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บริิษััท	เอ็ินอิาริพี์ีที	จำากัด	(NRPT)	และ	บริิษััท	
อิินโนบิก	 (เอิเซีย)	 จำากัด	 ลงินามบันทึกข้่อิ
ตกลงิความร่ิวมม้อิ	 (MOU)	 ร่ิวมกับ	บริิษััท	
ปตท.	นำ�ามันและการิค้าปลีก	จำากัด	(มหาชน)	
เพ้ี�อิศึึกษัาความเป็นไปได้ในการิพัีฒนาธุุริกิจ
โปริตีนจากพ้ีช	 (Plant-based)	 และอิาหาริ
แห่งิอินาคต	โดยมุง่ิพัีฒนารูิปแบบผลิตภััณฑ์์
และธุุริกิจร้ิานค้าปลีกอิาหาริโปริตีนจากพ้ีช
ที�เหมาะสมกับร้ิานค้าปลีกและสถานีบริิการิ
นำ�ามันข่อิงิโอิอิาร์ิ	 เติมเต็มทุกความต้อิงิการิ
ข่อิงิผู้บริิโภัค	 ทำาให้คนไทยสะดวกและมีทางิ
เล้อิกในการิบริิโภัคอิาหาริที�มปีริะโยชนต่์อิทั�งิ
สุข่ภัาพีและสิ�งิแวดล้อิม

นายแดน ปฐมวาณิิชย์ ประธาน
เจ้้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่ เอ็็นอ็าร์ 
อิ็นสแตนท์ี่ โปรดิวซ์์ จ้ำากััด (มหาชน) 
(NRF)	 และกริริมการิบริิษััท	 เอ็ินอิาริ์พีีที	
จำากัด	 กล่าวว่า	 ด้วยความมุ่งิมั�นในการิใช้
อิาหาริต่อิสู้กับโลกร้ิอิน	 อิาหาริโปริตีนทางิ
เล้อิกจากพ้ีช	 นับเป็นกลยุทธ์ุหลัก	 ด้วย
กริริมวิธีุ	 และกริะบวนการิการิผลิตที�มีการิ
ปล่อิยก๊าซคาร์ิบอิน	1	ใน	10	ซึ�งิน้อิยกว่าเม้�อิ
เทียบกับการิทำาปศุึสัตว์	 ทั�งิยังิส่งิผลที�ดีต่อิ
สุข่ภัาพี	สอิดรัิบเทรินด์ผู้บริิโภัคที�เริิ�มสริริหา
และคัดสริริอิาหาริที�มีปริะโยชน์ต่อิสุข่ภัาพี
และร่ิางิกาย	 อีิกทั�งิอิาหาริที�จะรัิบปริะทานยังิ
ต้อิงิส่งิผลดีต่อิโลกด้วย

นอิกจากนี�เป้าหมาย	 ค้อิการิเดินหน้าพัีฒนา
และต่อิยอิดอิาหาริทางิเล้อิกให้เข้่าถึงิกลุ่ม
ผู้บริิโภัคให้มากยิ�งิขึ่�น	 โดยในปัจจุบันมี	 alt.
Eatery	สาข่าต้นแบบอิยู่ย่านสุขุ่มวิท	51	ซึ�งิ
แผนการิข่ยายสาข่านั�น	เริามีพัีนธุมิตริที�เป็น
ผู้นำาธุุริกิจค้าปลีก	 ซึ�งิมีความมั�นใจในความ
เชี�ยวชาญที�จะผนวกริวมกันเพ้ี�อิผลักดันให้
อิาหาริโปริตีนจากพ้ีช	ที�มรีิสชาติและสัมผัสที�
คล้ายคลึงิกับเน้�อิสัตว์	และในอินาคต	Plant-
Based	อิาจมิใช่เพีียงิอิาหาริทางิเล้อิก	แต่จะ
เป็นอิาหาริเพ้ี�อิสุข่ภัาพีและโลกที�ยั�งิย้น

ความร่ิวมม้อิกันพัีฒนารูิปแบบธุุริกิจข่อิงิ
ร้ิานค้าปลีกและเมนูอิาหาริโปริตีนจากพ้ีช	
(Plant-based)	ในครัิ�งินี�	จะมกีาริพัีฒนาเมนู
พิีเศึษั	"ข่นมปังิไส้หมูแดงิแพีลนเบส"	ที�จะวางิ
ข่ายกับ	คาเฟ่่	อิเมซอิน	ในปีนี�	และเปิดร้ิานค้า	
Flagship	 นำาร่ิอิงิในสถานีบริิการินำ�ามันข่อิงิ	
"โอิอิาร์ิ"	ที�สาข่าวิภัาวดีรัิงิสิต	ในปี	2566

นางสาวจ้ิราพร ขาวสวัสดิ� ประธาน
เจ้้าหน้าที่่ �บริหารและกัรรมกัาร
ผู้้้จ้ัดกัารใหญ่่ บริษััที่ ปตที่. นำ�ามัน
และกัารค้้าปล่กั จ้ำากััด (มหาชน) 
หรือ็ โอ็อ็าร์	กล่าวว่า	โอิอิาร์ิ	ดำาเนินธุุริกิจ	
ภัายใต้วิสัยทัศึน	์"Empowering	All	Toward	
Inclusive	 Growth"	 หร้ิอิ	 "เติมเต็มโอิกาส	
เพ้ี�อิทุกการิเติบโต	 ร่ิวมกัน"	 โดยมุ่งิเน้นใน
การิแสวงิหาโอิกาสใหม่ในการิดำาเนินธุุริกิจ	
คิดค้น	 และพีัฒนาคุณภัาพีข่อิงิสินค้าและ

บริิการิ	พีร้ิอิมทั�งิส่งิเสริิมความแข็่งิแกร่ิงิให้
แก่ผู้ปริะกอิบการิริายยอ่ิย	เพ้ี�อิตอิบโจทยวิ์ถี
ชีวิตผู้บริิโภัคในปัจจุบัน	 โดยหนึ�งิในพัีนธุกิจ
ข่อิงิ	 โอิอิาร์ิ	 ค้อิการิสร้ิางิทางิเล้อิกสำาหรัิบ
การิดำาเนนิชีวิตแบบคริบวงิจริเพ้ี�อิตอิบโจทย์
การิใช้ชีวิตทุกรูิปแบบ	(All	Lifestyles)	และ
เติมเต็มทุกความต้อิงิการิข่อิงิผู้บริิโภัค	ซึ�งิใน
ปัจจุบันอิาหาริที�ไมใ่ช่เน้�อิสัตว์ได้รัิบความนิยม
เพิี�มขึ่�น	ทั�งิจากการิที�มผู้ีบริิโภัคจำานวนไม่นอ้ิย
ที�หันมาให้ความสำาคัญกับการิรัิบปริะทานที�
ดีต่อิสุข่ภัาพีมากขึ่�น	ลดการิบริิโภัคเน้�อิสัตว์	
ริวมไปถึงิกลุ่มคนที�ทานมังิสวิรัิติที�มีแนวโน้ม
เพิี�มขึ่�น	 ความร่ิวมม้อิกับอิินโนบิกและเอ็ิน
อิาร์ิพีีทีในการิพัีฒนารูิปแบบข่อิงิร้ิาน	 alt.
Eatery	 ให้เหมาะสมสำาหรัิบการิข่ยายธุุริกิจ
ใน	 พีีทีที	 สเตชั�น	 ริวมถึงิพ้ี�นที�เชิงิพีาณิชย์
ข่อิงิ	 โอิอิาร์ิ	 จึงิจะช่วยเพิี�มทางิเล้อิกในการิ
รัิบปริะทานอิาหาริใหม่ๆ	 ให้แก่ผู้บริิโภัคให้
สามาริถเข้่าถึงิอิาหาริ	 Plant-based	 ได้
สะดวกยิ�งิขึ่�น	พีร้ิอิมทั�งิดึงิดูดผู้บริิโภัคกลุ่ม
ใหม่ๆ	ให้เข้่ามาใช้บริิการิใน	พีีทีที	สเตชั�น	หร้ิอิ
พ้ี�นที�เชิงิพีาณิชย์ข่อิงิ	โอิอิาร์ิ	มากขึ่�นอีิกด้วย	
โดยจะเริิ�มจากพ้ี�นที�บริิเวณ	Flagship	ในย่าน
ชุมชนคนรุ่ินใหม่	และข่ยายสู่พ้ี�นที�อ้ิ�นๆ	ต่อิไป
ในอินาคต	 นอิกจากนี�	 ยังิเป็นโอิกาสในการิ
พัีฒนาเมนอูิาหาริ	Plant-based	หร้ิอิโปริตนี
จากพ้ีชสำาหรัิบร้ิานอิาหาริในเคร้ิอิข่อิงิ	โอิอิาร์ิ	
ตลอิดจนโอิกาสในการิดำาเนินธุุริกิจร่ิวมกัน
ในรูิปแบบอ้ิ�น	ๆ 	ที�เกี�ยวข้่อิงิกับธุุริกิจ	Plant-
based	ต่อิไป

บริิษััทร่ิวมทุนข่อิงิ	NRF	และ	Innobic	
จับม้อิ	"OR"	ร่ิวมพัีฒนาธุุริกิจ	Plant-based	
ผ่านธุุริกิจค้าปลีกและสถานีบริิการินำ�ามัน	
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ดร. บุรณิิน รัตนสมบัติ รอ็งกัรรมกัารผู้้้จั้ดกัารใหญ่่นวัตกัรรมและธุรกิัจ้ใหม่ บริษััที่ ปตที่. จ้ำากััด (มหาชน) และประธาน
กัรรมกัาร บริษััที่ อิ็นโนบิกั (เอ็เซ่์ย) จ้ำากััด กล่าวว่า	อิินโนบิก	(เอิเชยี)	ได้เดินหนา้ต่อิยอิดธุุริกิจโภัชนาการิและอิาหาริโปริตนีจากพ้ีช
แบบคริบวงิจริอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	เพ้ี�อิตอิบโจทย์ให้กับอุิตสาหกริริมอิาหาริแห่งิอินาคต	ผ่านทางิบริิษััท"เอ็ินอิาร์ิพีีที"	(Nutra	Regenerative	
Protein	Co.	Ltd	:	NRPT)	ซึ�งิเป็นผู้ดำาเนินธุุริกิจร้ิานค้าปลีกกึ�งิร้ิานอิาหาริ

