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บริิษััท	ดับบลิิวเอิชเอิ	คอิร์ิปอิเริชั�น	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	
ดับบลิิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	เผยในช่วงิคริ่�งิแริกข่อิงิป	ี2565	ทั�งิสี�กลุ่ิมธุุริกิจ
ข่อิงิบริิษััทฯ	 เติิบโติอิย่างิแข็่งิแกริ่งิ	 ได้แก่	 กลุ่ิมโลิจิสติิกส์	 นิคม
อุิติสาหกริริม	สาธุาริณููปโภคแลิะพลัิงิงิาน	แลิะดิจิทัลิแพลิติฟอิร์ิม	
ท่ามกลิางิสภาพเศริษัฐกิจข่อิงิปริะเทศที�เริิ�มมีสัญญาณูการิฟ้�น
ตัิวในด้านบวกแลิะแนวโน้มการิลิงิทุนที�สดใส	 โดยบริิษััทฯ	 มีริาย
ได้แลิะส่วนแบ่งิกำาไริปกติิ	อิยู่ที�	4,400	ล้ิานบาท	เพิ�มข่่�นกว่าร้ิอิย
ลิะ	30	 เม้�อิเทียบกับปีที�ผ่านมา	แลิะมีสินทรัิพย์ริวม	ณู	วันที�	30	
มิถุุนายน	พ.ศ.	2565	ริวมมูลิค่าทั�งิสิ�น	86,400	ล้ิานบาท	โดยคงิ
อัินดับความน่าเช้�อิถุ้อิที�ริะดับ	"A-"

ดับบลิิวเอิชเอิ	 กรุิ�ป	 คาดว่าบริิษััทฯ	 จะมีผลิปริะกอิบการิสูงิเป็น
ปริะวัติิการิณ์ูในปี	2565	ด้วยคาดการิณ์ูอิตัิริาการิเติิบโติข่อิงิริาย
ได้ริวมแลิะส่วนแบ่งิกำาไริปกติิจะอิยู่ที�ร้ิอิยลิะ	20	แลิะกำาไริจากการิ
ดำาเนินงิาน	(EBITDA)	เกินร้ิอิยลิะ	40	โดยในไติริมาสที�	4	ข่อิงิปีนี�	
บริิษััทฯ	 ยังิตัิ�งิเป้าที�จะข่ายสินทรัิพย์ข่นาด	 208,000	ติริ.ม.	 เข้่า
กอิงิทรัิสต์ิ	WHART[1]	แลิะ	WHAIR[2]	มูลิค่าริวม	5,400	ล้ิาน
บาท	อีิกด้วย

นางสาวจรีีพรี จารีุกรีสกุล ปรีะธานคณะกรีรีมการี
บริีษััท และปรีะธานเจ้าหน้าที�บริีหารีกลุ�ม บริีษััท 
ดัับบลิวเอชเอ คอร์ีปอเรีชั�น จำากัดั (มหาชน)	กล่ิาวว่า	
"เริาจะยังิดำาเนนิการิติามแผนโริดแมพการิทริานสฟอิร์ิมอิงิค์กริสู่
ดิจิทัลิในทุกกลุ่ิมธุุริกิจข่อิงิเริาอิยา่งิต่ิอิเน้�อิงิ	โดยใชเ้ทคโนโลิยแีลิะ
นวัติกริริมอัิจฉริิยะ	 ควบคู่ไปกับการิรัิกษัางิบดุลิที�แข็่งิแกร่ิงิ	 แลิะ
สร้ิางิผลิติอิบแทนที�ดีให้กับผู้ถุ้อิหุ้นข่อิงิเริา	ติามแผนกลิยุทธ์ุการิ
เติิบโติแลิะการิลิงิทุนริะยะเวลิา	5	ปี	ด้วยงิบ	50,000	ล้ิาน"

-แนวโน้มปี	2565	แลิะอินาคติเติิบโติยั�งิย้น-

·	กลุ่ิมธุุริกิจโลิจิสติิกส์	คาดวา่	ปี	2565	จะเปน็ปีแห่งิความรุ่ิงิโริจน์	
หลัิงิจากผลิปริะกอิบการิในคริ่�งิแริกข่อิงิปีเป็นที�นา่ปริะทับใจ	แลิะมี
โคริงิการิที�เติรีิยมส่งิมอิบในคร่ิ�งิหลัิงิข่อิงิปีอีิกหลิายโคริงิการิ	ริวม
ไปถุ่งิการิเปิดตัิวอิาคาริคลัิงิสินค้าแลิะอิาคาริสำานักงิานมูลิค่าสูงิ
ใหม	่ๆ 	โดยธุุริกิจโลิจิสติิกส์ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	ยังิคงิมุง่ิมั�นเน้นการิ
จัดหาบริิการิที�สามาริถุสร้ิางิมูลิค่าเพิ�มให้แก่ลูิกค้า	ด้วยนวัติกริริม
อัิจฉริิยะ	ริวมถุ่งิความร่ิวมม้อิกับธุุริกิจสติาร์ิทอัิพต่ิางิๆ

ในคร่ิ�งิแริกข่อิงิป	ี2565	กลุ่ิมธุุริกิจโลิจิสติิกส์	ได้ส่งิมอิบพ้�นที�ริวม	
194,300	ติริ.ม.	แบ่งิอิอิกเป็นโคริงิการิคลัิงิสินค้าใหม่แลิะสัญญา
เช่าพ้�นที�ใหม่จำานวน	 98,200	 ติริ.ม.	 แลิะสัญญาเช่าริะยะสั�นอีิก	
96,100	ติริ.ม.ทั�งินี�	การิแพร่ิริะบาดข่อิงิโควิด-19	แลิะผลิกริะทบที�
มต่ีิอิพฤติิกริริมผู้บริิโภค	ส่งิผลิให้เกิดความต้ิอิงิการิเช่าคลัิงิสินค้า
ริะยะสั�นเพิ�มมากข่่�น	 โดยเฉพาะจากธุุริกิจสินค้าอุิปโภคบริิโภค	
ธุุริกิจอีิคอิมเมิร์ิซ	 ธุุริกิจจัดส่งิสินค้าแบบด่วน	 ริวมไปถุ่งิตัิวแทน
ให้บริิการิด้านโลิจิสติิกส์	 (3PL)	 สำาหรัิบในช่วงิเวลิาที�เหล้ิอิข่อิงิปี	
2565	 จะมีการิส่งิมอิบโคริงิการิคลิังิสินค้าใหม่	 ๆ	 ริวมพ้�นที�กว่า	
51,000	 ติริ.ม.	 นอิกจากนี�	 จะมีการิเปิดตัิวโคริงิการิคลัิงิสินค้า
ดับบลิิวเอิชเอิ	เมกกะ	โลิจิสติิกส์ใหมอี่ิก	2	โคริงิการิ	แลิะพ้�นที�ส่วน
ต่ิอิข่ยายข่อิงิโคริงิการิดับบลิิวเอิชเอิ	เมกกะ	โลิจิสติิกส์	เซ็นเติอิร์ิ	
เทพารัิกษ์ั	กม.	21	(WHA	Mega	Logistics	Center	Theparak	
KM.	21)	ริวมพ้�นที�ทั�งิสิ�นกว่า	420,000	ติริ.ม.

ทั�งินี�	ธุุริกิจโลิจิสติิกส์ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิยังิคงิมอิงิหาเทคโนโลิยีแลิะ
นวัติกริริมอัิจฉริิยะอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	ริวมไปถุ่งิความร่ิวมมอ้ิกับธุุริกิจ
สติาร์ิทอัิพต่ิางิ	ๆ 	เพ้�อิส่งิมอิบบริิการิที�มมีลูิค่าเพิ�มให้แก่ลูิกค้า	โดย
ข่อิบเข่ติที�อิยู่ริะหว่างิการิศ่กษัา	 ได้แก่	 คลัิงิสินค้าอัิจฉริิยะ	 การิ
ปริะยุกต์ิใช้เทคโนโลิยีควอินตัิมคอิมพิวติิ�งิ	 แลิะการิข่นส่งิที�เป็น
มิติริต่ิอิสิ�งิแวดล้ิอิม

คาดปี	65	ผลิปริะกอิบการิสูงิ
เป็นปริะวัติิการิณ์ู	พร้ิอิมก้าวสู่การิเป็น	

Tech	Company	ในปี	2567
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หลัิงิจากที�ได้ลิงิทุนถุ้อิหุ้นในบริิษััท	สติอิเริจ	
เอิเชีย	จำากัด	(Storage	Asia)	ผู้ให้บริิการิให้
เช่าพ้�นที�จัดเก็บทรัิพย์สินส่วนบุคคลิริะดับ
พรีิเมียม	แลิะบริิษััท	จิซทิกซ์	จำากัด	(Giztix)	
สติาร์ิทอัิพผู้ให้บริิการิแพลิติฟอิร์ิมดิจิทัลิ
ด้านอีิโลิจิสติิกส์	 แล้ิว	 ล่ิาสุด	 ดับบลิิวเอิ
ชเอิ	 กรุิ�ป	 ยังิได้ลิงิทุนในบริิษััทสติาร์ิทอัิพ
อีิคอิมเมิร์ิซอีิก	2	แห่งิ	ค้อิ	บริิษััท	เมอิร์ิคูลิาร์ิ	
จำากัด	(Mercular)	สติาร์ิทอัิพอีิคอิมเมิร์ิซ
ผู้เชี�ยวชาญด้านผลิิติภัณูฑ์์ไลิฟ์สไติล์ิแลิะ
เทคโนโลิยี	 แลิะ	 บริิษััท	 มั�งิมี	 อีิคอิมเมิร์ิซ	
จำากัด	(Mungmee)	สติาริท์อัิพอีิคอิมเมร์ิิซ	
B2B	ที�มุง่ิปฏิิวัติิการิค้าแบบดั�งิเดิมข่อิงิไทย
ให้ทันสมยัด้วยการิใช้เทคโนโลิยี	แลิะข้่อิมลูิ
แบบบูริณูาการิเพ้�อิปรัิบริะบบการิ	ทำางิาน
ข่อิงิผู้ใช้งิานให้เป็นรูิปแบบดิจิทัลิ	 โดยการิ
ลิงิทุนในธุุริกิจสติาริ์ทอัิพเหล่ิานี�	 ดับบลิิว
เอิชเอิ	 กรุิ�ป	 มีเป้าหมายที�จะผสานความ
ร่ิวมมอ้ิแลิะกิจกริริมทางิธุุริกิจเข้่ากับริะบบ
นเิวศโลิจสิติิกส์ที�แข็่งิแกริง่ิข่อิงิบริิษััทฯ	ซ่�งิ
ริวมถุ่งิคลัิงิสินค้าแลิะศูนย์กริะจายสินค้า
ริะดับพรีิเมียม

นอิกจากนี�	 กลุ่ิมธุุริกิจโลิจิสติิกส์	 ยังิมี
สำานักงิานให้เช่าริะดับเวิลิด์คลิาสพร้ิอิม
สิ�งิอิำานวยความสะดวกคริบครัินแลิะ
การิอิอิกแบบที�ยอิดเยี�ยมถุ่งิ	 6	 แห่งิ	 ใน
กรุิงิเทพฯ	 แลิะสมุทริปริาการิ	 ริวมพ้�นที�	
100,000	ติริ.ม.	 ซ่�งิริวมถุ่งิดับบลิิวเอิชเอิ	

ทาวเวอิริ์	 สำานักงิานใหญ่แห่งิใหม่ข่อิงิบริิ
ษััทฯ	 ในย่านบางินา	แลิะ	WHA	KW	S25	
โคริงิการิสำานกังิานล่ิาสุด	ซ่�งิคาดวา่จะแลิว้
เสร็ิจในริาวกลิางิปี	2566

·	 กลุ่ิมธุุริกิจนิคมอุิติสาหกริริม	 ยังิคงิ
ติอิกยำ�าติำาแหน่งิการิเป็นผู้นำาด้านนิคม
อุิติสาหกริริมในปริะเทศไทย	 แลิะข่ยาย
ธุุริกิจในเวียดนามให้เติิบโติมากข่่�น	 โดยใน
คร่ิ�งิแริกข่อิงิปี	 2565	 บริิษััทฯ	 สามาริถุ
ทำายอิดข่ายที�ดินทั�งิในปริะเทศไทยแลิะ
เวียดนามได้ถุ่งิ	513	ไร่ิ

