีาน่ ภายในต้็น
ไต็รมาสู่ 4/2565 สู่่งผ่ลให้ภายในปีน่� จัะม่ EV 
Charging Station จัำานวน 4 สู่ถีาน่ 
12 หัวจ่ัายต็ามเป้าหมายทุ่�กำาหนดิไว้
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เดิ์นห่น้าธุุรกิจ H2/65 
เปิั้ด์ 12 โครงการให่ม� รวมม่ล้ค�า 7,181 ล้บ. 

พร้อมขยายโอกาสู่ที่างธุุรกิจให่ม�

SENA

SENA ใสู่่เก่ยร์เดิินหน้าครึ�งปีหลัง 65 เปิดิเต็็มสู่่บ 12 โครงการ 
รวมมล่ค่า 7,181 ล้านบาทุ ทัุ�งแนวราบ – แนวสู่่ง พรอ้มสู่่งบริษัทุ
บริหารสิู่นทุรัพย์ ทุ่ แอนด์ิ ทุ่ สู่อยสิู่นทุรัพย์ด้ิอยคุณภาพ NPA / 
NPL เต็มิพอร์ต็บริหารต่็อยอดิ ปั�นรายไดิภ้ายใน 3 ปี ล่าสุู่ดิ ออก
ซิ�งเกิ�ลใหม่คอร์เปอร์เรทุแบรนด์ิดิิ�ง ผ่่านร่ปแบบ มิวสิู่ค มาร์เก็ต็
ติ็�งยำ�าเสู้่นเร่�องแนวคิดิ Made From Her “คิดิละเอ่ยดิกว่า 
ก็อย่่สู่บายกว่า” เต็ร่ยมคิกออฟพร้อมกันวันน่�

ผศั.ดริ.เกษัริา	 ธัญลักษัณ์ภาคย์	 กริริมการิผู้จัดการิ	
บริิษััท	 เสนาดีเวลลอิปเม้นท์	จ�ากัด	 (มหาชน) เปิดิเผ่ยถึีง
ภาพรวมเศรษฐกิจัไทุยยังม่แนวโน้มช่ะลอต็ัว ค่าครองช่่พ ข้าว
ของต่็าง ๆ  ของแพงทัุ�งแผ่่นดิิน รายได้ิของผ้่่บริโภคลดิลง อย่างไร
ก็ด่ิปัจัจััยทุ่�ต้็องระมัดิระวังอย่างภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาหน่�ครัวเร่อน
และการว่างงานทุ่�สู่่งผ่ลให้กำาลังซ่�อของผ้่่บริโภคลดิลง แต่็อย่าง
น้อยภาครัฐยังมม่าต็รการทัุ�งผ่่อนคลายและช่่วยกระตุ้็นภาคอสัู่
งหาฯ เช่่น มาต็รการลดิหย่อนค่าธรรมเน่ยมการโอนและการ
จัดิจัำานอง หร่อมาต็รการผ่่อนคลายอย่าง เกณฑ์การกำากับการ

ด่ิแลสิู่นเช่่�อทุ่�อย่่อาศัย (Loan – to – Value : LTV) ซึ�งกำาหนดิ
ให้เพดิานอัต็ราสู่่วนเงินให้สิู่นเช่่�อต่็อมล่ค่าหลักประกันเป็น 100% 
ซึ�งจัะสิู่�นสุู่ดิมาต็รการปลายปี 2565 น่�

สู่ำาหรับในปี 2565 ปีแห่งการทุรานส์ู่ฟอร์มครั�งใหญ่ของทุาง
เสู่นาทุ่�สู่ร้างการเปล่�ยนแปลงในการดิำาเนินธุรกิจัครั�งสู่ำาคัญภาย
ใต้็กลยุทุธ์ “SENA Next” มิติ็ใหม่สู่่่การเติ็บโต็อย่างยั�งย่น เพ่�อ
ให้บรรลุเป้าหมายและการเติ็บโต็อย่างแข็งแกร่ง พร้อมต็อกยำ�า
แนวคิดิ “Made From Her” คิดิละเอ่ยดิกว่า ก็อย่่สู่บายกว่า โดิย
ช่่วงครึ�งปีแรกเสู่นาเปิดิ 6 โครงการ 4,845 ล้านบาทุ สู่ร้างยอดิ
ขายแลว้ 5,480 ล้านบาทุ แบง่เป็นแนวราบ 1 โครงการ แนวสู่่ง 5 
โครงการ โดิยครึ�งปีหลัง ต็ามแผ่นเปิดิเพิ�มอ่ก 12 โครงการ รวม
ม่ลค่า 7,181 ล้านบาทุ แบ่งเป็นแนวราบ 5 โครงการ และแนวสู่่ง 
7 โครงการ พร้อมรับภาวะต็ลาดิตึ็งตั็ว ปรับเป้ายอดิขาย 6,636 
ล้านบาทุ และเป้ายอดิโอน 7,595 ล้านบาทุ ซึ�งแนวราบจัะเปิดิตั็ว
ทุุกแบรนด์ิ เช่่น เสู่นา วิลล์ ,เสู่นา พาร์ค วิลล์ , เสู่นา ว่ว่า และเสู่นา 
เวลา่ และแนวสู่่งไฟติ็�งค์แบรนด์ิ เสู่นาคิทุท์ุ และ เฟลก็ซ่� โดิยเด่ิอน
สิู่งหาคมเริ�มเปิดิขาย 4 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 2 โครงการ
และแนวสู่่ง 2 โครงการ ขณะเด่ิยวกัน ทุางเสู่นากับพันธมติ็รธุรกิจั
ทุ่�แข็งแกร่ง “ฮัันคิว ฮัันชิ่น พร็อพเพอร์ต่็�ส์ู่ คอร์ป” นั�น ซึ�งเป็น
พาร์ทุเนอร์มากว่า 5 ปี ซึ�งพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่็อเน่�อง 
ทัุ�งโครงการแนวราบและแนวสู่่งทุุกเซกเมน้ท์ุ ปัจัจุับัน เสู่นา ฮัันคิว 
ฮัันชิ่น ม่โครงการพัฒนาร่วมกันแล้ว โดิยในครึ�งปีหลัง ทุ่�จัะเปิดิ 
12 โครงการ เป็นโครงการร่วนทุุน 7 โครงการ คิดิเป็นม่ลค่ากว่า 
4,067 ล้านบาทุ พร้อมทัุ�งปรับเปล่�ยนโมเดิลธุรกิจั บริษัทุ เสู่นา 
เจั พร็อพเพอร์ต่็� จัำากัดิ (มหาช่น) เน้นการพัฒนาอสัู่งหาฯ 
แนวราบ พร้อมขยายโอกาสู่ทุางธุรกิจัใหม่
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เดิ์นห่น้าธุุรกิจ H2/65 
เปิั้ด์ 12 โครงการให่ม� รวมม่ล้ค�า 7,181 ล้บ. 

พร้อมขยายโอกาสู่ที่างธุุรกิจให่ม�

SENA

ช่่วงครึ�งปีหลังทุางเสู่นาพร้อมก้าวสู่่่ความแข็งแกร่งทุุกด้ิาน ภายใต้็กลยุทุธ์ “SENA Next” มิติ็ใหม่สู่่่การเติ็บโต็อย่างยั�งย่น ขณะเด่ิยวกัน 
เพ่�อขยายโอกาสู่สู่ำาหรับธุรกิจัใหม่ (New Business) 1.ธุรกิจับริการด้ิานการด่ิแลป้องกัน และฟ้�นฟ่สุู่ขภาพ รองรับการเติ็บโต็ของสัู่งคม
ผ้่่สู่่งอายุ ภายใต้็บริษัทุ เอสู่ เจั เฮัลแคร์ จัำากัดิ (SJ HEALTHCARE) จัับมอ่กับ บริษัทุ ไอลดิา เฮัลธ์ แคร์ จัำากัดิ ทุ่มแพทุย์ผ้่่ช่ำานาญการ
ลุยเนิร์สู่ซิ�งโฮัม สู่าขาแรกทุ่�จัรัญสู่นิทุวงศ์ 2.ธุรกิจัให้เช่่าคลังสิู่นค้าพร้อมช่่วยบริหารจััดิการแบบครบวงจัรภายใต้็บริษัทุ เอสู่ เค แอสู่เสู่ทุ 
แมแนจัเม้นท์ุ จัำากัดิ จัับมอ่กับพันธมิต็รธุรกิจัโลจิัสู่ติ็กส์ู่ บริษัทุ ล่โอ โกลบอล โลจิัสู่ติ็กส์ู่ จัำากัดิ (มหาช่น) หร่อ LEO พร้อมขยายธุรกิจัแวร์
เฮ้ัาส์ู่และเซลฟ์ สู่โต็เรจัอย่างต่็อเน่�อง 3. บริษัทุ เอสู่ ไฟแนนซ์เช่่ยล เซอร์วิสู่ ธุรกิจัให้บริการ ICO (INITIAL COIN OFFERING) หร่อการ
ระดิมทุุนผ่่านการเสู่นอขายโทุเคนดิิจิัทัุล (DIGITAL TOKEN) ซึ�งเป็นการนำาทุรัพย์ทุ่�ม่อย่่จัริง เช่่น อสัู่งหาริมทุรัพย์ ทุ่�ดิิน รวมทัุ�งแผ่นการ
ทุำาธุรกิจัมาแปลงให้อย่่ในร่ปแบบดิิจิัทัุลและเปิดิให้นักลงทุุนทุ่�สู่นใจัเข้ามาลงทุุน โดิยต้็องทุำาการซ่�อ – ขายด้ิวยเงิน Cryptocurrency โดิย
ร่วมกับ 2 พาร์ทุเนอร์ ค่อ บริษัทุ เอไอเอ็ม ร่ทุ แมนเนจัเม้นท์ุ จัำากัดิ ผ้่่จััดิการกองทุุนทุรัสู่ต์็อิสู่ระรายแรกในประเทุศไทุย และบริษัทุ ไอคอน 
เฟรมเวิร์ค จัำากัดิ 4.บริษัทุ เดิอะ เซอร์วิสู่ เรสู่ซิเด้ินท์ุ ดิำาเนินธุรกิจัเพ่�อเช่่าและเพ่�อการบริการ ซึ�งก่อให้เกิดิรายได้ิสู่มำ�าเสู่มอ และระยะยาว 
(Recurring Income)

