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มุ่่�งขยายลงทุ่นพลังงานทุ่�สะอาดข้�น 
เดินหน้าสร้้างพอร์้ตพลังงานคร้บวงจร้ 

พร้้อมุ่เติบโตในทุ่กความุ่ผัันผัวน

BANPU

บริิษััท บ้านปูู จำำากััด (มหาชน) ผูู้้นำาด้านพลัังงานท่�
หลัากัหลัายในริะดับนานาชาติิ เผู้ยผู้ลัดำาเนินธุุริกิัจำ
คร่ิ�งแริกัของปีู 2565 ยังคงสร้ิางกัริะแสเงินสดแลัะ
ผู้ลักัำาไริได้อย่างแข็งแกัร่ิง โดยมร่ิายได้จำากักัาริขาย 
ริวม 3,029 ล้ัานเหร่ิยญสหรัิฐ (ปูริะมาณ 102,496 
ล้ัานบาท) เพิ�มข่�นร้ิอยลัะ 97 จำากัช่วงเด่ยวกัันของ
ปีูก่ัอน โดยมก่ัำาไริก่ัอนหักัภาษ่ั ดอกัเบ่�ย ค่าเส่�อมแลัะ
ค่าใช้จ่ำายตัิดจ่ำาย (EBITDA) ริวม 1,543 ล้ัานเหร่ิยญ
สหรัิฐ (ปูริะมาณ 52,284 ล้ัานบาท) เพิ�มข่�นร้ิอยลัะ 
165 จำากัช่วงเด่ยวกัันของปีูก่ัอน แลัะม่กัำาไริสุทธิุ 
682 ล้ัานเหร่ิยญสหรัิฐ (ปูริะมาณ 23,053 ล้ัานบาท) 
เพิ�มข่�นร้ิอยลัะ 634 เม่�อเท่ยบกัับชว่งเด่ยวกัันของปูี
ก่ัอน อันเป็ูนผู้ลัจำากัความต้ิองกัาริใช้พลัังงานท่�ต่ิอ
เน่�องแลัะอุปูทานท่�ม่จำำากััด

บริิษััทฯ มุ่งขยายพอร์ิติพลัังงานท่�สะอาดข่�น โดยได้
ปิูดด่ลัขยายกัำาลัังกัาริผู้ลิัติก๊ัาซธุริริมชาติิในแหล่ัง
บาร์ิเนติต์ิ ปูริะเทศสหริฐัอเมริิกัา แลัะจำบัมอ่พันธุมติิริ
สร้ิางโริงงานผู้ลิัติแบติเติอร่ิ�ลิัเธุ่ยมไออน บุกัติลัาดริถ
อ่ว่ เร่ิงเดินหนา้ขยายธุุริกิัจำภายใต้ิกัลัยุทธ์ุ Greener 
& Smarter ริวมทั�งสร้ิาง New S-Curve ใหม่ ขยาย
กัาริลังทุนในกัองทุนเฮลัธ์ุแคร์ิในสหรัิฐอเมริิกัา

นางิสมฤดี	 ชััยมงิคล	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	 บริิษััท	 บ้านปู	 จำากัด	 (มหาชัน)	
BANPU เปิูดเผู้ยว่า ผู้ลักัาริดำาเนินธุุริกิัจำท่�เติิบโติ
อย่างต่ิอเน่�องในช่วงคร่ิ�งแริกัปีู 2565 น่� นอกัจำากั
ปัูจำจัำยริาคาพลัังงานท่�ปูรัิบตัิวสูงข่�นแล้ัวยังเป็ูนผู้ลั
จำากักัาริเร่ิงขยายพอร์ิติธุุริกิัจำพลัังงานท่�สะอาด
ข่�นแลัะเทคโนโลัย่พลัังงานแบบก้ัาวกัริะโดดติาม
กัลัยุทธ์ุ Greener & Smarter โดยช่วงท่�ผู่้านมา
ในปีูน่� ม่กัาริลังทุนในแหล่ังก๊ัาซธุริริมชาติิแลัะธุุริกิัจำ
กัลัางนำ�าท่�เก่ั�ยวข้องในสหริัฐฯ ทั�งยังได้ลังทุนใน
โคริงกัาริดักัจัำบแลัะกัักัเก็ับก๊ัาซคาร์ิบอนไดออกัไซด์ 

(Carbon Capture and Sequestration: CCS) 
ท่�แหล่ังก๊ัาซธุริริมชาติิบาริ์เนติต์ิ ในรัิฐเท็กัซัส ซ่�ง
นับเป็ูนอ่กัก้ัาวสำาคัญสู่กัาริยกัริะดับความยั�งย่นใน
กัริะบวนกัาริผู้ลัิติภายใติ้หลัักั ESG ท่�เริาย่ดถ่อมา
โดยติลัอด ริวมทั�งยังม่กัาริลังทุนในธุุริกิัจำใหม่นอกั
เหน่อจำากัธุุริกิัจำพลัังงาน เพ่�อเพิ�มความหลัากัหลัาย
ให้พอร์ิติฟอลิัโอทางธุุริกิัจำแลัะสร้ิาง New S-Curve 
โดยเริิ�มจำากักัาริลังทุนในกัองทุนด้านเฮลัธุ์แคร์ิ นับ
เป็ูนกัาริเปิูดมิติิใหม่สู่ธุุริกิัจำท่�ส่งเสริิมคุณภาพช่วิติ
ให้ผูู้้คน (Life-Betterment)

สำาหรัิบผู้ลักัาริดำาเนินงานในช่วงคร่ิ�งแริกัปีู 2565 
ของ 3 กัลุ่ัมธุุริกิัจำหลัักั ม่ริายลัะเอ่ยดดังต่ิอไปูน่�

ด้านกัลุ่ัมธุุริกิัจำแหลัง่พลัังงาน (Energy Resources) 
ธุุริกิัจำเหม่อง ม่ผู้ลัปูริะกัอบกัาริแข็งแกัร่ิงจำากัริาคา
ถ่านหินในติลัาดโลักัท่�ยังคงอยู่ในริะดับสูง ขณะท่�
ธุุริกิัจำก๊ัาซธุริริมชาติิ ริาคาขายเฉล่ั�ยเพิ�มข่�น เป็ูนผู้ลั
จำากัความต้ิองกัาริใช้ก๊ัาซธุริริมชาติิท่�สูงข่�นเช่นกััน 
ในขณะท่�อปุูทานต่ิงตัิว นอกัจำากัน่�กัาริเข้าซ่�อสัดส่วน
ผู้ลัปูริะโยชน์ในแหล่ังก๊ัาซธุริริมชาติิ แลัะคริอบคลุัม
ถ่งธุุริกิัจำกัลัางนำ�าบริิเวณแหล่ังก๊ัาซธุริริมชาติิ
บาร์ิเนติต์ิ ส่งผู้ลัให้กัำาลัังผู้ลิัติริวมของธุุริกิัจำก๊ัาซ
ธุริริมชาติิของบ้านปูู เพิ�มเป็ูน 900 ล้ัานลูักับาศก์ั
ฟุติเท่ยบเท่าต่ิอวัน

ในส่วนของกัลุ่ัมธุุริกิัจำผู้ลัิติพลัังงาน (Energy 
Generation) ธุุริกิัจำผู้ลิัติไฟฟ้าจำากัเช่�อเพลิัง
ทั�วไปู สามาริถผู้ลัิติแลัะจำำาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างม่
ปูริะสิทธิุภาพ แลัะม่มาติริกัาริเพ่�อลัดผู้ลักัริะทบ
จำากัต้ินทุนเช่�อเพลิังท่�ปูรัิบตัิวสูงข่�น สำาหรัิบธุุริกิัจำ
พลัังงานหมนุเว่ยน มก่ัาริลังทุนขยายพอร์ิติอย่างต่ิอ
เน่�องติลัอดช่วงคร่ิ�งปีูแริกั ได้แก่ั โริงไฟฟ้าพลัังงาน
แสงอาทิติย์ชูง็อกั (Chu Ngoc) กัำาลัังผู้ลิัติ 

15 เมกัะวัติต์ิ แลัะน็อนไห่ (Nhon Hai) กัำาลัังผู้ลิัติ 35 
เมกัะวัติต์ิ ในเว่ยดนาม ส่วนโคริงกัาริโริงไฟฟ้าพลััง
งานลัมหวินเจำา (Vinh Chau) อยู่ริะหว่างกัาริเติร่ิยม
พร้ิอมกัาริเดินเคร่ิ�อง (Pre-commissioning) เพ่�อ
ให้สามาริถจำำาหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้เม่�อมก่ัาริเร่ิยกั
กัริะแสไฟฟ้าจำากัผูู้้รัิบซ่�อไฟ (EVN)

กั ลุ่ั ม ธุุ ริ กิั จำ เ ท ค โ น โ ลั ย่ พ ลัั ง ง า น  ( E n e rg y 
Technology) เริ่งเดินหน้าสร้ิางความเติิบโติ โดย
เฉพาะกัาริพัฒนาผู้ลิัติภัณท์แลัะบริิกัาริ เพ่�อเสริิม
สร้ิางริะบบนิเวศทางธุุริกิัจำของกัลุ่ัมบ้านปูู (Banpu 
Ecosystem) ให้แข็งแกัร่ิง โคริงกัาริท่�สำาคัญใน
คร่ิ�งปีูแริกั ได้แก่ั กัาริร่ิวมเป็ูนพันธุมิติริกัับดูริาเพา
เวอร์ิ ผูู้้นำาด้านริะบบแบติเติอร่ิ�จัำดเก็ับพลัังงานแบบ
ลิัเธุ่ยมไอออนริะดับโลักั แลัะเชิดชัยมอเติอร์ิเซลัส์ ผูู้้
ให้บริิกัาริริถบัสริายใหญ่ท่�สุดในไทย สร้ิางโริงงาน
ปูริะกัอบแบติเติอร่ิ�ลิัเธุ่ยมไอออนสำาหรัิบ e-Bus 
ตัิ�งเปู้าเพิ�มกัำาลัังกัาริผู้ลิัติ 1 กิักัะวัติต์ิชั�วโมงภายใน
ปีู 2569 พร้ิอมบุกัติลัาดริถอ่ว่ในเอเช่ยแปูซิฟิกั 
ริวมทั�งม่กัาริขยายกัลุ่ัมลูักัค้าใหม่ ๆ ไปูยังปูริะเทศ
อินโดนเ่ซ่ยผู่้านบริิษััทย่อยของบ้านปูู ในกัาริก่ัอสร้ิาง
โคริงกัาริผู้ลิัติไฟฟ้าจำากัหลัังคาโซลัาร์ิ ริวม 7.27 
เมกัะวัติต์ิ

“เริายังคงเดินหน้าเสริิมสร้ิางริะบบนิเวศด้าน
พลัังงานอย่างคริบวงจำริจำากัทั�ง 3 กัลุ่ัมธุุริกิัจำหลัักั 
ซ่�งเป็ูนหัวใจำสำาคัญในกัาริรัิกัษัาความแข็งแกัร่ิงใน
ริะยะยาว สามาริถสริา้งสมดุลัของผู้ลักัาริดำาเนนิงาน 
แลัะลัดผู้ลักัริะทบจำากัปูจัำจัำยภายนอกั ทั�งสภาวะติลัาด 
เศริษัฐกิัจำโลักัแลัะความต่ิงเคร่ิยดของสถานกัาริณ์
กัาริเมอ่งริะหว่างปูริะเทศ เพ่�อกัาริเติิบโติอย่างมั�นคง
แลัะยั�งย่นต่ิอไปู” นางสมฤด่ กัล่ัาว
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ซ้ื้�อพอร์้ตโร้งไฟฟ้าและร้ะบบกักเก็บพลังงาน
จากกล่�มุ่ Nexif และ Denham 

ดันกำาลังผัลิตส่�เป้้าหมุ่าย 10,000 MW

RATCH	ทุ่มทุน	
605	ล้านเหรีิยญสหรัิฐ

บริิษััท ริาช กัรุ๊ิปู จำำากััด (มหาชน) ปูริะกัาศความ
สำาเร็ิจำในกัาริลังนามสัญญาเพ่�อเข้าซ่�อสินทรัิพย์
โริงไฟฟ้า ปูริะกัอบด้วย โริงไฟฟ้าพลัังงาน
ทดแทน โริงไฟฟ้าเช่�อเพลิังก๊ัาซธุริริมชาติิ พร้ิอม
ริะบบกัักัเก็ับพลัังงานแบบแบติเติอร่ิ� มูลัค่ากัาริ
ลังทุน 605 ล้ัานเหร่ิยญสหริัฐฯ หร่ิอเท่ยบเท่า
ปูริะมาณ 21,470.42 ล้ัานบาท

เม่�อวันท่� 17 สิงหาคม 2565 บริิษััท อาร์ิเอช 
อินเติอร์ิเนชั�นแนลั (สิงคโปูร์ิ) คอร์ิปูอเริชั�น จำำากััด 
(“RHIS”) ซ่�งเป็ูนบริิษััทย่อยทางอ้อมของบริิษััทฯ 
ในสาธุาริณรัิฐสิงคโปูร์ิ ได้ลังนามสัญญาซ่�อขาย
หุ้นกัับกัลุ่ัมบริิษััทในเคร่ิอของ Denham Capital 
Management LP (“Denham”) แลัะ Nexif 
Energy Management Pte. Ltd. ซ่�งเป็ูนบริิษััท
ในเคร่ิอของ Nexif Pte. Ltd. (“Nexif”) เพ่�อเข้า
ซ่�อหุ้นทั�งหมดของ Nexif Energy Holdings B.V. 
แลัะ NXF Holdings 2 Limited โดยทั�งสองบริิษััท
เป็ูนผูู้้ถ่อสินทรัิพย์โริงไฟฟ้าพลัังงานทดแทน โริง
ไฟฟ้ากัังหันก๊ัาซ โริงไฟฟ้าพลัังความริ้อนร่ิวม 
แลัะริะบบกัักัเก็ับพลัังงานแบบแบติเติอร่ิ� ตัิ�งอยู่
ในปูริะเทศไทย เคร่ิอรัิฐออสเติริเล่ัย สาธุาริณรัิฐ
สังคมนยิมเว่ยดนาม แลัะสาธุาริณรัิฐฟิลิัปูปิูนส์ ทั�ง
ท่�เดินเคร่ิ�องเชิงพาณิชย์แล้ัวแลัะท่�อยู่ริะหว่างกัาริ
ก่ัอสร้ิางริวมถ่งริะหว่างกัาริพัฒนา ริวมจำำานวน 
24 โคริงกัาริ พร้ิอมกัันน่� บริิษััทฯ แลัะเน็กัส์ซิฟ 
ยังติกัลังท่�จำะร่ิวมกัันจัำดตัิ�งบริิษััทร่ิวมทุน (Joint 
Venture) เพ่�อร่ิวมกัันบริิหาริสินทรัิพย์ปูริะเภท
โคริงกัาริท่�อยู่ริะหว่างกัาริพัฒนา แลัะต่ิอยอด
ขยายกัาริลังทุนโคริงกัาริใหม่ในอนาคติด้วย