ในปริะเทศไทย	 บริิษััท	 ดับบลิิวเอิชเอิ	 อิิน
ดัสเติรีิยลิ	ดีเวลิลิอิปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	
เป็นผู้พัฒนานิคมอุิติสาหกริริมที�มีความ
พร้ิอิมที�จะต้ิอินรัิบนักลิงิทุนด้วยพ้�นที�
อุิติสาหกริริมพร้ิอิมข่ายกว่า	4,250	ไร่ิ	ใน
ทำาเลิยุทธุศาสติริ์	 บริิษััทฯ	 ได้พัฒนานิคม
อุิติสาหกริริมดับบลิิวเอิชเอิ	 ริะยอิงิ	 36	
จนเสร็ิจสมบูริณ์ูแล้ิว	 โดยมีพ้�นที�ทั�งิหมด	
1,281	 ไร่ิ	 ในข่ณูะที�การิก่อิสร้ิางิพ้�นที�ส่วน
ข่ยายข่อิงินิคมอุิติสาหกริริมดับบลิิวเอิชเอิ
อีิสเทิร์ินซีบอิร์ิด	4	(WHA	ESIE	4)	ข่นาด	
573	 ไร่ิ	 คาดว่าจะแล้ิวเสร็ิจในไติริมาสที�	
4	 ปี	 2565	 แลิะจะเริิ�มก่อิสร้ิางิโคริงิการิ
นิคมอุิติสาหกริริมดับบลิิวเอิชเอิ	 อิินดัสเติ
รีิยลิ	เอิสเติท	ริะยอิงิ	(WHA	IER)	ในเด้อิน
ตุิลิาคมนี�

เม้�อิต้ินเด้อินที�ผ่านมา	ดับบลิิวเอิชเอิ	อิินดัส
เติรีิยลิ	ดีเวลิลิอิปเมนท์	ได้ลิงินามในสัญญา
ซ้�อิข่ายที�ดินข่นาด	 600	 ไร่ิ	 กับบริิษััท	 บี
วายดี	(ปริะเทศไทย)	จำากัด	ผู้ผลิิติริถุยนต์ิ
ไฟฟ้าชั�นนำาข่อิงิจีน	 ที�นิคมอุิติสาหกริริม
ดับบลิิวเอิชเอิ	 ริะยอิงิ	 36	 ซ่�งิเป็นการิซ้�อิ
ข่ายที�ดินครัิ�งิใหญ่ที�สุดในริอิบ	20	 ปี	 โดย
คาดว่าโริงิงิานผลิิติริถุไฟฟ้าแห่งิใหม่นี�จะ
เริิ�มดำาเนินการิในปี	 2567	 ด้วยกำาลัิงิการิ
ผลิิติริถุยนต์ิไฟฟ้าจำานวน	 150,000	 คัน
ต่ิอิปี	 การิข่ายที�ดินครัิ�งินี�แสดงิให้เห็นว่า	
นักลิงิทุนต่ิางิชาติิให้ความสนใจกับนิคม
อุิติสาหกริริมข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิอิย่างิต่ิอิ
เน้�อิงิ	 นอิกจากนั�น	 ดีลิครัิ�งินี�ยังิย้นยันถุ่งิ
บทบาทข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 กรุิ�ป	 ในฐานะ
บริิษััทฯ	 ที�มีบทบาทสำาคัญในการิจัดตัิ�งิ
คลัิสเติอิร์ิยานยนต์ิข่อิงิปริะเทศไทยใน
พ้�นที�อีิอีิซีติลิอิด	 20	 ปีที�ผ่านมา	 ติลิอิด
จนเป็นผู้พัฒนานิคมอุิติสาหกริริมชั�นนำาที�
สนับสนุนวิสัยทัศน์ข่อิงิปริะเทศไทยในการิ
เป็นศูนย์กลิางิยานยนต์ิไฟฟ้าในภูมิภาค
เอิเชียติะวันอิอิกเฉียงิใต้ิ	จนถุ่งิปัจจุบัน	ดับ
บลิิวเอิชเอิ	 กรุิ�ป	 มีความภาคภูมิใจในการิ
เป็นที�ตัิ�งิข่อิงิโริงิงิานผลิิติริถุยนต์ิแลิะชิ�น
ส่วนยานยนต์ิถุ่งิ	277	ริายจากทั�วโลิก

คาดปี	65	ผลิปริะกอิบการิสูงิ
เป็นปริะวัติิการิณ์ู	พร้ิอิมก้าวสู่การิเป็น	
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ในปริะเทศเวียดนาม	 หลัิงิจากปริะสบความ
สำาเร็ิจจากโคริงิการิในจังิหวัดเหงิะอิาน	ดับบ
ลิิวเอิชเอิ	อิินดัสเติรีิยลิ	ดีเวลิลิอิปเมนท์	ยังิคงิ
ยุทธุศาสติร์ิในการิข่ยายนิคมอุิติสาหกริริม
ไปยังิจังิหวัดหลัิกๆอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	โดยในส่วน
ข่อิงิเข่ติอุิติสาหกริริมดับบลิิวเอิชเอิ	 อิินดัส
เติรีิยลิ	โซน	1	–	เหงิะอิาน	เฟส	1	ข่นาด	900	
ไร่ิ	ได้พัฒนาเสร็ิจสมบูริณ์ูแล้ิว	คริบครินัด้วย
โคริงิสร้ิางิพ้�นฐาน	 สาธุาริณููปโภค	 แลิะการิ
ดูแลิสิ�งิแวดลิ้อิมคุณูภาพสูงิสุด	 โดยพ้�นที�
ร้ิอิยลิะ	 76	 ข่อิงิเฟสที�	 1	 ได้ปล่ิอิยเช่าให้กับ
ลูิกค้าในภาคอุิติสาหกริริมต่ิางิ	 ๆ	 อิาทิ	 ชิ�น
ส่วนยานยนต์ิ	 การิแปริริูปอิาหาริ	พลัิงิงิาน
แสงิอิาทติิย์	วัสดุก่อิสร้ิางิ	แลิะอิิเล็ิกทริอินกิส์	
โดยมีการิลิงิทุนโดยติริงิจากต่ิางิปริะเทศ
จำานวน	 500	 ล้ิานเหรีิยญสหรัิฐ	 ซ่�งินับว่า
มากที�สุดในจังิหวัดเหงิะอิาน	 ทั�งินี�จากการิ
คาดการิณ์ูความต้ิอิงิการิที�ดินอุิติสาหกริริม
ที�สูงิข่่�น	บริิษััทฯ	จ่งิเร่ิงิก่อิสร้ิางิเฟส	2	ข่นาด	
2,215	 ไร่ิ	 ซ่�งิข่ณูะนี�อิยู่ในริะหว่างิการิดำาเนิน
การิก่อิสร้ิางิ

นอิกจากนี�	บริิษััทฯ	กำาลัิงิวางิแผนที�จะพัฒนา
เข่ตินิคมอุิติสาหกริริม	 ข่นาด	 5,625	 ไร่ิ	
ริวมส่วนต่ิอิข่ยายในจังิหวัดถัุ�งิหัว	 ซ่�งิอิยู่ใน
ริะหว่างิการิข่อิอินุมติัิโคริงิการิ	จังิหวัดถัุ�งิหัว
เป็นจังิหวดัที�มปีริะชากริมากที�สุดเป็นอัินดับ	3	
ข่อิงิเวยีดนาม	แลิะมทีำาเลิที�ตัิ�งิยุทธุศาสติร์ิใกล้ิ
กับกรุิงิฮานอิยแลิะท่าเร้ิอินำ�าล่ิกแหล็ิกเฮวี�ยน	
โดยโคริงิการิ	 'WHA	Smart	 Technology	
Industrial	Zone	–	Thanh	Hoa'	ซ่�งิตัิ�งิอิยู่

ใกล้ิเม้อิงิหลัิกข่อิงิจังิหวัด	พร้ิอิมที�จะริอิงิรัิบ
ความต้ิอิงิการิข่อิงินักลิงิทุนด้านเทคโนโลิยี
มูลิค่าสูงิ	แลิะการิข่ยายโคริงิการิ	'Northern	
Technology	Corridor'	ข่อิงิเวียดนาม

เม้�อิเร็ิว	ๆ	นี�	 ดับบลิิวเอิชเอิ	อิินดัสเติรีิยลิ	ดี
เวลิลิอิปเมนท์	 ได้ลิงินามบันท่กความเข้่าใจ
สำาหรัิบโคริงิการินิคมอุิติสาหกริริมแห่งิที�	 3	
ข่อิงิปริะเทศเวียดนาม	 ในจังิหวัดกว๋างินาม	
บนพ้�นที�ข่นาด	2,500	ไร่ิ	โดยโคริงิการิ	'WHA	
Smart	Eco	Industrial	Zone	–	Quang	Nam'	
ซ่�งิตัิ�งิอิยู่ในทำาเลิยุทธุศาสติริ์	 ใจกลิางิภาค
กลิางิ	ใกล้ิจังิหวัดดานังิแลิะกว๋างิหงิาย	ซ่�งิใน
อินาคติ	 โซนอุิติสาหกริริมเชิงินิเวศอัิจฉริิยะ
แห่งินี�	ตัิ�งิเป้าที�จะริอิงิรัิบอุิติสาหกริริมไฮเทค
สะอิาด	 ไม่ว่าจะเป็นอุิติสาหกริริมยานยนต์ิ	
เคร้ิ�อิงิกลิ	ไฟฟ้า	อิิเล็ิกทริอินกิส์	โทริคมนาคม	
การิแพทย์	หร้ิอิโลิจิสติิกส์

·	กลุ่ิมธุุริกิจสาธุาริณููปโภคแลิะพลิงัิงิาน	ดับบ
ลิิวเอิชเอิ	ยทิูลิิตีิ�ส์	แอินด์	พาวเวอิร์ิ	(WHAUP)	
ยังิเดินหน้าข่ยายธุุริกิจสาธุาริณููปโภคทั�งิ
ภายในแลิะภายนอิกนิคมอุิติสาหกริริม
ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 ทั�งิในปริะเทศไทยแลิะ
เวียดนาม	 พร้ิอิมข่ยายพอิร์ิทธุุริกิจด้าน
พลัิงิงิานด้วยการิพัฒนาโซลูิชันพลัิงิงิาน
หมุนเวียนที�เปี�ยมด้วยนวัติกริริม	 โดยเฉพาะ
ธุุริกิจพลัิงิงิานแสงิอิาทิติย์

ด้านสาธุาริณููปโภค	 ดับบลิิวเอิชเอิ	 ยูทิลิิตีิ�ส์	
แอินด์	พาวเวอิร์ิ	 (WHAUP)	 ยังิคงิเดินหน้า