ทุั�งน่� ทุางเสู่นาเต็ร่ยมจััดิต็ั�งบริษัทุบริหารสู่ินทุรัพย์ ทุ่ แอนดิ์ ทุ่ จัำากัดิ ซึ�งเป็นบริษัทุบริหารสู่ินทุรัพย์ทุ่�ดิ้อยคุณภาพ NPL และ NPA จัาก
สู่ถีาบันการเงิน เพ่�อนำามาพัฒนาคุณภาพสู่ินทุรัพย์ทุ่�ดิ้อยคุณภาพให้เป็นสู่ินทุรัพย์ทุ่�ม่คุณภาพ โดิยไดิ้ม่การร่วมกับทุางบริษัทุบริหาร
สู่ินทุรัพย์ กรุงเทุพพาณิช่ย์ จัำากัดิ (มหาช่น) (BAM) และบริษัทุ บริหารสู่ินทุรัพย์สูุ่ขุมวิทุ จัำากัดิ (บสู่สู่.) หร่อ SAM เพ่�อร่วมม่อทุางธุรกิจั
ในการบริหารจััดิการหน่�เสู่่ยสู่ินทุรัพย์ทุ่�ไม่ก่อให้เกิดิรายไดิ้ Non - Performing Loan : NPL และสู่ินทุรัพย์รอการขาย หร่อบ้านม่อสู่อง 
Non – Performing Asset :NPA

อย่างไรดิ่ ทุางบริษัทุไดิ้ม่การสู่ร้างแบรนดิ์องค์กร เพ่�อต็้องการถี่ายทุอดิแนวคิดิ “Made From Her” ผ่่านบทุเพลง สู่ร้างแรงบันดิาลใจั 
(Inspiration) ในการทุำางานให้ใสู่่ใจัและคิดิละเอ่ยดิ คิดิเผ่่�อ เปร่ยบเสู่ม่อนการสู่ร้างบ้าน ทุ่�ต็้องม่โครงสู่ร้างทุ่�มั�นคง แข็งแรง เพ่�อจัะไดิ้อย่่ไป
ยาวนานและยั�งย่น ถี่ายทุอดิบทุเพลงโดิย แทุน Lipta เริ�มเปิดิใช่้ภายในองค์กรต็ั�งแต็่วันน่�แล้ว
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'บมจั.ทุ่าฉาง กร่น เอ็นเนอร์ย่�' หร่อ TGE เปิดิ
กลยุทุธ์สู่่่ผ้่่นำาอุต็สู่าหกรรมพลังงานทุดิแทุน 
รับเมกะเทุรนด์ิ Green Energy มุง่ขยายการ
ลงทุุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทุดิแทุน
ทัุ�งในและต่็างประเทุศ พร้อมแสู่วงหาโอกาสู่
ต่็อยอดิสู่่่ธุรกิจัพลังงานทุางเล่อกใหม่ๆ ทุ่�ม่
ศักยภาพ โช่ว์ผ่ลการดิำาเนินงานไต็รมาสู่ 1 
ปี 2565 ทุำารายได้ิและกำาไรเติ็บโต็แข็งแกร่ง
ต่็อเน่�อง เดิินหน้าเข้าจัดิทุะเบ่ยนในต็ลาดิ
หลักทุรัพย์ฯ กำาหนดิราคาเสู่นอขาย IPO ทุ่� 
2.00 บาทุต่็อหุ้น เปิดิจัองซ่�อวันทุ่� 
9 - 11 สิู่งหาคมน่�

นายพงิศ์ันริินทร์ิ	วนสุวริริณกุล	ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริและกริริมการิ	 บริิษััท	
ท่าฉางิ	กรีิน	เอ็ินเนอิร์ิย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	
หร้ิอิ	TGE ผ้่่นำาด้ิานอุต็สู่าหกรรมพลังงาน
ทุดิแทุนทุ่�เป็นมิต็รต่็อชุ่มช่นและสิู่�งแวดิล้อม 
เปิดิเผ่ยว่า บริษัทุฯ พร้อมเข้าสู่่่การเป็น
บริษัทุจัดิทุะเบ่ยนในต็ลาดิหลักทุรัพย์แห่ง
ประเทุศไทุย (SET) ด้ิวยความมุ่งมั�นสู่ร้าง
การเติ็บโต็ทุางธุรกิจัอย่างต่็อเน่�อง เพ่�อนำา
มาสู่่่ผ่ลต็อบแทุนทุ่�ด่ิและยั�งย่นแก่ผ้่่ม่สู่่วนได้ิ
เสู่่ยในทุุกภาคสู่่วน ภายใต้็วิสัู่ยทัุศนอ์งค์กรทุ่�
ให้คุณค่าในเร่�อง 1) Technology พัฒนาและ
ปรับปรุงเทุคโนโลย่การผ่ลิต็ด้ิวยนวัต็กรรม
อย่างต่็อเน่�อง2) Governance ดิำาเนนิธุรกิจั
ด้ิวยธรรมาภิบาล เป็นมิต็รต่็อชุ่มช่มและสิู่�ง
แวดิล้อม 3) Excellence มุ่งมั�นผ่ลลัพธ์ทุ่�

เป็นเลิศ โดิยเน้นการลงทุุนในธุรกิจัพลังงาน
ทุดิแทุน ซึ�งเป็นธุรกิจัทุ่�ม่ความมั�นคงและ
แนวโน้มการเติ็บโต็สู่่ง

ปัจัจุับัน TGE เป็นผ้่่ผ่ลิต็และจัำาหน่ายกระแสู่
ไฟฟ้าจัากพลังงานทุดิแทุน กำาลังการผ่ลิต็
ไฟฟ้าติ็ดิตั็�งรวมทัุ�งหมดิ 51.7 MW ประกอบ
ด้ิวย โรงไฟฟ้าช่่วมวลทุ่�เปิดิดิำาเนินการเช่ิง
พาณิช่ย์ (COD) แล้ว 3 โครงการ ได้ิแก่ 
โรงไฟฟ้า TGE, TPG และ TBP จัังหวัดิ
สุู่ราษฎร์ธาน่ กำาลังการผ่ลิต็ติ็ดิตั็�งรวม 
29.7 MW ม่สัู่ญญาซ่�อขายไฟให้แก่การ
ไฟฟ้าสู่่วนภ่มิภาค 20.3 MW ภายใต้็ระบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ต็ลอดิอายุสัู่ญญา 
และม่ปริมาณไฟฟ้าขายให้แก่กลุ่มทุ่าฉาง
อุต็สู่าหกรรม ภายใต็สัู้่ญญาแบบ Non Firm 
อ่ก 7.0 MW นอกจัากน่� ยังม่โรงไฟฟ้าขยะ
ชุ่มช่นทุ่�อย่่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ 
ได้ิแก่ โรงไฟฟ้า TES SKW จัังหวัดิสู่ระแก้ว, 
โรงไฟฟ้า TES RBR จัังหวัดิราช่บุร่ และโรง
ไฟฟ้า TES CPN จัังหวัดิชุ่มพร กำาลังการ
ผ่ลิต็ติ็ดิตั็�งรวม 22 MW ซึ�งได้ิรับคัดิเล่อก
จัากองค์กรปกครองสู่่วนทุ้องถิี�นแล้ว โดิย
เม่�อวันทุ่� 30 ม.ิย. 2565 คณะกรรมการกำากับ
กิจัการพลังงาน (กกพ.) ได้ิออกประกาศรับ
ซ่�อไฟฟ้าโครงการผ่ลิต็ไฟฟ้าจัากขยะชุ่มช่น
แล้ว ขั�นต็อนต่็อไปการไฟฟ้าจัะเปิดิรับย่�นคำา
เสู่นอขายไฟฟ้าและทุำาสัู่ญญาซ่�อขายไฟฟ้า 
คาดิว่าจัะเริ�ม COD ภายในปี 2567

ดริ.ศัักดิ�ดา	ศิัริิภัทริโสภณ	ปริะธาน
เจ้าหน้าท่ีบริิหาริ	 TGE	กล่าวว่า บริษัทุฯ
มจุ่ัดิเด่ินและข้อได้ิเปร่ยบผ้่่ประกอบการโรง
ไฟฟ้ารายอ่�นๆ ดัิงน่� 1) การเพิ�มกำาลังการผ่ลิต็
ไฟฟ้า โดิยในระยะสัู่�นจัะมุง่ลงทุุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุ่มช่นทุ่�มศั่กยภาพ
และให้ผ่ลต็อบแทุนสู่่ง 2) การนำาเทุคโนโลย่
ผ่ลิต็ไฟฟ้าทุ่�ทัุนสู่มยัมาใช้่เพิ�มประสิู่ทุธิภาพใน
การแข่งขัน 3) การมค่วามมั�นคงด้ิานวัต็ถุีดิิบ
จัากทุำาเลทุ่�ตั็�งโรงไฟฟ้าช่่วมวลตั็�งอย่่ในแหล่ง
เพาะปล่กปาล์มทุ่�สู่ำาคัญของประเทุศ และ
การเป็นบริษัทุในกลุ่มทุ่าฉางอุต็สู่าหกรรม
ทุ่�ดิำาเนินธุรกิจัโรงสู่กัดินำ�ามันปาล์ม จึังนำา
ผ่ลพลอยได้ิมาใช้่ผ่ลิต็ไฟฟ้า รวมถึีงการรับ
ซ่�อวัต็ถุีดิิบช่่วมวลหลากหลายประเภทุจัาก
เกษต็รกรรอบพ่�นทุ่�โรงงาน 4) การผ่ลิต็ไฟฟ้า
ทุ่�มป่ระสิู่ทุธิภาพสู่่งในต้็นทุุนต็ำ�า โดิยออกแบบ
โรงไฟฟ้าช่่วมวลให้รองรับเช่่�อเพลิงได้ิหลาก
หลายช่นิดิ ทัุ�งเช่่�อเพลิงทุ่�ม่ความช่่�นสู่่งมาก
และเผ่าวัต็ถุีดิิบช่่วมวลประเภทุทุะลายปาล์ม
เปล่าได้ิ 100% สู่่วนโรงไฟฟ้าขยะชุ่มช่นจัะใช้่
เทุคโนโลย่ทุ่�เผ่าขยะมล่ฝอยทุ่�ม่ความช่่�นสู่่ง
และใช้่กระบวนการผ่ลิต็ไฟฟ้าจัากขยะแบบ
เผ่าต็รงโดิยไม่ต้็องผ่่านกระบวนการคัดิแยก 
5) ดิำาเนนิธุรกิจัด้ิวยหลักธรรมาภิบาล รับผิ่ดิ
ช่อบต่็อชุ่มช่น สัู่งคม และสิู่�งแวดิล้อม พร้อม
ให้ความสู่ำาคัญกับแนวทุางพัฒนาองค์กร
อย่างยั�งย่น (ESG) ทัุ�งหมดิน่�ทุำาให้ TGE เป็น
บริษัทุพลังงานทุ่�มคุ่ณภาพ สู่ามารถี
สู่ร้างความเจัริญเติ็บโต็อย่างยั�งย่น
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โดิยม่เป้าหมายขยายกำาลังการผ่ลิต็ติ็ดิตั็�งโรงไฟฟ้าเป็นไม่น้อยกว่า 
200 MW ภายในปี 2575 เน้นลงทุุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทุดิแทุนทุ่�ม่ศักยภาพทัุ�งในและต็่างประเทุศ รับโอกาสู่เต็ิบโต็ไปกับ
เมกะเทุรนด์ิ Green Energy และนโยบายของภาครฐัทุ่�จัะเพิ�มสัู่ดิสู่่วน
การผ่ลิต็ไฟฟ้าจัากพลังงานทุดิแทุนประเภทุต่็างๆ อาทิุ พลังงาน
แสู่งอาทิุต็ย์ พลังงานลม พลังนำ�า พลังงานช่่วมวล ก�าซช่่วภาพ และ
พลังงานจัากขยะ พร้อมหาโอกาสู่ขยายธุรกิจัและการลงทุุนทุ่�เก่�ยว
กับพลังงานทุางเล่อกใหม่ๆ รวมทัุ�งแสู่วงหาพันธมิต็รทุางธุรกิจัทุ่�
สู่ามารถีต่็อยอดิการเติ็บโต็ในอนาคต็