นางิสาวชูัศรีิ	เกียริติิข่จริกุล	กริริมการิ
ผูู้้จัดการิใหญ่	บริิษััท	 ริาชั	กรุิ�ป	 จำากัด	
(มหาชัน) เปิูดเผู้ยว่า กัาริลังทุนครัิ�งน่�ถ่อเป็ูน
ก้ัาวสำาคัญในกัาริขยายกัาริเติิบโติของธุุริกิัจำ
หลัักัค่อธุุริกิัจำไฟฟ้าอย่างม่นัยสำาคัญ เน่�องจำากั
กัาริเข้าลังทุนครัิ�งน่�จำะเร่ิงทำาให้บริิษััทฯ บริริลุัเปู้า
หมายกัำาลัังผู้ลิัติ 10,000 เมกัะวตัิต์ิได้เร็ิวข่�น ขณะ
เด่ยวกัันช่วยเร่ิงผู้ลัักัดันกัำาลัังกัาริผู้ลิัติพลัังงาน
ทดแทนให้ถ่งเปู้าหมายร้ิอยลัะ 25 ในปีู 2568 
เพริาะพอร์ิติกัาริลังทุนดังกัล่ัาวเก่ัอบทั�งหมด
เป็ูนโคริงกัาริด้านพลัังงานทดแทน ปูริะกัอบ
ด้วย โริงไฟฟ้าพลัังงานลัมทั�งบนบกัแลัะในทะเลั
จำำานวน 12 แห่ง โคริงกัาริพลัังงานนำ�า 3 แห่ง 
โคริงกัาริพลัังงานแสงอาทิติย์ 3 แห่ง นอกัจำากั
นั�นยังม่โคริงกัาริพัฒนาริะบบกัักัเก็ับพลัังงาน
แบบแบติเติอร่ิ� 4 โคริงกัาริ แลัะโริงไฟฟ้าก๊ัาซ
ธุริริมชาติิอ่กั 2 แห่ง กัาริลังทุนครัิ�งน่�บริิษััทฯ 
จำะรัิบรู้ิกัำาลัังกัาริผู้ลิัติไฟฟ้าเพิ�มข่�นปูริะมาณ 
1,500 เมกัะวัติต์ิ ซ่�งปูริะมาณ 900 เมกัะวัติต์ิ 
เป็ูนโคริงกัาริท่�สร้ิางริายได้แล้ัวแลัะมเ่ปู้าหมาย
กัาริเดินเคร่ิ�องเชิงพาณิชย์ในอ่กั 3 ปีูข้างหน้า ท่�
สำาคัญยังเปิูดโอกัาสให้บริิษััทฯ เข้าสู่ธุุริกิัจำริะบบ
กัักัเก็ับพลัังงานแบติเติอร่ิ�ท่�จำะสร้ิางมูลัค่าเพิ�ม
ธุุริกิัจำพลัังงานทดแทน แลัะขยายฐานธุุริกิัจำต่ิาง
ปูริะเทศทั�งในออสเติริเล่ัย เว่ยดนาม ริวมทั�งเปิูด
ฐานลังทุนใหม่ในปูริะเทศฟิลิัปูปิูนส์ ด้วย

“ภายหลัังธุุริกัริริมน่�เสร็ิจำสมบูริณ์ บริิษััทฯ จำะรัิบ
รู้ิกัำาลัังกัาริผู้ลิัติเชิงพาณิชย์ท่�สร้ิางริายได้ทันท่ 
450 เมกัะวัติต์ิจำากัโคริงกัาริพลัังงานลัมแลัะโริง
ไฟฟ้าก๊ัาซธุริริมชาติิในออสเติริเล่ัย โคริงกัาริ

พลัังงานนำ�าในเว่ยดนาม แลัะโริงไฟฟ้าเน็กัส์ซิฟ 
ริาช เอ็นเนอร์ิจ่ำ ริะยอง ซ่�งทั�ง 4 โคริงกัาริ 
บริิษััทฯ จำะถ่อหุ้นทั�งหมด สำาหรัิบโคริงกัาริท่�
เหล่ัอกัำาหนดจำะทยอยเดินเคร่ิ�องเชิงพาณิชย์ในปีู 
2566-2570 ส่วนเงินลังทุนในธุุริกัริริมดังกัล่ัาว
บริิษััทฯ จำะใช้จำากัเงินทุนของบริิษััทฯ แลัะเงินกู้ั
จำากัสถาบันกัาริเงิน โดยบริิษััทฯ ได้จัำดเติร่ิยมไว้
เป็ูนท่�เร่ิยบร้ิอยแล้ัว บริิษััทฯ เช่�อมั�นว่า กัาริติดัสิน
ใจำลังทุนครัิ�งน่�จำะช่วยผู้ลัักัดันบริิษััทฯ ให้สามาริถ
เติิบโติอย่างยั�งย่น แลัะขับเคล่ั�อนไปูสู่ความมุ่ง
หมายท่�จำะเป็ูนกัลัางทางคาร์ิบอนได้ด้วยเช่นกััน” 
นางสาวชูศร่ิ กัล่ัาว

ความสำาเร็ิจำของธุุริกัริริมดังกัล่ัาว บริิษััทฯ จำะ
รัิบรู้ิกัำาลัังกัาริผู้ลิัติติามสัดส่วนกัาริถ่อหุ้นริวม
ปูริะมาณ 1,500 เมกัะวัติต์ิ ส่งผู้ลัให้กัำาลัังกัาริผู้ลิัติ
ติามสัดส่วนกัาริถ่อหุ้นท่�เดินเคร่ิ�องเชิงพาณิชย์
สร้ิางริายได้เพิ�มข่�นเป็ูน 7,842 เมกัะวัติต์ิ สำาหรัิบ
สัดส่วนกัำาลัังกัาริผู้ลิัติพลัังงานทดแทนจำะเพิ�มข่�น
เป็ูนร้ิอยลัะ 20 (2,128 เมกัะวัติต์ิ) ของกัำาลัังกัาริ
ผู้ลิัติริวม

อน่�ง Denham เป็ูนบริิษััทลังทุนชั�นนำาด้านธุุริกิัจำ
พลัังงาน ได้เข้ามาเป็ูนผูู้้ลังทุนหลัักัใน Nexif 
Energy ตัิ�งแต่ิปีู 2558 ส่วน Nexif เป็ูนบริิษััท
ชั�นนำาผูู้้พัฒนาโคริงกัาริแลัะดำาเนินธุุริกิัจำด้าน
พลัังงานแลัะสาธุาริณูปูโภคในภูมิภาคเอเช่ย
แปูซิฟิกั
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เพิ�มุ่ทุ่นจดทุะเบ่ยน แจกฟร่้ IIG-W1 
ตอบแทุนผ้่ัถ้ือห้่น 20:1 พร้้อมุ่เดินหน้าขยายธุ่ร้กิจ 

Digital Transformation – IT Security

บอิร์ิด	IIG	ไฟเขี่ยว

บอร์ิด iiG ไฟเข่ยวอนุมัติิกัาริใบสำาคัญเสดงสิทธิุท่�จำะซ่�อหุ้น
สามัญของบริิษััทฯ ครัิ�งท่� 1 (IIG -W1) ริองรัิบกัาริเพิ�มทุนจำด
ทะเบ่ยนของบริิษััทฯ จำำานวน 5,000,000 หนว่ย จัำดสริริใหแ้ก่ั
ผูู้้ถ่อหุ้นเดิมของบริิษััทติามสัดส่วนกัาริถ่อหุ้นในอัติริาสว่นกัาริ
จัำดสริริเท่ากัับหุ้นสามัญเดิมจำำานวน 20 หุ้น ต่ิอ 1 หน่วยของ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิุฯ โดยไม่คิดมูลัค่า เติิมฐานทุนริองรัิบกัาริ
ขยายธุุริกิัจำในอนาคติ เช่�อมั�นโติต่ิอเน่�อง

นายสมชัาย	 เมฆะสุวริริณโริจน์	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	ไอิแอินด์ไอิ	กรุิ�ป	จำากัด	(มหาชัน)	หร้ิอิ	
iiG เปิูดเผู้ยว่า ท่�ปูริะชุมคณะกัริริมกัาริ (บอร์ิด) ของบริิษััทฯ 
ครัิ�งท่� 3/2565 ม่มติิในปูริะชุมเม่�อวันท่� 11 สิงหาคม 2565 ท่�
ผู่้านมา อนุมัติิกัาริออกัใบสำาคัญแสดงสิทธิุท่�จำะซ่�อหุ้นสามัญ
ของบริิษััท ครัิ�งท่� 1 (IIG-W1) จำำานวนไม่เกิัน 5,000,000 
หน่วย จัำดสริริให้แก่ัผูู้้ถ่อหุ้นเดิมของบริิษััทติามสัดส่วนกัาริ
ถ่อหุ้น (Right Offering) ในอัติริาส่วนกัาริจัำดสริริเท่ากัับหุ้น
สามัญเดิมจำำานวน 20 หุ้น ต่ิอ 1 หน่วยของใบสำาคัญแสดง
สิทธิุฯ โดยไม่คิดมูลัค่า โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิุฯ จำำานวน 1 
หน่วย ม่สิทธิุซ่�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนได้ 1 หุ้น แลัะม่ ริาคาใช้สิทธิุ 
32.00 บาทต่ิอหุ้น อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิุฯ 2 ปีูนับจำากัวันท่�
ออกัแลัะเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิุฯ โดยม่วัติถุปูริะสงค์ 
เพ่�อใช้เป็ูนเงินทุนในกัาริเติร่ิยมความพร้ิอมในกัาริขยายธุุริกิัจำ
ในอนาคติ แลัะสำาริองเป็ูนเงินทุนหมุนเว่ยนภายในกิัจำกัาริ เม่�อ
ม่กัาริใช้ สิทธิุซ่�อหุ้นสามัญของใบสำาคัญแสดงสิทธิุฯ

พร้ิอมกัันน่� คณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ อนุมัติิให้เสนอต่ิอท่�
ปูริะชุมวิสามัญผูู้้ถ่อหุ้นของบริิษััท เพ่�ออนุมัติิเพิ�มทุนจำด
ทะเบ่ยนของบริิษััท จำำานวน 6,861,842.00 บาท จำากัทุนจำด
ทะเบ่ยนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็ูนทุนจำดทะเบ่ยนจำำานวน 
56,861,842.00 บาท โดยกัาริออกัหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำำานวน 
13,723,684 หุ้น มูลัค่าท่�ติริาไว้หุ้นลัะ 0.50 บาทต่ิอหุ้น เพ่�อ
ริองริบักัาริกัาริลังทนุใน บริิษััท แลันซิ�ง บิสสิเนส ซิสเต็ิม จำำากััด 
(Lansing) จำำานวนไมเ่กิัน 8,723,684 หุ้น แลัะเพ่�อริองริบักัาริ
ใช้สิทธิุติามใบสำาคัญแสดงสทิธิุฯ IIG-W1 จำำานวน 5,000,000 
หุ้น โดยมม่ติิเร่ิยกัปูริะชุมวิสามญัผูู้้ถ่อหุ้น ครัิ�งท่�1/2565 ในวัน
ท่� 12 ตุิลัาคม 2565 เวลัา 14.00 น. ผู่้านส่�ออิเล็ักัทริอนิกัส์ 
(E-EGM) กัำาหนดริายช่�อผูู้้ถ่อหุ้นท่�ม่สิทธิุเข้าร่ิวมปูริะชุม 
(Record Date) ในวันท่� 30 สิงหาคม 2565
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ทุ่�มุ่ 1.4 พันล้าน ควบร้วมุ่กิจการ้เบย์คอมุ่ 
ปั้กธุงนำา “Cyber Security” 

ป้กป้้องข้อมุ่่ล-สร้้างความุ่เช้ื่�อมัุ่�นล่กค้า

BE8

เบริิลั 8 พลััส เดินเกัมใหญ่ ทุ่ม1.4 พันล้ัาน 
ควบริวมกิัจำกัาริ บริิษััทเบย์ คอมพิวติิ�ง ผูู้้
ปูริะกัอบกัาริธุุริกิัจำ Cyber Security อันดับ
ต้ินๆ ของปูริะเทศ ก้ัาวข่�นสู่ผูู้น้ำาอุติสาหกัริริม 
หนุนกัาริเติิบโติท่�ยั�งย่น ช่�ธุุริกิัจำ Digital 
Transformation จำำาเป็ูนต้ิองม่ Cyber 
Security เพ่�อติอบโจำทย์ลูักัค้า โดยออกัหุ้น
เพิ�มทุนใหม่ 26.05 ล้ัานหุ้น ริาคา 47.60 
บาทต่ิอหุ้น ริวมมูลัค่า 1.24 พันล้ัาน ให้กัลุ่ัม
ผูู้้ถ่อหุ้นเดิมเบย์คอม สวอปูเข้าถ่อหุ้น BE8 
สัดส่วน 10.8 % แลัะจ่ำายเป็ูนเงินสด 200 
ล้ัานบาท ขณะท่�ผู้ลังานไติริมาส 2/65 ท็อปู
ฟอร์ิมทำานิวไฮ กัำาไริสุทธิุพุ่ง 35% 