ข่ยายผลิิติภัณูฑ์์แลิะการิบริิการิอิย่างิต่ิอิ
เน้�อิงิ	 โดยเน้นไปที�ผลิิติภัณูฑ์์นำ�าเพิ�มมูลิค่า	
เช่น	นำ�าอุิติสาหกริริมคุณูภาพสูงิ	(Premium	
Clarified	Water)	 แลิะนำ�าปริาศจากแริ่ธุาติุ	
สำาหรัิบปริะเทศไทย	 ในช่วงิคร่ิ�งิแริกข่อิงิ
ปี	 2565	WHAUP	 มีปริิมาณูการิจำาหน่าย
นำ�าเพ้�อิอุิติสาหกริริมคุณูภาพสูงิแลิะการิ
บำาบัดนำ�าเสีย	 สูงิข่่�นร้ิอิยลิะ	 10	 เป็น	 62.3	
ล้ิานลูิกบาศก์เมติริ	 ในข่ณูะที�ปริิมาณูการิ
จำาหน่ายผลิิติภัณูฑ์์นำ�าเพิ�มมูลิค่า	เพิ�มข่่�นกว่า
ร้ิอิยลิะ	19	เป็น	2.5	ล้ิานลูิกบาศก์เมติริ	เม้�อิ
เทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปีที�ผ่านมา	 แลิะ
เม้�อิเร็ิว	ๆ	นี�	WHAUP	ยังิได้สร้ิางิโริงิผลิิตินำ�า
เพ้�อิอุิติสาหกริริมคุณูภาพสูงิแลิะโริงิบำาบัด
นำ�าเสียแห่งิใหม่ในนิคมอุิติสาหกริริมดับบ
ลิิวเอิชเอิ	 ริะยอิงิ	 36	 กำาลัิงิการิผลิิติริวม	
3.3	 ล้ิานลูิกบาศก์เมติริต่ิอิปี	 เฉพาะในส่วน
ข่อิงิผลิิติภัณูฑ์์นำ�าเพิ�มมูลิค่านั�น	WHAUP	 มี
การิพัฒนาโคริงิการินำ�าเพ้�อิอุิติสาหกริริม
คุณูภาพสูงิสำาหรัิบผู้ผลิิติไฟฟ้าริายเล็ิกริาย
ใหม่	 (SPP)	 แล้ิวเสร็ิจด้วยกำาลัิงิการิผลิิติ
ริวม	 1.4	 ล้ิานลูิกบาศก์เมติริต่ิอิปี	 แลิะยังิมี
การิพัฒนาโริงิงิานผลิิตินำ�าปริาศจากแร่ิธุาตุิ
ในนิคมอุิติสาหกริริมเอิเชียที�มีกำาลัิงิการิ
ผลิิติ	 1	 ล้ิานลูิกบาศก์เมติริต่ิอิปี	 ดำาเนินการิ
ใกลิ้เสร็ิจสิ�นแล้ิว	 นอิกจากนี�	 WHAUP	 ยังิ
ได้เซ็นสัญญาซ้�อิข่ายนำ�ากับลูิกค้าที�ต้ิอิงิใช้
นำ�าจำานวนมาก	 ซ่�งิอิยู่ในกลุ่ิมอุิติสาหกริริม
การิผลิิติไฟฟ้า	 กลุ่ิมอิุติสาหกริริมทางิการิ
แพทย์	 อุิติสาหกริริมการิผลิิติแผงิพลัิงิงิาน
แสงิอิาทิติย์

คาดปี	65	ผลิปริะกอิบการิสูงิ
เป็นปริะวัติิการิณ์ู	พร้ิอิมก้าวสู่การิเป็น	
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สำาหรัิบปริะเทศเวียดนาม	 WHAUP	 มี
โคริงิการินำ�าที�อิยู่ริะหว่างิการิดำาเนินการิ	
3	 โคริงิการิ	 [3]	 ผลิการิดำาเนินงิานมีการิ
เติิบโติเพิ�มข่่�นอิย่างิมากถุ่งิร้ิอิยลิะ	22	เม้�อิ
เทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิข่อิงิปี	 2565	
โดยเพิ�มข่่�นเป็น	 12.8	 ล้ิานลูิกบาศก์เมติริ	
เน้�อิงิจากมีฐานลูิกค้าแลิะพ้�นที�คริอิบคลุิม
การิให้บริิการินำ�าปริะปามากข่่�น

ด้านพลัิงิงิาน	 ดับบลิิวเอิชเอิ	 ยูทิลิิตีิ� ส์	
แอินด์	 พาวเวอิริ์	 ยังิคงิข่ยายพอิริ์ทการิ
ลิงิทุนอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิด้วยการิพัฒนาโซลูิชัน
พลัิงิงิานหมุนเวียน	 โดยเฉพาะพลัิงิงิาน
แสงิอิาทิติย์	 โดยในคร่ิ�งิแริกข่อิงิปี	 2565	
WHAUP	 มีกำาลัิงิการิผลิิติไฟฟ้าโซลิาร์ิ
รูิฟท็อิปติามสัดส่วนการิถุ้อิหุ้น	 (Equity	
MW)	จำานวน	62	เมกะวัติต์ิ	ในข่ณูะที�อีิก	64	
เมกะวัติต์ิอิยู่ริะหว่างิดำาเนินการิก่อิสร้ิางิ	
นอิกจากนี�	 ในช่วงิคร่ิ�งิแริกข่อิงิปี	 2565	
ยังิได้มีการิลิงินามโคริงิการิพลัิงิงิานแสงิ
อิาทติิย์กับผู้ใช้ในภาคอิตุิสาหกริริมใหมอี่ิก	
15	โคริงิการิ	คิดเป็นกำาลัิงิการิผลิิติริวม	34	
เมกะวัติต์ิ

ทั�งินี�	โคริงิการิโซลิาริรู์ิฟท็อิปข่อิงิบริิษััท	ปริิ�
งิซ์	เฉิงิซาน	ไทร์ิ	(ปริะเทศไทย)	จำากัด	ซ่�งิเป็น
หน่�งิในโคริงิการิโซล่ิาร์ิรูิฟท็อิปที�ใหญ่ที�สุด
ในอิาเซียน	 ที�มีกำาลัิงิการิผลิิติ	 19.4	 เมกะ
วัติต์ิ	 คาดว่าจะสามาริถุส่งิมอิบได้ภายใน
สิ�นปีนี�	 โดยริวมแล้ิว	สัญญาซ้�อิข่ายไฟฟ้า	
(PPA)	 ที�ลิงินามทั�งิหมดข่อิงิโคริงิการิโซ

ลิาร์ิรูิฟท็อิปคาดว่าจะสูงิถุ่งิ	150	เมกะวัติต์ิ
ภายในสิ�นปีนี�

อีิกหน่�งิกลิยุทธ์ุที�มุง่ิเนน้โซลูิชันดิจิทัลิที�เป็น
นวัติกริริมใหม่	WHAUP	 ได้ร่ิวมกับ	 PTT	
แลิะ	 Sertis	 พัฒนาแพลิติฟอิริ์มการิซ้�อิ
ข่ายพลิงัิงิานแบบ	Peer-to-Peer	Energy	
Trading	โดยมช้ี�อิว่า	Renewable	Energy	
Exchange	 ("RENEX")	 ซ่�งิแพลิติฟอิริ์ม
ดังิกล่ิาวใช้เทคโนโลิยีบล็ิอิกเชนมาช่วยเพิ�ม
ปริะสิทธิุภาพแลิะความปลิอิดภัยข่อิงิการิ
ทำาธุุริกริริม	แลิะอิำานวยความสะดวกในการิ
ซ้�อิข่ายพลัิงิงิานข่อิงิผู้ใช้ในอุิติสาหกริริม	
โดยโคริงิการินี�ได้เข้่าร่ิวมในโคริงิการิ	
ERC	 Sandbox	 ข่อิงิคณูะกริริมการิ
กำากับดูแลิกิจการิพลัิงิงิาน	 (ERC)	 ซ่�งิจะ
ช่วยให้บริิษััทที�เข้่าร่ิวมโคริงิการิสามาริถุ
ซ้�อิข่ายพลัิงิงิานแสงิอิาทิติย์ริะหว่างิกัน
ได้อิย่างิอิิสริะโดยติริงิผ่านโคริงิข่่ายข่อิงิ
การิไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ทั�งินี�	 โคริงิการิ
ดังิกล่ิาวกำาลัิงิเปิดตัิวโดยมีลูิกค้าชั�นนำา
กลุ่ิมแริกจำานวน	 54	 ริาย	 ภายในนิคม
อุิติสาหกริริมข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 เข้่าร่ิวม
โคริงิการิ	แลิะข่ณูะนี�อิยู่ริะหว่างิการิเติรีิยม
การิขั่�นสุดท้ายสำาหรัิบการิดำาเนินการิเชิงิ
พาณิูชย์ที�จะเริิ�มข่่�นภายในปีนี�	 เม้�อิดำาเนิน
การิแล้ิวเสร็ิจ	โคริงิการิดังิกล่ิาวจะยกริะดับ
อุิติสาหกริริมพลัิงิงิานข่อิงิปริะเทศไทยด้วย
การิลิดต้ินทุนด้านพลัิงิงิานสำาหรัิบภาค
อุิติสาหกริริมแลิะส่งิเสริิมการิใช้พลัิงิงิาน
สะอิาดให้มากข่่�นอีิกด้วย

·	 กลุ่ิมธุุริกิจดิจิทัลิ	 เพิ�มศักยภาพธุุริกิจ
ข่อิงิกลุ่ิมบริิษััทฯ	ดว้ยการิสริา้งิโคริงิสริา้งิ
พ้�นฐานด้านดิจิทัลิ	แลิะนำาเทคโนโลิยีดิจิทัลิ
มาใช้	 นอิกจากนี�ยังิได้เปิดตัิวผลิิติภัณูฑ์์ที�
เป็นนวัติกริริมใหม่เป็นครัิ�งิแริก	 โดยมีเป้า
หมายเพ้�อิเพิ�มโอิกาสให้คนเข้่าถุ่งิบริิการิ
แลิะโซลูิชันด้านการิดูแลิสุข่ภาพได้มากข่่�น

ภายในสิ�นปี	2565	กลุ่ิมธุุริกิจดิจิทัลิจะวางิ
ไฟเบอิร์ิอิอิพติิคใต้ิดิน	(FTTx)	แลิะพร้ิอิมให้
บริิการิแล้ิวเสร็ิจทั�งิ	11	นิคมอุิติสาหกริริม
ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิในปริะเทศไทย	 แลิะยังิมี
การิให้บริิการิเช่าเสาโทริคมนาคมสำาหรัิบ
ติิดตัิ�งิอุิปกริณ์ูสำาหรัิบรัิบแลิะกริะจาย
สัญญาณูเคร้ิอิข่่าย	3G,	4G,	แลิะ	5G	ภายใน
นิคมฯ	 ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 โดยจะดำาเนิน
การิสร้ิางิเสาโทริคมนาคมจำานวน	 8	 ต้ิน
ภายในปีนี�	ซ่�งิลูิกค้าที�จะเช่าเสาโทริคมนาคม	
ได้แก่	ผู้ให้บริิการิโทริคมนาคมข่อิงิไทย	เช่น	
AWN,	 True	 แลิะ	Dtac	นอิกจากนี�	 กลุ่ิม
ธุุริิกิจดิจิทัลิได้มกีาริข่ายสินทรัิพย์ปริะเภท	
ธุุริกิจศูนย์บริิการิริะบบข้่อิมูลิสาริสนเทศ	
(Data	Center)	จำานวน	2	แห่งิ	ในช่วงิคร่ิ�งิ
แริกข่อิงิป	ี2565	โดยสริา้งิกำาไริไดถุ่้งิ	345	
ล้ิานบาท	 ปัจจุบัน	 ดับบลิิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	 ยังิ
คงิถุ้อิหุ้นร้ิอิยลิะ	15	ใน	Supernap	ดาต้ิา
เซ็นเติอิร์ิที�ได้รัิบการิรัิบริอิงิมาติริฐานริะดบั	
Tier	IV
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ปัจจุบัน	 กลุ่ิมธุุริกิจดิจิทัลิข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 ยังิศ่กษัาแลิะผลิักดัน
การินำานวัติกริริมด้านดิจิทัลิแลิะเทคโนโลิยีใหม่ๆมาใช้ในทุกกลุ่ิมธุุริกิจ
ข่อิงิบริิษััทฯ	ซ่�งินอิกจากการิเพิ�มศักยภาพให้กับอิงิค์กริแลิ้ว	 ธุุริกิจ
ดิจิทัลิข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิยังิได้พัฒนาโซลูิชันดิจิทัลิข่อิงิตัิวเอิงิอีิก
ด้วย	 โดยได้เปิดตัิวแอิปพลิิเคชัน	WHAbit	 เพ้�อิเพิ�มโอิกาสการิเข่้า
ถุ่งิบริิการิด้านสุข่ภาพ	 ซ่�งิริวมถุ่งิบริิการิ	 Telemedicine	 (การิให้
บริิการิปร่ิกษัาแพทย์	ผ่านทางิเทคโนโลิยีแลิะการิส้�อิสาริแบบ	Video	
conference)	 ซ่�งิถุ้อิเป็นก้าวแริกในอุิติสาหกริริมเฮลิธุ์แคร์ิข่อิงิบริิ
ษััทฯ	 โดยได้จับม้อิกับโริงิพยาบาลิสมิติิเวชเพ้�อิส่งิเสริิมแลิะพัฒนา
โซลูิชันสำาหรัิบดิจิทัลิเฮลิธ์ุแคร์ิ