นางิสาวพชัริา	ทอิงิปริะไพ	ผูอ้ิ�านวยการิฝ่ายบัญช	ีและการิเงิิน	
TGE กล่าวว่า ทุ่ามกลางภาวะเศรษฐกจิัทุ่�ผ่นัผ่วนในช่่วงทุ่�ผ่่านมา แต่็
บริษัทุฯ ยังรักษาการเต็ิบโต็แข็งแกร่ง โดิยผ่ลการดิำาเนินงานช่่วงปี 
2562 – 2564 ม่รายไดิ้รวม 347.5 ล้านบาทุ 713.5 ล้านบาทุ และ 
807.5 ล้านบาทุ ต็ามลำาดิับ คิดิเป็นอัต็ราการเต็ิบโต็เฉล่�ย (CAGR) 
52.4% ต็่อปี ปัจัจััยมาจัากการเปิดิ COD โรงไฟฟ้าช่่วมวลอย่าง
ต็่อเน่�อง ทุำาให้รับร้่รายไดิ้เพิ�มขึ�นจัากการขายไฟฟ้า รวมถึีงรายไดิ้
จัากการขายนำ�าและไอนำ�า อ่กทัุ�งในปี 2563 เริ�มม่รายไดิ้จัากการให้
บริการกำาจััดิขยะจัากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุ่มช่น จัังหวัดิสู่ระแก้ว 

ในสู่่วนของกำาไรสูุ่ทุธิปี 2562 - 2564 ปรับต็ัวเพิ�มขึ�นอย่่ทุ่� 94.3 
ล้านบาทุ 166.9 ล้านบาทุ และ 202.1 ล้านบาทุ ต็ามลำาดัิบ เป็นผ่ลจัาก
การรับร่้รายไดิ้ของโรงไฟฟ้าทุ่�เพิ�มขึ�น การควบคุมบริหารจััดิการ
ต้็นทุนุขายและค่าใช้่จ่ัายในการบรหิารทุ่�ม่ประสู่ทิุธภิาพ และอตั็ราการ
ใช่้กำาลังการผ่ลิต็ไฟฟ้าทุ่�สู่่งขึ�น

ขณะทุ่�ผ่ลการดิำาเนนิงานในช่่วงไต็รมาสู่ 1/2565 มร่ายไดิร้วม 233.3 
ล้านบาทุ เพิ�มขึ�น 42% จัากช่่วงเด่ิยวกันของปีก่อน และม่กำาไร
สุู่ทุธิอย่่ทุ่� 51.6 ล้านบาทุ เพิ�มขึ�น 15.5% จัากช่่วงเด่ิยวกันปีก่อน 
เน่�องจัากกำาลังการผ่ลิต็กระแสู่ไฟฟ้าทุ่�เพิ�มขึ�น ต็ามการเปิดิ COD 
ของโครงการโรงไฟฟ้าช่่วมวล TBP จัังหวัดิสุู่ราษฎร์ธาน ่และมร่าย
ได้ิจัากการจัำาหน่ายนำ�าและไอนำ�า ซึ�งเป็นผ่ลพลอยได้ิจัากการผ่ลิต็
กระแสู่ไฟฟ้า อย่างไรก็ด่ิ บริษัทุฯ ม่อัต็รากำาไรสุู่ทุธิทุ่� 23.3% ลดิลง
เล็กน้อยจัาก 27.4% ในช่่วงไต็รมาสู่ 1/2564 จัากผ่ลกระทุบการปิดิ
ระบบสู่ายสู่่งเป็นครั�งคราวจัากการปรับปรุงถีนนของกรมทุางหลวง 
ทุำาให้ไม่สู่ามารถีขายไฟฟ้าได้ิเต็็มประสิู่ทุธิภาพ

นางิรัิชดา	เกลียวปฏิินนท์	กริริมการิผู้จัดการิ	ฝ่ายวาณิชธนกิจ2	
บริิษััทหลักทรัิพย์	เคจีไอิ	(ปริะเทศัไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะ
ทุ่�ปรึกษาทุางการเงิน กล่าวว่า กำาหนดิราคาเสู่นอขายหุ้นสู่ามัญแก่
ประช่าช่นทัุ�วไปเป็นครั�งแรก (IPO) ทุ่� 2.00 บาทุต่็อหุ้น ซึ�งเป็นราคา
ทุ่�เหมาะสู่มและสู่ะทุ้อนปัจัจััยพ่�นฐานของ TGE โดิยจุัดิเด่ินของหุ้นต็วั
น่�อย่่ทุ่�รายได้ิและกระแสู่เงินสู่ดิทุ่�มั�นคง ม่อัต็รากำาไรทุ่�แข็งแกร่ง โดิย 
TGE ม่ EBITDA Margin เฉล่�ยทุ่�สู่่งถึีง 47% สู่่งกว่าผ้่่ประกอบการ
อ่�นในธุรกิจัเด่ิยวกันเน่�องจัากม่ข้อได้ิเปร่ยบเชิ่งการแข่งขันจัากการ
มวั่ต็ถุีดิิบทุ่�เพ่ยงพอและมั�นคง สู่ามารถีผ่ลิต็ไฟฟ้าให้มป่ระสิู่ทุธิภาพ
สู่่งและม่ต้็นทุุนต็ำ�า อ่กทัุ�ง TGE ยังม่แผ่นขยายสู่่่ธุรกิจัโรงไฟฟ้าขยะ
ทุ่�มอั่ต็รากำาไรทุ่�สู่่งขึ�น ดัิงนั�น จึังมศั่กยภาพทุ่�จัะขยายกำาลังการผ่ลิต็
ให้เติ็บโต็และสู่ร้างกำาไรทุ่�ด่ิได้ิในอนาคต็

16 www.HoonInside.com  08 August 2022



เคาะราคา IPO ท่ี่� 2.00 บาที่ต็�อหุ้่น 
เปิั้ด์จองซ้ื้�อ 9 - 11 สู่.ค. น่�

TGE

สู่ำาหรับราคาเสู่นอขายหุ้น IPO ทุ่� 2.00 บาทุ คิดิเป็นอัต็ราสู่่วนราคาต็่อกำาไรสูุ่ทุธิ (P/E Ratio ) เทุ่ากับ 15.3 เทุ่า เทุ่ยบกำาไรสูุ่ทุธิทุ่� 0.13 
บาทุต็่อหุ้น คำานวณจัากกำาไรสูุ่ทุธิของบริษัทุในช่่วง 12 เดิ่อนย้อนหลัง (1 เม.ย. 64 – 31 ม่.ค. 65) ทุ่� 208.9 ล้านบาทุ หารดิ้วยจัำานวน
หุ้นสู่ามัญทุั�งหมดิของบริษัทุก่อนเสู่นอขายหุ้นในครั�งน่�ทุ่� 1,600 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดิเป็น P/E Ratio เทุ่ากับ 21.0 เทุ่า 
เทุ่ยบกับกำาไรสูุ่ทุธิทุ่� 0.095 บาทุต็่อหุ้น คำานวณจัากจัำานวนหุ้นสู่ามัญทุั�งหมดิของบริษัทุหลังการเสู่นอขายหุ้นในครั�งน่�ทุ่� 2,200 ล้าน
หุ้น (Pre-IPO Dilution)

สู่่วน P/E Ratio ของบริษัทุจัดิทุะเบ่ยนทุ่�ประกอบธุรกิจัคล้ายคลึงกันทุ่�จัดิทุะเบ่ยนในต็ลาดิหลักทุรัพย์ 4 บริษัทุ ไดิ้แก่ ACE, CV, ETC, 
TPCH ม่ค่าเฉล่�ยอย่่ประมาณ 28.2 เทุ่า โดิยอ้างอิงข้อม่ลช่่วงระยะเวลา 12 เดิ่อนย้อนหลังระหว่างวันทุ่� 27 กรกฎาคม 2564 ถีึงวันทุ่� 
25 กรกฎาคม 2565 โดิยราคาเสู่นอขายหุ้นในครั�งน่� ยังไม่รวมม่ลค่าโครงการใหม่ๆ ทุ่�บริษัทุจัะเข้าร่วมประม่ลเพิ�มเต็ิมอ่ก 4 โครงการ
ในช่่วงปลายปีน่� สู่ำาหรับหุ้น TGE จัะเปิดิให้จัองซ่�อในวันทุ่� 9 – 11 สู่ิงหาคม 2565 คาดิว่าจัะนำาหุ้นเข้าจัดิทุะเบ่ยนในต็ลาดิหลักทุรัพย์ฯ 
ภายในเดิ่อนสู่ิงหาคมน่�

TGE ม่ทุุนจัดิทุะเบ่ยน 1,100 ล้านบาทุ คิดิเป็นหุ้นสู่ามัญจัำานวน 2,200 ล้านหุ้น ม่ลค่าทุ่�ต็ราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาทุ โดิยม่ทุุนเร่ยก
ช่ำาระแล้ว 800 ล้านบาทุ คิดิเป็นหุ้นสู่ามัญจัำานวน 1,600 ล้านหุ้น และจัะเสู่นอขายหุ้นสู่ามัญต็่อประช่าช่นทัุ�วไปเป็นครั�งแรก (IPO) 
จัำานวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น คิดิเป็นสู่ัดิสู่่วน 27.3% ของจัำานวนหุ้นสู่ามัญทุ่�ออกและช่ำาระแล้วทุั�งหมดิของบริษัทุฯ ภายหลังการออก
และเสู่นอขายหุน้ในครั�งน่� บรษิทัุฯ จัะนำาเงนิทุ่�ได้ิจัากการระดิมทุนุไปใช้่ลงทุนุก่อสู่ร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะช่มุช่น ช่ำาระเงินก่ย้ม่และเป็น
เงินทุุนหมุนเว่ยนในกิจัการ
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ภาพรวมภาคการทุ่องเทุ่�ยวในปี 2565 ม่
แนวโน้มฟ้�นตั็วด่ิขึ�นทัุ�งจัากนักทุ่องเทุ่�ยว
ต่็างช่าติ็และนักทุ่องเทุ่�ยวช่าวไทุย

• นักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าต็ิม่แนวโน้มเร่งตั็ว
จัากอุปสู่งค์คงค้างของการทุ่องเทุ่�ยว 
(Pent-up demand) โดิยจัำานวนนักทุ่อง
เทุ่�ยวต่็างช่าติ็เข้ามายังไทุยมโ่อกาสู่เพิ�มสู่่ง
กว่าทุ่�คาดิไว้จัาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจัแต็ะ 
10 ล้านคน ซึ�งหลังไทุยประกาศเปิดิประเทุศ
เม่�อเด่ิอนพฤศจิักายน 2564 จัำานวนนัก
ทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็เริ�มเห็นสัู่ญญาณฟ้�น
ตั็วทุ่�ด่ิจัากสู่ถีานการณโ์ควิดิโลกทุ่�เริ�มด่ิขึ�น
จัากอัต็ราการฉ่ดิวัคซ่นทุ่�สู่่งขึ�น จึังทุำาให้
หลายประเทุศรวมทัุ�งไทุยทุยอยผ่่อนคลาย
มาต็รการการเดิินทุางระหว่างประเทุศ โดิย
เฉพาะนักทุ่องเทุ่�ยวจัากต็ะวันออกกลาง 
เอเช่่ยใต้็ และอาเซ่ยนทุ่�มแ่นวโน้มฟ้�นตั็วได้ิด่ิ

• นักทุ่องเทุ่�ยวช่าวไทุยม่แนวโน้มเดิินทุาง
ทุ่องเทุ่�ยวในประเทุศและต่็างประเทุศมาก
ขึ�นต่็อเน่�อง โดิยหลังผ่่อนคลายมาต็รการ
ในช่่วงกันยายน 2564 นักทุ่องเทุ่�ยวไทุย
เริ�มเดิินทุางทุ่องเทุ่�ยวในประเทุศเพิ�มขึ�น
อย่างเห็นได้ิชั่ดิสู่่วนหนึ�งมาจัากประช่าช่น
สู่่วนใหญไ่ด้ิรับวัคซ่นกระตุ้็นทุำาใหเ้กิดิความ
มั�นใจัในการทุ่องเทุ่�ยว รวมถึีงมาต็รการ
กระตุ้็นการทุ่องเทุ่�ยวของภาครัฐทุ่�ออก
มาอย่างต่็อเน่�อง ยิ�งไปกว่านั�น หลังการ
เปิดิประเทุศของไทุยและการผ่่อนคลาย
มาต็รการเข้าประเทุศทัุ�วโลก ได้ิสู่่งผ่ลให้นกั
ทุ่องเทุ่�ยวไทุยเริ�มออกไปเทุ่�ยวต่็างประเทุศ
เพิ�มขึ�นโดิยเฉพาะในอาเซ่ยนและเอเช่่ย

• อย่างไรก็ด่ิ ภาวะเงินเฟ้อและภาวะ
เศรษฐกิจัทุ่�เปราะบางในปัจัจุับันอาจัสู่่ง
ผ่ลกระทุบต่็อการเดิินทุางและการใช้่จ่ัาย
ของนักทุ่องเทุ่�ยวจัากค่าใช้่จ่ัายในด้ิานการ
ทุ่องเทุ่�ยวทุ่�เพิ�มขึ�นโดิยเฉพาะค่านำ�ามันและ
กำาลังซ่�อทุ่�ลดิลง

การฟ้�นตั็วของภาคทุ่องเทุ่�ยวสู่่งผ่ลให้
ธุรกิจัโรงแรมในปี 2565 มแ่นวโนม้เริ�มฟ้�น
ตั็วได้ิมากขึ�นแต่็ยังต้็องพึ�งพารายได้ิจัาก
นักทุ่องเทุ่�ยวไทุยเป็นหลัก

• จัำานวนผ้่่เข้าพักและอัต็ราการเข้าพักม่
แนวโน้มเติ็บโต็ด่ิขึ�น จัาก 1.นักทุ่องเทุ่�ยว
ไทุยทุ่�ม่ความมั�นใจัในการเดิินทุางมากขึ�น 
แต่็กำาลังซ่�อทุ่�ลดิลงกับค่าใช้่จ่ัายทุ่�เพิ�มขึ�น
อาจัสู่่งผ่ลให้นักทุ่องเทุ่�ยวไทุยเล่อกเดิิน
ทุางไปยงัจัังหวัดิใกล้เค่ยงหร่อจัังหวัดิเมอ่ง
รองเพ่�อลดิค่าใช้่จ่ัาย และ 2.นักทุ่องเทุ่�ยว
ต่็างช่าต็ิม่แนวโน้มเร่งตั็วจัาก Pent-up 
demand ของการทุ่องเทุ่�ยวแต็่ยังต้็องใช่้
เวลาในการฟ้�นตั็วให้กลับไปเทุา่ช่่วงกอ่นโค
วิดิ เน่�องจัากนักทุ่องเทุ่�ยวกลุ่มหลัก อย่าง
จ่ันยังไม่สู่ามารถีกลับมาฟ้�นตั็วได้ิในระยะ
เวลาอันใกล้

• ราคาทุ่�พักเฉล่�ยม่แนวโน้มปรับขึ�นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ธุรกิจัโรงแรมสู่่วนใหญ่ยัง
ใช้่กลยุทุธ์ด้ิานราคาในการแข่งขัน
โดิยการจััดิโปรโมชั่นและการกำาหนดิราคา
ทุ่�สู่อดิคล้องกับกำาลังซ่�อของนักทุ่องเทุ่�ยว
ในภาวะเศรษฐกิจัปัจัจุับัน

• อย่างไรก็ด่ิ ธุรกิจัโรงแรมทุ่�พึ�งพารายได้ิ
จัากนกัทุ่องเทุ่�ยวไทุยเปน็หลักมแ่นวโนม้ฟ้�น
ตั็วได้ิเร็วแต่็ยังต้็องเผ่ชิ่ญความ
ทุ้าทุายจัาก 1.ต็้นทุุนการดิำาเนินงานทุ่�
สู่่งขึ�นและปัญหาการขาดิแคลนแรงงาน
ภาคบริการ 2.นักทุ่องเทุ่�ยวไทุยทุ่�ม่กำาลัง
ซ่�อบางสู่่วนเริ�มเดิินทุางไปทุ่องเทุ่�ยวต่็าง
ประเทุศมากขึ�น 3.การแข่งขันทุ่�สู่่งขึ�นใน
ธุรกิจัโรงแรมจัากการลดิราคาห้องพัก
ของโรงแรมในระดัิบ 4-5 ดิาว รวมถึีง
การแข่งขันจัากโรงแรมทุ่�เคยปิดิบริการ
ชั่�วคราวทุ่�เริ�มกลับมาให้บริการมากขึ�น

ในทุำานองเด่ิยวกัน ธุรกิจัสู่ายการบิน
สัู่ญช่าติ็ไทุยในปี 2565 มแ่นวโน้มเริ�มทุยอย
ฟ้�นตั็วจัากทุ่�หดิตั็วรุนแรงในปี 2563-
2564 จัากวิกฤต็ COVID-19 และม่ม่ลค่า
ราว 1.2-1.3 แสู่นล้านบาทุ (คิดิเป็น 40% 
ของรายได้ิปี 2562)

• รายได้ิขนสู่่งผ้่่โดิยสู่ารในเสู้่นทุางระหว่าง
ประเทุศทุ่�เร่งตั็วขึ�นและม่ม่ลค่าราว 5-6 
หม่�นล้านบาทุ จัาก Pent-up demand 
ของการทุ่องเทุ่�ยวระหว่างประเทุศ ซึ�งสู่่ง
ผ่ลให้ม่การเปิดิเสู้่นทุางบินใหม่และเพิ�ม
ความถ่ี�เทุ่�ยวบินอย่างต่็อเน่�องในหลายเสู่น้
ทุางโดิยเฉพาะในฝั�งอาเซ่ยนและเอเช่่ย อ่ก
ทัุ�ง สู่ล็อต็ต็ารางบินในหลายสู่นามบินของ
ไทุยในช่่วงฤด่ิหนาวปี 2565 ได้ิถ่ีกจัองล่วง
หน้าจันค่อนข้างเต็็มแล้ว นอกจัากน่� จัาก
ผ่ลสู่ำารวจัพฤติ็กรรมผ้่่บริโภคของ EIC 
ในเด่ิอนกรกฎาคมทุ่�ผ่่านมา พบว่าในอ่ก 
6 เด่ิอนข้างหน้า นักทุ่องเทุ่�ยวไทุย 65% 
วางแผ่นเดิินทุางทุ่องเทุ่�ยวต่็างประเทุศ
อย่างน้อย 1 ครั�ง

EIC	คาดภาคท่อิงิเท่ียวส่งิสัญญาณดีข้่�น
สนับสนุนการิฟ้�นตัวข่อิงิธุริกิจโริงิแริมและธุริกิจการิบิน
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• รายได้ิขนสู่่งผ้่่โดิยสู่ารในเสู้่นทุางใน
ประเทุศและอ่�น ๆ ทุ่�ฟ้�นตั็วต่็อเน่�องและม่
มล่ค่าราว 5 หม่�นล้านบาทุ จัากการเดิินทุาง
ของนกัทุ่องเทุ่�ยวไทุยทุ่�เพิ�มขึ�น และการเขา้
มาของนักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็ทุ่�จัะช่่วยเพิ�ม
การเดิินทุางในประเทุศ