นายอิภิิเษัก	 เทวินทริภัิกติิ	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	เบริิล	8	พลัส	
จำากัด	 (มหาชัน)	 หร้ิอิ	 BE8 ผูู้้นำาด้าน 
Digital Transformation แบบคริบวงจำริ 
เปิูดเผู้ยว่า ท่�ปูริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท ม่
มติิอนุมัติิให้บริิษััท เข้าซ่�อกิัจำกัาริบริิษััทเบย์ 
คอมพิวติิ�ง จำำากััด (เบย์คอม) ซ่�งเป็ูนผูู้้นำา 
Cyber Security อันดับต้ินๆ ของปูริะเทศ 
โดยเข้าทำาริายกัาริซ่�อหุ้นสามญัเบย์คอม เต็ิม
จำำานวน 80,000 หุ้น หร่ิอคิดเป็ูน 100% ของ
ทุนจำดทะเบ่ยน 

ทั�งน่�กัาริเข้าซ่�อหุ้นสามัญของบริิษััทเบย์ 
คอมพิวติิ�ง จำำากััด สัดส่วน 100% ของทุน
จำดทะเบ่ยน บริิษััทจำะแบ่งกัาริชำาริะค่าหุ้นออกั
เป็ูน 2 ส่วน โดยส่วนแริกับริิษััทจำะออกัหุ้น

สามญัเพิ�มทุนของบริิษััทจำำานวน 26.05 ล้ัาน
หุ้น หร่ิอคิดเป็ูน 10.83% ของทุนชำาริะแล้ัว
ของบริิษััท ให้กัับ บริิษััทค่ย์เมกัเกัอริ ์เวนเจำอร์ิ 
แคปูปิูติอลั จำำากััด(Holding) เพ่�อเป็ูนกัาริ
ชำาริะค่าติอบแทนกัาริรัิบโอนกิัจำกัาริทั�งหมด 
อันได้แก่ัหุ้นเบย์คอม จำำานวน 68,800 หุ้น 
โดยกัำาหนดริาคาหุ้นลัะ 47.60 บาท หร่ิอคิด
เป็ูนมลูัค่าทั�งสิ�น 1,239.9 ล้ัานบาท แลัะสว่นท่� 
2 จำะชำาริะค่าหุ้นเบย์คอมจำำานวน 11,200 หุ้น
เป็ูนเงินสด 200 ล้ัานบาท คิดเป็ูนมูลัค่าริวม
ในกัาริซ่�อกิัจำกัาริทั�งหมด 1,439.9 ล้ัานบาท 
 
โดยคณะกัริริมกัาริบริิษััทมม่ติิอนุมติัิให้เสนอ
ท่�ปูริะชุมผูู้้ถ่อหุ้น เพ่�อพิจำาริณาอนุมัติิกัาริ
เพิ�มทุนจำดทะเบ่ยนของบริิษััทฯจำากัทุนจำด
ทะเบ่ยน 107.29 ล้ัานบาท เป็ูนทุนจำดทะเบ่ยน 
120.32  ล้ัานบาท โดยกัาริออกัหุ้นสามัญ
เพิ�มทุน 26.05 ล้ัานหุ้น (พาร์ิ0.50 บาท) เพ่�อ
ชำาริะเป็ูนค่าติอบแทนในกัาริรัิบโอนกิัจำกัาริ
ทั�งหมด ค่อ หุ้นสามัญบริิษััทเบย์คอม จำำานวน 
68,800 หุ้น 

อย่างไริก็ัติามหลัังจำากักัริะบวนกัาริซ่�อ
กิัจำกัาริแลั้วเสร็ิจำ ผูู้้ถ่อหุ้นเดิมของเบย์คอม 
จำะเข้ามาเป็ูนผูู้้ถ่อหุ้นของบริิษััทฯจำำานวน 
26.05  ล้ัานหุ้น หร่ิอคิดเป็ูน 10.83 % ของ
ทุนชำาริะแล้ัวของบริิษััท  

บริิษััทได้กัำาหนดวันปูริะชุมวิสามัญผูู้้ถ่อ
หุ้นในวันท่� 12 ติ.ค.น่� เวลัา 10.00 น.ผู้่าน

ส่�ออิเลัคทริอนิกัส์ โดยถ่ายทอดสดจำากั
สำานกัังานใหญ ่ เพ่�อขออนมุติัิผูู้้ถ่อหุ้นในกัาริ
ทำาริายกัาริดังกัล่ัาว ริวมทั�งแต่ิงตัิ�งบริิษััท
เวลัแคปู แอดไวเซอร่ิ� จำำากััด ให้เป็ูนท่�ปูร่ิกัษัา
ทางกัาริเงินอิสริะเพ่�อให้ความเห็นในเร่ิ�อง
ริายกัาริเข้าซ่�อกิัจำกัาริบริิษััทเบย์ คอมพิวติิ�ง 
จำำากััด

สำาหรัิบบริิษััทเบย์ คอมพิวติิ�ง จำำากััด ถ่อ
เป็ูนบริิษััทท่�ม่ปูริะสบกัาริณ์แลัะเป็ูนผูู้้นำา
เช่�ยวชาญด้าน Cyber Security อัน
ดับต้ินๆของปูริะเทศ ก่ัอตัิ�งมานานกัว่า 
25 ปีู ม่ปูริะสบกัาริณ์ทำางานกัว่า 330 
โคริงกัาริ ม่ลูักัค้ากัว่า 100 ริาย โดยม่ท่ม
งานแลัะพนกัังานเป็ูนผูู้เ้ช่�ยวชาญด้าน Cyber 
Security มากัถ่ง 175 คน

นายอภิเษักักัล่ัาวว่า กัาริทำาธุุริกิัจำ Digital 
Transformation จำำาเป็ูนต้ิองม่ Cyber 
Security ซ่�งติลัาด Cyber Security มข่นาด
ใหญ่แลัะม่โอกัาสเติิบโติสูง เน่�องจำากัติอนน่�
ทุกัธุุริกิัจำม่กัาริเก็ับข้อมูลับนริะบบ digital 
ทำาให้ม่ความเส่�ยงของกัาริโดนโจำริกัริริม
ข้อมูลัหร่ิอกัาริโดนโจำมต่ิทาง Cyber 
นอกัจำากัน่�ยังม่กัฎหมายท่�จำะผู้ลัักัดันเพิ�ม
เติิมทั�ง พ.ริ.บ.ไซเบอร์ิแลัะ พ.ริ.บ.คุ้มคริอง
ข้อมูลัส่วนบุคคลั (PDPA) ดังนั�น กัาริเพิ�ม
ศักัยภาพแลัะความเช่�ยวชาญด้าน Cyber 
Security ก็ัจำะทำาให้ BE8 สามาริถติอบโจำทย์
ของลูักัค้าได้ด่ข่�น
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ทุ่�มุ่ 1.4 พันล้าน ควบร้วมุ่กิจการ้เบย์คอมุ่ 
ปั้กธุงนำา “Cyber Security” 

ป้กป้้องข้อมุ่่ล-สร้้างความุ่เช้ื่�อมัุ่�นล่กค้า

BE8

“เริาวางแผู้นจำะสร้ิาง Digital Transformation Ecosystem ท่�
สมบูริณ์แบบ กัาริท่� BE8 เข้าซ่�อกิัจำกัาริเบย์คอม จำะทำาให้ม่ความ
พร้ิอมในกัาริทำาธุุริกิัจำ ม่ความแข็งแกัร่ิงท่�จำะแข่งขัน ก้ัาวเป็ูนผูู้้นำา
อุติสาหกัริริมอย่างมั�นคงแลัะยั�งย่น” นายอภิเษักักัล่ัาว

นอกัจำากัน่� นายอภิเษักัยังกัล่ัาวถ่งผู้ลักัาริดำาเนินงานงวดไติริมาส 2 
ปีู 2565 ว่า บริิษััทม่กัำาไริสุทธิุ 30.01 ล้ัานบาทเพิ�มข่�น 35.55% 
เม่�อเท่ยบกัับงวดเด่ยวกัันของปีูก่ัอนหน้าท่�ม่กัำาไริสุทธิุ 22.14 ล้ัาน
บาท ขณะท่�ม่ริายได้ริวม 136.57 ล้ัานบาท เพิ�มข่�น 48.95% เม่�อ
เท่ยบกัับงวดเด่ยวกัันของปีู 2564 ท่�ม่ริายได้ริวม 91.69 ล้ัานบาท 

สาเหตุิท่�ไติริมาส 2/2565 บริิษััทแลัะบริิษััทย่อยม่ริายได้แลัะกัำาไริ
ปูรัิบตัิวด่ข่�น เป็ูนผู้ลัมาจำากักัาริท่�บริิษััทได้เริิ�มรัิบรู้ิริายได้จำากังาน
โคริงกัาริขนาดใหญ่ของภาครัิฐ แลัะกัาริขยายฐานลูักัค้าทั�งในส่วน
กัาริให้คำาปูร่ิกัษัาด้านกัลัยุทธ์ุแลัะเทคโนโลัย่ โดยเฉพาะลูักัค้าเดิมม่
กัาริลังทนุเทคโนโลัย่เพิ�มอย่างต่ิอเน่�อง นอกัจำากัน่�บริิษััทยังมร่ิายได้
จำากักัาริขายแลัะกัาริให้เช่าใช้สิทธิุกัาริใช้งาน ขณะเด่ยวกัันยังม่กัาริ
ขยายฐานลูักัค้าใหม่ ๆ เพิ�มข่�นทั�งภาครัิฐแลัะเอกัชน 

ส่วนผู้ลักัาริดำาเนินงานงวด 6 เด่อนแริกัของ ปีู 2565 บริิษััทแลัะ
บริิษััทย่อยมก่ัำาไริสุทธิุ 53.80 ล้ัานบาท เพิ�มข่�นจำากังวดเด่ยวกัันของ
ปีูก่ัอน 37.15% 

“ภาพริวมไติริมาส 2 ปีู 2565 ของ BE8 ยังเติิบโติต่ิอเน่�อง กัำาไริสุทธิุ
ทำาสถิติินิวไฮ ธุุริกิัจำของเริาจำะเติิบโติทั�งจำากัธุุริกิัจำหลัักัแลัะธุุริกิัจำท่�
บริิษััทเข้าไปูร่ิวมทุน โดยนอกัเหนอ่จำากัแผู้นกัาริเข้าไปูซ่�อกิัจำกัาริเบย์
คอมแล้ัว ขณะน่�บริิษััทอยู่ในริะหว่างกัาริควบริวมกิัจำกัาริกัับบริิษััท 
เอคซเทนด์ ไอท่ ร่ิซอร์ิส จำำากััด หร่ิอ X10 ยักัษ์ัใหญ่ด้านโคริงสร้ิาง
กัาริเช่�อมต่ิอริะบบ Technology Integration แลัะม่แผู้นกัาริเข้า
ร่ิวมลังทุนกัับบริิษััท วานิลัลัา แอนด์ เฟรินด์ แลัะ บริิษััท เทคซอส 
มเ่ด่ย จำำากััด เพ่�อต่ิอยอดธุุริกิัจำสร้ิาง Ecosystem  ปีูน่�นา่จำะเป็ูนก้ัาว
สำาคัญของ BE8 สู่กัาริเติิบโติอย่างก้ัาวกัริะโดด โดยใช้เทคโนโลัย่มา
ขับเคล่ั�อนสร้ิางริายได้รูิปูแบบใหม่ท่�อยู่ลัำ�าหน้า Disruption ข่�นแท่น
ผูู้้นำาธุุริกิัจำท่�ปูร่ิกัษัาด้าน Digital Transformation แบบคริบวงจำริ” 
นายอภิเษักั กัล่ัาว
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โชื่ว์กำาไร้ Q2/65 ทุะยาน 188.30% 
ออลไทุม์ุ่ไฮ มัุ่�นใจปี้ 65 

ผัลงานโตเข้าเป้้า 15-20%

TFG

บมจำ.ไทยฟู้ดส์ กัรุ๊ิปู (TFG) สุดยอด! เปิูด
ผู้ลังานไติริมาส 2/2565 กัำาไริสุทธิุแติะ 
1,238.49 ล้ัานบาท เพิ�มข่�น 188.30% 
จำากังวดเด่ยวกัันปูีกั่อน ทำาสถิติิสูงสุดเป็ูน
ปูริะวัติิกัาริณ์ ผู้ลัจำากัริาคาจำำาหน่ายไก่ัแลัะ
สุกัริในปูริะเทศ แลัะริาคาส่งออกัของไกั่ดิบ 
ไก่ัแช่แข็ง แลัะไก่ัปูรุิงสุกัทริงตัิวในริะดับสูง 
ริวมถ่งปูริิมาณกัาริส่งออกัไก่ัเพิ�มข่�น ยังได้
รัิบผู้ลัด่จำากัเงนิบาทอ่อนค่า แลัะริา้นค้าปูล่ักั
แนวโน้มค่กัคักัต่ิอเน่�อง บอร์ิดใจำด่อนมุติัิจ่ำาย
เงินปัูนผู้ลัริะหว่างกัาลัในอัติริา 0.10 บ./หุ้น 
ฟากัผูู้บ้ริิหาริ "เพชริ นนัทวิสัย" ริะบเุดินหนา้
ขยายสาขา "ร้ิานไทยฟู้ดส์ เฟริช มาร์ิเก็ัติ" 
ล่ัาสุดม่จำำานวนเพิ�มเป็ูน 159 สาขา มั�นใจำปีู 
65 ผู้ลังานโติเข้าเปู้า 15-20%

นายเพชัริ	 นันทวิสัย	ปริะธานเจ้าหน้าที�
ปฏิิบัติิการิ	บริิษััท	ไทยฟู�ดส์	กรุิ�ป	จำากัด	
(มหาชัน)	หร้ิอิ	TFG	 เปิูดเผู้ยว่าภาพริวม
ผู้ลักัาริดำาเนินงานในงวดไติริมาส 2 ของปีู 
2565 ม่ริายได้ริวม 12,476.48 ล้ัานบาท 
เพิ�มข่�น 42.68% เท่ยบกัับงวดเด่ยวกััน
ของปีูก่ัอน ม่กัำาไริสุทธิุ 1,238.49 ล้ัานบาท 
เพิ�มข่�น 188.30% เท่ยบงวดเด่ยวกัันของ
ปีูก่ัอน ซ่�งเป็ูนกัำาไริริายไติริมาสท่�สูงสุดเป็ูน
ปูริะวัติิกัาริณ์