ด้วยเป้าหมายที�จะก้าวเป็นบริิษััทเทคโนโลิยี	ในปี	2567	ดับบลิิวเอิชเอิ	
กรุิ�ป	ได้สร้ิางิโริดแมพ	ที�ปริะกอิบดว้ยการิเปลีิ�ยนแปลิงิการิดำาเนนิงิาน
โดยนำาเทคโนโลิยีเข้่ามาช่วย	 ส่งิเสริิมนวัติกริริมในสถุานที�ทำางิาน	
การิปรัิบเปลีิ�ยนให้เป็นอิงิค์กริที�ขั่บเคล้ิ�อินด้วยข้่อิมูลิ	 ติลิอิดจนการิ
สร้ิางิวัฒนธุริริมอิงิค์กริให้พร้ิอิมสำาหรัิบการิเปลีิ�ยนผ่านสู่ดิจิทัลิ	โดย
ปัจจุบัน	ดับบลิิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	 มีการิดำาเนินการิโคริงิการิต่ิางิ	 ๆ	 เพ้�อิ
เสริิมสร้ิางิริากฐานด้านดิจิทัลิให้กับอิงิค์กริ	ริวมถุ่งิการิเพิ�มขี่ดความ
สามาริถุด้านดิจิทัลิแลิะทักษัะด้านนวัติกริริมให้กับพนักงิานข่อิงิบริิ
ษััทฯ	นอิกจากนี�ยังิมีการิสำาริวจเทคโนโลิยีต่ิางิ	ๆ	เพ้�อิพัฒนารูิปแบบ
ธุุริกิจใหม่	ๆ 	โดยมีแผนที�จะเปิดตัิว	META	W	เมติะเวิร์ิสอุิติสาหกริริม
ริายแริก	ที�อิอิกแบบมาเพ้�อิยกริะดับปริะสบการิณ์ูข่อิงิลูิกค้า	แลิะเสริิม
ความแข็่งิแกร่ิงิให้กับธุุริกิจข่อิงิบริิษััทในยุคดิจิทัลิ
	

นางิสาวจรีิพริ	จารุิกริสกุลิ	ปริะธุานคณูะกริริมการิบริิษััท	แลิะปริะธุาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริกลุ่ิม	 บริิษััท	 ดับบลิิวเอิชเอิ	 คอิร์ิปอิเริชั�น	 จำากัด	
(มหาชน)	กล่ิาวว่า	"สำาหรัิบดับบลิิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	ในปี	2565	เริามอิงิ
เห็นความก้าวหน้าอิยู่	2	ปริะการิ	ปริะการิแริกค้อิ	การิเปิดปริะเทศอีิก
ครัิ�งิ	แลิะการิฟ้�นตัิวทางิเศริษัฐกิจที�ติามมาในยุคหลัิงิการิแพร่ิริะบาด
ข่อิงิโควิด–19	ทำาให้เริาได้เห็นการิกลัิบมาข่อิงินกัลิงิทุน	เห็นได้จากข้่อิ
ติกลิงิใหญ่	ๆ	แลิะโคริงิการิที�มีมูลิค่าเพิ�มต่ิางิ	ๆ	ข่อิงิทั�งิ	4	กลุ่ิมธุุริกิจ
ข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	 ดังินั�น	 เริาจ่งิมั�นใจได้ว่าจะสามาริถุทำาได้ติามเป้า
หมายข่อิงิปี	2565	ที�ตัิ�งิไว้ตัิ�งิแต่ิต้ินปี	ทั�งิ	4	กลุ่ิมธุุริกิจ	ริวมถุ่งิการิ
ปรัิบเป้ายอิดข่ายที�ดินข่่�นเป็น	1,650	ไร่ิ	ปริะการิที�	2	ค้อิ	การิดำาเนิน
การิติามแผนการิลิงิทุนริะยะเวลิา	5	ปี	มูลิค่า	50,000	บาท	ริวมถุ่งิ
โริดแมพการิทริานสฟอิร์ิมอิงิค์กริสู่ดิจิทัลิ	ซ่�งิจะปูทางิไปสู่ความสำาเร็ิจ
ในริะยะยาวข่อิงิดับบลิิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	 สู่เป้าหมายการิปล่ิอิยก�าซเร้ิอิน
กริะจกสุทธิุเป็นศูนย์	 แลิะก้าวสู่การิเป็นบริิษััทเทคโนโลิยีในอินาคติ"	
พร้ิอิมสรุิปว่า	 "ดับบลิิวเอิชเอิ	 กรุิ�ป	พร้ิอิมก้าวสู่อินาคติด้วยความ
มั�นใจ	 ด้วยปัจจัยพ้�นฐานที�แข็่งิแกร่ิงิข่อิงิบริิษััทฯ	 ที�สั�งิสมมาติลิอิด
ริะยะเวลิา	 30	 ปี	 เทคโนโลิยีแลิะนวัติกริริมใหม่	 ๆ	 ในปัจจุบันได้เปิด
โอิกาสใหม่	ๆ	มากมาย	แลิะเริามุ่งิมั�นที�จะคว้าโอิกาสเหล่ิานั�นมาใช้ใน
กิจกริริมทางิธุุริกิจ	 เพ้�อิปริะโยชน์ข่อิงิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งิหมดข่อิ
งิบริิษััทฯ	ทั�งิลูิกค้า	พนักงิาน	ผู้ถุ้อิหุ้น	พันธุมิติริทางิธุุริกิจ	ติลิอิดจน
สังิคมไทยโดยริวม"
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แสนสิริิคาดปิดผลิงิานยอิดข่ายไติริมาส	
3/65	 ทะลุิ	 15,000	 ล้ิานบาท	 เติิบโติข่่�น
ถุ่งิ	145%	จากไติริมาสเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	
แลิะโติกว่า	100%	จากไติริมาสที�ผ่านมา	ทำา	
New	High	ทุบสถิุติิ!	สร้ิางิยอิดข่ายสูงิที�สุด
ในไติริมาสเดียว!	 ในริอิบ	3	 ปีนับจากเกิด
สถุานการิณ์ูโควิด	

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ปรีะธานผู้้้บริีหารี
สายงานปฎิิบัติิการี บริีษััท แสนสิริี 
จำากัดั (มหาชน) หรีือ (SIRI)	 เปิดเผย
ว่า	จากแผนธุุริกิจในช่วงิคร่ิ�งิปีหลัิงิ	ที�แสน
สิริิเดินหน้าแกร่ิงิด้วยกลิยุทธ์ุ	 Speed	 to	
Market#2	มอิงิติลิาดเร็ิวแลิะพร้ิอิมปรัิบ
ตัิวไวริอิงิรัิบทุกสถุานการิณ์ูรัิบติลิาดอิสังิ
หาฯ	 ฟ้�นแลิะริอิงิรัิบดีมานต์ิจากลูิกค้าต่ิางิ
ชาติิ	 ด้วยแผนการิเปิดตัิวโคริงิการิใหม่	
ไฮไลิท์ทั�งิคอินโดมิเนียมแลิะโคริงิการิแนว
ริาบภายใต้ิแบรินด์ที�คริอิบคลุิม	 นอิกจาก
นี�จากความเช้�อิมั�นข่อิงิกลุ่ิมลูิกค้า	 ยังิส่งิ
ผลิให้แสนสิริิเป็นแบรินด์ที�แข็่งิแกริ่งิ	 ย้น
หน่�งิความเป็นผู้นำาด้านการิอิยู่อิาศัยแลิะ
ส่งิผลิให้ปริะสบความสำาเร็ิจด้านยอิดข่าย	
โดยคาดว่าจะสามาริถุปิดผลิงิานยอิดข่าย
ไติริมาส	3/65	ทะลิไุปถุ่งิ	15,000	ลิา้นบาท	
ซ่�งิเติิบโติข่่�นถุ่งิ	145%	จากไติริมาสเดยีวกัน
ข่อิงิปีก่อิน	แลิะโติกว่า	100%	จากไติริมาส

ที�ผ่านมา	ทุบสถิุติิ!	New	High	สร้ิางิยอิด
ข่ายสูงิที�สุดในไติริมาสเดียว!	 ในริอิบ	3	 ปี
นับจากเกิดสถุานการิณ์ูโควิด	

นอิกจากนี�แสนสิริิยังิมีผลิงิานยอิดข่าย
โคริงิการิแนวริาบที�แข็่งิแกร่ิงิ	 โดยสริ้างิ
ยอิดข่ายไติริมาส	3	จากโคริงิการิแนวริาบ
ได้ถุ่งิ	12,000	ล้ิานบาท	ซ่�งินบัว่าสูงิสุดเป็น
ปริะวัติิการิณ์ูสร้ิางิยอิดข่ายจากโคริงิการิ
แนวริาบได้สูงิที�สุดในไติริมาสเดียว	 จาก
การิปิดการิข่ายริวดริวม	 10	 โคริงิการิ
แนวริาบ	 ไฮไลิท์การิ	 Sold	 Out!	 “นาริา
สิริิ	กรุิงิเทพกริฑี์า”	มลูิค่าโคริงิการิ	6,000	
ล้ิานบาท	 ใน	 1	 เด้อิน	สร้ิางิปริะวัติิศาสติร์ิ
โคริงิการิบ้านลิักซ์ชัวรีิริะดับริาคา	 50	 -	
100	ล้ิานบาท	ที�ข่ายดีที�สุดแลิะปิดการิข่าย
โคริงิการิได้เร็ิวที�สุดข่อิงิเม้อิงิไทย	พร้ิอิม
เข่ย่าวงิการิอิสังิหาฯ	ด้วยการิปิดการิข่าย
เฟสแริกโคริงิการิ	“บุริาสิริิ	กรุิงิเทพกรีิฑ์า”	
แบรินด์บ้านเดี�ยวริะดับบนข่อิงิแสนสิริิ	 ได้
ทันที!	 ในวันพรีิเซลิล์ิ	 ทั�งิยังิ	 Sold	 Out!	
ริวด	5	โคริงิการิคอินโดมิเนยีม	ปิดการิข่าย	
Condo	ME	4	ทำาเลิใจกลิางิชุมชน-แหล่ิงิ
งิาน	ทั�งิคอินโด	ม	ีบางินา-บางิบอ่ิ,	คอินโด	มี	
อ่ิอินนชุ-พริะริาม	9,	คอินโด	ม	ีนวนคริ	แลิะ
คอินโด	มี	สินสาคริ	พร้ิอิม	Sold	Out	เดอิะ	
เบส	สะพานใหม	่ติอิกยำ�าความสำาเร็ิจในการิ

พัฒนา	 Affordable	 Condominium	 ที�
แสนสิริิเป็นผู้นำาคริอิบคลุิมทุกเซกเมนต์ิ
ริะดับริาคาได้อิย่างิแท้จริิงิ	