• รายได้ิขนสู่่งสิู่นค้าทุ่�เติ็บโต็ต่็อเน่�องจันม่
ม่ลค่าราว 2 หม่�นล้านบาทุ โดิยหลายสู่าย
การบินได้ิปรับตั็วมาให้บริการขนสู่่งสิู่นค้า
เพิ�มขึ�น อ่กทัุ�ง อัต็ราค่าบริการขนสู่่งทุาง
อากาศยังคงอย่่ในระดัิบสู่่งเม่�อเปร่ยบเทุ่ยบ
กับปี 2562

• อย่างไรก็ด่ิ การฟ้�นตั็วของอุต็สู่าหกรรม
การบินยังเผ่ชิ่ญความทุ้าทุายหลาย
ประการทุ่�จัะสู่ร้างความเสู่่�ยงต่็อภาวะ
ทุางการเงินทุ่�ค่อนข้างเปราะบาง ได้ิแก่ 
1.ภาระต้็นทุุนค่าใช้่จ่ัายและหน่�สิู่นทุ่�เร่งตั็ว
ขึ�นจัากหลายปัจัจััยโดิยเฉพาะราคานำ�ามัน
เช่่�อเพลิง 2.การฟ้�นตั็วของนักทุ่องเทุ่�ยวจ่ัน
ทุ่�ใช้่เวลาค่อนข้างนาน 3.การฟ้�นต็วัของข่ดิ
ความสู่ามารถีในการดิำาเนินการด้ิานการ
บิน 4.ความเสู่่�ยงด้ิานภ่มิรัฐศาสู่ต็ร์ และ 
5.การแข่งขันทุ่�รุนแรงในธุรกิจัสู่ายการบิน

ในระยะข้างหน้า EIC ประเมินว่านักทุ่อง
เทุ่�ยวช่าวไทุยม่แนวโน้มฟ้�นตั็วต่็อเน่�อง 
ขณะทุ่�นักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็ม่แนวโน้ม
ฟ้�นตั็วได้ิด่ิขึ�น ซึ�งสู่่งผ่ลให้ธุรกิจัโรงแรมและ
ธุรกิจัการบินมแ่นวโน้มฟ้�นตั็วกลับไปเทุ่ยบ
เทุ่าก่อนโควิดิได้ิในช่่วงปลายปี 2567 และ 
2568 เป็นต้็นไป ต็ามลำาดัิบ

• นักทุ่องเทุ่�ยวช่าวไทุยคาดิว่าจัะฟ้�นตั็ว
กลับไปทุ่�ก่อนโควิดิได้ิในช่่วงปี 2566 สู่่วน
นักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็ม่แนวโน้มฟ้�นตั็วใน
ช่่วงปลายปี 2567 โดิยนักทุ่องเทุ่�ยวช่าว
ไทุยทุ่�ม่กำาลังซ่�อบางสู่่วนจัะออกเดิินทุาง
ทุ่องเทุ่�ยวระหว่างประเทุศมากขึ�น ขณะทุ่�
นักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็จัะฟ้�นตั็วได้ิด่ิจัากนัก
ทุ่องเทุ่�ยวกลุ่มหลักของไทุยอย่างนักทุ่อง
เทุ่�ยวจ่ันทุ่�คาดิว่าจัะกลับมาเดิินทุางระหว่าง
ประเทุศได้ิในช่่วงปี 2566 เป็นต้็นไป ซึ�งจัะ
สู่่งผ่ลต่็อเน่�องต่็อการฟ้�นตั็วของภาคการ
ทุ่องเทุ่�ยวไทุยทุ่�พึ�งพารายได้ิจัากนักทุ่อง
เทุ่�ยวต่็างช่าติ็เป็นหลัก และทุำาให้ธุรกิจั
โรงแรมและธุรกิจัการบินของไทุยเริ�มฟ้�น
ตั็วกลับไปเทุ่ยบเทุ่าก่อน COVID-19 ตั็�งแต่็
ปลายปี 2567 เป็นต้็นไป

อย่างไรก็ด่ิ ธุรกิจัในภาคการทุ่องเทุ่�ยวยัง
ม่ความทุ้าทุายอ่ก 4 ประเด็ินทุ่�ต้็องเผ่ชิ่ญ
ในอนาคต็

• โครงสู่ร้างนักทุ่องเทุ่�ยวทุ่�จัะเปล่�ยนแปลง
ไปทัุ�งสัู่ญช่าติ็และ Generations ซึ�งสู่่งผ่ล
ต่็อความต้็องการบริการในอนาคต็

• การเดิินทุางเพ่�อทุำาธุรกิจัทุ่�ม่แนวโน้ม
ฟ้�นตั็วล่าช้่า จัากการแพร่ระบาดิของ 
COVID-19 ทุ่�ทุำาให้วิถ่ีการทุำางานและ
การทุำาธุรกิจัเปล่�ยนไปสู่่่การประชุ่มทุาง
ออนไลน์มากขึ�น 

• การเข้าสู่่่ Net zero emission 2593 ซึ�ง
ทุำาให้ธุรกิจัโรงแรมและการบินต้็องร่บปรับ
ตั็วในการดิำาเนินธุรกิจัเพ่�อความยั�งย่น

• Digital transformation ในภาคการ
ทุ่องเทุ่�ยว เทุคโนโลย่ดิิจัทิุลัจัะมบ่ทุบาทุมาก
ขึ�นเพ่�อต็อบสู่นองพฤติ็กรรมผ้่่บริโภคยุค
ใหม่

ทัุ�งน่� EIC มองว่าธุรกิจัโรงแรมและธุรกิจั
การบินต้็องเร่งปรับกลยุทุธ์เพ่�อฟ้�นตั็วจัาก
วิกฤต็ COVID-19 ดัิงต่็อไปน่�

• กลยุทุธ์หลักของธุรกิจัโรงแรม 3 ประการ 
ได้ิแก่ 1.การกระจัายความเสู่่�ยงและการหา
ช่่องทุางเพิ�มรายไดิใ้นระยะยาว โดิยลดิการ
พึ�งพารายได้ิจัากนักทุ่องเทุ่�ยวกลุ่มใดิกลุ่ม
หนึ�งแล้วพิจัารณานักทุ่องเทุ่�ยวกลุ่มใหม่
เพิ�มเติ็ม รวมถึีงจัากการใช่ป้ระโยช่นส่์ู่งสุู่ดิ
ของพ่�นทุ่�และปรับเปล่�ยนบริการทุ่�เป็นราย
ได้ิเสู่ริมให้เป็นธุรกิจัหลัก เช่่น การจััดิงาน
ต็ามเทุศกาลและงานทุ่�ร่วมม่อกับทุ้องถิี�น 
การบริการอาหารและเคร่�องด่ิ�ม  2.การ
สู่ร้างประสู่บการณ์ใหม่ให้กับนักทุ่องเทุ่�ยว 
โดิยการยกระดัิบการบริการทุ่�หลากหลาย
เพ่�อต็อบโจัทุย์ความต้็องการของนักทุ่อง
เทุ่�ยวแต่็ละกลุ่มวัย เช่่น การนำาเทุคโนโลย่
มาใช้่มากขึ�น การทุ่องเทุ่�ยวเชิ่งวัฒนธรรม
และการทุ่องเทุ่�ยวเชิ่งสุู่ขภาพ 3.การสู่ร้าง
พันธมิต็รทุางธุรกิจัเพ่�อสู่ร้างโอกาสู่และ
ม่ลค่าทุางธุรกิจั เช่่น การร่วมม่อกับธุรกิจั
ด้ิานสุู่ขภาพเพ่�อรองรับการทุ่องเทุ่�ยวเชิ่ง
การแพทุย์ และการร่วมม่อกับผ้่่พัฒนา
แอปพลิเคชั่นเพ่�อให้ล่กค้าได้ิเข้าถึีงบริการ
ได้ิง่ายขึ�น

EIC	คาดภาคท่อิงิเท่ียวส่งิสัญญาณดีข้่�น
สนับสนุนการิฟ้�นตัวข่อิงิธุริกิจโริงิแริมและธุริกิจการิบิน
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3 กลยุทุธ์สู่ำาคัญของธุรกิจัการบิน ได้ิแก่

1.การปรับตั็วเพ่�อต็อบสู่นองพฤติ็กรรมผ้่่โดิยสู่ารทุ่�เปล่�ยนแปลงไปจัากวิกฤต็ COVID-19 และจัากกลุ่มผ้่่เดิินทุางใหม่ เช่่น การพัฒนา
ระบบการเดิินทุางแบบไร้สัู่มผั่สู่ การปรับร่ปแบบบริการและโครงสู่ร้างราคาให้เหมาะกับพฤติ็กรรมผ้่่โดิยสู่ารในปัจัจุับัน และการเสู่นอ 
Personalized experience ในการเดิินทุาง

2.การมุง่เน้นพฒันาประสู่ทิุธภิาพในการดิำาเนนิการและลดิต้็นทุนุ เช่่น การบริหารจัดัิการปรมิาณเทุ่�ยวบนิ ฝง่บนิ และเสู้่นทุางบนิให้เหมาะ
สู่มกับสู่ภาพต็ลาดิ การเร่งจัองสู่ล็อต็การบินใหม่ทุ่�ว่างจัากช่่วง COVID-19 การใช่้เทุคโนโลย่ดิิจัิทุัลในการดิำาเนินการและพยากรณ์
อนาคต็ และการใช่้เคร่�องบินรุ่นใหม่ทุ่�ประหยัดิพลังงานมากขึ�นและบินไดิ้ระยะทุางไกลขึ�น

3.เทุรนดิ์ De-carbonisation และการสู่ร้างความยั�งย่น เพ่�อสู่นับสู่นุนเป้าหมายของอุต็สู่าหกรรมในการเป็น Net zero emission 
ภายในปี 2593 และต็อบสู่นองต็่อพฤต็ิกรรมผ่่้โดิยสู่ารในปัจัจัุบันทุ่�รักษ์สู่ิ�งแวดิล้อมมากยิ�งขึ�น

บทุวิเคราะห์จัากเว็บไซต็์ EIC ...https://www.scbeic.com/th/detail/product/tourism-050822

EIC	คาดภาคท่อิงิเท่ียวส่งิสัญญาณดีข้่�น
สนับสนุนการิฟ้�นตัวข่อิงิธุริกิจโริงิแริมและธุริกิจการิบิน

21 www.HoonInside.com  08 August 2022



กรุงศร่ หนึ�งในสู่ถีาบันการเงินแห่งแรกทุ่�ได้ิรับคัดิเล่อกโดิยธนาคาร
แห่งประเทุศไทุยในการนำาร่องทุดิสู่อบRetail CBDC สู่กุลเงิน
ดิิจิัทัุลภาคประช่าช่น อยา่งเปน็ทุางการครั�งแรกในประเทุศไทุยช่่วง
ปลายปีน่� ต็อกยำ�าความเป็นผ้่่เช่่�ยวช่าญและเป็นหนึ�งในผ้่่นำาด้ิาน
นวัต็กรรมการเงินแห่งอนาคต็