ส่วนผู้ลักัาริดำาเนินงานของบริิษััทฯในงวด 
6 เด่อนแริกัของปีู 2565 ม่ริายได้ริวม 
22,936.59 ล้ัานบาท เพิ�มข่�น 33.76% เท่ยบ

กัับงวดเด่ยวกัันของปีูก่ัอน ม่กัำาไริสุทธิุ 
1,857.01 ล้ัานบาท เพิ�มข่�น 112.21% เท่ยบ
งวดเด่ยวกัันของปีูก่ัอน

สำาหรัิบริายได้จำากัธุุริกิัจำไก่ัในไติริมาส 2 
ของปีู 2565 ม่จำำานวน 5,792.14 ล้ัานบาท 
เพิ�มข่�น 42.54% เท่ยบงวดเด่ยวกัันของปีู
ก่ัอนอยู่ท่� 4,063.49 ล้ัานบาท โดยริาคาไก่ั
เฉล่ั�ยเท่ากัับ 59.12 บาทต่ิอกิัโลักัรัิม เพิ�มข่�น 
47.76% เท่ยบงวดเด่ยวกัันของปีูก่ัอน  ส่วน
ริายได้จำากัธุุริกิัจำสุกัริ ม่จำำานวน 3,017.15 
ล้ัานบาท ซ่�งริาคาสุกัริเฉล่ั�ยเท่ากัับ 100.00 
บาทต่ิอกิัโลักัรัิม เพิ�มข่�น 33.24% เท่ยบช่วง
เด่ยวกัันของปีูก่ัอน

ขณะท่�ริายได้จำากัธุุริกิัจำอาหาริสัติว์ใน
ไติริมาส 2 ปีู 2565 มจ่ำำานวน 1,955.69 ล้ัาน
บาท เพิ�มข่�น 11.01% จำากังวดเด่ยวกัันของ
ปีูก่ัอน อยู่ท่� 1,761.72 ล้ัานบาท

"ปัูจำจัำยท่�สนับสนุนให้กัำาไริปูรัิบตัิวสูงข่�น 
เน่�องจำากัริาคาเน่�อสัติว์ทั�งไก่ั แลัะสุกัริย่นสูง
ต่ิอเน่�อง ขณะท่�ปูริิมาณกัาริส่งออกัก็ัปูรัิบ
ตัิวเพิ�มข่�นจำากัความต้ิองกัาริบริิโภคมากั
ข่�น ส่วนธุุริกิัจำร้ิานค้าปูล่ักัม่ผู้ลัติอบรัิบท่�ด่
สนับสนุนยอดขายเพิ�มข่�น ริวมทั�งแนวโน้ม
ของริาคาวัติถุดิบอาหาริสัติว์แลัะค่า Freight 
ม่ทิศทางลัดลัง ทำาให้ช่วยลัดภาริะต้ินทุนค่า
ใช้จ่ำายได้ด่ นอกัจำากัน่�กัาริท่�บริิษััทฯ เป็ูน Net 
Exporter เม่�อค่าเงินบาทออ่นค่าในช่วงคริ่�ง

แริกัของปีู 2565 จ่ำงได้รัิบผู้ลัด่ติามไปูด้วย"
ทั�งน่� ท่�ปูริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััทฯ ครัิ�งท่� 
5/2565 ได้มม่ติิอนมุติัิจ่ำายเงินปัูนผู้ลัริะหว่าง
กัาลัให้กัับผูู้้ถ่อหุ้นเป็ูนเงินสด ในอัติริาหุ้นลัะ 
0.10 บาท ริวมเปูน็เงินปัูนผู้ลัทั�งสิ�น 565.40 
บาท แลัะกัำาหนดริายช่�อผูู้้ถ่อหุ้นท่�ม่สิทธิุได้
รัิบเงินปัูนผู้ลั (Record Date)ในวันท่� 29 
สิงหาคม 2565 แลัะกัำาหนดจ่ำายเงินปัูนผู้ลั
วันท่� 9 กัันยายน 2565

นายเพชริกัลั่าวอ่กัว่า ภาพริวมกัาริดำาเนิน
ธุุริกิัจำในปีู 2565 กัลุ่ัมบริิษััทฯวางเปู้าหมาย
เติิบโติปูริะมาณ 15-20% เท่ยบกัับปีูท่�ผู้่าน
มา จำากัสถานกัาริณ์โควิด-19 ท่�คล่ั�คลัาย 
แลัะยังได้รัิบปัูจำจัำยหนุนจำากัริาคาขายสุกัริ 
แลัะไกั่อยู่ในริะดับสูงทั�งในปูริะเทศ แลัะติ่าง
ปูริะเทศ ติามด่มานด์ท่�เพิ�มข่�น ทั�งน่� บริิษััทฯ
ได้ตัิ�งงบลังทนุไว้ท่�ปูริะมาณ 3.5 พันล้ัานบาท 
เพ่�อลังทนุในธุุริกิัจำสุกัริทั�งในปูริะเทศไทยแลัะ
เว่ยดนาม ริวมทั�งขยายร้ิานค้าปูล่ักั

นอกัจำากัน่� ยังมแ่ผู้นขยายฐานริายย่อยผู่้าน
กัาริขยายสาขา ร้ิานไทยฟู้ดส์ เฟริช มาร์ิเก็ัติ 
เพ่�อช่วยกัริะจำายผู้ลิัติภัณฑ์์ของ TFG ให้กัับ
ลูักัค้าริายยอ่ยโดยติริง สามาริถสง่ต่ิอสินค้า
คุณภาพในริาคาเหมาะสม แลัะปูนี่�ตัิ�งเปู้าจำะม่
สาขาริวมอยู่ท่� 200 - 220 สาขา โดย ณ สิ�น
เด่อนมิถุนายน 2565 ม่จำำานวน 132 สาขา 
แลัะล่ัาสุดมจ่ำำานวนเพิ�มมาอยู่ท่� 159 สาขา
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คร้้�งปี้แร้ก กำาไร้พ่�ง 145% 
บอร์้ดใจป้ำ�า ปั้นผัล 0.15 บ./ห้่น 

CEYE

CEYE มั�นใจำคร่ิ�งปีูหลััง 2565 อุติสาหกัริริม
คร่ิเอท่ฟ โปูริดักัชั�นโฆษัณาค่กัคกัั รัิบสถานกัาริณ์
โควิดผู่้อนคลัาย เผู้ย งานไหลัเข้าต่ิอเน่�องตัิ�งแต่ิ
ต้ินปีู หนุนผู้ลังานปีูน่�สติริอง คาดริายได้โติไม่ติำ�า
กัว่า 20% ติามนัด พร้ิอมเดินหน้าต่ิอยอดอ่โค
ซิสเต็ิม ในฐานะ Total Creative Marketing 
& Production Solutions รัิบปีูหน้าคริบวงจำริ 
พร้ิอมขยายธุุริกิัจำเต็ิมสูบกัว่าเดิม ด้านผู้ลังาน
คร่ิ�งปีูแริกั ม่ริายได้กัว่า 175 ลับ. เพิ�มข่�น 42% 
กัำาไริสุทธิุเก่ัอบ 23 ลับ. พุ่งกัว่า 145% บอร์ิดไฟ
เข่ยวอนุมัติิเงินปัูนผู้ลัริะหว่างกัาลั ในอัติริา 0.15 
บ./หุ้น กัำาหนดจ่ำาย 13 กั.ย.น่�

นางิสาวสวุริริณี	สุวริริณแสงิโริจน	์ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิผูู้จั้ดการิใหญ่	
บริิษััท	ติาชัำานิ	จำากัด	(มหาชัน)	หร้ิอิ	CEYE 
เปิูดเผู้ยถ่ง ภาพริวมธุุริกิัจำคร่ิเอท่ฟ แลัะโปูริดกััชั�น
โฆษัณา มก่ัาริฟ้�นตัิวในอัติริาเร่ิง ตัิ�งแต่ิช่วงปูลัาย
ปีู 2564 ท่�ผู่้านมาถ่งปัูจำจุำบัน พบว่าหลัายธุุริกิัจำ
เริิ�มกัลัับมาโปูริโมทสินค้า แลัะจัำดทำาแคมเปูญ
ต่ิางๆ มากัข่�น เพ่�อกัริะตุ้ินกัำาลัังซ่�อในช่วงโควิด
คล่ั�คลัาย สนับสนุน CEYE ผู้ลักัาริดำาเนินงาน
ในงวดคริ่�งปีูแริกั 2565 (มกัริาคม - มิถุนายน 
2565) มร่ิายไดจ้ำากักัาริบริิกัาริอยู่ท่� 175.47 เพิ�ม
ข่�นจำากังวดเด่ยวกัันของปีูก่ัอน 42.10% กัำาไริ
สุทธิุ 22.59 ล้ัานบาท เพิ�มข่�นจำากังวดเด่ยวกััน
ของปีูก่ัอน 145.01%

ด้านผู้ลัปูริะกัอบกัาริงวดปูริะจำำาไติริมาสท่� 2 ปีู 
2565 บริิษััทฯ ม่ริายได้จำากักัาริให้บริิกัาริอยู่ท่� 
67.45 ล้ัานบาท เพิ�มข่�นจำากังวดเด่ยวกัันของปีู
ก่ัอน 24.56% ม่กัำาไริสุทธิุ 0.79 ล้ัานบาท เพิ�ม
ข่�น 317.59% แลัะม่อัติริากัำาไริขั�นต้ิน 22.47% 
อัติริากัำาไริสุทธิุ 1.17% เน่�องจำากัริายได้ท่�กัลัับมา
เติิบโติ หลัังสถานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาดของโริค
ไวรัิสโคโรินา 2019 ผู่้อนคลัาย ริวมถ่งอุปูสงค์

ของอุติสาหกัริริมแลัะความต้ิองกัาริของลูักัค้าท่�
เพิ�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ แลัะกัาริปูริะกัาศยกัเลิักั
มาติริกัาริ Test and GO ม่ผู้ลับังคับใช้วันท่� 1 
พฤษัภาคม 2565 สนบัสนุนบริริยากัาศกัาริลังทนุ
ในปูริะเทศใหค่้กัคักั กัาริจำดักิัจำกัริริม อ่เวนท์ต่ิางๆ 
ทำาให้งานในกัลุ่ัมต่ิางปูริะเทศเข้ามาเพิ�มข่�น

อย่างไริก็ัด่ CEYE ม่ค่าใช้จำ่ายพิเศษัท่�เกิัดข่�นใน
ไติริมาสน่� เช่น ค่าใช้จ่ำายในกัาริจัำดงานบางกัอกั
ไพริด์ 2022 เรินโบว์โทเปีูย วัติถุปูริะสงค์ของกัาริ
จัำดงานเพ่�อขับเคล่ั�อนสังคมความหลัากัหลัายให้
เกิัดความเท่าเท่ยม ซ่�งเป็ูนส่วนหน่�งของแผู้นงาน
ความรัิบผิู้ดชอบติอ่สังคม แลัะสะทอ้นกัาริทำางาน
อย่างเข้มข้น ภายใต้ิส่�อออนไลัน์ของบริิษััทอย่าง 
SPECTRUM ท่�ผู้สานความร่ิวมม่อกัับหลัายภาค
ส่วน เช่�อจำะเกัิดพลัังในริะยะยาว นอกัจำากัน่� ม่
ค่าใช้จ่ำายในกัาริ IPO แลัะค่าใช้จ่ำายในกัาริดำาเนิน
กัาริต่ิางๆ หากันำาค่าใช้จ่ำายแลัะริายได้ส่วนน่�ออกั 
บริิษััทจำะม่กัำาไริสุทธิุท่� 5.85 ล้ัานบาท ซ่�งเป็ูน
จำำานวนท่�ใกัล้ัเค่ยงกัับช่วงก่ัอนท่�จำะเกิัดกัาริแพร่ิ
ริะบาดของ COVID-19

โดยธุุริกิัจำหลัักัของ CEYE ในช่วงไติริมาส 
2/2565 ค่อ กัาริให้บริิกัาริผู้ลิัติภาพนิ�งมส่ดัส่วน 
44.88% บริิกัาริผู้ลิัติภาพเคล่ั�อนไหว 29.37% 
บริิกัาริติกัแติ่งภาพด้วยคอมพิวเติอริ์ 10.22% 
เช่าสตูิดิโอ 2.90% แลัะอ่�นๆ ในธุุริกิัจำบริิหาริส่�อ
ออนไลัน์ แลัะผู้ลัิติส่�อออนไลัน์ 10.36% ส่วนท่�
เหล่ัอเป็ูนริายได้อ่�นๆ

มองทิศทางคร่ิ�งปีูหลััง ความต้ิองกัาริด้าน
คร่ิเอท่ฟ แลัะโปูริดักัชั�นโฆษัณายังคงม่แนวโน้ม
สดใส ด้วยความคริบวงจำริของบริิษััทฯ มุ่งสู่ 
Total Creative Marketing & Production 

Solutions. ฐานลูักัค้าของ CEYE ได้แก่ั กัลุ่ัม
ธุุริกิัจำอาหาริแลัะเคร่ิ�องด่�ม ริถยนต์ิ กัาริเงิน แลัะ
สินค้าอุปูโภคบริิโภค เป็ูนต้ิน

CEYE พร้ิอมติอบโจำทย์ความต้ิองกัาริลูักัค้า รัิบ
ภาพริวมเม็ดเงินท่�เข้าสู่อุติสาหกัริริมส่�อโฆษัณา 
ภายใต้ิพฤติิกัริริมของผูู้้บริิโภคท่�เปูล่ั�ยนแปูลัง
ไปู โดยล่ัาสุด บริิษััท น่ลัเส็น ปูริะเทศไทย จำำากััด 
ริายงานถ่งมูลัค่าเม็ดเงินโฆษัณาในช่วง มกัริาคม 
- มิถุนายน ปีู 2565 ม่มูลัค่าเม็ดเงินสูงข่�นเม่�อ
เท่ยบกัับช่วงเด่ยวกัันของปูีท่�แล้ัว มูลัค่าอยู่ท่� 
58,365 ล้ัานบาท จำากัเดิมอยู่ท่� 53,988 ล้ัานบาท 
สะท้อนทิศทางเชิงบวกั