“ความสำาเร็ิจในยอิดข่ายไติริมาส	3	ข่อิงิปีนี�	
มาจากความเช้�อิมั�นข่อิงิลูิกค้าใน“แบรินด์
อัินดับหน่�งิข่อิงิคนอิยากมีบ้าน”	พิสูจน์ผลิ
งิานจากริางิวัลิผู้นำาแบรินด์อิสังิหาฯ	ทริงิ
พลัิงิที�สุดถุ่งิ	4	ปีติิดต่ิอิกันจาก	Terra	BKK	
เว็บไซต์ิด้านอิสังิหาริิมทรัิพย์อิอินไลิน์ชั�น
นำา	 ที�แสดงิให้เห็นถุ่งิความสำาเร็ิจในการิมุ่งิ
มั�นพัฒนาที�อิยู่อิาศัยที�เข้่าใจความต้ิอิงิการิ
ที�แท้จริิงิข่อิงิลูิกค้า	 ทั�งิในด้านคุณูภาพ	
ดีไซน์	 ริวมถุ่งิการิบริิการิ	 หร้ิอิ	 Sansiri	
Service	 จากการิมอิบบริิการิที�ดีที�สุดทั�งิ
ก่อินแลิะหลัิงิการิข่าย	 ยังิริวมถุ่งิ	 LIV-24	
ที�ดูแลิความปลิอิดภัย	ส่งิติริงิจากศูนย์ควบ
คุมแบบเริียลิไทม์	 24	 ชั�วโมงิ	 มาติริฐาน
แสนสิริิ	พร้ิอิมเจ้าหน้าที�พร้ิอิมดูแลิทุกจุด
ในโคริงิการิ	พร้ิอิมพริิวิเล็ิจมากมายจาก
แสนสิริิ	แฟมิลีิ�	ทำาให้	 บ้านได้มากกว่าบ้าน	
ส่งิผลิให้แสนสิริิปริะสบความสำาเร็ิจด้าน
ยอิดข่ายในไติริมาส	 3	 ข่อิงิปีนี�	 ริวมถุ่งิ
ความสำาเร็ิจในยอิดข่ายโคริงิการิแนวริาบ
ที�สูงิสุดเป็นปริะวัติิการิณ์ู”	นายอุิทัย	กล่ิาว	

คาดปิดยอิดข่ายไติริมาส	3/65	ทะลุิ	1.5	หม้�นลิบ.	
โติกว่า	145%	เล็ิงิปรัิบเพิ�มเป้ายอิดข่ายปี	65	

จากเดิมที�	3.5	หม้�นลิบ.
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แสนสิริิยังิพร้ิอิมรุิกต่ิอิในไติริมาสสุดท้ายข่อิงิปีนี�	ด้วยการิเป็นผู้นำาเปิดตัิวแคมเปญใหญ่ไติริมาส	4	สร้ิางิความค่กคักให้กับติลิาดอิสังิ
หาฯ	พร้ิอิมกริะตุ้ินยอิดข่ายแลิะยอิดโอินในโค้งิสุดท้ายข่อิงิปี	เปิดตัิวแคมเปญ		“BIG	MATCH”	แมทช์เลิย!	ดีลิที�ใช่	รัิบโปริสูงิสุด	5	ล้ิาน
บาท	หร้ิอิรัิบค้น	5	แสน*	แลิะข้่อิเสนอิพิเศษัอีิกมากมาย	ที�บ้าน	คอินโดมิเนียม	แลิะทาวน์โฮมจากแสนสิริิ	76	โคริงิการิ	แมทช์ด้วยตัิว
เอิงิได้แล้ิววันนี�	เล้ิอิกรัิบโปริที�ชอิบ	กับ	บ้านที�ใช่ให้คุณูได้ข้่อิเสนอิที�ดีที�สุด	อิาทิ	บ้าน	รัิบโปริสูงิสุด	2	ล้ิานบาท*	รัิบค้นสูงิสุด	4	แสน*	
แต่ิงิคริบทั�งิเฟอิร์ิแลิะแอิร์ิ	แลิะฟรีิค่าใช้จ่ายวันโอิน	หร้ิอิค่าส่วนกลิางิ	2	ปี*	คอินโดมิเนียม	รัิบโปริสูงิสุด	5	ล้ิานบาท*	รัิบค้นสูงิสุด	5	
แสน*	หร้ิอิค่าส่วนกลิางิสูงิสุด	10	ปี*	ทาวน์โฮม	รัิบค้นสูงิสุด	3	แสน*	แต่ิงิคริบทั�งิเฟอิร์ิฯ	แลิะเคร้ิ�อิงิใช้ไฟฟ้า	หร้ิอิฟรีิค่าใช้จ่ายวันโอิน	
แลิะค่าส่วนกลิางิ	2	ปี*	ตัิ�งิแต่ิวันที�	1	ตุิลิาคม	–	30	ธัุนวาคมนี�	แลิะห้ามพลิาด!	เฉพาะ	1	–	9	ตุิลิาคมนี�	รัิบสิทธิุ�หมุนวงิล้ิอิทุกยูนิติ	รัิบ	
iPhone	14	Pro	Max*	/	iPad	Pro*	/ทอิงิคำา*/	Macbook	Air	M2*	/	Apple	watch	series	8GPS	+	Cellular	41mm*	/ส่วนลิด
พิเศษั*	/	มอิเติอิร์ิไซต์ิ	Honda	Wave*	/	เคร้ิ�อิงิใช้ไฟฟ้า	แลิะอ้ิ�นๆอีิกมากมาย	โดยมีเง้ิ�อินไข่ที�แติกต่ิางิกันในแต่ิลิะโคริงิการิ	สอิบถุาม
ข้่อิมูลิโทริ.	1685	หร้ิอิ	http://siri.ly/GNlloG9	ทั�งินี�	คาดว่าจะได้รัิบกริะแสติอิบรัิบที�ดีมากจากกลุ่ิมลูิกค้า	จากการิคิดแคมเปญที�มา
จากความต้ิอิงิการิข่อิงิลูิกค้าอิย่างิแท้จริิงิ	 (You	 are	Made	 for	 Life)	 ซ่�งิจะช่วยเสริิมยอิดข่ายในช่วงิไติริมาสสุดท้ายข่อิงิปีนี�	 โดย
คาดว่าจากความเช้�อิมั�นข่อิงิลูิกค้าจะส่งิผลิให้แคมเปญปริะสบความสำาเร็ิจเป็นอิย่างิมากแลิะสร้ิางิยอิดข่ายได้เกินจากเป้าหมายที�วางิ
ไว้	โดยแสนสิริิอิาจมีการิพิจาริณูาปรัิบเพิ�มเป้ายอิดข่ายปี	65	จากเป้าหมายเดิมที�วางิไว้	35,000	ล้ิานบาท	เป็นเป้าหมายใหม่ที�คาดว่า
จะปริะกาศเร็ิวๆ	นี�	

คาดปิดยอิดข่ายไติริมาส	3/65	ทะลุิ	1.5	หม้�นลิบ.	
โติกว่า	145%	เล็ิงิปรัิบเพิ�มเป้ายอิดข่ายปี	65	

จากเดิมที�	3.5	หม้�นลิบ.
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SABINA	ปริะเมินปัจจัยท้าทายที�มีผลิกริะทบ		
เผยมีแนวโน้มในทางิที�ดีแลิะคลิายความ
กังิวลิไปได้มาก	 ทั�งิริาคาพลัิงิงิานที�เพิ�มข่่�น
ก่อินหน้านี�	 อัิติริาเงิินเฟ้อิ	 แนวโน้มดอิกเบี�ย	
ริวมถุ่งิค่าแริงิขั่�นติำ�าที�ข่ยับเพิ�มข่่�นน้อิยกว่า
ที�คาด	 ข่ณูะที�ปัจจัยบวกจากค่าเงิินบาทที�
อ่ิอินค่า	ดันริายได้	OEM	เพิ�มข่่�น	พร้ิอิมปรัิบ
เปลีิ�ยนกลิยุทธ์ุการิบริิหาริอัิติริาแลิกเปลีิ�ยน	
เพ้�อิควบคุมต้ินทุนการินำาเข่้า	 แลิะส่งิอิอิกให้
เกิดสมดุลิ	 มั�นใจยอิดข่ายในไติริมาสสุดท้าย
เติิบโติต่ิอิเน้�อิงิติามแนวโน้มการิฟ้�นตัิวข่อิงิ
ธุุริกิจค้าปลีิก	หลัิงิห้างิสริริพสินค้าทยอิยเปิด
สาข่าเพิ�ม	 กริะตุ้ินกำาลัิงิซ้�อิผ่านหน้าร้ิาน	 รัิบ
แนวโนม้การิเพิ�มข่่�นข่อิงิปริิมาณูนักท่อิงิเที�ยว	
พร้ิอิมปั�มริายได้ช่อิงิทางิอิอินไลินโ์ค้งิสุดท้าย
ปลิายปีผ่านเมกะแคมเปญวันคนโสด	11.11

นางสาวดัวงดัาว มหะนาวานนท ์ปรีะธาน
เจ้าหน้าที�บริีหารี บริีษััท ซาบีน�า จำากัดั 
(มหาชน) หรืีอ SABINA	 ผู้ผลิิติแลิะจัด
จำาหน่ายชุดชั�นในแบรินด์	 "ซาบีน่า"	 เปิดเผย
ว่า	หลัิงิจากติิดติามปัจจัยท้าทายที�ส่งิผลิกริะ
ทบต่ิอิธุุริกิจในไติริมาสที�	 3	 ไม่ว่าจะเป็นการิ
ปรัิบเพิ�มข่่�นข่อิงิริาคานำ�ามัน	ที�ส่งิผลิให้อัิติริา
เงิินเฟ้อิสูงิข่่�น	 ริวมไปถุ่งิการิปรัิบตัิวข่่�นข่อิงิ
อัิติริาดอิกเบี�ยนโยบายข่อิงิธุนาคาริแห่งิ
ปริะเทศไทย	แลิะการิปรัิบข่่�นค่าแริงิขั่�นติำ�าซ่�งิ
จะมีผลิบังิคับใช้ในวันที�	 1	 ตุิลิาคมนี�	 จนถุ่งิ
ข่ณูะนี�เช้�อิว่า	 ปัจจัยท้าทายดังิกล่ิาวมีแนว
โนม้คลีิ�คลิายเป็นลิำาดับ	แลิะไมไ่ด้ส่งิผลิกริะทบ
อิย่างิมีนัยสำาคัญต่ิอิต้ินทุนผลิิติ	 ติ้นทุนข่าย	
ริวมถุ่งิต้ินทุนการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯ	
โดยเฉพาะความกังิวลิเกี�ยวกับค่าแริงิขั่�นติำ�า	

ซ่�งิปรัิบข่่�นน้อิยกว่าที�บริิษััทฯ	 คาดการิณ์ูไว้	
ข่ณูะเดียวกัน	ในช่วงิที�มีการิแพร่ิริะบาดข่อิงิ
ไวรัิสโควิด-19	ตัิ�งิแต่ิปี	2563	จนถุ่งิกลิางิปี	
2565	 จำานวนพนักงิานข่อิงิบริิษััทฯ	 ลิดลิงิ
กว่า	 1,200	คน	ทำาให้ต้ินทุนค่าแริงิต่ิอิเด้อิน
ลิดลิงิ	 13.12%	 เม้�อิเทียบค่าแริงิขั่�นติำ�าที�เพิ�ม
ข่่�นเฉลีิ�ย	5-7%	ทำาให้	SABINA	ไม่ได้รัิบผลิก
ริะทบในส่วนนี�แต่ิอิย่างิใด

ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	SABINA	กล่ิาวว่า	
ข่ณูะที�ปัจจัยที�จับติาดูเป็นพิเศษัในข่ณูะนี�	ค้อิ	
เร้ิ�อิงิข่อิงิอัิติริาแลิกเปลีิ�ยนที�มีความผันผวน	
โดยค่าเงิินบาทที�อ่ิอินค่าที�สุดในริอิบ	 16	 ปี	
แติะริะดับ	 38	 บาทต่ิอิดอิลิลิาร์ิสหรัิฐฯ	 ซ่�งิ
เป็นปัจจัยบวกสำาหรัิบ	 SABINA	 เพริาะนับ
ตัิ�งิแต่ิโควิดคลีิ�คลิายแลิะเศริษัฐกิจโลิกกลัิบ
มาฟ้�นตัิว	บริิษััทฯ	 ได้รัิบอิอิเดอิร์ิในช่อิงิทางิ
รัิบจ้างิผลิิติ	 (OEM)	 จากลูิกค้าในยุโริปแลิะ
สหริาชอิาณูาจักริเข้่ามาอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	ทำาให้
ริายได้จากการิอ่ิอินค่าข่อิงิเงิินบาทเพิ�มข่่�น	
ข่ณูะเดียวกัน	SABINA	มีสินค้าที�ต้ิอิงินำาเข้่า	
ทั�งิในรูิปแบบข่อิงิการิจ้างิผลิิติจากโริงิงิานคู่
ค้า	ริวมถุ่งิการินำาเข้่าวัติถุุดิบบางิอิย่างิ	ทำาให้
บริิษััทฯ	มีการิปรัิบแผนกลิยุทธ์ุในการิบริิหาริ
อัิติริาแลิกเปลีิ�ยน	 ทั�งิในแง่ิมุมการินำาเข้่าแลิะ
ส่งิอิอิกให้เกิดความสมดุลิ	 แลิะเกิดผลิเชิงิ
บวกกับบริิษััทฯ	มากที�สุด