ต้นแบบสำาหริบัธุรุิกิจ	Plant-based	ภัายใต้ช้�อิร้ิาน	"alt.Eatery"	และลงิทนุก่อิสร้ิางิโริงิงิานผลติที�โปริตนีจากพีช้ข่นาด	3,000	ตนัต่อิ
ปีในปริะเทศึไทย	โดยริ่วมกับพีันธุมิตริทางิธุุริกิจจากปริะเทศึอิังิกฤษั

ทั�งินี�	จากกริะแสการิดแูลสขุ่ภัาพี	สงัิคมสงูิวยั	ที�ต้อิงิการิโปริตนีจากพีช้เป็นทางิเล้อิกให้กบัผูท้ี�ต้อิงิการิการิดแูลทางิด้านโภัชนาการิ	ริวม
ถงึิผูบ้ริิโภัคที�ให้ความสำาคัญกบัเร้ิ�อิงิข่อิงิสิ�งิแวดล้อิมและการิลดโลกร้ิอินจากการิทำาปศุึสตัว์	ทำาให้ความต้อิงิการิโปริตนีจากพีช้สงูิขึ่�น

ความริ่วมม้อิริะหว่างิ	 "เอิ็นอิาริ์พีีที"	 ผู้พีัฒนาและจัดจำาหน่ายผลิตภััณฑ์์โปริตีนจากพี้ช	 และ	 "โอิอิาริ์"	 ผู้เชี�ยวชาญด้านธุุริกิจค้าปลีก
ภัายในสถานีบริิการินำ�ามันในคริั�งินี�	มีเป้าหมายสำาคัญเพี้�อิพีัฒนาและต่อิยอิดธุุริกิจค้าปลีกอิาหาริโปริตีนจากพี้ช	นำาความสามาริถและ
ความเชี�ยวชาญข่อิงิพัีนธุมติริต่อิยอิด	เตมิเตม็ความต้อิงิการิให้แก่ผู้บริิโภัคที�ใส่ใจในสุข่ภัาพี	พีร้ิอิมสร้ิางิปริะสบการิณ์ที�ดใีห้แก่ผูบ้ริิโภัค	
ถ้อิเป็นการิยกริะดับคุณภัาพีชีวิตคนไทยและสริ้างิสังิคมที�ยั�งิย้นตามเจตนาริมณ์ที�ทั�งิ	2	อิงิค์กริตั�งิไว้

แบรินด์	alt.	หริ้อิ	อิัลท์	นำาเสนอิผลิตภััณฑ์์ที�ใช้โปริตีนจากพี้ช	ทดแทนการิใช้เน้�อิสัตว์	ซึ�งิเป็นปริะโยชน์ต่อิทั�งิสุข่ภัาพีและสิ�งิแวดล้อิม	
ซึ�งิจากผลวิจัยพีบว่ากริริมวิธุีการิผลิตอิาหาริ	Plant-based	สามาริถช่วยลดโลกริ้อินจากการิทำาปศึุสัตว์ได้ถึงิ	30%	นอิกจากนี�	เอิ็น
อิาริ์พีีที	ยังิได้พีัฒนาคุณภัาพีผลิตภััณฑ์์โปริตีนจากพี้ชอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	โดยนำาเทคโนโลยีมาพีัฒนาริสชาติ	เน้�อิสัมผัส	และริูปลักษัณ์ให้
อิริ่อิย	ไม่ต่างิจากเน้�อิสัตว์	มีโปริตีนสูงิแต่ไข่มันตำ�า	ถูกหลักโภัชนาการิ	สามาริถริับปริะทานได้ทุกวัน	ตอิบโจทย์ไลฟ่์สไตล์กลุ่มผู้บริิโภัค
ยุคใหม่ที�ใส่ใจเริ้�อิงิสุข่ภัาพีและสิ�งิแวดล้อิม	อิีกทั�งิเพีียบพีริ้อิมด้วยอิาหาริ	Plant-based	นานาชนิดคัดสริริจากผู้ปริะกอิบการิไทย	มุ่งิ
เป็นโมเดลต้นแบบการิใช้ชีวิตอิย่างิยั�งิย้นและเป็นมิตริกับสิ�งิแวดล้อิม

บริิษััทร่ิวมทุนข่อิงิ	NRF	และ	Innobic	
จับม้อิ	"OR"	ร่ิวมพัีฒนาธุุริกิจ	Plant-based	
ผ่านธุุริกิจค้าปลีกและสถานีบริิการินำ�ามัน	
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นายณัิฐนัย อ็นันตรัมพร ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ อิ็นเตอ็ร์
ลิ�งค์้ เที่เลค้อ็ม จ้ำากััด (มหาชน) ITEL	
เปิดเผยว่า	บริิษััท	บลู	โซลูชั�น	จำากัด(“บริิษััท
ย่อิย”)	 ซึ�งิเป็นบริิษััทย่อิยที�บริิษััทถ้อิหุ้น
ร้ิอิยละ	 51.00	 ได้รัิบการิปริะกาศึให้เป็น
ผู้ชนะการิเสนอิริาคา	 จากการิไฟ่ฟ้่าฝ่่าย
ผลิตแห่งิปริะเทศึไทย	(“กฟ่ผ.”)	จำานวน	2	
โคริงิการิ	ดังินี�

1.	 ปริะกวดริาคาซ้�อิพีร้ิอิมติดตั�งิอุิปกริณ์
เคร้ิอิข่่ายสายสัญญาณและอุิปกริณ์
ปริะกอิบ	Access	NetworkSystem	โริงิ
ไฟ่ฟ่้าสุริาษัฎริ์ธุานี	 โริงิไฟ่ฟ่้ากริะบี�	 โริงิ
ไฟ่ฟ้่าจะนะ	เข้่�อินบางิลางิ	ศูึนย์การิเรีิยนรู้ิ
จะนะ	และสำานกังิาน	กฟ่ผ.	ด้วยวิธีุปริะกวด
ริาคาอิิเล็กทริอินิกส์ข่อิงิการิไฟ่ฟ้่าฝ่่าย
ผลิตแห่งิปริะเทศึไทย	 มูลค่างิานทั�งิสิ�น	

166,170,111.90	บาท	(หนึ�งิร้ิอิยหกสิบหก
ล้านหนึ�งิแสนหนึ�งิหม้�นหนึ�งิพัีนหนึ�งิร้ิอิย
สิบเอ็ิดบาทเก้าสิบสตางิค์)	ริวมภัาษีัมลูค่า
เพิี�มและภัาษีัอ้ิ�น	 ค่าข่นส่งิ	 ค่าจดทะเบียน	
และค่าใช้จ่ายอ้ิ�นๆ	ทั�งิปวงิ

2.	ปริะกวดริาคาซ้�อิพีร้ิอิมติดตั�งิอุิปกริณ์
เคร้ิอิข่่ายสายสัญญาณและอุิปกริณ์
ปริะกอิบ	Access	NetworkSystem	โริงิ
ไฟ่ฟ้่าบางิปะกงิ	เข้่�อินวชิริาลงิกริณ	เข้่�อิน
ศึรีินคริินทร์ิ	 และสำานักงิาน	 กฟ่ผ.	 ด้วย
วิธีุปริะกวดริาคาอิิเล็กทริอินิกส์ข่อิงิการิ
ไฟ่ฟ้่าฝ่่ายผลิตแห่งิปริะเทศึไทย	มูลค่างิาน
ทั�งิสิ�น	150,932,054.65	บาท(หนึ�งิร้ิอิยห้า
สิบล้านเก้าแสนสามหม้�นสอิงิพัีนห้าสิบสี�
บาทหกสิบห้าสตางิค์)	ริวมภัาษีัมูลค่าเพิี�ม
และภัาษีัอ้ิ�น	 ค่าข่นส่งิ	 ค่าจดทะเบียน	 และ
ค่าใช้จ่ายอ้ิ�นๆ	ทั�งิปวงิ

โดยทั�งิ	 2	 โคริงิการิจะต้อิงิส่งิมอิบให้แล้ว
เสริจ็ภัายในวันที�	10	ธัุนวาคม	2565	พีริอ้ิม
รัิบปริะกัน	 1	 ปี	 และให้บริิการิบำารุิงิรัิกษัา
และซ่อิมแซมแก้ไข่ต่อิเน้�อิงิ	5	ปีเพ้ี�อิให้นัก
ลงิทุนได้ทริาบอิย่างิทั�วถึงิถึงิการิปฏิิบัติ
งิานข่อิงิบริิษััท	 จึงิเห็นสมควริเปิดเผย
ข้่อิมูลดังิกล่าวผ่านทางิตลาดหลักทรัิพีย์
แห่งิปริะเทศึไทย

นางว่รพร ไชยสิริยะสวัสดิ� รอ็งกัรรมกัารผู้้้จั้ดกัาร และเลขานุกัารบริษััที่ บริษััที่ เสนาด่เวลลอ็ปเม้นท์ี่ จ้ำากััด 
(มหาชน) SENA	เปิดเผยว่า	มติที�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิหาริ	ครัิ�งิที�	23/2565	เม้�อิวันที�	27	กันยายน	2565	ณ	ห้อิงิ
ปริะชุมบริิษััท	อิาคาริธัุญลักษัณ์ภัาคย์	 ชั�น	 P	 เลข่ที�	 448	ถนนรัิชดาภิัเษักแข่วงิสามเสนนอิก	 เข่ตห้วยข่วางิ	กรุิงิเทพีฯ	
10310ได้มีมติอินุมัติให้ความช่วยเหล้อิทางิการิเงิิน	จำานวน	230,000,000บาท	แก่	บริิษััท	เสนา	เจ	พีร็ิอิพีเพีอิร์ิตี�	จำากัด	
(มหาชน)	(“SENAJ”)	ซึ�งิบริิษััทฯ	ถ้อิหุ้นร้ิอิยละ	35.35	โดย	SENAJ	มีวัตถุปริะสงิค์	เพ้ี�อิชำาริะหนี�สถาบันการิเงิิน

สำาหรัิบแหล่งิเงิินทุนที�ใช้	 มาจากสภัาพีคล่อิงิส่วนเกิน	 และ/หร้ิอิเงิินกู้ย้มจากสถาบันการิเงิิน	 เน้�อิงิจากบริิษััทฯ	 มีความ
สามาริถในการิกู้ย้มเงิินจากสถาบันการิเงิินมากกว่า	และการิให้ความช่วยเหล้อิทางิการิเงิินนี�ไมก่ริะทบสภัาพีคล่อิงิทางิการิ
เงิินข่อิงิบริิษััทฯ	และแผนธุุริกิจที�วางิไว้

ITEL ค้ว้างานติดตั�งอุ็ปกัรณ์ิเค้รือ็ข่ายสายสัญ่ญ่าณิและอุ็ปกัรณ์ิ

ประกัอ็บ Access Network System จ้ากั กัฟผู้. ม้ลค่้ารวม 317.10 ลบ.