อย่างไริก็ัด่ สำาหรัิบแผู้นกัารินำาเงินท่�ได้จำากักัาริ
ริะดมทุนใช้ขยายธุุริกิัจำติามโคริงกัาริในอนาคติ
ท่�วางไว้ ซ่�งคาดจำะเห็นความชัดเจำนในโคริงกัาริ
ต่ิางๆ ภายในสิ�นปีูน่� สนับสนุนโอกัาสใหม่ๆ แลัะ
สนบัสนนุอ่โคซิสเต็ิมของ CEYE ข่�นแท่นผูู้้นำาด้าน
คร่ิเอฟท่�คริบวงจำริ

แลัะเพ่�อติอบแทนผูู้้ถ่อหุ้น ท่�ปูริะชุมคณะกัริริมกัา
ริบริิษััทฯ ม่มติิอนุมัติิจ่ำายเงินปัูนผู้ลัริะหว่างกัาลั
จำากักัำาไริสะสม ในอัติริา 0.15 บาทต่ิอหุ้น กัำาหนด
วันปิูดสมุดทะเบ่ยน (Record Date) ในวันท่� 30 
สิงหาคมน่� แลัะกัำาหนดจ่ำายเงินปัูนผู้ลัริะหว่างกัาลั
แก่ัผูู้้ถ่อหุ้นในวนัท่� 13 กัันยายน 2565 นบัเป็ูนครัิ�ง
แริกัของ CEYE ในกัาริปูริะกัาศจ่ำายปัูนผู้ลัทันท่
หลัังจำากัเข้าจำดทะเบ่ยนในติลัาดหลัักัทริัพย์ mai 
เม่�อเด่อนเมษัายน 2565 ท่�ผู่้านมา สร้ิางความ
เช่�อมั�นในแผู้นกัาริเติิบโติ โดยในช่วงต้ินปีู บริิษััทฯ 
ตัิ�งเปู้าริายได้เติิบโติไมต่ิำ�ากัว่า 20% เม่�อเท่ยบกัับปีู
ก่ัอน ริายได้ริวมอยู่ท่� 272.74 ล้ัานบาท กัำาไริสุทธิุ
อยู่ท่� 28.45 ล้ัานบาท มั�นใจำจำะเป็ูนไปูติามนั�น
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หลัักัทรัิพย์บัวหลัวง ลุัยกัลัยุทธ์ุกัาริ
ติลัาดรูิปูแบบใหม่ “Music Marketing” 
ครัิ�งแริกัในอุติสาหกัริริม ธุุริกิัจำหลัักั
ทรัิพย์ พร้ิอมเปิูดตัิว “BUAJOY with 
The Toys เส้นทางลังทุนสำาหริับม่อ
ใหม่” โคริงกัาริสร้ิางสริริค์แนวคิด
กัาริใช้ช่วิติสำาหรัิบคนรุ่ินใหม่ ผู่้าน
เส่ยงเพลัง “ฉันริวย” (I’m rich) ของ
ศิลัปิูน The Toys จำากัค่ายเพลัง What 
The Duck เพ่�อเช่�อมโยงแลัะเปิูด
ปูริะสบกัาริณ์เร่ิ�องกัาริลังทุนกัับคนรุ่ิน
ใหม่ในแบบ “ริ.ว.ย. เร่ิยนรู้ิ วิเคริาะห์ 
แยกัแยะ” โดยม่หลัักัทรัิพย์บัวหลัวง
เป็ูน “เพ่�อนสนิท คู่คิดนักัลังทุน”

นายบริริณริงิ ค์ 	 พิ ชัญากริ	
กริริมการิผูู้้จัดการิอิาวุโส	กิจการิ
ค้าหลักทรัิพย์	 บริิษััทหลักทรัิพย์	
บัวหลวงิ	จำากัด	(มหาชัน) เปิูดเผู้ย
ว่า ในช่วง 2-3 ปีูท่�ผู่้านมา ตัิวเลัขเปิูด
บัญช่ซ่�อขายหลัักัทรัิพย์ใหม่แลัะกัาริ
ซ่�อขายสินทรัิพย์กัาริลังทุนในหลัากั
หลัายปูริะเภทของหลัักัทรัิพย์บัวหลัวง 
ส่วนใหญ่เป็ูนกัาริเติิบโติมาจำากักัลุ่ัม
ผูู้้ลังทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะคนรุ่ินใหม่ 
หลัักัทรัิพย์บัวหลัวงจ่ำงได้นำากัลัยุทธ์ุ 
“Music Marketing” ท่� เป็ูนกัาริ
ติลัาดรูิปูแบบใหม่มาเช่�อมโยงแลัะเปิูด
ปูริะสบกัาริณ ์เร่ิ�องกัาริลังทุนกัับคนรุ่ิน
ใหม่ ถ่อเป็ูนครัิ�งแริกัของอุติสาหกัริริม
ธุุริกิัจำหลัักัทรัิพย์ ภายใต้ิช่�อ “BUAJOY 
with The Toys เส้นทางลังทุนสำาหรัิบ

ม่อใหม่” โคริงกัาริสร้ิางสริริค์แนวคิด
กัาริใช้ช่วิติสำาหรัิบคนรุ่ินใหม ่ผู่้านเส่ยง
เพลังท่�ช่�อ “ฉันริวย” (I’m rich) ของ
ศิลัปิูน The Toys จำากัค่ายเพลัง What 
The Duck เพ่�อเป็ูนจุำดเริิ�มต้ินกัาริเร่ิยน
รู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุนในแบบ “ริ.ว.ย.” ท่�
หมายถ่ง “เร่ิยนรู้ิ วิเคริาะห์ แยกัแยะ” 
โดยม่หลัักัทรัิพย์บัวหลัวงเป็ูน “เพ่�อน
สนิท คู่คิดนักัลังทุน”

“ถ่อเป็ูนครัิ�งแริกัของอุติสาหกัริริม
ธุุริกิัจำหลัักัทรัิพย์ท่�ใช้กัาริติลัาดริปููแบบ 
“Music Marketing” เพริาะส่วนใหญ่
จำะนยิมใช้พร่ิเซ็นเติอร์ิหร่ิอแบรินด์แอม
บาสเดอร์ิเพ่�อส่�อสาริกัับกัลุ่ัมเปู้าหมาย 
แต่ิจำากัสถานกัาริณ์กัาริแพร่ิริะบาด
เช่�อไวรัิสโควิด-19 ในช่วงท่�ผู่้านมา เริา
พบว่า ผูู้้ลังทุนท่�มาเปิูดบัญช่กัับหลัักั
ทรัิพย์บัวหลัวงส่วนใหญ่เป็ูนผูู้้ลังทุน
หน้าใหม่แลัะยังเป็ูนกัลุ่ัม Generation 
Y ทำาให้เริาต้ิองก้ัาวไปูอ่กัขั�นกัับกัาริ
ทำากัาริติลัาดรูิปูแบบใหม่ เพริาะเทรินด์
กัาริลังทุนของคนรุ่ินใหม่จำะให้ความ
สำาคัญกัับปัูจำจุำบันแลัะกัาริมอิ่สริะในกัาริ
ใช้ช่วิติ ซ่�งกัาริม่อิสริะต้ิองแลักัมาด้วย
ความมั�นคง ยิ�งอิสริะมากัความมั�นคง 
ก็ัลัดลังด้วย แต่ิสามาริถแก้ัไขได้ด้วย
ความมั�งคั�ง เพริาะความมั�งคั�งจำะทำาให้
เริาสามาริถทำาหลัายสิ�งหลัายอย่างท่�
ต้ิองกัาริได้ ทำาให้ในช่วงท่�ผู่้านมาจ่ำงเห็น
คนรุ่ินใหมหั่นมาให้ความสำาคัญกัับกัาริ
ลังทนุเพ่�อสร้ิางความมั�งคั�งมากัข่�น ซ่�ง

โคริงกัาริน่�จำะเป็ูนเหม่อนตัิวแทนเพ่�อน
คู่คิดเร่ิ�องกัาริลังทุนของผูู้้ลังทุนม่อ
ใหม่” นายบริริณริงค์ กัล่ัาว

สำาหรัิบแนวคิดของโคริงกัาริน่� ค่อ 
ต้ิองกัาริเช่�อมโยงโลักัความรู้ิแลัะกัาริ
ลังทุนกัับผูู้้ลังทุนรุ่ินใหม่หร่ิอบุคคลัท่�
ไม่เคยเริิ�มต้ินลังทุนมาก่ัอนให้เล็ังเห็น
ความสำาคัญของกัาริตัิ�งเปู้าหมาย
ทางกัาริเงินท่�เป็ูนเร่ิ�องท่�ใคริ ๆ ก็ัจัำบ
ต้ิองได้ ด้วยกัาริใช้เส่ยงเพลังช่�อ “ฉัน
ริวย” (I’m rich) ท่�ค่ายเพลัง What 
The Duck แลัะศิลัปิูน The Toys แต่ิง
ข่�นมาเป็ูนพิเศษัเพ่�อโคริงกัาริน่�โดย
เฉพาะมาเป็ูนเคร่ิ�องมอ่ส่�อสาริกัับผูู้้
ลังทุนรุ่ินใหม่ ล่ัาสุดได้รัิบกัริะแสติอบ
รัิบอย่างด่บนโลักัโซเช่ยลัม่เด่ยหลัังจำา
กัมิวสิกัวิด่โอออนแอร์ิครัิ�งแริกับนทุกั
แพลัติฟอร์ิม เช่น YouTube, Spotify 
แลัะ Facebook เม่�อวันท่� 3 สิงหาคม 
2565 ท่�ผู่้านมา ทั�งน่�เริาเช่�อว่า กัลัยุทธ์ุ
กัาริติลัาดรูิปูแบบใหม่จำะหนนุให้แบรินด์
ของหลัักัทรัิพย์บัวหลัวงเป็ูนท่�รู้ิจัำกัใน
กัลุ่ัมคนรุ่ินใหม่มากัข่�น ซ่�งศิลัปิูน The 
Toys ถ่อเป็ูนไอดอลัของคนรุ่ินใหม่ท่�ม่
ทั�งบุคลิักัภาพแลัะความสามาริถเฉพาะ
ตัิว นอกัจำากันั�น The Toys ยังได้ลังทุน
ในสินทรัิพย์ต่ิาง ๆ ด้วยตัิวเอง ทำาให้
มั�นใจำได้ว่า จำะสามาริถส่�อสาริแนวคิด
เร่ิ�องกัาริลังทุนเป็ูนเร่ิ�องสนุกัได้ติริงใจำ
คนรุ่ินใหม่

บล.บัวหลวงิ	รุิกกลยุทธ์	“Music	Marketing”	

ครัิ�งิแริกในวงิการิธุริกิจหลักทรัิพย์	พร้ิอิมเปิดตัิวโคริงิการิ	

BUAJOY	with	The	Toys	เช้ั�อิมโยงิการิลงิทุนกับคนรุ่ินใหม่
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โดยความพิเศษัของโคริงกัาริน่� ไมว่่าคุณ
จำะเป็ูนใคริก็ัสามาริถเข้าร่ิวมโคริงกัาริน่�
ได้ โดยผูู้้เข้าร่ิวมโคริงกัาริจำะได้เริิ�มต้ิน
เร่ิยนรู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุนติลัอดโคริงกัาริ 
ผู่้าน “Wealth CONNEX” บนเมนู 
BUAJOY แอปูพลิัเคชันบริิกัาริเช่�อมต่ิอ
ทุกัความรู้ิแลัะบริิกัาริรูิปูแบบใหม่ผู่้าน
ช่องทางดิจิำทัลัท่�เพิ�งเปิูดตัิวไปูเม่�อเด่อน
เมษัายน 2565 ท่�ผู่้านมา นอกัจำากันั�นยัง
ได้เริิ�มต้ินกัาริลังทุนอย่างเหมาะสมผู่้าน
กัริะบวนกัาริ Investment Journey ท่�
จำะทำาให้กัาริลังทุนเป็ูนเร่ิ�องสนุกัแลัะเข้า
ถ่งได้ง่าย ด้วย 4 คอนเซ็ปูต์ิ ค่อ

1. JOY ลังทุนให้สนุกั ซ่�งติลัอดโคริงกัาริ
จำะม่กิัจำกัริริมให้ความรู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุน
ในหลัากัหลัายรูิปูแบบมาให้ได้รัิบชม เช่น 
กิัจำกัริริมหัวข้อ “ริ.ว.ย. Special x The 
Toys” ท่�ศิลัปิูน The Toys เดินทางมา
ร่ิวมพูดคุยแชร์ิปูริะสบกัาริณ์ด้านกัาริ
ลังทุนกัับท่มวิทยากัริของหลัักัทรัิพย์บัว
หลัวง
 
2. LEARN เร่ิยนรู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุนแบบ
จัำดเต็ิม ผู่้านโคริงกัาริติ่าง ๆ เช่น The 
Stock Master โคริงกัาริสร้ิางนักัลังทุน
คุณภาพแบบ “รู้ิจำริิงกัับสนามจำริิง” ซ่�งใน
ปีูท่� 11 น่� เริาได้เชิญ The Toys มาร่ิวม
พูดคุยในคลัาสกัาริเร่ิยนรู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุน
ด้วย

3. EARN ผูู้้เข้าร่ิวมโคริงกัาริจำะได้ร่ิวม
สนุกักัับกิัจำกัริริมสุดพิเศษัมากัมาย เพ่�อ

ลุ้ันรัิบของท่�ริะล่ักั Limited Collection 
ท่�จัำดทำาข่�นเป็ูนพิเศษั จำากั The Toys แลัะ 
BUAJOY ไมว่่าจำะเป็ูน กัริะเปูา๋ผู้้า, T-Shirt 
แลัะ หมวกัแก๊ัปู เช่น กิัจำกัริริมเต้ิน Cover 
Dance Contest หร่ิอกิัจำกัริริมชวนมา
แริปู Cover Rap Contest เพลังฉนัริวย 
(I’m rich) แลัะพิเศษัสุด ๆ สำาหรัิบลูักัค้า
บัวหลัวง สามาริถแลักัของท่�ริะล่ักัได้ง่าย 
ๆ ด้วย Bualuang iPoints แต้ิมสะสม
จำากักัาริลังทุนท่�ให้คุณได้มากักัว่า