สำาหริับแนวโน้มในไติริมาสที� 	 4	 ซ่�งิเป็น
ไติริมาสสุดท้ายข่อิงิปีนั�น	 SABINA	 ยังิเช้�อิ
ว่า	 บริริยากาศการิจับจ่ายใช้สอิยจะกลัิบมา
ค่กคักติามการิฟ้�นตัิวข่อิงิเศริษัฐกิจ	ริวมถุ่งิ
การิท่อิงิเที�ยวที�มีแนวโน้มดีข่่�นอิย่างิชัดเจน

แลิะอิาจจะดีกว่าที�หลิายฝ่่ายคาดการิณ์ูไว้
ก่อินหน้านี�	 ส่งิผลิให้ธุุริกิจค้าปลีิกฟ้�นติัวข่่�น
อิย่างิเห็นได้ชัด	 โดยห้างิสริริพสินค้าหลิาย
แห่งิทยอิยเปิดสาข่าเพิ�มข่่�นในช่วงิสุดท้าย
ข่อิงิปี	 ซ่�งิมีผลิทำาให้กำาลัิงิซ้�อิผ่านช่อิงิทางิ
รีิเทลิข่อิงิ	SABINA	ทั�งิเคาน์เติอิร์ิในห้างิสริริพ
สินค้า	ริวมถุ่งิซาบีนา่	ช็อิป	ได้รัิบอิานสิงิส์ติาม
ไปด้วย	ข่ณูะที�ช่อิงิทางิอิอินไลิน์ในช่วงิปลิาย
ปี	ยังิมีเมกะแคมเปญวันคนโสด	11.11	ซ่�งิเป็น
มหกริริมการิช็อิปปิ�งิอิอินไลิน์ครัิ�งิใหญ่ที�สุด
ข่อิงิปรีิอิอิยู่	กจ็ะเปน็อีิกหน่�งิปัจจัยที�สนบัสนนุ
ยอิดข่ายได้เป็นอิย่างิดี	 หลัิงิจากที�	 SABINA	
ทำายอิดข่ายสูงิสุดในกลุ่ิมสินค้าแฟชั�นทั�งิใน
ไทยแลิะภูมิภาคเอิเชียติะวันอิอิกเฉียงิใต้ิมา
แล้ิวในเมกะแคมเปญ	9.9

"ไติริมาสที�	 3	 เริามียอิดข่ายจากแคมเปญ	
9.9	 ติุนไว้แล้ิว	 ทำาให้ยอิดข่ายปีนี�เม้�อิเทียบ
กับไติริมาสที�	 3	 ข่อิงิปีที�แล้ิวเติิบโติเพิ�มข่่�น
มาก	ส่วนหน่�งิเป็นเพริาะช่วงิเด้อินกริกฎาคม
ถุ่งิสิงิหาคมปีที�แล้ิว	 ยังิมีเร้ิ�อิงิการิควบคุม
การิแพร่ิริะบาดข่อิงิโควิด	 ทำาให้ห้างิสริริพ
สินค้าบางิแห่งิต้ิอิงิปิดการิให้บริิการิ	 ส่วนปี
นี�มีเร้ิ�อิงิข่อิงิฤดูฝ่น	 ที�ฝ่นติกยาวนานแลิะต่ิอิ
เน้�อิงิทำาให้กิจกริริมบางิอิย่างิต้ิอิงิหยุดชะงัิก
ไปบ้างิ	 ถุ้อิเป็นปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้	 แต่ิเริา
ก็มีแผนสำาริอิงิด้วยการิทำาติลิาดผ่านช่อิงิ
ทางิอิอินไลิน์มากข่่�นมาทดแทน	 ทำาให้เริายังิ
มั�นใจว่า	 เป้าหมายริายได้ในปีนี�จะเติิบโติได้	
20%	โดยช่อิงิทางิหลัิกๆ	ทั�งิช่อิงิทางิค้าปลีิก	
(Retail)	 ช่อิงิทางิอิอินไลิน์	 (NSR)	 ริวมถุ่งิ
ช่อิงิทางิรัิบผลิิติ	(OEM)	จะเติิบโติเพิ�มข่่�นทุก
ช่อิงิทางิ"	นางิสาวดวงิดาว	กล่ิาว

ปรัิบแผนบริิหาริอัิติริาแลิกเปลีิ�ยน
รัิบม้อิค่าเงิินผันผวน-เช้�อิยอิดข่าย	Q4	

เติิบโติติามกริะแสค้าปลีิก
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บริิษััท	ไทยอิอิยล์ิ	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	TOP	
เติรีิยมนำาหุ้นเพิ�มทุนเข้่าเทริดในติลิาดหลัิก
ทรัิพย์ฯ	 วันที�	 30	 กันยายนนี�	 หลัิงิปริะสบ
ความสำาเร็ิจการิเสนอิข่ายหุ้นมูลิค่าริวม	
11,500	ล้ิานบาท	ริวมการิใช้หุ้นส่วนเกิน	ได้
ติามเป้าหมาย	 สะท้อินความมั�นใจในพ้�นฐาน
อัินแข็่งิแกร่ิงิข่อิงิไทยอิอิยล์ิ	พร้ิอิมเร่ิงิเดิน
หน้าติามแผนกลิยุทธ์ุที�วางิไว้	 ขั่บเคล้ิ�อิน
อิงิค์กริสู่การิเติิบโติที�ยั�งิย้น	 พร้ิอิมเติรีิยม
พิจาริณูาจ่ายปันผลิริะหว่างิกาลิ			

นายวรัิีติน์ เอื�อนฤมติิ ปรีะธานเจา้หน้าที�
บริีหารีและกรีรีมการีผู้้้จัดัการีใหญ่� 
บริีษััท ไทยออยล์ จำากัดั (มหาชน) หรืีอ 
TOP	 เปิดเผยว่า	 "ในการิอิอิกแลิะเสนอิข่าย
หุ้นเพิ�มทุนข่อิงิไทยอิอิยล์ิครัิ�งินี�ถุ้อิว่า	บริิษััทฯ	
ปริะสบความสำาเร็ิจเป็นอิย่างิดีสามาริถุ
เสนอิข่ายหุ้นเป็นมูลิค่าริวม	 11,500	 ลิ้าน
บาท	 ผ่านการิเสนอิข่ายหุ้นเพิ�มทุนจำานวน	
192,307,693	 หุ้น	 ริวมถุ่งิมีการิจัดสริริหุ้น
ส่วนเกิน	(Over-Allotment	Shares)	จำานวน	
22,645,578	 หุ้น	 โดยไทยอิอิยล์ิเติรีิยมนำา
หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�อิอิกใหม่	 เข้่าซ้�อิข่ายใน
ติลิาดหลัิกทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย	 (SET)	 ใน
วันที�	30	กันยายน	2565	โดยการิเสนอิข่าย
หุ้นดังิกล่ิาวจะช่วยเสริิมโคริงิสร้ิางิเงิินทุนให้
แข็่งิแกร่ิงิมากข่่�น	เพ้�อิสนับสนุนแผนกลิยุทธ์ุ
การิข่ยายธุุริกิจข่อิงิไทยอิอิยล์ิให้มีความ
คล่ิอิงิตัิว	 ทั�งิโคริงิการิที�ดำาเนินการิอิยู่แล้ิว
ในปัจจุบันริวมไปถุ่งิโคริงิการิใหม่ที�จะเกิดข่่�น
ในอินาคติ	

ทั�งินี�	 ไทยอิอิยลิ์มีแผนนำาเงิินที�ได้จากการิ
เพิ�มทุนในครัิ�งินี�ไปชำาริะค้นเงิินกู้ย้มริะยะสั�น	
(Bridging	Loan)	ที�คงิเหล้ิอิให้แก่	ปติท.	แลิะ
สถุาบันการิเงิิน	 จากการิลิงิทุนในธุุริกิจโอิ
เลิฟินโดยการิเข้่าถุ้อิหุ้นข่อิงิ	 PT	Chandra	
Asri	Petrochemical	Tbk	หร้ิอิ	CAP	จำานวน
ปริะมาณู	 10,708	 ลิ้านบาท	 แลิะจำานวนเงิิน
ที�เหล้ิอิจากการิชำาริะหนี�เงิินกู้ย้มนั�น	 จะนำาไป
ใช้เป็นเงิินทุนหมุนเวียนสำาหรัิบการิปริะกอิบ
ธุุริกิจหร้ิอิการิข่ยายธุุริกิจเพ้�อิริอิงิรัิบการิ
เติิบโติอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิในอินาคติ		

สำาหรัิบแผนการิลิงิทุนในช่วงิคร่ิ�งิหลัิงิข่อิงิ
ปี	 2565	 ไทยอิอิยล์ิต่ิอิยอิดจากริากฐาน
อัินแข็่งิแกร่ิงิโดยวางิงิบลิงิทุนไว้ที�ปริะมาณู	
980	ลิ้านเหริียญสหริัฐฯ	 ส่วนใหญ่เป็นการิ
ลิงิทุนโคริงิการิพลัิงิงิานสะอิาด	(Clean	Fuel	
Project:	CFP)	ปริะมาณู	600	ล้ิานเหรีิยญ
สหรัิฐฯ	 แลิะ	 ใน	 CAP	 ปริะมาณู	 270	 ล้ิาน
เหริยีญสหริฐัฯ	เพ้�อิข่ยายธุุริกิจโอิเลิฟนิข่อิงิ	
CAP	 ซ่�งิจะตัิดสินใจลิงิทุนขั่�นสุดท้ายภายใน
สิ�นปีนี�	นอิกจากนี�	 ยังิมีโคริงิการิข่ยายกำาลัิงิ
การิผลิิติไฟฟ้าแลิะไอินำ�าข่อิงิ	บริิษััท	ท็อิป	เอิ
สพีพี	จำากัด	(TOP	SPP)	ปริะมาณู	46	ล้ิาน
เหรีิยญสหรัิฐฯ	 แลิะโคริงิการิอ้ิ�น	 ๆ	 ที�อิยู่
ริะหว่างิดำาเนินการิ	 เช่น	 การิปรัิบปรุิงิหน่วย
ผลิิติให้มปีริะสิทธิุภาพ	แลิะการิลิงิทุนด้านโลิจิ
สติิกส์แลิะสาธุาริณููปโภค	ริวมทั�งิสิ�นปริะมาณู	
70	ล้ิานเหรีิยญสหรัิฐฯ	

นายวิรัิติน	์กล่ิาวอีิกว่า	"เม้�อิกริะบวนการิอิอิก
แลิะเสนอิข่ายหุ้นสามัญเพิ�มทุนข่อิงิไทยอิอิ

ยล์ิแล้ิวเสร็ิจ	 โดยนำาหุ้นสามัญเพิ�มทุนเข้่าจด
ทะเบียนซ้�อิข่ายในติลิาดหลัิกทรัิพย์ฯ	 เป็นที�
เรีิยบร้ิอิยแล้ิว	 ไทยอิอิยล์ิจะมีการิพิจาริณูา
จ่ายเงิินปันผลิริะหว่างิกาลิ	 ติามแนวปฏิิบัติิ
ที� ผ่านมาข่อิงิบริิษััทฯ	 ซ่�งิจะแจ้งิผลิการิ
พิจาริณูาให้กับนักลิงิทุนได้รัิบทริาบต่ิอิไป	
ทั�งินี�	ไทยอิอิยล์ิมีนโยบายการิจ่ายปันผลิจาก
ผลิการิดำาเนินงิานปริะจำาปีไม่น้อิยกว่า	 25%	
ข่อิงิกำาไริสุทธิุข่อิงิงิบการิเงิินริวม	ภายหลัิงิ
จากการิหักทุนสำาริอิงิต่ิางิ	ๆ 	ทุกปริะเภทติามที�
ได้กำาหนดไว้ในข้่อิบังิคับข่อิงิบริิษััทฯ	แลิะติาม
กฎหมาย	 โดยผลิการิดำาเนินงิานคร่ิ�งิปีแริก
ข่อิงิป	ี2565	มกีำาไริสทุธิุสูงิเปน็ปริะวติัิการิณู์
ที�	32,510	ล้ิานบาท	เพิ�มข่่�น	27,027	ล้ิานบาท	
จากช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน"	