SENA อ็ัดฉี่ด 230 ลบ. 
ให้ SENAJ จ้่ายหน่�สถาบันกัารเงิน
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สโตนเฮ้้นจ์	 อิินเตอิร์ิ	หร้ิอิ	STI	กางิแผน
ธุุริกิจครึิ�งิปีหลังิ	ในงิานบริิษััทจดทะเบียน
พีบผู้ลงิทุน	 (Opportunity	 Day)	 ติด
สปีดลุยรัิบงิานใหม่	 แจงิอุิตสาหกริริม
ก่อิสร้ิางิฟ้่�น	 งิานปริะมูลกลับมาคึกคัก
ทั�งิภัาครัิฐ-เอิกชน		โดยปัจจุบันจ่อิชิงิงิาน
เมกะโปริเจกต์ริะดับแถวหน้าข่อิงิปริะเทศึ
เข้่ามาเสริิมพีอิร์ิต	หนนุ	Backlog	
ทะยานทำา	All	Time	High	อิยู่ที�	
4,800	ล้านบาท

นายสมเก่ัยรติ ศิิลวัฒนาวงศ์ิ  
ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ 
สโตนเฮ้้นจ้์  อิ็นเตอ็ร์  จ้ำา กััด 
(มหาชน) หรือ็ STI	 กลุ่มผู้นำาใน
ธุุริกิจที�ปรึิกษัาบริิหาริและควบคุมงิาน
ก่อิสร้ิางิคริบวงิจริกางิแผนกลยุทธ์ุครึิ�งิ
ปีหลังิเติบโตกว่าครึิ�งิปีแริก	 จากแริงิ
กริะตุ้นเศึริษัฐกิจข่อิงิภัาครัิฐบาลและ
เอิกชน	ทำาให้เป็นโอิกาสชิงิงิานเข้่าพีอิร์ิต
ได้ต่อิเน้�อิงิ	สนับสนุนการิเติบโตข่อิงิริาย
ได้อิย่างิมีเสถียริภัาพี	 โดยปัจจุบัน	กลุ่ม	
STI		มีงิานในม้อิ	(Backlog)	พุ่ีงิทะยาน
แตะริะดับ	4,800	ล้านบาท	ทำา	All	Time	
High	และเตรีิยมทยอิยริบัรู้ิริายไดใ้นช่วงิ	
2-3	 ปีจากนี�	 พีร้ิอิมกับการิรัิกษัาความ
สามาริถในการิทำากำาไริที�ดี	ข่ณะที�	ทิศึทางิ
ครึิ�งิปีหลังิคาดจะสดใสเม้�อิเทียบกับงิวด
เดียวกันข่อิงิปีที�ผ่านมา	 ยันปัจจัยด้าน

ฤดูกาลสภัาวะนำ�าท่วมในปัจจุบัน	จะไม่ส่งิ
ผลกริะทบตอ่ิการิริบัรู้ิริายไดข้่อิงิบริิษััทฯ

ปัจจุบันกลุ่ม	STI	มโีคริงิการิในมอ้ิทั�งิหมด
ร่ิวมกว่า	 130	 โคริงิการิ	 ซึ�งิเป็นงิาน
บริิหาริและควบคุมงิานก่อิสร้ิางิ	 95	
โคริงิการิ	งิานอิอิกแบบ	11	โคริงิการิ	และ
งิานอ้ิ�นๆ	อีิก	25	โคริงิการิ	ซึ�งิเป็นงิานใน
หลากหลายปริะเภัทอิุตสาหกริริมที�	 STI	
ได้ข่ยายความชำานาญไปพีร้ิอิมกับโอิกาส
ใหม่ๆ	 ได้แก่	 โคริงิการิอิสังิหาริิมทรัิพีย์
ภัาคเอิกชน	ปริะเภัท	โริงิพียาบาล	อิาคาริ
สำานักงิาน	 คลังิสินค้า	 คอินโดมิเนียม	
ริวมไปถึงิงิานโคริงิการิศึูนย์ปริะชุม	 โดย
ล่าสุด	STI	 ได้ส่งิมอิบงิานโคริงิการิศูึนย์
การิปริะชุมแห่งิชาติสิริิกิติ�	 และมีการิริับ
รู้ิริายได้เข้่ามาเรีิยบร้ิอิยแล้วในช่วงิต้น
เด้อินกันยายน	สะท้อินความสำาเร็ิจในการิ
บริิหาริโคริงิการิริะดับแถวหนา้ข่อิงิเอิเชีย	
สร้ิางิความแข็่งิแริงิข่อิงิพีอิร์ิต

นอิกจากนี�	 ปัจจุบันกลุ่มบริิษััทยังิมีงิาน
โคริงิการิที�อิยู่ริะหว่างิทยอิยส่งิมอิบ
ในช่วงิโค้งิสุดท้ายข่อิงิปีจำานวนมาก	
ได้แก่	 งิานที�ปรึิกษัาคุมงิานก่อิสร้ิางิ
โคริงิการิสวนป่าเบญจกิติ	ริะยะที�	2	และ	
3	 ,	 โคริงิการิศึูนย์การิค้าเทอิมินอิล	 21	
พีริะริาม	3	 ,	 โคริงิการิ	One	Bangkok	
และ	โคริงิการิเข่ตพัีฒนาพิีเศึษัภัาค

ตะวันอิอิก	(EEC)	ได้แก่	โคริงิการิพัีฒนา
สนามบินอู่ิตะเภัาและเม้อิงิการิบินภัาค
ตะวันอิอิก	 ริะยะที�	 1	 โคริงิการิริถไฟ่
ความเร็ิวสูงิเช้�อิม	3	สนามบิน	,	โคริงิการิ
พัีฒนาท่าเร้ิอิแหลมฉบังิ	ริะยะที�	3	(ส่วนที�	
1-4)	และโคริงิการิพัีฒนาท่าเร้ิอิอุิตสาห
กริริมมใบตาพุีด	ริะยะที�	3	(ช่วงิที�	1)	ริวม
ไปถึงิ	 งิานโคริงิสริ้างิพ้ี�นฐาน	 โคริงิการิ
ริถไฟ่ฟ่้า	 และงิานโคริงิการิข่นาดใหญ่
อ้ิ�นๆ	ก็เร่ิงิเดินหนา้	เน้�อิงิจากสถานการิณ์
ข่อิงิการิแพีร่ิริะบาดโควิดคลี�คลายลงิ	
แผนการิลงิทุนข่อิงิภัาครัิฐ	และมาตริการิ
กริะตุ้นเศึริษัฐกิจที�อิอิกมาในช่วงิครึิ�งิ
ปีหลังิ	 สนับสนุนบริริยากาศึการิลงิทุน
คึกคัก
						
	"สำาหรัิบไฮ้ไลท์การิปริะมูลคาดจะได้
เห็นในช่วงิโค้งิสุดท้ายข่อิงิปีเพิี�มเติมอีิก	
จากงิานเมกะโปริเจกต์ที�รัิฐบาลทยอิย
เปิดปริะมูลอิอิกมา	 ซึ�งิส่วนใหญ่เป็นงิาน
โคริงิสร้ิางิพ้ี�นฐาน	ปัจจุบันกลุ่ม	STI	อิยู่
ริะหว่างิริอิเซ็นสัญญาคว้างิานใหญ่เข้่า
พีอิริ์ต	 คาดจะมีการิปริะกาศึอิอิกมาใน	
เร็ิวๆ	นี�	ผลักดันให้ในป	ี2565	เริาสามาริถ
ทุบสถิติ	 สร้ิางินิวไฮ้แบ็คล็อิกได้	 อีิกทั�งิ	
เริาจะมุง่ิมั�น	เดินหนา้พัีฒนางิานที�ปรึิกษัา
และควบคุมงิานก่อิสร้ิางิให้มีศัึกยภัาพี	
รัิกษัามาตริฐานให้อิยู่ในริะดับสากล"	นาย
สมเกียริติ	กล่าวปิดท้าย

จ่อิชิงิงิานเมกะโปริเจกต์	
หนุน	Backlog	ทำา	All	Time	High	

อิยู่ที�	4,800	ล้านบาท

STI
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บมจ.	 เถ้าแก่น้อิย	 ฟู่�ดแอินด์มาร์ิเก็ตติ�งิ	
หร้ิอิ	 TKN	 รุิกทำาการิตลาดหนักครึิ�งิปี
หลังิ	เดินหน้าไลฟ์่สดโปริโมตสินค้า	โดยใช้
พีรีิเซ็นเตอิริ์ดาริาไทย	 ที�มีฐานกลุ่มแฟ่น
คลับจำานวนมาก	 ริอิงิริับเทรินด์ผู้บริิโภัค
หันมาซ้�อิสินค้าผ่านช่อิงิทางิอิอินไลน์	หนุน
ยอิดข่ายอิอินไลน์โต	150%	 เตรีิยมข่นทัพี
สาหร่ิายเจาะตลาด	Mainstream	ในตลาด
สหรัิฐฯ	และยุโริป	โชว์ยอิดข่ายจากสหรัิฐฯ	
ครึิ�งิปีแริกข่อิงิปี	2565	เติบโตกว่า	70%	