4. SHARE ร่ิวมส่งต่ิอปูริะสบกัาริณ์เร่ิยน
รู้ิเร่ิ�องกัาริลังทุนไปูให้เพ่�อน ๆ หร่ิอคน
รู้ิจัำกั เพ่�อรัิบสิทธิุปูริะโยชน์มากัมายทั�งผูู้้
ให้แลัะผูู้้รัิบ

“หลัักัทริพัย์บัวหลัวง ไดเ้ริิ�มวางริากัฐาน
ด้วยกัาริสร้ิางเคร่ิ�องม่อเพ่�อขยายฐาน
ผูู้้ลังทุนท่�เป็ูนกัลุ่ัมคนรุ่ินใหม่มาอย่างต่ิอ
เน่�อง ตัิ�งแต่ิกัาริทำาริายกัาริใหค้วามรู้ิด้าน
กัาริลังทุนแบบสนุกั ๆ แลัะเข้าถ่งง่ายใน
ช่�อ ริ.ว.ย. ท่�หมายถ่ง “ริอบรู้ิ วิเคริาะห์ 
แยกัแยะ” แลัะในเม่�อเด่อนเมษัายนท่�ผู่้าน
มาก็ัเพิ�งเปิูดตัิวแอปูพลิัเคชัน Wealth 
CONNEX ล่ัาสุดเริาได้นำาเส่ยงเพลังมา
เป็ูนเคร่ิ�องมอ่ส่�อสาริเร่ิ�องกัาริลังทุน
กัับผูู้้ลังทุนมากักัว่ากัาริไปูฟังสัมมนา
กัาริลังทุนแบบติริง ๆ โดยนับจำากัน่�เริา
จำะเริิ�มเข้าสู่กัาริเช่�อมโยงจำากัสิ�งท่�เริาได้
วางริากัฐานไว้ เพ่�อใช้เป็ูนเคร่ิ�องม่อใน
กัาริเข้าถ่งไลัฟ์สไติล์ัของคนรุ่ินใหม่ท่�
เริิ�มมองเห็นชัดเจำนแล้ัวว่า จำะเป็ูนฐาน
ลูักัค้าสำาคัญของธุุริกิัจำหลัักัทรัิพย์ ซ่�ง

พฤติิกัริริมของผูู้้ลังทุนรุ่ินใหม่ ค่อ หากั
สนใจำเร่ิ�องอะไริแล้ัวจำะเร่ิยนรู้ิเร่ิ�องนั�น ๆ 
ได้ในริะยะเวลัาท่�ริวดเริว็” นายบริริณริงค์ 
กัล่ัาว

สำาหรัิบผูู้้ท่�มค่วามสนใจำเข้าร่ิวมโคริงกัาริ 
BUAJOY with The Toys สามาริถ
เริิ�มลังทะเบ่ยนได้แล้ัวตัิ�งแต่ิ วันท่� 17 
สิงหาคม 2565 เปู็นต้ินไปู จำนกัว่าจำะ
สิ�นสุดโคริงกัาริ โดยบุคคลัทั�วไปูหร่ิอ
ลูักัค้าหลัักัทรัิพย์บัวหลัวงสามาริถเข้า
ร่ิวมกิัจำกัริริมได้ง่าย ๆ เพ่ยงดาวน์โหลัด
แอปูพลิัเคชัน Wealth CONNEX เล่ัอกั
เมนู BUAJOY หร่ิอติิดติามริายลัะเอ่ยด
ได้ท่� www.bualuang.co.th/buajoy 
สอบถามข้อมลูัเพิ�มเติิม BLS Customer 
Service โทริ. 0-2618-1111

บล.บัวหลวงิ	รุิกกลยุทธ์	“Music	Marketing”	

ครัิ�งิแริกในวงิการิธุริกิจหลักทรัิพย์	พร้ิอิมเปิดตัิวโคริงิการิ	
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บริษิัทัหลักััทริพัย์ พาย จำำากัดั (มหาชน) หริอ่ 
“Pi” “พาย” (บลั.พาย) ในฐานะเปู็นผูู้้จำัด
จำำาหน่ายริ่วม เปูิดให้จำองซ่�อทริัสติ์เพ่�อกัาริ
ลังทุนในสิทธุิกัาริเช่าอสังหาริิมทริัพย์สนาม
บนิกัาริบนิกัรุิงเทพ หริอ่ “BAREIT” ซ่�งเสนอ
ขายให้แกั่ปูริะชาชนทั�วไปูแลัะม่กัาริปูริะมาณ
กัาริอัติริาผู้ลัติอบแทนท่�คาดว่าจำะได้ริับในปูี
แริกัอยู่ท่� 8.09% - 8.95% แลัะอตัิริาสำาหริบั
ริะยะยาว (Expected IRR) อยู่ท่�ปูริะมาณ 
7.89% - 9.00%(ข่�นอยู่กัับริาคาสินทรัิพย์
สุดท้ายท่�กัองทริัสติ์เข้าลังทุน)

ทริัพย์สินหลัักัท่� BAREIT จำะเข้าลังทุนครัิ�ง
แริกัจำะเปู็นสิทธุิกัาริเช่าท่�ดิน สิ�งปูลัูกัสริ้าง 
แลัะส่วนควบของทริัพย์สินบางส่วนท่�ใช้ใน
กัาริดำาเนินงานสนามบินภายในโคริงกัาริ
สนามบินสมุย ริวมพ่�นท่�ในสิทธิุกัาริเช่า
ทั�งหมด 231-3-26.9 ไริ่ แลัะอาคาริท่�เช่าม่
พ่�นท่�ริวมปูริะมาณ 123,955.5 ติาริางเมติริ
โดยอายุสิทธุิกัาริเช่าอยู่ท่� 25 ปูี

กัาริจำองซ่�อกัองทริัสติ์กัำาหนดขั�นติำ�าอยู่ท่� 
10,000 บาท ทวค่ณู 1,000 บาท หริอ่ 1,000 
หน่วย ทว่คณู 100 หน่วย แลัะม่นโยบายกัาริ
จำ่ายปูันผู้ลัไม่น้อยกัว่าริ้อยลัะ 90 ของกัำาไริ
สุทธุ ิแลัะจ่ำายปัูนผู้ลัไม่เกิัน 4 ครัิ�งต่ิอริอบปีูบั
ญข่

บลั.พายจำะเปิูดให้จำองซ่�อหน่วยทรัิสต์ิ 
"BAREIT" ได้ในริะหว่างวันท่� 22-26 สิงหาคม 
2565 สอบถามข้อมูลัเพิ�มเติิมได้ท่�ผูู้้แนะนำา
กัาริลังทุนของท่าน หร่ิอโทริ. 
02-205-7000

บล.พาย	(Pi)	เปิดจอิงิซ้�อิทรัิสต์ิเพ้�อิการิลงิทุน

ในสิทธิการิเช่ัาอิสังิหาริิมทรัิพย์สนามบินการิบินกรุิงิเทพ	

“BAREIT”	IPO	22-26	ส.ค.	นี�
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"ทร่ิน่ต่ิ�"จัำดสำารัิบลังทุนรัิบม่อ"วิกัฤติซ้อน
วิกัฤติ" แนะ 4 ธุ่มเด่นในพอร์ิติ มองหุ้นไทย
ยังแข็งแกัร่ิง ให้เปู้าหมายดัชน่สิ�นปีู 1,690 
จุำด อิง EPS ติลัาดท่� 106.5 บาท พ่/อ่ 
15.9 เท่า ช่�ม่โอกัาสเห็นนักัวิเคริาะห์ขยับ
ปูริะมาณกัาริกัำาไริบริิษััทจำดทะเบ่ยน

ดริ.วิศิษัฐ์	 อิงิค์พิพัฒนกุล	กริริมการิ
ผูู้้จัดการิ	 บริิษััทหลักทรัิพย์	 ทรีินีตีิ�	
จำากัด	เปิูดเผู้ยว่า ในช่วง 2-3 ปีูท่�ผู่้านมา
ติลัาดทุนทั�วโลักัได้รัิบผู้ลักัริะทบจำากัหลัาย
วิกัฤติ เช่น กัาริแพร่ิริะบาดของ COVID-19 
เงินเฟ้อท่�พุ่งแริงทั�วโลักั เศริษัฐกิัจำโลักั
ถดถอย ความขัดแย้งทางภูมิรัิฐศาสติร์ิท่�
เพิ�มข่�น สงคริามริะหว่างรัิสเซ่ยแลัะยูเคริน 
แลัะความต่ิงเคร่ิยดริะหว่างจ่ำน ไต้ิหวัน 
แลัะสหรัิฐฯ แลัะขณะน่�ติลัาดหุ้นทั�วโลักั
กัำาลัังพัฒนาจำากัภาวะ"ความกัลััวเงินเฟ้อ 
(Inflation Fear)" มาสู่ภาวะ "ความกัลััว
เศริษัฐกิัจำถดถอย (Recession Fear)" 
จำากักัาริปูรัิบลัดปูริะมาณกัาริเติิบโติทาง
เศริษัฐกิัจำท่�ลัดลังของปูริะเทศสหริัฐฯ จ่ำน 
แลัะกัลุ่ัมปูริะเทศยุโริปู

นอกัจำากัน่� กัาริท่� Fed เริิ�มม่นโยบายลัด
ความรุินแริงในกัาริข่�นดอกัเบ่�ย (Less 
Hawkish) นำาไปูสู่กัาริทำากัำาไริของค่าเงิน
ดอลัลัาร์ิสหรัิฐฯ แลัะภายหลัังจำากักัาริ
ท่� Fed ข่�นดอกัเบ่�ย 0.5-0.75% ในเด่อน
กัันยายนน่� อาจำจำะทำาให้เกิัดความกัังวลั
เร่ิ�องเศริษัฐกัจิำถดถอยเพิ�มมากัข่�นอ่กัด้วย

อย่างไริก็ัติาม ท่ามกัลัางความต่ิงเคร่ิยด
ทางภมูรัิิฐศาสติริ ์แลัะความกัลััวเศริษัฐกัจิำ

ถดถอยยังมเ่ม็ดเงินของนักัลังทุนต่ิาง
ปูริะเทศท่�เข้าไทยในเด่อนสิงหาคม ซ่�งถ่อ
เป็ูน Renewed ของฟันด์โฟลัว์หร่ิอฟัน
ด์โฟลัว์ริอบใหม่ โดยตัิ�งแต่ิต้ินเด่อนม่นักั
ลังทุนต่ิางปูริะเทศเริิ�มกัลัับเป็ูนฝ่่ายซ่�อสุทธิุ
ในติลัาดหุ้นกัว่า 2.4 หม่�นล้ัานบาท แลัะ
ติลัาดพันธุบัติริกัว่า 2.5 หม่�นล้ัานบาท

ในส่วนของมุมมองด้านเงินเฟ้อ มองว่า
เงินเฟ้อทั�วโลักัริวมทั�งปูริะเทศไทย อาจำจำะ
ถ่งจุำดสูงสุดในไติริมาส 3 ปีูน่� ริาคาสินค้า
โภคภัณฑ์์ได้ผู่้านจุำดสูงสุด (Peak) ไปู
แล้ัว แลัะคาดกัาริณ์กัาริข่�นดอกัเบ่�ยของ
ปูริะเทศไทย จำะเป็ูนลัักัษัณะค่อยเป็ูนค่อย
ไปูท่�ริะดับ 0.25% ต่ิอครัิ�ง คาดว่าธุนาคาริ
แห่งปูริะเทศไทย (ธุปูท.) อาจำข่�นดอกัเบ่�ยอ่กั 
0.75% ใน 12 เด่อนข้างหน้าสู่ริะดับ 1.5% 
ในกัลัางปูี 2566 แติ่ก็ัยังถ่อว่าเป็ูนริะดับ
ติำ�าสุดในอาเซ่ยน อย่างไริก็ัด่ ยังม่ความ
เส่�ยงเร่ิ�องเงินพ่�นฐาน (Core Inflation) ท่�
ปูรัิบเพิ�มข่�นสู่ริะดับ 3% ในเด่อนกัริกัฎาคม 
2565 แลัะกัาริท่�ค่าแริงขั�นติำ�าม่โอกัาสปูรัิบ
ข่�นได้ 5-8% ทำาให้ Core Inflation มโ่อกัาส
สูงกัว่าท่�เปู้าหมายธุนาคาริแห่งปูริะเทศไทย
กัำาหนดท่� 1-3%

ในส่วนของมุมมองด้านค่าเงินบาท มอง
ว่านับตัิ�งแต่ิสิ�นเด่อนกัริกัฎาคม 2565 ค่า
เงินบาทปูรัิบตัิวแข็งค่ามากัท่�สุดในสกุัลัเงิน
อาเซ่ยน โดยแข็งค่าข่�นกัว่า 4% แลัะคาด
ว่าค่าเงินบาทม่แนวโน้มแข็งค่าข่�นสู่ริะดับ 
34-35 บาท/ดอลัลัาร์ิสหรัิฐฯ แม้ว่าอาจำ
จำะมค่วามเส่�ยงของเงินทนุไหลัออกัจำากันักั
ลังทุนต่ิางปูริะเทศ เน่�องจำากักัาริส่งออกั

เงินปัูนผู้ลัของนักัลังทุนต่ิางปูริะเทศช่วง
เด่อนกัันยายน 2565 ปูริะกัอบกัับ Fed 
อาจำจำะปูรัิบข่�นดอกัเบ่�ยนโยบายอ่กัอย่าง
น้อย 0.5%