กรุิงิศัรีิ	(ธนาคาริกรุิงิศัรีิอิยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน) ในเคร่อ
ของมิต็ซ่บิชิ่ ย่เอฟเจั ไฟแนนเช่่ยล กรุ�ป (MUFG) หนึ�งในกลุ่ม
สู่ถีาบันการเงินทุ่�ใหญ่ทุ่�สุู่ดิระดัิบโลก ประกาศความสู่ำาเร็จัอ่กก้าว
ในฐานะสู่ถีาบันการเงินหลักทุ่�จัะช่่วยผ่ลักดัินประเทุศไทุยเข้าสู่่่ระบบ
การเงินแห่งอนาคต็ เดิินหน้านำาร่องทุดิสู่อบการให้บริการ Retail 
CBDC สู่กุลเงินดิิจิัทัุลภาคประช่าช่นเพ่�อใช้่งานจัริงในวงจัำากัดิร่วม
กับธนาคารแห่งประเทุศไทุย (ธปทุ.) เริ�มตั็�งแต่็ปลายปี 2565 ไป
จันถึีงกลางปี 2566

ครั�งแรกในประวัติ็ศาสู่ต็ร์ด้ิานการเงินของประเทุศไทุยกับ เงิน
บาทุดิิจิัทัุลภาคประช่าช่น ทุ่�ออกโดิย ธนาคารแห่งประเทุศไทุย 
(Retail Central Bank Digital Currency หร่อ Retail CBDC) 
โดิยเปล่�ยนร่ปแบบธนบัต็รปกติ็ เป็นเงินบาทุดิิจิัทัุล ซึ�งม่ serial 
number กำากับ ทุำาให้การถ่ีอ Retail CBDC เทุ่ยบเทุ่ากับการ
ถ่ีอธนบัต็ร อันไม่ม่ความเสู่่�ยง เพ่�อให้ประช่าช่นสู่ามารถีใช้่จ่ัายใน
ช่่วิต็ประจัำาวันได้ิสู่ะดิวกและรวดิเร็วยิ�งขึ�นผ่่านกระเป๋าเงินดิิจิัทัุล 
สิู่�งน่�จัะเป็นโครงสู่ร้างพ่�นฐานระบบช่ำาระเงินใหม่ทุ่�เข้าถึีงง่าย ม่
ความปลอดิภัยสู่่ง และสู่ามารถีรองรับนวัต็กรรมและเทุคโนโลย่

ใหม่ ๆ มาต่็อยอดิเพ่�อเพิ�มประสิู่ทุธิภาพ นอกจัากประโยช่น์ทุ่�ภาค
ประช่าช่นจัะไดิ้รับแล้ว ยังเอ่�อให้ภาคธุรกิจัสู่ามารถีต็่อยอดิ และ
พัฒนาผ่ลิต็ภัณฑ์ เพ่�อเต็ร่ยมพร้อมในการเปล่�ยนผ่่านสู่่่เศรษฐกิจั
ดิิจิัทัุลในอนาคต็

นายสู่ยาม ประสิู่ทุธิศิริกุล ประธานกลุ่มสู่นับสู่นุนธุรกิจั ด้ิาน
เทุคโนโลย่สู่ารสู่นเทุศและดิิจิัทัุล ธนาคารกรุงศร่อยุธยา จัำากัดิ 
(มหาช่น) กล่าวว่า "กรุงศร่ร้่สึู่กยินด่ิทุ่�ได้ิเป็นหนึ�งในธนาคารแรก
ของประเทุศไทุยทุ่�จัะเปิดิทุดิสู่อบบริการ Retail CBDC สู่กุลเงิน
ดิิจิัทัุลภาคประช่าช่นในระยะนำาร่องช่่วงปลายปี 2565 ร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทุศไทุย โดิยเป็นการเปิดิทุดิลองใช้่งานในวงจัำากัดิ 
ถ่ีอเป็นก้าวสู่ำาคัญในการศึกษาเพ่�อเป็นต้็นแบบในการพัฒนาและ
ขยายผ่ลการใช่้งานในระยะต็่อไป โดิยแผ่นการทุดิสู่อบ Retail 
CBDC ระยะนำาร่องน่� ทุ่�กรุงศร่เข้าร่วม แบ่งเป็น 2 สู่่วนหลัก ค่อ 
1. การทุดิสู่อบระดัิบพ่�นฐาน (Foundation track) เพ่�อประเมิน
ประสู่ิทุธิภาพและความปลอดิภัยของระบบ รวมถึีงร่ปแบบของ
การนำาเทุคโนโลย่มาใช้่งานจัริงกับประช่าช่นรายย่อย เป็นการ
ทุดิสู่อบใช้่ช่ำาระค่าสิู่นค้าบริการในพ่�นทุ่�เฉพาะ และ 2. การทุดิสู่อบ
ระดัิบนวัต็กรรม (Innovation track) เป็นการพัฒนาต่็อยอดิ
ผ่ลิต็ภัณฑ์ทุางการเงนิใหม ่ๆ  ทุ่�ต็อบโจัทุยผ้่์่ใช้่บริการทุ่�หลากหลาย 
เพ่�อนำามาปรับปรุงการออกแบบ Retail CBDC ในอนาคต็ต่็อไป

"การพัฒนา Retail CBDC เป็นเร่�องทุ่�ธนาคารทัุ�วโลกให้ความ
สู่นใจั และม่ศักยภาพ เน่�องจัากเป็นเงินดิิจิัทัุลทุ่�ออกโดิยธนาคาร
กลางของประเทุศ ม่ความปลอดิภัยสู่่ง สู่ะดิวก ค่าเงินไม่ม่ความ
ผั่นผ่วน โดิยหนึ�ง CBDC เทุ่ากับหนึ�งบาทุ และสู่ามารถีเปล่�ยน
กลับเป็นเงินสู่ดิได้ิทัุนทุ่ อ่กทัุ�งยังสู่ามารถีต่็อยอดินวัต็กรรม
การช่ำาระเงินใหม่ ๆ ได้ิ เช่่น การช่ำาระสิู่นค้าแบบกำาหนดิเง่�อนไข 
(Programmable Payment) ซึ�งกรุงศร่เช่่�อว่าจัะเป็นการพลิก
โฉมระบบการเงินใหม่แห่งโลกอนาคต็ให้กับประเทุศไทุย โดิยกรุง
ศร่ม่ความพร้อมและจัะเป็นหนึ�งในสู่ถีาบันการเงินหลักทุ่�จัะช่่วย
เต็ร่ยมความพร้อมให้ประช่าช่นไทุยไดิร้่้จัักและเร่ยนร้่เก่�ยวกับสู่กุล
เงินดิิจิัทัุลทุ่�ออกโดิยธนาคารกลาง หากม่การนำามาใช้่ช่ำาระจัริงใน
อนาคต็" นายสู่ยามกล่าว

BAY	จับม้อิแบงิก์ชาติเดินหน้าน�าร่ิอิงิ
ทดสอิบ	Retail	CBDC	สกุลเงิินดิจิทัลภาคปริะชาชน	

น�าปริะเทศัไทยสู่โลกการิเงิินดิจิทัล
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ธนาคารกสิู่กรไทุยเดิินหน้าต่็อสู่่่เป้าหมายธนาคารยุคใหม่แห่ง
ภ่มิภาค AEC+3 จััดิกลยุทุธ์ผ่สู่านจุัดิแข็งความสัู่มพันธ์ล่กค้า-
พันธมิต็ร-เทุคโนโลย่ สู่่งมอบบริการเข้าถึีงผ้่่ใช้่งานในทุ้องถิี�นด้ิวย
เทุคโนโลย่แบบช่าเลนเจัอร์แบงก์ เล็งทุุ่มงบกว่า 2,700 ล้านบาทุ 
เพ่�อเสู่ริมแกร่งเคร่อข่ายบริการในภ่มภิาค พร้อมประกาศความมุง่
มั�นรุกต็ลาดิเว่ยดินามเต็็มตั็ว เอาใจัล่กค้าทุุกเซกเมนต์็ด้ิวยบริการ
ดิิจิัทัุล ตั็�งเป้าในปี 2566 กวาดิยอดิสิู่นเช่่�อ 20,000 ล้านบาทุ และ
ล่กค้าบุคคล 1.2 ล้านราย

*ลุยเศรษฐกิจัยุคหลังโควิดิ 19 เดิินหนา้ธุรกิจัธนาคารยุคใหม่แห่ง
ภ่มิภาค *

นางิสาวข่ัตติยา	 อิินทริวิชัย	 ปริะธานเจ้าหน้าท่ีบริิหาริ	 ธนาคาริ
กสิกริไทย	 เปิดิเผ่ยว่าเศรษฐกิจัในภ่มิภาคอาเซ่ยนยุคหลังโควิดิ 
19 ม่แนวโน้มฟ้�นตั็วเป็นบวก และยังโดิดิเด่ินกับต็ลาดิผ้่่บริโภค
ขนาดิใหญ่ ทุ่�ม่สัู่ดิสู่่วนประช่ากรวัยหนุ่มสู่าวจัำานวนมากจึังช่่วย
ขับเคล่�อนเศรษฐกิจัอย่างต่็อเน่�อง รวมทัุ�งการขยายตั็วของดิิจิัทัุล
ไลฟ์สู่ไต็ล์ทุ่�จัะผ่ลักดัินให้เศรษฐกิจัเติ็บโต็ได้ิอย่างก้าวกระโดิดิ 
ธนาคารจึังเดิินหน้าขยายบริการในภ่มิภาคเพ่�อเช่่�อมต่็อโอกาสู่ให้
แก่ธุรกิจัไทุย และสู่ง่มอบบริการให้แก่ล่กค้ารายย่อยและผ้่่ประกอบ
การในประเทุศทุ้องถิี�น เพ่�อให้สู่ามารถีเข้าถึีงบริการทุางการเงิน
และสิู่นเช่่�อได้ิสู่ะดิวกและครอบคลุมความต้็องการในทุุกพ่�นทุ่�

งบลงทุุน 2,700 ล้านบาทุ เสู่ริมแกร่งธนาคารแห่งภ่มภิาค AEC+3 
ด้ิวยด่ิเอ็นเอของช่าเลนเจัอร์แบงก์