นายจิ้ระพงษ์ั สันติภิิรมย์กุัล รอ็ง
กัรรมกัารผู้้จั้้ดกัาร บรษัิัที่ เถ้าแก่ัน้อ็ย 
ฟ้�ดแอ็นด์มาร์เก็ัตติ�ง จ้ำากััด (มหาชน) 
หรือ็ TKN	ผู้ผลิตและจัดจำาหนา่ยสาหริา่ย
ทะเลแปริรูิปทั�งิในและต่างิปริะเทศึภัาย
ใต้ตริาสินค้า	 "เถ้าแก่น้อิย"	 ริวมถึงิข่นม
ข่บเคี�ยว	และผลิตภััณฑ์์เพ้ี�อิสุข่ภัาพี	เปิดเผย
ว่า	หลังิจากที�ภัาครัิฐฯ	เดินหน้าผ่อินคลาย
การิมาตริการิควบคมุโริค	COVID-19	และ
เปิดรัิบนกัท่อิงิเที�ยวเข้่าปริะเทศึมากขึ่�น	ส่งิ
ผลดีต่อิภัาพีริวมเศึริษัฐกิจครึิ�งิปีหลังิข่อิงิ
ปี	2565	ฟ้่�นตัวได้ต่อิเน้�อิงิ	อิย่างิไริก็ตาม	
ปัจจุบันมีความกังิวลต่อิปัญหาเงิินเฟ้่อิที�
เพิี�มขึ่�นอิย่างิริวดเร็ิว	ต้นทุนริาคาสินค้าและ
ต้นทุนพีลังิงิานที�สูงิขึ่�น	ซึ�งิอิาจถูกส่งิต่อิไป
ยังิผู้บริิโภัคผ่านการิขึ่�นริาคาสินค้า	 ดังินั�น
บริิษััทฯ	 จึงิมุ่งิเน้นการิควบคุมต้นทุนการิ
ผลิตและต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีปริะสิทธิุภัาพี	

เพ้ี�อิไม่เป็นการิผลักภัาริะไปสู่ผู้บริิโภัค	และ
ยังิคงิส่งิผลให้กำาไริสุทธิุข่อิงิบริิษััทฯ	มแีนว
โน้มเติบโตต่อิเน้�อิงิจากช่วงิที�ผ่านมา	

ทั�งินี�	 สถานการิณ์การิแพีริ่ริะบาดโควิด-
19	นับเป็นจุดเปลี�ยนสำาคัญ	ทำาให้เกิดการิ
ดำาเนินชีวิตในรูิปแบบใหม่	(New	Normal)	
และผู้บริิโภัคใช้ชีวิตเปลี�ยนแปลงิไปอิย่างิ
สิ�นเชิงิ	มีการิซ้�อิสินค้าและบริิการิ	ผ่านช่อิงิ
ทางิอิอินไลนเ์พิี�มขึ่�นอิย่างิก้าวกริะโดด	ริวม
ถึงิมกีาริทำากิจกริริมทางิการิตลาด	และเข่า้
ถึงิลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิี�มขึ่�นมากมาย	
โดยบริิษััทฯ	 เป็นหนึ�งิในผู้ปริะกอิบการิที�ใช้
กลยุทธ์ุสร้ิางิยอิดข่ายผ่านแพีลตฟ่อิร์ิม
อิอินไลน์	 เช่น	 Facebook,	 Alibaba,	
Taobao	 เป็นต้น	 โดยใช้ดาริาไทยที�มีฐาน
กลุ่มแฟ่นคลับจำานวนมากมาช่วยไลฟ์่สด	
(Live)	 โปริโมตสินค้า	 พีร้ิอิมกันในหลาย
ปริะเทศึ	เช่น	ไทยและจีน	ช่วยดึงิดูดลูกค้า
และปิดการิข่ายได้เร็ิวขึ่�น	ส่งิผลให้ผู้บริิโภัค
หันมาซ้�อิสินค้าผ่านช่อิงิทางิอิอินไลน์ข่อิงิบ
ริิษััทฯ	 มากขึ่�น	 สะท้อินจากยอิดข่ายผ่าน
แพีลตฟ่อิริม์อิอินไลนใ์นปีนี�ที�มอัีิตริาเติบโต
กว่า	150%	

"ในช่วงิที�ผ่านมา	 TKN	 ได้มุ่งิทำาการิตลาด
ผ่านช่อิงิทางิอิอินไลน์มากขึ่�น	 โดยเริิ�ม
โฟ่กัสการิไลฟ์่สด	(Live)	ข่ายสินค้าโดยใช้
พีรีิเซ็นเตอิริด์าริาไทยที�มช้ี�อิเสยีงิ	และเปน็ที�

รู้ิจกัในวงิกว้างิ	เพ้ี�อิเพิี�มยอิดข่ายในปริะเทศึ
และต่างิปริะเทศึ	 ปัจจุบันได้ไลฟ์่สดแบบ	 2	
ภัาษัา	 ทั�งิภัาษัาไทยและจีน	 ส่วนอินาคตจะ
ข่ยายไปยังิมาเลเซียและอิินโดนีเซีย	 โดย
การิไลฟ์่สดแต่ละครัิ�งินี�สามาริถสร้ิางิยอิด
ข่ายได้ต่อิเน้�อิงิ	จึงิวางิแผนเพิี�มความถี�จาก
เด้อินละ	1	ครัิ�งิ	เป็น	2	ครัิ�งิ	และคาดว่าจะ
เป็นช่อิงิทางิหลักในการิสร้ิางิริายได้ให้กับ
บริิษััทฯต่อิไป"	นายจิริะพีงิษ์ั	กล่าว	

ริอิงิกริริมการิผู้จัดการิ	TKN	กล่าวเพิี�มเติม
ว่า	บริิษััทฯ	ได้รุิกสร้ิางิการิเติบโตในตลาด
ต่างิปริะเทศึ	ซึ�งินบัว่าเป็นก้าวสำาคัญในการิ
ข่ยายเข้่าสู่ตลาดสหรัิฐอิเมริิกา	โดยเฉพีาะ
ตลาด	Mainstream	 ที�เป็นผู้บริิโภัคท้อิงิ
ถิ�นชาวอิเมริิกัน	เพ้ี�อิให้ผลิตภััณฑ์์สาหร่ิาย
ภัายใต้แบรินด์โนริะ	 (NORA)	 เข้่าไปอิยู่ใน
ชีวิตปริะจำาวันข่อิงิผู้บริิโภัค	 โดยยอิดข่าย
ในสหรัิฐฯ	ครึิ�งิปีแริกข่อิงิปี	2565	 เติบโต
กว่า	 70%	พีร้ิอิมกันนี�	 บริิษััทฯ	 ได้เตรีิยม
วางิจำาหนา่ยผลติภััณฑ์์สาหริา่ยผ่านร้ิานค้า
ชั�นนำา	"เทริดเดอิร์ิโจส์"	(Trader	Joe's)	ที�มี
สาข่ากว่า	500	แห่งิในสหรัิฐอิเมริิกาในช่วงิ
ต้นปี	2566	นอิกจากนี�	บริิษััทฯ	ได้เดินหน้า
ข่ยายผลิตภััณฑ์์เข้่าสู่ปริะเทศึแถบยุโริปเพิี�ม
เติม	โดยใช้โมเดลธุุริกิจคล้ายกับในสหรัิฐฯ	
เพ้ี�อิรุิกข่ยายตลาด	ปัจจุบันอิยู่ริะหว่างิหา
พัีนธุมิตริเพ้ี�อิเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า
ริอิงิรัิบแผนข่ยายตลาด	

รุิกทำาการิตลาดหนักครึิ�งิปีหลังิ	
ไลฟ์่สดโปริโมตสินค้า	

ดันยอิดข่ายอิอินไลน์โต	150%

TKN
12 www.HoonInside.com  29 September 2022



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


ตลาดหลักทรัิพีย์แห่งิปริะเทศึไทย	เปิดเผย
ว่า	จากการิศึึกษัาข้่อิมูลการิถ้อิคริอิงิหุ้น
ในตลาดหุ้นไทย	ณ	 สิ�นเด้อินกริกฎาคม	
2565	ข่อิงิบริิษััทจดทะเบียนจำานวน	783	
บริิษััท	 ซึ�งิมีมูลค่าหลักทรัิพีย์ตามริาคา
ตลาดริวมกว่า	 19.0	 ล้านล้านบาท	หร้ิอิ	
99.4%	 ข่อิงิมูลค่าหลักทรัิพีย์ริวมทั�งิ
ตลาด	พีบว่า

·	ณ	สิ�นเด้อินกริกฎาคม	2565	นักลงิทุน
ต่างิปริะเทศึมีมูลค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นใน
ตลาดหุ้นไทยริวมกว่า	 5.11	 ล้านล้าน
บาท	 สูงิสุดในริอิบ	4	 ปี	 เพิี�มขึ่�น	 0.29%	
จากปีก่อิน	 ที�สำาคัญจากการิซ้�อิสุทธิุกว่า		
153,151	 ล้านบาท	 ในช่วงิเด้อินกันยายน	
2564	-	เด้อินกริกฎาคม	2565	และการิ
ถ้อิคริอิงิหุ้นข่อิงิบริิษััทที�เข้่าจดทะเบียน
ซ้�อิข่ายใหม่	(new	listing	companies)	
โดยมมีลูค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นข่อิงินกัลงิทุน
ต่างิปริะเทศึ	คิดเป็น	26.84%	ข่อิงิมูลค่า
หลักทรัิพีย์ริวมทั�งิตลาด
·	 อุิตสาหกริริมที�นักลงิทุนต่างิปริะเทศึมี
มลูค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นสูงิสุด	3	อัินดับแริก	
ได้แก่	กลุ่มเทคโนโลยี	กลุ่มธุุริกิจการิเงิิน	
และกลุ่มทรัิพียากริ	 มูลค่าถ้อิคริอิงิหุ้น
ริวม	3.12	 ล้านล้านบาท	 คิดเป็น	 61.0%	
ข่อิงิมูลค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นริวมข่อิงินัก
ลงิทุนต่างิปริะเทศึ	