ไทยอิอิยล์ิมีเป้าหมายมุ่งิเป็นผู้นำาด้าน
พลัิงิงิานแลิะเคมีภัณูฑ์์ที�ยั�งิย้น	 ภายใต้ิวิสัย
ทัศน์	'Empowering	Human	Life	through	
Sustainable	 Energy	 and	 Chemicals'	
เพ้�อิให้สอิดคล้ิอิงิกับบริิบทธุุริกิจแลิะทิศทางิ
อุิติสาหกริริมพลัิงิงิานที�จะเปลีิ�ยนไปใน
อินาคติ	 ไทยอิอิยล์ิจ่งิตัิ�งิเป้าหมายริะยะยาว
ในปี	2573	จะมีสัดส่วนกำาไริสุทธิุใหม่	มาจาก
ธุุริกิจการิกลัิ�นแลิะจำาหน่ายปิโติริเลีิยม	 40%	
ธุุริกิจปิโติริเคมีแลิะผลิิติภัณูฑ์์มูลิค่าสูงิ	40%	
ธุุริกิจไฟฟ้า	 10%	 แลิะธุุริกิจใหม่ที�เป็น	New	
S-Curve	 อีิก	 10%	 ควบคู่กับการิดูแลิสิ�งิ
แวดล้ิอิมแลิะรัิบผิดชอิบต่ิอิสังิคมอิย่างิต่ิอิ
เน้�อิงิ	เพ้�อิสร้ิางิสริริค์คุณูภาพชวิีติแลิะเติิบโติ
ไปพริอ้ิมกับคนไทย	พร้ิอิมก้าวสู่อิงิคก์ริ	100	
ปีอิย่างิยั�งิย้น"	

พร้ิอิมนำาหุ้นเพิ�มทุนเข้่าเทริด	30	ก.ย.นี�	
โชว์ความสำาเร็ิจการิเสนอิข่ายหุ้น

กว่า	1.15	หม้�นล้ิานบาท	
พร้ิอิมเติรีิยมพิจาริณูาจ่ายปันผลิริะหว่างิกาลิ
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ผู้ถุ้อิหุ้น	บมจ.เธีุยริสุรัิติน	์(TSR)	อินมุติัิแจก
วอิแรินต์ิให้กับผู้ถุ้อิหุ้นเดิมในสัดส่วน	2	หุ้น
เดิมติ่อิ	 1	 วอิแรินต์ิ	 อัิติริาการิใช้สิทธิุ	 1:1	
ริาคาใช้สิทธิุ	3	บาท/หุ้น	พร้ิอิมอินุมัติิเพิ�ม
ทุนริอิงิรัิบการิใช้สิทธิุข่อิงิวอิแรินต์ิ-อิอิก
หุ้นกู้วงิเงิินไม่เกิน	 1,000	 ล้ิานบาท	 เสริิม
ความแข็่งิแกร่ิงิริอิงิรัิบแผนข่ยายธุุริกิจ
ในอินาคติ	ฟากผู้บริิหาริ	 "วริานนท์	 	 คงิ
ปฏิิมากริ"	มั�นใจผลิงิานปี	65	โติเท่าตัิว	โดย
มีกลุ่ิม	 SABUY	 ผู้ถุ้อิหุ้นริายใหญ่พร้ิอิม
ซัพพอิร์ิติ	

นายวรีานนท ์คงปฏิิมากรี ปรีะธาน
ผู้้้อำานวยการีใหญ่�  บริีษััท เธียรี
สุรัีติน์ จำากัดั (มหาชน) (TSR) เปิด
เผยว่า	 ที�ปริะชุมวิสามัญผู้ถุ้อิหุ้น	 ครัิ�งิที�	
1/2565	ในวันที�	28		กันยายน	2565	มีมติิ
อินุมัติิแจกวอิแรินต์ิให้กับผู้ถุ้อิหุ้นเดิมข่อิงิ	
TSR	 ในสัดส่วน	2	 หุ้นเดิมต่ิอิ	1	วอิแรินต์ิ	
อัิติริาการิใช้สิทธิุ	1:1	ริาคาใช้สิทธิุ	3	บาท/
หุ้น	โดยเติรีิยมอิอิกวอิแรินต์ิจำานวนไม่เกิน	
274,705,617	หนว่ย		เพ้�อิริอิงิริบัการิข่ยาย
กิจการิ	 แลิะนำาเงิินที�ได้จากการิเพิ�มทุนใช้
เป็นเงิินทุนหมุนเวียนข่อิงิบริิษััทฯ	 แลิะสำา
ริอิงิเพ้�อิใช้เป็นเงิินลิงิทุนในอินาคติ	

นอิกจากนี�	 ยังิอินุมัติิเพิ�มทุนจดทะเบียน
ข่อิงิบริิษััท	 จากเดิม	 549,411,233	 บาท	
เป็น	824,116,850	บาท	โดยอิอิกหุ้นสามญั

เพิ�มทุนจำานวน	274,705,617	หุ้น	มูลิค่าที�
ติริาไว้หุ้นลิะ	1.00	บาท	ริวมเป็นเงิินทั�งิสิ�น		
จำานวน	824,116,850	บาท	โดยจัดสริริหุ้น
สามัญที�อิอิกใหม่ติามการิเพิ�มทุนดังิกล่ิาว	
เพ้�อิริอิงิริบัการิใช้สิทธิุข่อิงิใบสำาคัญแสดงิ
สิทธิุที�จะซ้�อิหุ้นสามัญข่อิงิบริิษััท	 รุ่ินที�	 2	
(TSR-W2)	

ข่ณูะเดียวกันยังิอินุมัติิอิอิกแลิะเสนอิข่าย
หุ้นกู้ภายในวงิเงิิน	 1,000	 ลิ้านบาท	 เพ้�อิ
ให้การิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯ	 มีความต่ิอิ
เน้�อิงิแลิะเสริิมความแข่ง็ิแกริง่ิด้านการิเงิิน	
แลิะการิลิงิทุนในอินาคติ	บริิษััทฯ	 มีความ
จำาเป็นจะต้ิอิงิมีแผนสำาริอิงิในการิหาแหล่ิงิ
เงิินทุนที�มีต้ินทุนติำ�า	 ซ่�งิการิอิอิกหุ้นกู้ถุ้อิ
เป็นทางิเล้ิอิกที�ดี		

สำาหรัิบแนวโน้มผลิการิดำาเนินงิานในช่วงิ
คร่ิ�งิหลัิงิข่อิงิปี	2565	คาดว่าจะเติิบโติต่ิอิ
เน้�อิงิ	 แลิะกำาไริสุทธิุทั�งิปีจะเติิบโติเป็นเท่า
ตัิว	จากปีก่อินที�มกีำาไริสุทธิุอิยู่	31	ล้ิานบาท	
โดยในช่วงิ	 6	 เด้อินแริกมีกำาไริสุทธิุแล้ิว	
39.46	ล้ิานบาท		

"หลัิงิสถุานการิณ์ูการิแพร่ิริะบาดข่อิงิไวริสั
โคโรินา	 2019	 (COVID-19)	 คลีิ�คลิายไป
ในทิศทางิที�ดีข่่�น	 ริวมถุ่งิการิได้ร่ิวมม้อิกับ
ผู้ถุ้อิหุ้นริายใหญ่	บริิษััท	สบาย	เทคโนโลิยี	
จำากัด	(มหาชน)	(SABUY)	ถุ้อิเป็นการิเพิ�ม

โอิกาสทางิธุุริกิจให้กับกลุ่ิมบริิษััทฯ	 จาก
ความเป็นผู้เชี�ยวชาญด้านผลิิติภัณูฑ์์เกี�ยว
กับนำ�า	 เม้�อิได้มาร่ิวมกับทางิ	 SABUY	 ที�มี	
Ecosystem	 ข่อิงิตินเอิงิ	 มีทีมงิานข่ายที�
หลิากหลิายช่อิงิทางิจ่งิทำาให้เป็นการิต่ิอิย
อิดให้กับธุุริกิจข่อิงิ	TSR	ที�เดิมใช้การิข่าย
แบบ	Direct	sale	 เป็นหลัิก	สามาริถุเพิ�ม
ช่อิงิทางิการิข่ายได้มากข่่�น	 ภายใต้ิธุุริกิจ
ข่อิงิกลุ่ิม	SABUY	อิาทิเช่น	 การิข่ายแบบ	
B2B	การิเพิ�มผลิิติภัณูฑ์์นำ�าอัิลิคาไลิน์	โดย
นำาเข้่าไปข่ายผ่านช่อิงิทางิข่อิงิตู้ิจำาหน่าย
เคร้ิ�อิงิด้�มอัิติโนมัติิ	 (Vending	Machine)	
แลิะการิเปิดเคร้ิอิข่่ายการิข่ายไปถุ่งิกลุ่ิม	
MLM	 ซ่�งิทางิ	 SABUY	 ก็มีบริิษััทธุุริกิจ	
MLM	 ในเคร้ิอิอิยู่	 นี�จ่งิเป็นจุดเริิ�มต้ินข่อิงิ	
TSR	 ริวมไปถุ่งิการิเปิดโอิกาสการิลิงิทุน
เพิ�มเติิมเพ้�อิข่ยายช่อิงิทางิภายใต้ิแนวคิด
นี�อีิกทางิหน่�งิ	 	 ทำาให้มีโอิกาสในการิข่ยาย
ติลิาด	แลิะมมุมอิงิในการิข่ยายธุุริกิจมมีาก
ข่่�น	แลิะเพ้�อิริอิงิรัิบแผนการิข่ยายธุุริกิจใน
อินาคติ	 ทำาให้เกิดการิคิดแลิะสร้ิางิสริริค์
นวัติกริริมใหม่ๆ	สอิดรัิบพฤติิกริริมข่อิงิผู้
บริิโภค	 เพิ�มโอิกาสในการิการิข่ยายธุุริกิจ	
เพิ�มแหลิ่งิที�มาข่อิงิริายได้	 เพ้�อิการิเติิบโติ
ที�แข็่งิแกริ่งิแลิะยั�งิย้นในอินาคติ"	 นายวริา
นนท์	กล่ิาวในที�สุด	

ไฟเขี่ยวแจกวอิแรินต์ิฟรีิ	2:1	
อิอิกหุ้นกู้วงิเงิินไม่เกิน	1	พันลิบ.	