นางสู่าวขัต็ติ็ยา กล่าวว่า สู่ำาหรับแผ่นธุรกิจัธนาคารในภ่มิภาค 3 
ปีต่็อจัากน่� ธนาคารจัะเน้นการพัฒนาด้ิานเทุคโนโลย่ เสู่ริมทัุพทุ่ม
งาน การลงทุุนในสู่ต็าร์ทุอัพ และเข้าซ่�อกิจัการ ในจุัดิยุทุธศาสู่ต็ร์
สู่ำาคัญ โดิยใช้่งบลงทุุนประมาณ 2,700 ล้านบาทุ เพ่�อสู่ร้างเคร่อ
ข่ายธุรกิจัทุ่�ผ่สู่านด้ิวยด่ิเอ็นเอแห่งช่าเลนเจัอร์แบงก์ สู่่งมอบ
บริการบนดิิจิัทัุลสู่่่ผ้่่ใช้่งานในทุ้องถิี�นได้ิอย่างคล่องตั็วสู่่ง ซึ�งจัะ
ทุำาให้ธนาคารกสิู่กรไทุยเป็นธนาคารยุคใหม่แห่งภ่มิภาค AEC+3

กลยทุุธ์ผ่สู่าน 3 จุัดิแขง็ ความสัู่มพันธ์ล่กค้า-พันธมติ็ร-เทุคโนโลย่

ทุ่�ผ่่านมาธนาคารกสู่ิกรไทุยขยายธุรกิจัในต็ลาดิภ่มิภาค AEC+3 
ด้ิวยยุทุธศาสู่ต็ร์ Asset-Light Digital Banking Strategy ทุ่�
มุง่เน้นร่ปแบบการเป็นหุ้นสู่่วนทุางธุรกิจั โดิยลงทุุนและร่วมมอ่กับ
บริษัทุเทุคโนโลย่และสู่ต็ารท์ุอัพในทุ้องถิี�น ทุำาให้ธนาคารมค่วามรุดิ
หนา้ด้ิานเคร่อข่ายและเทุคโนโลย่บริการทุ่�ต็รงใจัผ้่่ใช้่งานได้ิมากขึ�น 
โดิยมก่ลยุทุธ์การทุำาธุรกิจัใน 3 แนวทุาง ได้ิแก่ (1) รุกขยายสิู่นเช่่�อ
ให้กับล่กค้าธุรกิจั (Aggressive Play) ทัุ�งล่กค้าทุ่�เข้าไปลงทุุนและ
ล่กค้าทุ้องถิี�น (2) ขยายฐานล่กค้าผ่่านความร่วมม่อกับพันธมิต็ร
ของธนาคาร (Mass Acquisition Play) โดิยเน้นการให้บริการ
ทุำาธุรกรรมทุางการเงินผ่่านช่่องทุางดิิจิัทัุล และต่็อยอดิไปสู่่่การ
เช่่�อมต่็อการทุำาธุรกรรมในระดัิบภ่มิภาค ด้ิวยการเป็น Regional 
Payment Platform (3) พัฒนาการให้บริการทุางการเงินใน
ร่ปแบบใหม่ (Disruptive Play) โดิยเฉพาะการให้สิู่นเช่่�อดิิจิัทัุล 
โดิยใช่้ Alternative Data ซึ�งทุำาให้ธนาคารเข้าถึีงกลุ่มล่กค้า 
Underbanked ซึ�งเป็นฐานล่กค้าขนาดิใหญ่ใน AEC+3 ได้ิมาก
ขึ�นใน และสู่ามารถีต็่อยอดิเป็นธุรกิจั Banking-as-a-Service 
(Baas) ได้ิ

KBANK	รุิกธุริกิจธนาคาริยุคใหม่แห่งิภูมิภาค	AEC+3	

บุกตลาดเวียดนาม	เล็งิปล่อิยสินเช่้อิ	20,000	ล้านบาท	
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*ปักธงกสิู่กรไทุยในเว่ยดินาม ต็ลาดิดิาวเด่ินแห่งอาเซ่ยน *

นายพิพิธ	 เอินกนิธิ	 กริริมการิผู้จัดการิ	 ธนาคาริ
กสิกริไทย เปิดิเผ่ยว่า เว่ยดินามม่แนวโน้มเติ็บโต็รวดิเร็วทุ่�สุู่ดิ
ในอาเซ่ยน เน่�องจัากศักยภาพในการดิึงด่ิดิเม็ดิเงินลงทุุนจัากทัุ�ว
โลก ทุ่�ผ่่านมาแทุบไม่ได้ิรับผ่ลกระทุบจัากวิกฤต็โควิดิ19 ม่สัู่ดิสู่่วนหน่�
สู่าธารณะต็ำ�ากว่า 60% ของ GDP และยังมแ่นวโนม้เติ็บโต็ในระยะข้าง
หนา้ คาดิว่าภายในปี 2573 เว่ยดินามจัะเป็นประเทุศอุต็สู่าหกรรมใหม่
ทุ่�ม่รายได้ิปานกลางค่อนข้างสู่่งและเป็นประเทุศพัฒนาแล้วภายในปี 
2588

เว่ยดินามม่นโยบายของภาครัฐทุ่�สู่่งเสู่ริมเป้าหมายในการเป็น 
"ศ่นย์กลางด้ิานเทุคโนโลย่" แห่งใหม่ของเอเช่่ย ในขณะทุ่�ม่ประช่ากร
กว่า 100 ล้านคน ม่อายุเฉล่�ยค่อนข้างน้อย สู่่วนมากอย่่ในวัยทุำางาน 
ม่การเติ็บโต็ของช่นชั่�นกลางอย่างม่นัยสู่ำาคัญ โดิยเห็นได้ิจัากอัต็รา
การเติ็บโต็ของการอุปโภคบริโภคทุ่� 7% ใน 3 ปีข้างหน้า นอกจัากน่�
ยังเปิดิกว้างต่็อพฤติ็กรรมการใช้่จ่ัายทุางดิิจิัทัุล โดิยพบว่าประช่ากร
เว่ยดินามมากกว่า 50% ซ่�อสิู่นค้าออนไลน์

ประกาศลุยต็ลาดิเว่ยดินาม จัับใจัทุุกเซกเมนต์็ ด้ิวยดิิจิัทัุล โปรดิักส์ู่ 
โซล่ชั่นธนาคารกสิู่กรไทุยจัะเป็นธนาคารต่็างช่าติ็แห่งแรกทุ่�นำา "ดิิจิัทัุล 
โปรดัิกส์ู่ โซล่ชั่น" เต็็มร่ปแบบ ให้บริการล่กค้าทุุกเซกเมนต์็ ทัุ�งกลุ่ม
ธุรกิจัทุ้องถิี�นและต่็างช่าติ็ทุ่�เข้าไปลงทุุนในเว่ยดินาม โดิยเฉพาะใน

กลุ่มธุรกิจัเทุรดิดิิ�ง ธุรกิจับริการ ธุรกิจัโครงสู่ร้างพ่�นฐาน ธุรกิจั
อุต็สู่าหกรรม และล่กค้าบุคคลและธรุกิจัขนาดิเลก็ โดิยผ่่านผ่ลิต็ภัณฑ์
เงินฝาก สิู่นเช่่�อบุคคล และระบบการรบัช่ำาระเงนิ โดิยนำาศักยภาพดิา้น
เทุคโนโลย่ของธนาคารในฐานะผ้่่นำาด้ิานดิิจิัทัุลแบงกิ�งและโมบายแบ
งกิ�งของไทุย ไปต่็อยอดิการพัฒนาบริการให้แก่ล่กค้าในเว่ยดินาม ทัุ�ง
การใช้่ K PLUS Vietnam เป็นแกนหลักในการสู่ร้าง Digital Lifestyle 
Ecosystem ให้แก่ล่กค้าบุคคล เพ่�อให้ครอบคลุมล่กค้าได้ิทัุ�วประเทุศ 
และการออกผ่ลิต็ภัณฑ์สิู่นเช่่�อดิิจิัทัุล โดิยเริ�มจัาก KBank Biz Loan 
ทุ่�ให้สิู่นเช่่�อแก่ร้านค้าขนาดิเล็ก โดิยเน้นการเข้าถึีงล่กค้าผ่่านทุาง
พันธมิต็รและแพลต็ฟอร์มทุ้องถิี�นผ่่านการลงทุุนของ KASIKORN 
VISION ซึ�งเป็นบริษัทุทุำาหนา้ทุ่�ด้ิานการลงทุุนของธนาคาร และการตั็�ง 
KBTG Vietnam เพ่�อรองรับการพัฒนาเทุคโนโลย่ในการให้บริการ
ทัุ�งในเว่ยดินามและในภ่มิภาค

โมเดิลธุรกิจัในเว่ยดินาม ต็อกยำ�ายุทุธศาสู่ต็ร์ธนาคารยุคใหม่แห่ง 
AEC+3

นายพิพิธ กล่าวด้ิวยว่า ธนาคารกสู่ิกรไทุยไดิ้เดิินหน้าเข้าสู่่่ต็ลาดิ
ของเว่ยดินาม พร้อมบริการดิิจิัทัุลทุ่�เช่่�อมต่็อเข้าถึีงล่กค้าผ่่านช่่อง
ทุางธนาคารและแพลต็ฟอร์มพันธมิต็รครั�งน่� เป็นการต็อกยำ�าถึีง
ยุทุธศาสู่ต็ร์ของธนาคารในการก้าวเป็นธนาคารยุคใหม่แห่งภ่มิภาค 
AEC+3 อย่างสู่มบ่รณ์แบบ ด้ิวยวิธ่การแบบช่าเลนเจัอร์แบงก์ ทุ่�เน้น
ความคล่องตั็วสู่่งและเข้าถึีงผ้่่บริโภคด้ิวยเทุคโนโลย่ ธนาคารเช่่�อมั�น
ว่าจัะสู่ามารถีเช่่�อมต่็อบริการธนาคารสู่่่ล่กค้าทุ้องถิี�นในเว่ยดินามได้ิ
ในวงกว้าง สู่ะดิวก รวดิเร็ว และต็รงความต้็องการ ตั็�งเป้าหมายในปี 
2566 จัะม่ล่กค้าบุคคลเว่ยดินาม 1.2 ล้านราย ปล่อยสิู่นเช่่�อรวมได้ิ 
20,000 ล้านบาทุ พร้อมขยายผ่ลิต็ภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่็อ
เน่�อง