·	 หมวดธุุริกิจที�นักลงิทุนต่างิปริะเทศึมี
มลูค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นสูงิสุด	3	อัินดับแริก	
ได้แก่	 หมวดพีลังิงิานและสาธุาริณูปโภัค	
(ENERG)	953,319	ล้านบาท	ริอิงิลงิมา	
ค้อิ	 หมวดธุนาคาริ	 (BANK)	 783,470	
ล้านบาท	และหมวดชิ�นส่วนอิิเล็กทริอินิกส์	
(ETRON)	617,210	ล้านบาท	โดย	3	หมวด
ธุุริกิจนี�มมีลูค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นริวม	2.35	
ล้านล้านบาท	 หร้ิอิ	 46.1%	 ข่อิงิมูลค่า
การิถ้อิคริอิงิหุ้นริวมข่อิงินักลงิทุนต่างิ
ปริะเทศึ

·	72.3%	ข่อิงิมูลค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้นข่อิงิ
นกัลงิทุนต่างิปริะเทศึเป็นการิถ้อิคริอิงิหุ้น
ที�อิยู่ในอิงิค์ปริะกอิบข่อิงิ	

MSCI	 Thailand	 Index	 เพิี�มขึ่�นจากปี
ก่อินที�อิยู่ที�ริะดับ	68.0%

นักลงิทุนต่างิปริะเทศึที�มีมูลค่าการิถ้อิ
คริอิงิหุ้นสูงิสุด	10	สัญชาติแริก	พีบว่า	8	
ใน	10	สัญชาติ	เป็นสัญชาติเดียวกันกับปี
ก่อิน	แต่มีสลับอัินดับ	โดย	นักลงิทุนจาก
สหริาชอิาณาจักริมมีลูค่าการิถ้อิคริอิงิหุ้น
สูงิสุด	ตามมาด้วยนักลงิทุนจากสิงิคโปร์ิ	
และสวิสเซอิร์ิแลนด์ที�ข่ยับขึ่�นมาอิยู่ที�
อัินดับ	3	ข่ณะที�ฮ่้อิงิกงิลดลงิไปอิยู่อัินดับ	
4	 และสหรัิฐอิเมริิกา	 ญี�ปุ่น	 มอิริิเชียส	
เนเธุอิร์ิแลนด์	ฝ่รัิ�งิเศึส	และบริิติช	เวอิร์ิจิน	
ไอิส์แลนด์	ตามลำาดับ

ตลที่.เผู้ย ณิ สิ�นกั.ค้.65 
นลที่.ต่างประเที่ศิถือ็ค้รอ็งหุ้นในตลาดหุ้นไที่ย
รวมกัว่า 5.11 ล้านล้านบาที่ ส้งสุดในรอ็บ 4 ปี
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ท่ามกลางิความกังิวลต่อิภัาวะเศึริษัฐกิจ
ถดถอิยที�เริิ�มเพิี�มขึ่�นในหลายปริะเทศึ	นำาโดย
สหรัิฐฯ	ในข่ณะที�เศึริษัฐกิจไทยเพิี�งิจะอิยู่ใน
ช่วงิเริิ�มต้นข่อิงิการิฟ้่�นตัว	

นางสาวณัิฐพร ตร่รัตน์ศิิริกุัล รอ็ง
กัรรมกัารผู้้้ จั้ดกัาร บริษััที่ ศ้ินย์วิจั้ย
กัสิกัรไที่ย จ้ำากััด มอิงิว่า	 ปลายปี	 2565	
ต่อิช่วงิต้นปีหน้า	 เศึริษัฐกิจสหรัิฐฯ	คงิเข้่า
สู่ภัาวะเศึริษัฐกิจถดถอิยทางิเทคนิคอีิก
ครัิ�งิ	(Technical	Recession)	เช่นเดียวกับ
เศึริษัฐกจิยุโริปที�คงิจะเหน็ภัาวะดงัิกลา่วที�จี
ดีพีีหดตัวจากไตริมาสก่อินหนา้	(Quarter-
on-Quarter	Contraction)	ติดต่อิกันเป็น
ริะยะเวลาสอิงิไตริมาส	 ซึ�งิทำาให้การิฟ้่�นตัว
ข่อิงิไทยคาดหวังิแริงิส่งิจากฝั่�งิการิส่งิอิอิก
ได้ลดลงิ	 นอิกจากนี�	 สถานการิณ์เงิินเฟ้่อิ
โลกจะยังิไม่ลดลงิเร็ิว	 โดยได้รัิบแริงิกดดัน
จากปัญหาการิเม้อิงิริะหว่างิปริะเทศึที�ย้ด
เย้�อิ	ดังินั�น	เศึริษัฐกิจไทยในช่วงิที�เหล้อิข่อิงิ
ปี	2565	ต่อิเน้�อิงิถึงิปี	2566	จึงิต้อิงิพึี�งิพีา
แริงิส่งิจากการิฟ้่�นตัวข่อิงิการิท่อิงิเที�ยว
เป็นหลัก	 โดยคาดการิณ์จำานวนนักท่อิงิ
เที�ยวในปีนี�ไว้ที�	 9.75	 ล้านคน	 เพิี�มขึ่�นจาก
เดิมที�	7.2	ล้านคน	ข่ณะที�ปี	2566	จำานวนนกั
ท่อิงิเที�ยวคาดว่าจะข่ยับขึ่�นมาที�	13.0-20.0	
ล้านคน	ซึ�งิยังิตำ�ากวา่ช่วงิก่อินวิกฤตโควดิที�	
40	 ล้านคนอิย่างิมีนัยสำาคัญ	 โดยริวมแล้ว	
ศูึนย์วิจัยกสิกริไทยจึงิยังิคงิปริะมาณการิ
จีดีพีีข่อิงิปี	 2565	 ไว้ที�ร้ิอิยละ	 2.9	 ข่ณะที�	
แม้ในปี	 2566	 จีดีพีีจะข่ยายตัวเร่ิงิขึ่�นมาที�
กริอิบร้ิอิยละ	3.2-4.2	แต่ก็ยังิมหีลายปัจจัย
เสี�ยงิให้ติดตามทั�งิเงิินเฟ้่อิ	การิขึ่�นดอิกเบี�ย	

และภัาวะการิชะลอิตัวข่อิงิเศึริษัฐกิจคู่ค้า
หลายปริะเทศึ	

ส่วนด้านแนวโน้มดอิกเบี�ยนั�น	 คาดว่าเฟ่ด
จะเดินหนา้ขึ่�นอัิตริาดอิกเบี�ยต่อิเน้�อิงิในการิ
ปริะชุมอีิก	 2	 ครัิ�งิที�เหล้อิข่อิงิปีนี�	 และอิาจ
ลากไปถึงิช่วงิแริกข่อิงิปีหน้า	 ขึ่�นกับริะดับ
ความแริงิข่อิงิอัิตริาเงิินเฟ้่อิและข่นาดการิ
ปรัิบขึ่�นอัิตริาดอิกเบี�ยในแต่ละครัิ�งิข่อิงิเฟ่ด	
ข่ณะที�	 อัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายข่อิงิไทยคงิ
ปรัิบขึ่�นต่อิเน้�อิงิไปถึงิไตริมาสแริกข่อิงิปี	
2566	 เป็นอิย่างิน้อิย	 แต่ในข่นาดการิปรัิบ
ขึ่�นที�ค่อิยเป็นค่อิยไป	 ส่วนเงิินบาทในช่วงิที�
เหล้อิข่อิงิปี	2565	นี�	คาดว่าจะยังิเคล้�อินไหว
ในกริอิบที�อ่ิอินค่า	ตริาบใดที�เงิินดอิลลาร์ิฯ	
มีแริงิหนุนจากการิปรัิบขึ่�นอัิตริาดอิกเบี�ย
นโยบายข่อิงิเฟ่ด	

นางสาวธัญ่ญ่ลักัษัณิ์ วัชระชัยสุรพล 
รอ็งกัรรมกัารผู้้้จั้ดกัาร มอิงิว่า	สัญญาณ
การิปรัิบขึ่�นอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายข่อิงิ	
กนงิ.ดังิกล่าว	 ผนวกกับนโยบายการิปรัิบ
อัิตริาเงิินนำาส่งิเข้่ากอิงิทุนฟ้่�นฟู่ฯ	 กลับ
มาที�ร้ิอิยละ	 0.46	 ตั�งิแต่ต้นปี	 2566	 นั�น	
คงิทำาให้ธุนาคาริพีาณิชย์ทยอิยปรัิบขึ่�น
อัิตริาดอิกเบี�ยเงิินฝ่ากปริะจำาและเงิินกู้
มาตริฐานตาม	 แม้ว่าสภัาพีคล่อิงิจะอิยู่ใน
ริะดับสูงิ	ข่ณะที�	 แม้มอิงิว่า	 อัิตริาดอิกเบี�ย
ที�สูงิขึ่�นจะไม่ส่งิผลให้เกิดภัาวะการิพุ่ีงิขึ่�น
อิย่างิริวดเริ็วข่อิงิหนี�ด้อิยคุณภัาพี	 (NPL	
Cliff)	 เน้�อิงิจากธุนาคาริพีาณิชย์เร่ิงิปรัิบ
โคริงิสร้ิางิหนี�และบริิหาริจัดการิหนี�ในเชิงิ
รุิก	 แต่ปริะเด็นเร้ิ�อิงิคุณภัาพีหนี�และการิ

ช่วยเหล้อิลูกค้า	 ก็ยังิต้อิงิจับตามอิงิอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	โดยศูึนย์วิจัยกสิกริไทยคาดการิณ์
สัดส่วนหนี�ด้อิยคุณภัาพีต่อิสินเช้�อิริวมข่อิงิ
ริะบบธุนาคาริพีาณิชย์อิยู่ในกริอิบร้ิอิยละ	
2.90-3.10	ภัายในสิ�นปหีนา้	เทียบกับร้ิอิยละ	
2.88	ณ	สิ�นไตริมาส	2	ข่อิงิปี	2565	ส่วน
แนวโน้มสินเช้�อิข่อิงิริะบบธุนาคาริพีาณิชย์
ไทย	คาดว่าจะข่ยายตัวในกริอิบร้ิอิยละ	4.5-
6.0	 ในปี	 2566	 เทียบกับปริะมาณร้ิอิยละ	
5.0	ในปีนี�	ซึ�งิถ้อิว่าไม่ได้สูงิมาก	ท่ามกลางิ
ความไม่แน่นอินทางิเศึริษัฐกิจที�ยังิมอีิยู่มาก	