สำาหรัิบภาพริวมเศริษัฐกิัจำไทยมองกัาริ
ขาดดุลับัญช่เดินสะพัดจำะติิดลับสูงสุดใน
ไติริมาส 3 ของปูี 2565 แลัะจำะปูริับข่�น
เป็ูนบวกัริะดับ 4% ของ GDP ในปีู 2566 
(เปูร่ิยบเท่ยบ+10% ของ GDP ในช่วงก่ัอน 
เกิัด COVID) คาดว่าริายได้จำากันักัท่อง
เท่�ยวในปูริะเทศจำะเพิ�มข่�นเป็ูน 3% ของ 
GDP ในไติริมาส 3 แลัะเป็ูน 5% ของ GDP 
ในไติริมาส 4 แลัะอาจำเพิ�มเป็ูน 7% ของ 
GDP ในไติริมาส 1 ปีู 2566 ขณะท่�กัาริ
เติิบโติของฐานเงินอย่างกัว้างหร่ิอ M2 
เพิ�มข่�น 6.20% ในเด่อนมถุินายน 2565 ซ่�ง
เป็ูนตัิวเลัขล่ัาสุดท่�เป็ูนกัาริเพิ�มข่�นสูงสุดใน
ริอบ 1 ปีู บ่งบอกัถ่งสภาพคล่ัองเริิ�มด่ข่�น 

ในส่วนของติลัาดหุ้นไทย มองเปู้าหมาย
ของดัชน่อยู่ท่� 1,690 จุำด อิงอัติริากัำาไริต่ิอ
หุ้น (EPS) ของติลัาดท่� 106.5 บาท แลัะ 
Forward PE (X) ท่� 15.9X แลัะม่โอกัาส
ท่�จำะปูริับเปู้าหมายดัชน่ข่�น เพริาะ EPS ม่
โมเมนตัิมเป็ูนบวกัจำากักัาริปูรัิบเพิ�มของ
กัำาไริต่ิอหุ้นของบริิษััทจำดทะเบ่ยน (บจำ.) 
อ่กัทั�ง นับตัิ�งแต่ิต้ินปีู 2565 จำนถ่งปัูจำจุำบัน 
สินทรัิพย์เส่�ยงทั�วโลักัให้ผู้ลัติอบแทนติิดลับ
ตัิ�งแต่ิ -1.8% ถ่ง -50% แติต่ิลัาดหุ้นไทยยัง 
Outperform ติลัาดหุ้นโลักั

บล.ทรีินีตีิ�	มอิงิหุ้นไทยยังิแข็่งิแกร่ิงิ	
ให้เป�าหมายดัชันีสิ�นปี	1,690	จุด	แนะ	4	ธีมเด่นในพอิร์ิติ
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ดริ.วศิษิัฐ์ กัล่ัาวว่า แนะนำาให้นกััลังทนุจำดัสริริเงินลังทนุในสถานกัาริณ์วกิัฤติซ้อนวกิัฤติ (Asset Allocation) ในช่วงท่�เหลัอ่ของปีู 2565 
โดยสินทริัพย์ท่�แนะนำาลังทุน ได้แกั่ ติลัาดหุ้นไทย 25% ติลัาดหุ้นเว่ยดนาม 10-15% ติลัาดหุ้นในปูริะเทศท่�พัฒนาแลั้ว 10% ติริาสาริหน่�
โลักั 25% ทองคำา 5% Weighting ในกัลุ่ัมนำ�ามนั แลัะ Commodity 5% แลัะถ่อเงนิสด 15-20% เน่�องจำากัสินทรัิพย์เส่�ยงยงัไม่ได้สะท้อน
ถ่งความเส่�ยงท่�ยังไม่คาดกัาริณ์

ทริ่น่ติ่�ยังแนะนำาให้ Overweight หริ่อให้นำ�าหนักัมากักัว่าติลัาด ในกัลัุ่มหุ้นท่�เปู็น "Thematic Play" ท่�ได้สริ้างแบบจำำาลัองทาง Macro 
Economic 4 ธุ่มหลัักั ได้แกั่

ธุ่มท่� 1 : บริิษััทท่�ได้ปูริะโยชน์จำากักัาริเปูิดเม่อง (reopening) แลัะกัาริท่องเท่�ยว มองว่าปูริะเทศจำ่นม่แนวโน้มท่�จำะผู้่อนคลัายให้นักัท่อง
เท่�ยวเริิ�มเดินทางออกันอกัปูริะเทศได้ใน 3-12 เด่อนข้างหน้า                      

ธุ่มท่� 2 :  บริิษััทท่�ได้ปูริะโยชน์จำากัริาคาสินค้าโภคภัณฑ์์ท่�ปูริับติัวลัดลัง ได้แกั่ กัลัุ่มโริงไฟฟ้า               

ธุ่มท่� 3 : หุ้นปูันผู้ลัสูงเพ่�อปู้องกัันความเส่�ยงจำากัเงินเฟ้อ (Inflation hedge )

ธุม่ท่� 4 : บริิษััทได้ปูริะโยชน์จำากัดอกัเบ่�ยขาข่�น ได้แก่ั กัลัุม่ธุนาคาริ แต่ิกัาริส่งผู่้านกัาริข่�นดอกัเบ่�ยไปูเป็ูนดอกัเบ่�ยเงนิกู้ัในริอบเศริษัฐกิัจำ
น่�จำะม่ปูริะสิทธุิภาพน้อยลัง       

บล.ทรีินีตีิ�	มอิงิหุ้นไทยยังิแข็่งิแกร่ิงิ	
ให้เป�าหมายดัชันีสิ�นปี	1,690	จุด	แนะ	4	ธีมเด่นในพอิร์ิติ
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บ่โอไอเผู้ยยอดขอรัิบกัาริส่งเสริิมกัาริ
ลังทุน ในช่วง 6 เด่อน ปีู 2565 มมู่ลัค่ากัว่า 
2.1 แสนล้ัาน กัลุ่ัมอุติสาหกัริริมยานยนต์ิ
แลัะชิ�นส่วน ดิจิำทัลัขยายติวัสูง พร้ิอมอนมุติัิ
โคริงกัาริลังทุนขนาดใหญ่ 4 โคริงกัาริ แลัะ
ปูรัิบนโยบายริองรัิบเทคโนโลัย่ใหม่ กัริะตุ้ิน
กัาริลังทุนช่วงคร่ิ�งปีูหลััง

นางิสาวดวงิ ใจ 	 อิั ศว จินติ จิติ ร์ิ	
เลข่าธิการิคณะกริริมการิส่งิเสริิม
การิลงิทุน	หร้ิอิ	บีโอิไอิ เปิูดเผู้ยว่า สถิติิ
คำาขอริับกัาริส่งเสริิมกัาริลังทุนในช่วง 6 
เด่อน (ม.ค. – มิ.ย.) ปีู 2565 ท่�ผู่้านมา 
ม่โคริงกัาริขอริับส่งเสริิมกัาริลังทุน 784 
โคริงกัาริ เพิ�มข่�นจำากัช่วงเด่ยวกัันของปีู
ก่ัอน ร้ิอยลัะ 4 แลัะมูลัค่าริวม 219,710 
ล้ัานบาท ลัดลังจำากัช่วงเด่ยวกัันของปีู
ก่ัอน ร้ิอยลัะ 42 เน่�องจำากัในปีู 2564 มก่ัาริ
ขอรัิบกัาริส่งเสริิมกัาริผู้ลิัติพลัังงานไฟฟ้า
ซ่�งเป็ูนโคริงกัาริลังทุนขนาดใหญ่จำำานวน
มากั ม่เงินลังทุนริวมสูงถ่ง 75,780 ล้ัาน
บาท

สำาหรัิบคำาขอรัิบส่งเสริิมกัาริลังทุนในกัลุ่ัม
อุติสาหกัริริมเปู้าหมาย มจ่ำำานวนทั�งสิ�น 358 

โคริงกัาริ คิดเป็ูนริ้อยลัะ 46 ของจำำานวน
โคริงกัาริท่�ขอรัิบกัาริส่งเสริิมทั�งหมด แลัะม่
มูลัค่าลังทุนริวมทั�งสิ�น 153,480 ล้ัานบาท 
คิดเป็ูนร้ิอยลัะ 70 ของมูลัค่าคำาขอรัิบกัาริ
ส่งเสริิมกัาริลังทุนริวม อุติสาหกัริริมยาน
ยนต์ิแลัะชิ�นส่วน แลัะอุติสาหกัริริมดิจิำทัลั ม่
อัติริากัาริขยายตัิวสูงสุด โดยอุติสาหกัริริม
ยานยนต์ิแลัะชิ�นส่วน ม่มูลัค่าเงินลังทุน
สูงสุดท่� 42,410 ล้ัานบาท ขยายตัิวร้ิอยลัะ 
212 อุติสาหกัริริมดิจิำทัลั มูลัค่าเงินลังทุน 
1,450 ล้ัานบาท ขยายตัิวร้ิอยลัะ 202
ขณะท่�กัาริลังทุนโดยติริงจำากัปูริะเทศ (FDI) 
ม่โคริงกัาริย่�นขอรัิบส่งเสริิมกัาริลังทุน
ริวม 395 โคริงกัาริ มูลัค่าเงินลังทุนริวม 
130,081 ล้ัานบาท โดยกัาริลังทุนจำากั
ไต้ิหวันม่มูลัค่าเงินลังทุนมากัท่�สุด 36,100 
ล้ัานบาท เน่�องจำากัมก่ัาริขอริบัส่งเสริิมกัาริ
ลังทนุในอุติสาหกัริริมยานยนต์ิแลัะชิ�นส่วน 
สอดคล้ัองกัับนโยบายบ่โอไอท่�มุ่งให้กัาริ
ส่งเสริิมกัาริลังทุนในกัลุ่ัมยานยนต์ิไฟฟ้า
แลัะชิ�นส่วนท่�เก่ั�ยวข้อง เพ่�อผู้ลัักัดันไทยไปู
สู่ศูนย์กัลัางกัาริลังทุนยานยนต์ิไฟฟ้าแลัะ
ชิ�นส่วนในภูมิภาค แลัะคาดว่ากัาริลังทุนใน
อุติสาหกัริริมยานยนต์ิไฟฟ้าจำะยังคงขยาย
ตัิวอย่างต่ิอเน่�อง มาติริกัาริสนับสนุนของ
รัิฐบาลัได้รัิบความสนใจำจำากัผูู้้ผู้ลิัติยาน
ยนต์ิอย่างกัว้างขวาง

สำาหรัิบพ่�นท่�เปู้าหมาย EEC ม่กัาริขอรัิบ
ส่งเสริิมจำำานวน 217 โคริงกัาริ มูลัค่าเงิน
ลังทุนริวม 104,850 ล้ัานบาท โดยจัำงหวัด
ริะยองม่โคริงกัาริขอรัิบส่งเสริิมกัาริลังทุน
ท่�ม่มูลัค่าเงินสูงสุด 85,500 ล้ัานบาท จำากั 
86 โคริงกัาริ ริองลังมา ค่อจัำงหวัดชลับุร่ิ 

มลูัค่าเงินลังทนุ 16,690 ล้ัานบาท จำากั 110 
โคริงกัาริ แลัะจัำงหวัดฉะเชิงเทริา มูลัค่าเงิน
ลังทุน 2,660 ล้ัานบาท จำากั 21 โคริงกัาริ 
ในแง่ของสาขาอุติสาหกัริริม เป็ูนกัาริลังทุน
ในหมวดอุติสาหกัริริมยานยนต์ิแลัะชิ�นส่วน
ถ่งร้ิอยลัะ 49 เน่�องจำากัโคริงกัาริยานยนต์ิ
ไฟฟ้าซ่�งเป็ูนกัาริลังทุนขนาดใหญ่ ริอง
ลังมาค่ออุติสาหกัริริมปิูโติริเคม่ ร้ิอยลัะ 
30 ซ่�งพ่�นท่�ภาคติะวันออกัเป็ูนศูนย์กัลัาง
อุติสาหกัริริมปิูโติริเคมข่องภมูภิาคอยู่แล้ัว
นอกัจำากัน่� ม่คำาขอริับส่งเสริิมกัาริลังทุน
ติามมาติริกัาริปูรัิบปูรุิงปูริะสิทธิุภาพ 
จำำานวน 141 โคริงกัาริ เงินลังทุน 11,830 
ล้ัานบาท โดยส่วนใหญ่เป็ูนกัาริลังทุน
เพ่�อกัาริใช้พลัังงานทดแทน กัาริปูริะหยัด
พลัังงาน หร่ิอกัาริลัดผู้ลักัริะทบต่ิอสิ�ง
แวดล้ัอม สอดคล้ัองกัับทิศทางของโลักั
ท่�ให้ความสำาคัญกัับกัาริปูรัิบเปูล่ั�ยนไปูใช้
พลัังงานทดแทนซ่�งกัำาลัังจำะเป็ูนเง่�อนไข
สำาคัญในกัาริเขา้สู่ติลัาดด้วย เน่�องจำากัคู่ค้า
ริายใหญ่เริิ�มกัำาหนดเง่�อนไขกัาริใช้พลัังงาน
ทดแทน ส่วนมาติริกัาริสิทธิุปูริะโยชน์
สำาหรัิบกัาริปูรัิบเปูล่ั�ยนเคร่ิ�องจัำกัริเพ่�อเพิ�ม
ปูริะสิทธิุภาพกัาริผู้ลิัติ ก็ัยังเป็ูนมาติริกัาริ
ท่�ภาคเอกัชนให้ความสนใจำอย่างต่ิอเน่�อง 
ริองรัิบโคริงสร้ิางปูริะชากัริไทยท่�เข้าสู่
สังคมสูงวัย ภาคกัาริผู้ลิัติจำำาเป็ูนต้ิองนำา
ริะบบอัติโนมัติิมาใช้แทนแริงงานคน ส่วน
คำาขอรัิบส่งเสริิมกัาริลังทุนติามมาติริกัาริ 
SMEs ม่จำำานวน 21 โคริงกัาริ มูลัค่าเงิน
ลังทุน 1,050 ล้ัานบาท

BOI	เผู้ยยอิดข่อิรัิบการิส่งิเสริิมการิลงิทุน	6	เด้อินปีนี�	

กว่า	2.1	แสนลบ.	กลุ่มยานยนต์ิไฟฟ�า	อุิติสาหกริริมดิจิทัล	มาแริงิ
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อนุมัติิ 4 โคริงกัาริลังทุนขนาดใหญ่