ปัจัจุับันธนาคารกสิู่กรไทุยม่เคร่อข่ายการให้บริการในต่็างประเทุศใน
กลุ่มประเทุศ AEC+3 และประเทุศอ่�น ๆ  รวมทัุ�งสิู่�น 16 แห่ง โดิยมสู่่าขา
นครโฮัจิัมินห์เป็นสู่าขาล่าสุู่ดิ ม่สู่ถีาบันทุางการเงินทุ่�เป็นพันธมิต็ร
กว่า 84 แห่งทัุ�วโลก เคร่อข่ายสู่ต็าร์ทุอัพในภ่มิภาคทุ่�ธนาคารลงทุุน
และพันธมิต็รรวมมากกว่า 20 ราย และม่ฐานล่กค้าในภ่มิภาคกว่า 
1.85 ล้านคน

KBANK	รุิกธุริกิจธนาคาริยุคใหม่แห่งิภูมิภาค	AEC+3	
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FETCO เผ่ย “ดัิช่น่ความเช่่�อมั�นนักลงทุุนอย่่ในเกณฑ์ทุรงตั็วนัก
ลงทุุนคาดิหวังภาคทุ่องเทุ่�ยวฟ้�นตั็วและนโยบายทุางการเงินของ 
FED เป็นปัจัจััยหนุนขณะทุ่�กังวลเร่�องความขัดิแย้งระหว่างประเทุศ 
และนโยบายขึ�นดิอกเบ่�ยของ FED

นายกอิบศัักดิ�	ภูตริะกลู	ปริะธานกริริมการิสภาธรุิกิจ
ตลาดทุนไทย	 เปิดเผยดัชนีความเช่้อิม่ันนักลงิทุน	
(FETCO	 Investor	Confidence	 Index) ผ่ลสู่ำารวจั
ในเด่ิอนกรกฎาคม 2565 พบว่า “ดัิช่น่ความเช่่�อมั�นนักลงทุุน 
(FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอ่ก 3 เด่ิอนข้าง
หนา้อย่่ทุ่�ระดัิบ 103.92 ปรับตั็วเพิ�มขึ�น 60.9% จัากเด่ิอนก่อนหน้า
กลับมาอย่ใ่นเกณฑ ์“ทุรงต็วั” โดิยนกัลงทุุนมองวา่การฟ้�นต้็วของ
ภาคทุ่องเทุ่�ยวจัะเป็นปัจัจััยหนุนความเช่่�อมั�นมากทุ่�สุู่ดิ รองลงมา
ค่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสู่หรัฐฯ (FED) และการฟ้�น
ตั็วของเศรษฐกิจัในประเทุศ สู่ำาหรับปัจัจััยทุ่�ฉุดิความเช่่�อมั�นนัก
ลงทุุนมากทุ่�สุู่ดิ ได้ิแก่ สู่ถีานการณ์ความขัดิแย้งระหว่างประเทุศ 
รองลงมาค่อ นโยบายการขึ�นอตั็ราดิอกเบ่�ยของ FED เพ่�อควบคุม
เงินเฟ้อ และภาวะเงินเฟ้อจัากราคาสิู่นค้าโภคภัณฑ์ในต็ลาดิโลก

ดัิช่น่ความเช่่�อมั�นนักลงทุุน (FETCO Investor Confidence 
Index) สู่ำารวจัในเด่ิอนกรกฎาคม 2565 ไดิ้ผ่ลสู่ำารวจัโดิยสู่รุป 
ดัิงน่�

 ดัิช่นค่วามเช่่�อมั�นรวมทุุกกลุ่มนักลงทุุนในอ่ก 3 เด่ิอนข้างหน้า 
(ตุ็ลาคม 2565) อย่่ในเกณฑ์ “ทุรงตั็ว” (ช่่วงค่าดัิช่น่ 80-119) 
เพิ�มขึ�น 60.9% จัากเด่ิอนก่อนหน้า มาอย่่ทุ่�ระดัิบ 103.92

 กลุ่มบัญช่่บริษัทุหลักทุรัพย์ปรับอย่่ในระดัิบ “ร้อนแรง” กลุ่มนกั
ลงทุุนบุคคล และกลุ่มนักลงทุุนต่็างประเทุศอย่่ในระดัิบ “ทุรงตั็ว” 
ในขณะทุ่�ความเช่่�อมั�นกลุ่มนักลงทุุนสู่ถีาบันในประเทุศอย่่ในระดัิบ 
“ซบเซา”

 หมวดิธุรกิจัทุ่�น่าสู่นใจัมากทุ่�สุู่ดิ ค่อ หมวดิธนาคาร (BANK)

 หมวดิธรุกิจัทุ่�ไมน่า่สู่นใจัมากทุ่�สุู่ดิ ค่อ หมวดิแฟชั่�น (FASHION)

 ปัจัจััยหนนุทุ่�มอิ่ทุธิพลต่็อต็ลาดิหุ้นไทุยมากทุ่�สุู่ดิ ค่อ การฟ้�นต้็ว
ของภาคทุ่องเทุ่�ยว

 ปัจัจััยฉุดิทุ่�มอ่ทิุธิพลต่็อต็ลาดิหุ้นไทุยมากทุ่�สู่ดุิ ค่อ สู่ถีานการณ์
ความขัดิแย้งระหว่างประเทุศ

“ผ่ลสู่ำารวจั ณ เด่ิอนกรกฎาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุุน พบว่า
ความเช่่�อมั�นนักลงทุุนกลุ่มนักลงทุุนบุคคลปรับเพิ�ม 54.8% อย่่ทุ่�
ระดัิบ 107.69 กลุ่มบัญช่่บริษัทุหลักทุรัพย์ปรับเพิ�ม 125.0% อย่่
ทุ่�ระดัิบ 125.00 กลุ่มนักลงทุุนสู่ถีาบันในประเทุศปรับลดิ 12.6% 
อย่่ทุ่�ระดัิบ 76.47 และความเช่่�อมั�นกลุ่มนกัลงทุุนต่็างช่าต็ปิรับเพิ�ม 
75.0% มาอย่่ทุ่�ระดัิบ 100.00ในช่่วงเด่ิอนกรกฎาคม 2565 SET 
Index เคล่�อนไหวในกรอบแคบอย่่ระหว่าง 1,533.37—1,576.41 
จัากความกังวลต่็อการเกิดิสู่ภาวะเศรษฐกิจัถีดิถีอยทัุ�วโลก 
(Recession) โดิยเฉพาะในสู่หรัฐอเมริกาทุ่�อัต็ราเงินเฟ้อสู่่งสุู่ดิใน
รอบ 40 ปี ความกังวลต่็อสู่ถีานการณ์พลังงานในยุโรปจัากการทุ่�
บริษัทุพลงังานในรัสู่เซ่ยประกาศลดิปรมิาณสู่ง่ก�าซไปยงัยุโรป รวม
ถึีงสู่ถีานการณ์ Covid-19 ในประเทุศทุ่�ม่จัำานวนผ้่่ติ็ดิเช่่�อกลับมา
สู่่งขึ�น อย่างไรก็ต็าม ต็ลาดิคลายกังวลต่็อการคาดิการณ์การปรับ
อัต็ราดิอกเบ่�ยของ FED ซึ�งมก่ารปรับขึ�นอัต็ราดิอกเบ่�ยต็ามคาดิทุ่� 
0.75% สู่่งผ่ลให้ในเด่ิอนกรกฎาคม SET index ปิดิทุ่� 1,576.41 จุัดิ 
ณ ปรับตั็วเพิ�มขึ�นเล็กนอ้ยเพ่ยง 0.5% จัากเด่ิอนก่อนหน้า ในขณะ
ทุ่�นักลงทุุนต่็างช่าติ็กลับมาซ่�อสุู่ทุธิในเด่ิอนกรกฎาคม 4,662.35 
ล้านบาทุหลังจัากขายสุู่ทุธิเม่�อเด่ิอนก่อน
ปัจัจััยต่็างประเทุศทุ่�ต้็องติ็ดิต็ามได้ิแก่ สู่ถีานการณ์ย่ดิเย่�อของ
สู่งครามรัสู่เซ่ยย่เครน และ ความตึ็งเคร่ยดิระหวา่งความสัู่มพันธ์
สู่หรัฐ-จ่ัน-ไต้็หวัน ความสู่ามารถีในการควบคุมเงินเฟ้อของ FED 
และ ECB การรับมอ่กับสู่ถีานการณ์ขาดิแคลนพลังงานในยุโรป ผ่ล
ประกอบการจัดิทุะเบ่ยนในต็ลาดิหลกัทุรัพย์ซึ�งอาจัได้ิรับผ่ลกระทุบ
จัากแนวโน้มเศรษฐกิจัทุ่�ช่ะลอตั็วลง และปัญหาค่าเงินในประเทุศ
เพ่�อนบ้าน อาทิุ เม่ยนมา ลาว ในสู่่วนของปัจัจััยในประเทุศทุ่�น่า
ติ็ดิต็าม ได้ิแก่ แนวโน้มการฟ้�นตั็วของภาคทุ่องเทุ่�ยวทุ่�ชั่ดิเจันขึ�น
หลังรัฐบาลผ่่อนปรนมาต็รการเปิดิรับนักทุ่องเทุ่�ยวต่็างช่าติ็ ซึ�ง
จัะสู่่งผ่ลต่็อการฟ้�นตั็วของเศรษฐกิจัในประเทุศ การเฝ้าระวังการ
ระบาดิ Covid-19 ในประเทุศ”

FETCO	เผย	“ดัชนีความเช่้อิม่ันนักลงิทุน	

อีิก	3	เด้อินข้่างิหน้าอิยู่ท่ีริะดับ	103.92	ปรัิบตัวเพ่ิมข้่�น	60.9%	

จากเด้อินก่อินหน้ากลับมาอิยู่ในเกณฑ์์	“ทริงิตัว”
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อิินไซด์	Business
เคทีซีส่งิต่อิความสวยให้สมาชิก	
ช้อิปเคร่้ิอิงิส�าอิางิสุดคุ้มท่ี	เซโฟร่ิา	

และ	เซโฟร่ิา	อิอินไลน์

ตลาดหลักทรัิพย์ฯ	ร่ิวมยินดี	
JMART	-	JMT	ควงิคู่เข้่า	SET	50

ส�านักข่่าวหุ้นอิินไซด์	มอิบเงิิน
ให้มูลนิธิศุัภนิมิตแห่งิปริะเทศัไทย	

จ�านวน	103,045.02	บาท	ในโอิกาสคริบริอิบ	12	ปี

"กรุิงิศัรีิ	อิอิโต้"	คว้าริางิวัล

แบรินด์ยอิดนิยมอัินดับ	1	ข่อิงิปริะเทศัไทย	

ตอิกย��าผู้น�าสินเช่้อิยานยนต์ท่ีได้รัิบความนิยมสูงิสุด	ปี	2021-2022
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สรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่าย
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