สำาหรัิบภัาคอุิตสาหกริริมส่วนใหญ่ในช่วงิ
ที�เหล้อิข่อิงิปีนี�และปี	2566	นั�น	นางิสาวเก
วลิน	หวังิพิีชญสุข่	ริอิงิกริริมการิผู้จัดการิ	
มอิงิว่า	 ยังิเผชิญสภัาวะที�ท้าทายอิยู่มาก	
โดยเฉพีาะจากการิชะลอิตัวข่อิงิเศึริษัฐกิจ
หลักในโลกที�เป็นปริะเทศึคู่ค้าหลักข่อิงิไทย	
ทำาให้อุิตสาหกริริมที�พึี�งิพีาการิส่งิอิอิกอิาจ
ไม่ได้รัิบอิานิสงิส์จากเงิินบาทอ่ิอินค่าอิย่างิ
เต็มที�	 สำาหรัิบภัาคการิท่อิงิเที�ยวก็เช่นกัน	
ตลาดนกัท่อิงิเที�ยวหลักที�เดินทางิมา	เผชญิ
ปัญหาค่าเงิินที�อ่ิอินและบางิปริะเทศึเผชิญ
ความเสี�ยงิเศึริษัฐกิจถดถอิย	 ปริะกอิบกับ
ริาคาพีลังิงิานที�สูงิดันค่าโดยสาริเคร้ิ�อิงิบิน
และค่าใช้จ่ายริายการิอ้ิ�นๆ	 ให้แพีงิขึ่�น	 ซึ�งิ
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อิการิตัดสินใจเดินทางิ
หร้ิอิใช้จ่าย	ข่ณะที�	การิอ่ิอินค่าข่อิงิเงิินบาท
ร้ิอิยละ	 10-15	 จะกริะทบต้นทุนนำาเข้่าภัาค
อุิตสาหกริริมเฉลี�ยปริะมาณร้ิอิยละ	2.2	ดังิ
นั�น	 จึงิเป็นโจทย์ที�ภัาคอุิตสาหกริริมต้อิงิเต
รีิยมตัวรัิบม้อิ	 เส้นทางิข่อิงิการิฟ้่�นตัวในปี
หน้าจึงิยังิไม่ถ้อิว่าริาบร้ิ�นนัก	

ศ้ินย์วิจั้ยกัสิกัรไที่ยค้งจ่้ด่พ่ปี 65 ท่ี่� 2.9% 
ขณิะท่ี่� มอ็งกัรอ็บจ่้ด่พ่ปี 66 ท่ี่� 3.2-4.2% 

จ้ากัท่ี่อ็งเท่ี่�ยวหนุน
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ศูึนย์วิเคริาะห์เศึริษัฐกิจและกลยุทธ์ุทิสโก้	
(TISCO	 ESU)	 คาดดัชนีตลาดหุ้นสหรัิฐฯ	
(S&P	500)	เสี�ยงิปรัิบลงิต่อิหลังิ	3	ปัจจัยลบ
ยังิคงิกดดัน	ได้แก่	1.		Fed	เดินหน้าลดงิบดุล
และส่งิสัญญาณขึ่�นดอิกเบี�ยแริงิ	 2.	 เงิินเฟ้่อิ
ลงิช้ากว่าคาด	 และ	 3.	 เศึริษัฐกิจยังิอ่ิอินแอิ	
ทำาให้นกัวิเคริาะห์อิาจปรัิบลดคาดการิณ์กำาไริ
บริิษััทจดทะเบียนเพิี�ม	 แนะทยอิยเพิี�มนำ�าหนัก
เข้่าลงิทุนในตริาสาริหนี�ที�ผลตอิบแทนเพิี�มขึ่�น
มาอิยู่ในริะดับที�น่าสนใจ	

นายค้มศิร ประกัอ็บผู้ล หัวหน้า
ศ้ินย์วิเค้ราะห์เศิรษัฐกิัจ้และกัลยุที่ธ์ 
ทิี่สโก้ั	(Mr.Komsorn	Prakobphol,	Head	
of	 Economic	 Strategy	 Unit,	 TISCO	
Economic	Strategy	Unit	 :	TISCO	ESU)		
เปิดเผยว่า	แมว่้าปัจจุบันดัชนตีลาดหุ้นสหรัิฐฯ	
(S&P	500)	 จะปรัิบลงิมาอิยู่ในริะดับ	3,655	
จุด	 ใกล้เคียงิกับริะดับตำ�าสุดในเด้อินมิถุนายน	
แต่ศูึนย์วิเคริาะห์เศึริษัฐกิจและกลยุทธ์ุทิสโก้	
(TISCO	 ESU)	 มอิงิว่า	 มีโอิกาสที�ตลาดหุ้น
สหรัิฐฯ	จะปรัิบตัวลงิต่อิได้อีิก	เพีริาะมีปัจจัย
ลบริอิอิยู่อีิก	3	ปริะการิ	ได้แก่			

ปัจจัยแริก	 ตั�งิแต่เด้อินกันยายน	 2565	 Fed	
มีกำาหนดปรัิบเพิี�มเพีดานสูงิสุดข่อิงิการิ
ลดข่นาดงิบดุลเป็นเด้อินละ	 95,000	 ล้าน
ดอิลลาร์ิสหรัิฐฯ	 จากเดิมที�ปรัิบลดเด้อินละ	
47,500	 ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐฯ	 ซึ�งิจะส่งิผลให้
งิบดุลข่อิงิ	 Fed	 ในช่วงิ	 12	 เด้อินข้่างิหน้าจะ
ลดลงิริวมทั�งิสิ�นปริะมาณ	1.1	-	1.2	ล้านล้าน
ดอิลลาร์ิสหรัิฐฯ	ซึ�งิอิดีตที�	Fed	เดินหน้า	QE	
จะทำาให้	Forward	P/E	ข่อิงิตลาดหุ้นสหรัิฐฯ	
ปรัิบลดลงิ	 ส่งิผลให้ริาคาหุ้นปรัิบลงิตาม	
โดยในการิเดินหน้า	QT	 ริอิบนี�ศูึนย์วิเคริาะห์
เศึริษัฐกิจและกลยุทธ์ุทิสโก้ปริะเมินว่า	 จะส่งิ

ผลให้ในช่วงิปี	2566	Bond	Yield	สหรัิฐฯ	จะ
ปรัิบเพิี�มขึ่�น	20	–	80	bps	ซึ�งิจะส่งิผลกดดัน
ให้ค่า	Forward	P/E	ที�เหมาะสมข่อิงิตลาดหุ้น
สหรัิฐฯ	ลดลงิจากปัจจุบันปริะมาณ	5	-	10%	

ปัจจัยที�สอิงิ	 ด้านอัิตริาเงิินเฟ่้อิ	 แม้	 TISCO	
ESU	 คาดว่า	 อัิตริาเงิินเฟ้่อิจะผ่านจุดสูงิสุด
ไปแล้ว	 แต่แนวโน้มเงิินเฟ้่อิในริะยะยาวยังิมี
ความไม่แน่นอินสูงิว่าจะสามาริถลดลงิเข้่าสู่
ริะดับ	2%	ตามเป้าหมายเงิินเฟ้่อิข่อิงิ	Fed	ได้
หร้ิอิไม่	 เน้�อิงิจากอัิตริาเงิินเฟ้่อิที�เพิี�มขึ่�นใน
ปัจจุบันการิกริะจายตัวในหลายกลุ่มสินค้า	
และมีกริะแสการิเปลี�ยนแปลงิทางิโคริงิสร้ิางิ
เศึริษัฐกิจทั�งิในด้านอุิปสงิค์และอุิปทานที�อิาจ
ทำาให้ในริะยะยาวเงิินจะเฟ้่อิค้างิอิยู่ในริะดับสูงิ	
เช่น	กริะแสนโยบายการิคลังิซึ�งิเอินเอีิยงิไปทางิ
ปริะชานิยม	(Populism)	มากขึ่�น	และทิศึทางิ
นโยบายที�เน้นการิลงิทุนเพ้ี�อิเสริิมสร้ิางิความ
มั�นคงิด้านการิทหาริ	 อิาหาริ	พีลังิงิาน	 และ
เทคโนโลยมีากขึ่�น	โดยเฉพีาะหลงัิเกดิสงิคริาม
รัิสเซีย-ยูเคริน	และความขั่ดแย้งิจีน-ไต้หวัน	

ทั�งินี�	 หากในริะยะยาวเงิินเฟ้่อิยังิมีแนวโน้ม
ทริงิตัวที�ริะดับเกินกว่า	 3%	 จะทำาให้	 Fed	
จำาเป็นต้อิงิใช้นโยบายการิเงิินที�เข้่มงิวดอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	 ซึ�งิจะส่งิผลกดดันต่อิค่า	 P/E	 ข่อิงิ
ตลาดหุ้นให้ลดลงิ	โดยในช่วงิ	5	ย้อินหลังิ	ดัชนี	
S&P	500	ซ้�อิข่ายที�ริะดับ	P/E	เฉลี�ย	18	เท่า	
ซึ�งิ	 TISCO	 ESU	มอิงิว่า	 จากปัจจัยข้่างิต้น
จะทำาให้ในริอิบนี�	P/E	ตลาดหุ้นสหรัิฐฯ	จะลงิ
มาซ้�อิข่ายที�ริะดับปริะมาณ	14	 เท่า	 โดยริะดับ
ดังิกล่าวเป็นริะดับที�เทียบเคียงิมาจากช่วงิ
ปี	 2546	 –	 2558	 ซึ�งิเป็นช่วงิที�ริาคาสินค้า
โภัคภััณฑ์์ปรัิบตัวเพิี�มขึ่�นต่อิเน้�อิงิและเป็น
ปัจจัยหนุนให้เงิินเฟ้่อิทริงิตัวอิยู่ในริะดับสูงิ
เหม้อินในปัจจุบัน	