นางสาวดวงใจำ กัล่ัาวว่า บอร์ิดบ่โอไอได้
อนุมัติิโคริงกัาริส่งเสริิมกัาริลังทุนขนาด
ใหญ่ ริวม 4 โคริงกัาริ ได้แก่ั กิัจำกัาริ
ผู้ลิัติริถยนต์ิไฟฟ้าแบบแบติเติอร่ิ� แลัะ
ริถยนต์ิไฟฟ้าแบบผู้สมเส่ยบปูลัั�กั มูลัค่า 
17,891 ล้ัานบาท จำากัปูริะเทศจ่ำน กิัจำกัาริ
ผู้ลิัติก๊ัาซธุริริมชาติิ ของบริิษััท ปูติท. 
จำำากััด (มหาชน) มูลัค่า 18,000 ล้ัานบาท 
กิัจำกัาริขนส่งทางเร่ิอของบริิษััท ฐิติติิ ภูมิ 
จำำากััด มูลัค่า 4,310 ล้ัานบาท แลัะบริิษััท 
ศานติิ ภูมิ จำำากััด มูลัค่า 4,310 ล้ัานบาท

เพิ�มปูริะเภทกัจิำกัาริใหมห่นนุใช้เทคโนโลัย่
ขั�นสูง

บอริ์ดบ่โอไอ ได้เห็นชอบให้เพิ�มปูริะเภท
กัิจำกัาริผู้ลัิติภัณฑ์์ท่�ใช้เทคโนโลัย่ขั�นสูง 
4 ปูริะเภท ได้แก่ั

1. กิัจำกัาริผู้ลัิติเคริ่�องจัำกัริท่�ม่ความ
แม่นยำาสูง ริวมถ่งกัาริผู้ลัิติอุปูกัริณ์แลัะ
ชิ�นส่วน แลัะกัาริซ่อมแซมเคร่ิ�องจัำกัริ
หร่ิออุปูกัริณ์ท่�ผู้ลิัติเอง ได้สิทธิุปูริะโยชน์
ยกัเว้นภาษ่ัเงินได้นิติิบุคคลั 8 ปีู

2. กิัจำกัาริซ่อมแซมเคริ่�องจัำกัริท่�ม่ความ
แม่นยำาสูง ได้สิทธิุปูริะโยชน์ยกัเว้นภาษ่ั
เงินได้นิติิบุคคลั 5 ปีู (ไม่จำำากััดวงเงิน)

3 .  กิัจำกัาริผู้ลิัติ ชิ� น ส่วน โลัหะ ด้วย
เค ร่ิ� อ ง พิม พ์  3  มิ ติิ  (Add i t i ve 
Manufacturing) ได้สิทธิุปูริะโยชน์
ยกัเว้นภาษ่ัเงินได้นิติิบุคคลั 5 ปีู

4. กิัจำกัาริผู้ลัิติผู้ลิัติภัณฑ์์ท่�ใช้ไมโคริ
เทคโนโลัย่ในกัาริผู้ลัิติ ได้สิทธิุปูริะโยชน์
ยกัเว้นภาษ่ัเงินได้นิติิบุคคลั 8 ปีู

“กัาริเพิ�มปูริะเภทกิัจำกัาริใหม่ในครัิ�ง
น่�ม่วัติถุปูริะสงค์เพ่�อจูำงใจำให้เกิัดกัาริ
ลังทุนท่�ริองรัิบกัาริเปูล่ั�ยนแปูลังของ
เทคโนโลัย่กัาริผู้ลิัติท่�เกิัดข่�นอย่าง
ริวดเร็ิว โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กัาริผู้ลิัติ
แลัะกัาริซ่อมแซมเคร่ิ�องจัำกัริท่�ม่ความ
แมน่ยำาสูงเป็ูนอุติสาหกัริริมท่�เป็ูนพ่�นฐาน
สำาคัญของกัาริสร้ิางความเข้มแข็งให้แก่ั
อุติสาหกัริริมในภาพริวม นอกัจำากัน่� กัาริ
ผู้ลิัติแบบ Additive Manufacturing 
ได้กัลัายเป็ูนแนวโน้มใหม่ในกัาริผู้ลิัติ จ่ำง
จำำาเป็ูนต้ิองสร้ิางนโยบายสิทธิุปูริะโยชน์
ท่�ปูรัิบเปูล่ั�ยนให้ทันต่ิอกัาริเปูล่ั�ยนแปูลัง” 
นางสาวดวงใจำกัล่ัาว

นอกัจำากัน่� ท่�ปูริะชุมบอร์ิดบ่โอไอยังได้
ม่มติิให้ปูรัิบปูรุิงหลัักัเกัณฑ์์กัาริเสนอ
ริายงานกัาริศ่กัษัาความเป็ูนไปูได้ของ
โคริงกัาริ โดยโคริงกัาริท่�ม่เงินลังทุน (ไม่
ริวมค่าท่�ดินแลัะทุนหมุนเว่ยน) มากักัว่า 
2,000 ล้ัานบาท ต้ิองเสนอริายงานกัาริ
ศ่กัษัาความเป็ูนไปูได้ของโคริงกัาริติาม
ท่�คณะกัริริมกัาริกัำาหนดจำากัเดิม 750 
ล้ัานบาท เพ่�ออำานวยความสะดวกัแลัะลัด
ภาริะให้แก่ันกััลังทุนในกัาริเติร่ิยมเอกัสาริ
เพ่�อย่�นขอรัิบกัาริส่งเสริิมกัาริลังทุน

BOI	เผู้ยยอิดข่อิรัิบการิส่งิเสริิมการิลงิทุน	6	เด้อินปีนี�	

กว่า	2.1	แสนลบ.	กลุ่มยานยนต์ิไฟฟ�า	อุิติสาหกริริมดิจิทัล	มาแริงิ
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กัาริใช้ช่วิติในยุค Covid-19 ท่�เช่�อไวรัิส
ยังคงกัลัายพันธ์ุุเกิัดเป็ูนสายพันธ์ุุใหม่ ๆ 
ริวมถ่งกัาริริะบาดเกิัดข่�นอย่างต่ิอเน่�อง 
ทำาให้ทุกัคนยังคงต้ิองใส่หนา้กัากัอนามยั
แลัะรัิกัษัาริะยะห่างริะหว่างกััน แม้แต่ิกัาริ
จัำบจ่ำายใช้สอยก็ัควริหล่ักัเลั่�ยงกัาริสัมผัู้ส
เงินเพ่�อไม่ให้เส่�ยงต่ิอกัาริติิดเช่�อ ดังนั�น 
กัาริใช้จ่ำายผู่้านบัติริเคริดิติก็ัเป็ูนอ่กัทาง
เล่ัอกัหน่�งท่�ทำาให้เริาสามาริถใช้จ่ำายได้
พร้ิอมลัดความเส่�ยงในกัาริสัมผัู้สกัับเช่�อ 
Covid-19 คุณอธิุศ รุิจิำริวัฒน ์กัริริมกัาริ
ผูู้้จัำดกัาริ บริิษััท เจำเนอริัลั คาร์ิด เซอริ์
วิสเซส จำำากััด ผูู้้ให้บริิกัาริบัติริเคริดิติ 
เซ็นทรัิลั เดอะวนั แลัะปูริะธุานชมริมธุุริกิัจำ
บัติริเคริดิติ-สมาคมธุนาคาริไทย ม่คำา
แนะนำาด่ ๆ  ในกัาริใชจ่้ำายด้วยบัติริเคริดติิ
อย่างไริให้ปูลัอดภัยจำากัโริค Covid-19

• แติะจ่ำายไร้ิสัมผัู้สแบบ ‘TAP & GO’

‘TAP & GO’ หร่ิอกัาริแติะบัติริบน
เคร่ิ�อง EDC เพ่�อชำาริะเงินแบบไร้ิสัมผัู้ส 
เป็ูนวิธุ่ท่�ง่าย สะดวกั ริวดเริ็ว แลัะใช้
งานไม่ยุ่งยากั เพ่ยงมองหาสัญลัักัษัณ์ 
Contactless บนบัติริเคริดิติ แล้ัวนำา

ไปูแติะบนเคร่ิ�องรัิบชำาริะเงินด้วยบัติริ
เคริดิติท่�ม่สัญลัักัษัณ์ Contactless เชน่
เด่ยวกััน ซ่�งในปัูจำจุำบันน่�ปูริะเทศไทยม่
บัติริท่�สามาริถใช้วิธุ่แบบ Contactless 
แลัะเคร่ิ�องท่�สามาริถรัิบชำาริะด้วยวิธุ่ดัง
กัล่ัาวเพิ�มมากัข่�น นอกัจำากัจำะเพิ�มความ
ปูลัอดภัยแลัะลัดความเส่�ยงต่ิอกัาริติิด
เช่�อ Covid-19 ได้แล้ัว ยังสะดวกัต่ิอกัาริ
ใช้จัำบจ่ำายใช้สอยท่�เพ่ยงแค่แติะก็ัจ่ำายได้
แบบไร้ิสัมผัู้สอ่กัด้วย

• ชำาริะค่าใช้จ่ำายผู่้านบัติริเคริดิติ ผู่้าน 
QR Payment

สมัยน่�ใคริ ๆ ก็ัใช้สมาร์ิทโฟนจำนเหม่อน
เป็ูนอวัยวะชิ�นท่� 33 ดังนั�น เม่�อจำะจัำบจ่ำาย
ซ่�อของต่ิาง ๆ ก็ัทำาได้ง่าย ๆ เพ่ยงแค่ม่
แอปูพลิัเคชันท่�เช่�อมต่ิอกัับบัติริเคริดิติ 
คุณก็ัสามาริถเปูล่ั�ยนจำากักัาริส่งบัติริให้
พนักังานรูิดเป็ูนกัาริสแกัน QR Code 
ผู่้านแอปูฯ บนม่อถ่อ ชำาริะค่าสินค้า
ได้ แลัะกัาริใช้จ่ำายกัับบัติริเคริดิติแติ่ลัะ
ครัิ�งก็ัมั�นใจำได้กัับริะบบกัาริรัิกัษัาความ
ปูลัอดภัยท่�เข้มข้นเพริาะต้ิองใส่ริหัสผู่้าน
แลัะริหัส OTP เพ่�อย่นยันกัาริชำาริะเงิน
ทุกัครัิ�ง

• ผูู้กับัติริเคริดิติกัับ e-Wallet ต่ิาง ๆ

ยุคน่�ม่ผูู้้ให้บริิกัาริกัริะเปู๋าเงิน
อิเล็ักัทริอนิกัส์ หร่ิอ e-Wallet จำำานวน
มากัท่�ม่จุำดเด่นในเร่ิ�องร้ิานค้าท่�หลัากั
หลัายแลัะโปูริโมชันท่�คุ้มค่า ท่�ช่วยติอบ
สนองทุกักัาริจัำบจ่ำายของคุณ ข้อด่ของ
กัาริผูู้กับัติริเคริดิติไว้กัับ e-Wallet ต่ิาง 
ๆ ค่อ ทำาให้สามาริถชำาริะค่าสินค้าแลัะ
บริิกัาริได้ง่าย ๆ  เพ่ยงกัดจ่ำาย, สแกัน QR 
Code แล้ัวเล่ัอกับัติริเคริดิติท่�ต้ิองกัาริ
ชำาริะ ไม่ต้ิองเส่�ยงกัับกัาริสัมผัู้สเช่�อโริค 
แถมยังได้พ้อยต์ิเพิ�ม หร่ิอรัิบสิทธิุพิเศษั
ท่�มากักัว่ากัาริรูิดบัติริธุริริมดาอ่กัด้วย

•  ใ ช้ จ่ำ า ย อ อ น ไ ลั น์ ผู่้ า น ริ ะ บ บ 
e-Commerce

หากัช่�นชอบกัาริใช้จ่ำายออนไลัน์ เพ่ยงผูู้กั
บัติริเคริดิติไว้กัับ e-Commerce หร่ิอ
แพลัติฟอร์ิม e-Marketplace ต่ิาง ๆ 
จำะช่วยให้กัาริใช้จ่ำายเป็ูนเร่ิ�องง่ายแลัะลัด
ความเส่�ยงท่�จำะต้ิองออกัไปูชอปูปิูงนอกั
บ้านแลัะสัมผัู้สกัับเช่�อ Covid-19 ยิ�ง
ไปูกัว่านั�น หากัใช้จ่ำายด้วยบัติริเคริดิติ
ยังได้สิทธิุปูริะโยชน์คุ้มค่าจำากัโปูริโมชัน
หลัากัหลัายรูิปูแบบ อาทิ รัิบเคริดิติเงิน
ค่น, ใช้พอยต์ิแลักัคะแนนเปู็นส่วนลัด
หร่ิอเคริดิติเงินค่น, เล่ัอกัผู้่อนชำาริะแบบ 
0% หร่ิอดอกัเบ่�ยอัติริาพิเศษัก็ัได้ ช่วยให้
ทุกักัาริใช้จ่ำายเป็ูนเร่ิ�องง่าย สะดวกั แลัะ
ปูลัอดภัยสำาหรัิบทุกัคน

ใช้ัจ่ายด้วยบัติริเคริดิติ…
ทางิเล้อิกช่ัวยให้ห่างิไกล	Covid-19
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อิินไซด์	Business
AGE	มอิบทุนการิศึกษัา

เน้�อิงิในโอิกาสวันแม่แห่งิชัาติิ	ปริะจำาปี	2565

CH	โริดโชัว์	"ข่อินแก่น"	
โชัว์วิสัยทัศน์การิเติิบโติ

กลุ่ม	PTG	ร่ิวมแสดงิความยินดี	
ร้ิาน	KAMU	เปิดสาข่าใหม่

ซัคเซสมอิร์ิ	ติอิกยำ�าความเป็นแบรินด์
ข่อิงิคนรัิกสุข่ภิาพ	ร่ิวมสนับสนุน	

ทีมฟุติบอิลโปลิศ	เทโริ	เอิฟซี	สู้ศึกไทยลีก
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สรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่าย
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