ปัจจัยที�สาม	 จากการิริวบริวมความเห็นข่อิงิ
นักวิเคริาะห์โดย	 Bloomberg	 พีบว่า	 นัก
วิเคริาะห์เริิ�มปรัิบลดคาดการิณ์ผลปริะกอิบ
การิข่อิงิบริิษััทจดทะเบียนใน	 S&P	 500	 ใน
ช่วงิ	12	เด้อินข้่างิหน้า	(Forward	EPS)	โดย
ได้ปรัิบลดกำาไริบริิษััทจดทะเบียนลงิแล้ว	 1%	
เม้�อิเทียบกับจุดสูงิสุดในช่วงิเด้อินมิถุนายน
โดยมเีพีียงิหุ้นกลุ่มพีลังิงิาน	(Energy)	ที�ยังิถูก
ปรัิบขึ่�นเป็นอิย่างิมากถึงิ	9%	ตามริาคานำ�ามัน
ที�เพิี�มขึ่�นสูงิ	อิย่างิไริก็ตาม	TISCO	ESU	คาด
ว่า	 ในอินาคตมีโอิกาสที�นักวิเคริาะห์จะปรัิบ
ลดกำาไริบริิษััทจดทะเบียนลงิอีิก	ตามแนวโน้ม
เศึริษัฐกิจที�ชะลอิตัวลงิ	และนโยบายการิเงิินที�
เข้่มงิวดขึ่�น	ปริะกอิบกับริาคานำ�ามันในเด้อินที�
ผ่านมาเริิ�มปรัิบลดลงิแริงิ	

ในข่ณะที�ตลาดหุ้นยังิมีความผันผวนสูงิและมี
ปัจจัยกดดันอิยู่หลายปริะการิ	ตลาดตริาสาริ
หนี�เริิ�มกลับมาให้ผลตอิบแทนที�น่าสนใจ	 โดย
ผลตอิบแทนพัีนธุบัตริ	(Bond	yield)	อิายุ	2	
ปี	ข่อิงิสหรัิฐฯ	ได้พุ่ีงิขึ่�นมาอิยู่ที�	4.3%	สูงิสุด
ตั�งิแต่ปี	2550	ส่วนผลตอิบแทนพัีนธุบัตริอิายุ	
10	ปี	สหรัิฐฯ	ก็พุ่ีงิขึ่�นมาแตะริะดับ	4%		ศูึนย์
วิเคริาะห์เศึริษัฐกิจและกลยุทธ์ุทิสโก้มอิงิว่า	
Bond	 yield	 สหรัิฐฯ	 ที�ริะดับ	 4%	 ได้สะท้อิน
ความเสี�ยงิจากการิขึ่�นดอิกเบี�ยข่อิงิ	 Fed	 ไป
มากแล้ว	และปริะเมินว่า	Bond	yield	จะกลับ
มาลดลงิในปีหน้าตามการิทยอิยลดลงิข่อิงิ
อัิตริาเงิินเฟ้่อิและการิชะลอิตัวข่อิงิเศึริษัฐกิจ
โลก	 ดังินั�น	 ศูึนย์วิเคริาะห์เศึริษัฐกิจและกล
ยุทธ์ุทิสโก้จึงิแนะนำาให้นักลงิทุนทยอิยเพิี�มนำ�า
หนักการิลงิทุนในตลาดตริาสาริหนี�ที�ให้ผล
ตอิบแทนที�คุ้มค่ากว่า	ท่ามกลางิเศึริษัฐกิจโลก
ยังิมีความไม่แน่นอินสูงิเช่นในปัจจุบัน		

ทิี่สโก้ัช่� ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เส่�ยงลงต่อ็ 
แนะที่ยอ็ยซื์�อ็ตราสารหน่�ล็อ็กัผู้ลตอ็บแที่น
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ก.ล.ต.นับหนึ�งิ	Filing	ทรัิสต์เพ้ี�อิการิลงิทุนใน
อิสังิหาริิมทรัิพีย์และสิทธิุการิเช่าดับบลิวเอิ
ชเอิ	พีรีิเมี�ยม	โกริท	("WHART")	สำาหรัิบการิ
เพิี�มทุนครัิ�งิที�	7	เพ้ี�อิลงิทนุในอิสังิหาริิมทริพัีย์
สิทธิุการิเช่าและสิทธิุการิเช่าช่วงิข่อิงิ
อิสังิหาริิมทรัิพีย์และทรัิพีย์สินอ้ิ�นที�เกี�ยวข้่อิงิ
เพิี�มเติม	 จำานวน	 5	 โคริงิการิ	 มูลค่าริวมทั�งิ
สิ�นไม่เกิน	 4,050.86	 ล้านบาท	 ชูศัึกยภัาพี
ทรัิพีย์สินบนทำาเลจุดยุทธุศึาสตร์ิการิข่นส่งิ
สินค้า	และผู้เช่าบริิษััทชั�นนำา	ด้านผู้จัดการิกอิงิ
ทรัิสต์	"อินวัุฒน	์จารุิกริสกุล"	มั�นใจทรัิพีย์สิน	
มีศัึกยภัาพีสามาริถสร้ิางิโอิกาสผลตอิบแทน
มั�นคงิให้แก่นักลงิทุนในริะยะยาว	พีริ้อิมหนุน
มูลค่าทรัิพีย์สินริวม	 หลังิลงิทุนเพิี�มแตะ	
51,956.40	 ล้านบาท	 ตอิกยำ�าการิเป็นกอิงิ
ทรัิสต์	Industrial	ที�ใหญ่ที�สุดในไทย

นายอ็นุวัฒน์ จ้ารุกัรสกุัล ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บรษัิัที่ ดับบลิวเอ็ชเอ็ 
เร่ยล เอ็สเตที่ แมเนจ้เม้นท์ี่ จ้ำากััด ใน
ฐานะผู้จัดการิกอิงิทรัิสต์ข่อิงิทรัิสต์เพ้ี�อิการิ
ลงิทุนในอิสังิหาริิมทรัิพีย์และสิทธิุการิเช่า	
ดับบลิวเอิชเอิ	พีรีิเมี�ยม	 โกริท	 ("กอิงิทรัิสต์	
WHART")	 เปิดเผยว่า	 จากสถานการิณ์การิ
แพีริร่ิะบาดข่อิงิโควดิ-19	ตลอิดชว่งิริะยะเวลา	
2	ปีที�ผ่านมา	ผลการิดำาเนนิงิานข่อิงิกอิงิทรัิสต์	
WHART	ยังิคงิอิยู่ในริะดับที�ดีเน้�อิงิจากกลุ่มผู้
เช่าพ้ี�นที�หลักข่อิงิสนิทรัิพีย์ที�อิยู่ในกอิงิทริสัต์	
WHART	นั�น	เป็นกลุ่มผู้เช่าที�ดำาเนินธุุริกิจด้าน
อีิคอิมเมิร์ิซ,	 โลจิสติกส์	 และสินค้าอุิปโภัค-
บริิโภัคเป็นหลัก	 ซึ�งิกลุ่มธุุริกิจดังิกล่าวได้รัิบ
อิานิสงิส์จากวิกฤตการิณ์ดังิกล่าว	และมีการิ
เติบโตในช่วงิที�ผ่านมา	ซึ�งิจากกริณีดังิกล่าวส่งิ
ผลให้ที�ผ่านมา		กอิงิทรัิสต์	WHART	สามาริถ
รัิกษัาอัิตริาการิเช่าพ้ี�นที�	(Occupancy	Rate)	
เฉลี�ยอิยู่ในริะดับที�ไม่น้อิยกว่าร้ิอิยละ	 90	มา

โดยตลอิด	ควบคู่กบัความสามาริถในการิจา่ย
ปริะโยชน์ตอิบแทนต่อิหน่วยแก่ผู้ถ้อิหน่วย
ทรัิสต์ได้อิย่างิสมำ�าเสมอิ		

"	 ช่วงิครึิ�งิปีแริกข่อิงิปี	 2565	 กอิงิทรัิสต์	
WHART	 มีอัิตริาการิเช่าพ้ี�นที�เพิี�มขึ่�นอิยู่ที�
ปริะมาณร้ิอิยละ	 92	 	 ปริะกอิบกับอัิตริาการิ
ต่อิสัญญาเช่าพ้ี�นที�เกินเป้าหมายที�ตั�งิไว้	 ซึ�งิ
เป็นผลมาจากสถานการิณ์ข่อิงิโควิด-19	 ที�
คลี�คลายในทิศึทางิที�ดีขึ่�น	พีร้ิอิมทั�งิเช้�อิว่าหลังิ
จากนี�หากมีการิเปิดปริะเทศึ	นักลงิทุนต่างิชาติ
สามาริถเข้่ามาลงิทุนในภัาคอุิตสาหกริริมได้
สะดวก	 จะส่งิผลให้ภัาคเศึริษัฐกิจโดยริวมใน
ปริะเทศึเติบโตมากขึ่�น	ซึ�งิจะส่งิผลเชิงิบวกต่อิ
กอิงิทรัิสต์	WHART	ด้วยเช่นเดียวกัน"

ล่าสุด	ทางิสำานกังิานคณะกริริมการิกำากับหลัก
ทรัิพีย์และตลาดหลักทรัิพีย์	(ก.ล.ต.)	ได้นบัหนึ�งิ	
Filingในการิอินุญาตเสนอิข่ายหน่วยทรัิสต์	
WHART	สำาหรัิบการิเพิี�มทุนครัิ�งิที�	7	จำานวน
ไมเ่กิน	245	ล้านหนว่	เพ้ี�อิลงิทุนทรัิพีย์สินเพิี�ม
เติมครัิ�งิที�	8	ในอิสังิหาริิมทรัิพีย์	สิทธิุการิเช่า
และสิทธิุการิเช่าช่วงิข่อิงิอิสังิหาริิมทรัิพีย์และ
ทรัิพีย์สินอ้ิ�นที�เกี�ยวข้่อิงิเพิี�มเติม	ริวมทั�งิสิ�นไม่
เกิน	4,050.86	ล้านบาท	เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	
และคาดว่าจะสามาริถเสนอิข่ายหน่วยทรัิสต์
เพิี�มทุน	ในช่วงิไตริมาส	4	ข่อิงิปี	2565

สำาหรัิบทรัิพีย์สินที�กอิงิทรัิสต์	WHART	 จะ
เข้่าลงิทุนในครัิ�งินี�	 ปริะกอิบด้วยการิลงิทุน
ในทรัิพีย์สิน	 ข่อิงิกลุ่มบริิษััท	 ดับบลิวเอิชเอิ	
คอิร์ิปอิเริชั�น	จำากัด	 (มหาชน)	 "WHA"	 	 โดย
แต่ละโคริงิการิมีความโดดเด่นด้านทำาเล
ศัึกยภัาพีที�เป็นจุดเช้�อิมต่อิด้านการิข่นส่งิ
สินค้าในปริะเทศึไทยอิยู่ใกล้กรุิงิเทพี	และพ้ี�นที�	
EEC	สามาริถเช้�อิมต่อิทั�งิสนามบินสุวริริณภูัมิ	

ท่าเร้ิอิแหลมฉบงัิได้สะดวก		จำานวน	5	โคริงิการิ	
ปริะกอิบด้วย

1.			โคริงิการิดับบลิวเอิชเอิ	เมกกะ	โลจิสติกส์	
เซ็นเตอิร์ิ	บางินา-ตริาด	กม.23	โปริเจค3	ตั�งิ
อิยู่ที�	อิำาเภัอิบางิเสาธุงิ	จังิหวัดสมุทริปริาการิ	
มีพ้ี�นที�เช่าอิาคาริริวมปริะมาณ	 34,001.00	
ตาริางิเมตริ

2.			โคริงิการิดับบลิวเอิชเอิ	ซิกโนด	แฟ่คทอิรีิ�

ตั�งิอิยู่ที�	 อิำาเภัอิศึรีิริาชา	 จังิหวัดชลบุรีิ	 พ้ี�นที�
เช่าอิาคาริริวมปริะมาณ	 8,151.00	 ตาริางิ
เมตริ

3.			โคริงิการิดับบลิวเอิชเอิ	เมกกะ	โลจิสติกส์	
เซ็นเตอิร์ิ	เทพีารัิกษ์ั	กม.21

ตั� งิ อิ ยู่ ที� 	 อิำา เ ภัอิบ า งิ เ ส า ธุ งิ 	 จั งิ ห วั ด
สมุทริปริาการิ	 มีข่นาดพ้ี�นที�เช่าอิาคาริริวม
ปริะมาณ	30,311.00	ตาริางิเมตริ

4.	โคริงิการิดับบลิวเอิชเอิ-เคพีีเอ็ิน	เมกกะโล
จิสติกส์เซ็นเตอิริ์บางินา-ตริาด	 กม.23	 โปริ
เจค	 2	 ตั�งิอิยู่ที�	 อิำาเภัอิบางิเสาธุงิ	 จังิหวัด
สมุทริปริาการิ	 ข่นาดพ้ี�นที�เช่าอิาคาริริวม
ปริะมาณ	19,796.00	ตาริางิเมตริ

5.		โคริงิการิดับบลิวเอิชเอิ	เซ็นทรัิล	เมกกะ	โล
จิสติกส์	เซ็นเตอิร์ิ	วังิน้อิย	63		

ตั� งิ อิ ยู่ ที� 	 อิำา เ ภั อิ วั งิ น้ อิ ย 	 จั งิ ห วั ด
พีริะนคริศึรีิอิยุธุยา	ข่นาดพ้ี�นที�เช่าอิาคาริริวม
ปริะมาณ	67,704.00	ตาริางิเมตริ

กั.ล.ต.ไฟเข่ยว นับหน่�งไฟลิ�ง 
กัอ็งที่รัสต์ WHART เพิ�มทุี่นค้รั�งท่ี่� 7 
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"พ้ี�นที�เช่าอิาคาริริวม	5	 โคริงิการิ	 จำานวน	
159,963	 ตาริางิเมตริ	 มีผู้เช่าหลักเป็น
บริิษััทชั�นนำาที�มีช้�อิเสียงิ	 เช่น	 บริิษััท	 ซีอิาร์ิ
ซี	 ไทวัสดุ	 จำากัด,	 บริิษััท	 เคอิรีิ�	 โลจิสติคส์	
(ปริะเทศึไทย)	จำากัด	และบริิษััท	ดีเคเอิสเอิช	
(ปริะเทศึไทย)	จำากัด	เป็นต้น		ภัายหลังิจาก
การิลงิทุนเพิี�มในครัิ�งินี�	 จะส่งิผลให้	 กอิงิ
ทรัิสต์	WHART	 มีการิลงิทุนในทรัิพีย์สิน
หลักริวมทั�งิสิ�นเป็น	 39	 โคริงิการิ	 จาก
ทรัิพีย์สิน	ณ	ปัจจุบันจำานวน	34	โคริงิการิ	
ซึ�งิสอิดคล้อิงิกับนโยบายข่อิงิกอิงิทรัิสต์	
WHART	 ที�ลงิทุนในทรัิพีย์สินคุณภัาพีริะ
ดับพีรีิเมี�ยมทุกปีอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 โดยมี	 ดับ
บลิวเอิชเอิกรุ๊ิปเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้
บริิหาริอิสังิหาริิมทรัิพีย์ที�มีปริะสบการิณ์
และเชี�ยวชาญในการิบริิหาริทรัิพีย์สิน"	

ภัายหลังิจากการิลงิทุนเพิี�มเติมครัิ�งินี�แล้ว
เสร็ิจ	 จะส่งิผลให้	 กอิงิทรัิสต์	WHART	 มี

มูลค่าทรัิพีย์สินริวมข่อิงิกอิงิทริัสต์	 แตะที�
ริะดับกว่าปริะมาณ	 51,956.40	 ล้านบาท	
และมีพ้ี�นที�เช่าภัายใต้การิบริิหาริเพิี�มขึ่�น
เป็น	1,743,696.80ตาริางิเมตริ	พ้ี�นที�ส่วนที�
จอิดริถ	32,650.19	ตาริางิเมตริ	และพ้ี�นที�
เช่าหลังิคา	450,777.29		ตาริางิเมตริ		ซึ�งิ
ทำาให้กอิงิทรัิสต์	WHART	 เป็นกอิงิทรัิสต์	
Industrial	 ที�มีมูลค่าสินทรัิพีย์ริวมใหญ่
ที�สุดในไทย	โดดเด่นดว้ยทรัิพีย์สินที�ตั�งิอิยู่ใน
จุดยุทธุศึาสตร์ิด้านโลจิสติกส์ข่อิงิปริะเทศึ	
และความหลากหลายข่อิงิกลุ่มผู้เช่า	 มี
สัญญาเช่าริะยะยาว		

	"การิเพิี�มทุนในครัิ�งินี�	เพ้ี�อิลงิทนุในทรัิพีย์สิน
หลักเพิี�มเติมในทรัิพีย์สินที�มีศัึกยภัาพี	 	 ที�
มีสัญญาเฉลี�ยริะยะยาวโดยกลุ่มผู้เช่าใน
กลุ่มธุุริกิจที�มั�นคงิและเติบโต	 	 โดยภัาย
หลังิการิเข้่าลงิทุนกอิงิทรัิสต์จะมีผู้เช่ากลุ่ม
ธุุริกิจหลัก	 ได้แก่	 กลุ่มผู้ให้บริิการิโลจิสติ

กส์	 (3PLs)	 ในสัดส่วนร้ิอิยละ	 42	 ข่อิงิ
ริายได้เฉพีาะพ้ี�นที�ส่วนที�มีผู้เช่า	 กลุ่มธุุริกิจ
สินค้าอุิปโภัคบริิโภัค	 (FMCG)	 ในสัดส่วน
ร้ิอิยละ	 20	ข่อิงิริายได้เฉพีาะพ้ี�นที�ส่วนที�มี
ผู้เช่า	 และกลุ่มการิพีาณิชย์อิิเล็กทริอินิกส์	
(E-commerce)	ในสัดส่วนร้ิอิยละ	15	ข่อิงิ
ริายได้เฉพีาะพ้ี�นที�ส่วนที�มีผู้เช่า"

นอิกจากนี�กอิงิทรัิสต์	WHART	ได้มปีริะมาณ
การิจ่ายปริะโยชน์ตอิบแทนต่อิหน่วยแก่
ผู้ถ้อิหน่วยทรัิสต์ภัายหลังิการิลงิทุนใน
ทรัิพีย์สินหลักเพิี�มเติมครัิ�งิที�	8	เท่ากับ	0.80	
บาทต่อิหน่วย	 สำาหรัิบริอิบปริะมาณการิณ์
ตั�งิแต่วันที�	1	มกริาคม	2566	ถึงิ	วันที�	31	
ธัุนวาคม	 2566	 เพิี�มขึ่�นจากปริะมาณการิ
จ่ายปริะโยชน์ตอิบแทนจากทรัิพีย์สินเดิม
ข่อิงิกอิงิทรัิสต์	WHART	สำาหรัิบริอิบริะยะ
เวลาบัญชีเดียวกัน	ซึ�งิเท่ากับ	0.78	บาทต่อิ
หน่วย
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อิ็นไซ์ด์ Business
"แม็ค้กัรุ�ป" สานต่อ็ 

" โค้รงกัารแม็ค้กัรุ�ปฝึึกัสอ็นเย็บผู้้าพัฒนาอ็าช่พ"
จั้ดพิธ่มอ็บประกัาศิน่ยบัตรผู้้้สำาเร็จ้กัารอ็บรม รุ่นท่ี่� 6

"ตลาดหลักัที่รัพย์ฯ 
ชวนค้นไที่ยวัดระดับค้วามร้้ด้านกัารเงิน"

"SVT" ต้อ็นรับ กัลุ่มนักัลงทุี่น บล.ทิี่สโก้ั 
ในโอ็กัาสเข้าเย่�ยมชมธุรกิัจ้

"จ้ร่พร จ้ารุกัรสกุัล" 
แม่ทัี่พหญิ่งค้นเก่ังแห่ง WHA Group

ค้ว้ารางวัล Thailand Top CEO of The Year 2022
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