เสริิมแกร่ิงิ!	ริอิงิรัิบแผนข่ยายธุุริกิจ
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SCB	 CIO	 ชูกลิยุทธ์ุลิงิทุนในช่วงิภาวะ
ดอิกเบี�ยข่าข่่�น	 ที�ยังิคงิอิยู่ในริะดับสูงิต่ิอิ
เน้�อิงิในปี	2022	-2023	ปริะกอิบกับเงิินเฟ้อิ
ที�ยังิสูงิแลิะ	 ชะลิอิลิงิค่อินข้่างิช้าแนะนัก
ลิงิทุนถุ้อิเงิินสดหร้ิอิลิงิทุนในสินทรัิพย์ที�
มีความเสี�ยงิติำ�า	 ปริะเภทคุ้มคริอิงิเงิินต้ิน	
ปริะมาณู	5	-15%	ข่อิงิพอิร์ิติ			พร้ิอิมทยอิย
สะสมหุ้นกู้คุณูภาพดี		ส่วนการิลิงิทุนในหุ้น
ยังิมีความผันผวนสูงิ	แนะทยอิยลิงิทุนหลัิงิ
เฟดส่งิสัญญาณูขี่�นดอิกเบี�ยช้าลิงิ

ดัรี. กำาพล อดิัเรีกสมบัติิ ผู้้้อำานวยการี
อาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief 
Investment Office (SCB CIO) 
ธนาคารีไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า	อัิติริา
ดอิกเบี�ยยังิเป็นช่วงิข่าข่่�นแลิะอิยู่ในริะดับ
สูงิต่ิอิเน้�อิงิในช่วงิปี	 	 2022	 -2023	 จาก
อัิติริาเงิินเฟ้อิที�ยังิอิยู่ในริะดับสูงิแลิะชะลิอิ
ลิงิค่อินข้่างิช้า	ส่งิผลิให้เศริษัฐกิจโลิกชะลิอิ
ตัิวเร็ิวกว่าที�คาดไว้	 แลิะมีความเสี�ยงิต่ิอิ
ภาวะเศริษัฐกิจถุดถุอิย	ทำาให้ติลิาดการิเงิิน
โลิกยังิมีแนวโน้มผันผวนสูงิ	 จ่งิแนะนำาเน้น
กริะจายการิลิงิทุนในสินทรัิพย์ที�มีคุณูภาพ
สูงิ	 ทั�งินี�	 อัิติริาเงิินเฟ้อิในหลิายปริะเทศที�
ยังิอิยู่ในริะดับสูงิแลิะชะลิอิลิงิอิย่างิช้าๆ	
เน้�อิงิจากเงิินเฟ้อิพ้�นฐานที�ไม่ริวมริาคา
พลัิงิงิานแลิะอิาหาริสด	 ลิดลิงิค่อินข้่างิ
ช้าจากปัจจัยอุิปทานที�ยังิโติไม่ทันปัจจัย
อุิปสงิค์	 โดยเฉพาะในภาคบริิการิ	 	 ในช่วงิ
ไติริมาส	4/2022	 ต่ิอิเน้�อิงิถุ่งิปี	2023	 ซ่�งิ
อัิติริาเงิินเฟ้อิส่วนใหญ่แม้จะชะลิอิตัิวลิงิ
แต่ิยังิอิยู่ในริะดับที�สูงิกว่าเงิินเฟ้อิเป้าหมาย
ข่อิงิธุนาคาริกลิางิหลิกั	ทำาให้ธุนาคาริกลิางิ

ส่งิสัญญาณูการิข่่�นดอิกเบี�ยต่ิอิเน้�อิงิแลิะคงิ
ไว้ในริะดับสูงิ	(Higher	for	longer)	จนกว่า
อัิติริาเงิินเฟ้อิจะกลัิบสู่ริะดับเป้าหมาย	 จ่งิ
ทำาให้เศริษัฐกิจส่งิสัญญาณูชะลิอิตัิวลิงิ
ในริะยะข่้างิหน้า	 การิข่่�นอัิติริาดอิกเบี�ยจะ
เปลีิ�ยนจากเร็ิวแลิะแริงิเป็นแบบค่อิยเป็น
ค่อิยไปแลิะข่่�นอิยู่กับภาวะเศริษัฐกิจมาก
ข่่�น	 (gradual	 and	 data	 dependent	
rate	hikes)	โดย	SCB	CIO	คาดว่า		สิ�นปี	
2022-2023	 อัิติริาดอิกเบี�ยนโยบายข่อิงิ
ธุนาคาริกลิางิสหรัิฐฯ	(Fed)	จะอิยู่ที�	4.5%		
แลิะ	4.75%		ติามลิำาดับ	ส่วนอัิติริาดอิกเบี�ย
นโยบายธุนาคาริแห่งิปริะเทศไทยจะอิยู่ที�	
1.25%	แลิะ	1.75%	ติามลิำาดับ

ทั�งินี�	 จากภาวะอัิติริาเงิินเฟ้อิที�สูงิย้ดเย้�อิ	
แลิะการิข่่�นดอิกเบี�ยต่ิอิเน้�อิงิจะส่งิผลิให้
เศริษัฐกิจโลิกมีแนวโน้มชะลิอิตัิวลิงิในปี	
2022-2023	 พร้ิอิมกับมีความเสี�ยงิต่ิอิ
ภาวะเศริษัฐกิจถุดถุอิยสูงิมากข่่�น	 โดย
เฉพาะกลุ่ิมปริะเทศในยุโริปที�ต้ิอิงิเผชิญ
วิกฤติพลัิงิงิานจากสงิคริามรัิสเซีย-ยูเคริน	
มาติริการิควำ�าบาติริทางิเศริษัฐกิจ	แลิะการิ
เร่ิงิข่่�นดอิกเบี�ยแบบเร็ิวแลิะแริงิเพ้�อิจัดการิ
กับเงิินเฟ้อิแลิะเงิินยูโริที�อ่ิอินค่า		ส่วนความ
กังิวลิภาวะเศริษัฐกิจถุดถุอิยในสหรัิฐฯยังิ
คงิมีอิยู่	 แม้ติลิาดแริงิงิานแลิะงิบดุลิข่อิงิ
ภาคเอิกชน	 ยังิคงิแข็่งิแกร่ิงิ	 เม้�อิเทียบกับ
ช่วงิเริิ�มต้ินก่อินเกิดภาวะเศริษัฐกิจถุดถุอิย
ในครัิ�งิที�ผ่านมา		สะทอ้ินว่าหากเกดิข่่�นนา่จะ
เป็นลัิกษัณูะที�ไม่รุินแริงิ	(	mild	recession)				
ด้านปริะเทศในแถุบอิาเซียน	โอิกาสเกิดภาวะ
เศริษัฐกิจถุดถุอิย	ยังิมีโอิกาสไม่สูงิมากนัก

เม้�อิเทียบกับยุโริปแลิะสหรัิฐ	 เน้�อิงิจากอิานิ
สงิค์การิเปิดเม้อิงิเปิดปริะเทศแลิะการิข่ยับ
ข่่�นดอิกเบี�ยส่วนใหญ่เป็นไปในลัิกษัณูะแบบ
ค่อิยเป็นค่อิยไป		

ส่วนฐานะการิคลัิงิแลิะเสถีุยริภาพด้านต่ิางิ
ปริะเทศจะถุูกจับติามมอิงิมากข่่�น	 แต่ิต้ิอิงิ
พิจาริณูาเป็นริายปริะเทศ	การิใช้มาติริการิ
ช่วยเหล้ิอิเพ้�อิลิดค่าคริอิงิชีพที�ใช้กันใน
หลิายปริะเทศทั�วโลิก	 ส่งิผลิให้การิข่าดดุลิ
การิคลัิงิแลิะหนี�สาธุาริณูะที�สูงิอิยู่แล้ิวหลัิงิ
วิกฤติ	 COVID-19	 เพิ�มสูงิข่่�นติ่อิเน้�อิงิ	
นอิกจากนี�	การิเร่ิงิตัิวข่อิงิมูลิค่าการินำาเข้่า
พลัิงิงิาน		การิข่าดดุลิบัญชีเดินสะพัด	การิ
ลิดลิงิข่อิงิเงิินทุนสำาริอิงิริะหว่างิปริะเทศ	
แลิะค่าเงิิน	 US	 dollar	 ทำาให้เกิดความ
กังิวลิในเสถีุยริภาพด้านต่ิางิปริะเทศ	 โดย
ในปริะเด็นเหล่ิานี�	 ต้ิอิงิพิจาริณูาเป็นริาย
ปริะเทศ	 ซ่�งิคาดว่ากลุ่ิมปริะเทศที�มีความ
เสี�ยงิด้านนี�สูงิ	 ได้แก่	 กรีิซ	 แลิะติุริกี	 ส่วน
ข่อิงิไทยแม้จะมีการิข่าดดุลิบัญชีเดินสะพัด
ในปี	2021-2022	แต่ิหลัิงิจากการิท่อิงิเที�ยว
ริะหว่างิปริะเทศเริิ�มฟ้�นติัวได้	 ดุลิบัญชีเดิน
สะพัดน่าจะกลัิบมาเกินดุลิได้ในปี	2023
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ดริ.	กำาพลิ	กล่ิาวต่ิอิไปว่า		ติลิาดการิเงิินโลิกยังิมคีวามผันผวนค่อินข้่างิสูงิ	จากอัิติริาดอิกเบี�ยแลิะภาวะเงิินเฟ้อิที�ปรัิบตัิวสูงิข่่�น	SCB	CIO	
จ่งิเน้นกริะจายการิลิงิทุนในสินทรัิพย์ต่ิางิๆดังินี�

1)	ในภาวะเศริษัฐกจิโลิกมคีวามเสี�ยงิเศริษัฐกจิถุดถุอิยแลิะภมูริิฐัศาสติร์ิสงูิข่่�น	เริาแนะนำาให้มเีงินิสดหริอ้ิผลิิติภณัูฑ์์ความเสี�ยงิติำ�า	(คุม้คริอิงิ
เงิินติ้น)	5-15%	ข่อิงิพอิริ์ติ

2)	การิปรัิบติวัข่่�นข่อิงิอัิติริาผลิติอิบแทนพนัธุบตัิริ	(ริาคาลิดลิงิ)	เป็นโอิกาสสำาหรัิบลิกูค้าที�ต้ิอิงิการิสร้ิางิกริะแสเงิินสดในพอิร์ิติ	โดยเน้น
ทยอิยสะสมหุ้นกู้คุณูภาพดีเพ้�อิหลิีกเลิี�ยงิการิเริ่งิติัวข่อิงิ	spread	ในช่วงิความเสี�ยงิเศริษัฐกิจถุดถุอิยสูงิข่่�น

3)	เริามมีมุมอิงิโดยริวมเป็น	Neutral	ต่ิอิหุน้	โดยทยอิยสะสมหุน้บริิษัทัที�มกีาริเติิบโติยั�งิยน้แลิะอิตัิริากำาไริสงูิ	ในปริะเทศที�ได้อิานสิงิค์จาก
การิเปิดเม้อิงิเปิดปริะเทศ	แลิะการิเปลิี�ยนแปลิงิห่วงิโซ่อิุปทานข่อิงิโลิก		เช่น	ติลิาดหุ้นไทย	เวียดนาม	แลิะอิินโดนีเซีย	หริ้อิปริะเทศที�มีการิ
เติิบโติข่อิงิค่าจ้างิแริงิงิาน		เช่น	ติลิาดหุ้นสหริัฐฯ	โดยเริิ�มทยอิยสะสมหลิังิเฟด	ส่งิสัญญาณูข่่�นดอิกเบี�ยช้าลิงิ

4)	เพ้�อิเป็นการิจัดการิความเสี�ยงิเงิินเฟ้อิสูงิที�ย้ดเยี�อิ	เริายังิคงิแนะให้มีสินค้าโภคภัณูฑ์์โดยเฉพาะนำ�ามันในสัดส่วน	5%	ข่อิงิพอิริ์ติ

5)	ลิดความผันผวนข่อิงิพอิริ์ติด้วยผลิิติภัณูฑ์์สินทริัพย์ทางิเลิ้อิก	เช่น	KIKO	(สำาหริับลิูกค้า	HNW	แลิะ	UHNW)	แลิะ	Private	Assets	
(เฉพาะสำาหริับลิูกค้า	UHNW)
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ศูนย์วิจัย	Krungthai	COMPASS	ธุนาคาริกรุิงิ
ไทย	 เปิดเผยว่า	 กนงิ.	 มีมติิเป็นเอิกฉันท์ในการิ
ปริะชุมครัิ�งิที�	5/2022	ให้ปรัิบข่่�นอัิติริาดอิกเบี�ย
นโยบายร้ิอิยลิะ	0.25	ต่ิอิปี	สู่ริะดับร้ิอิยลิะ	1.00	
ต่ิอิปี	โดยเป็นการิปรัิบข่่�นอิตัิริาดอิกเบี�ยต่ิอิเน้�อิงิ
เป็นครัิ�งิที�	2	ข่อิงิปี	(ริวม	50	bps)	โดยมีสาริะ
สำาคัญดังินี�

•	 เศริษัฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้�นตัิวต่ิอิเน้�อิงิ	 จาก
ปัจจัยด้านภาคการิท่อิงิเที�ยวแลิะการิบริิโภคภาค
เอิกชน	โดยคงิปริะมาณูการิเศริษัฐกิจในปี	2022	
ข่ยายตัิวร้ิอิยลิะ	 3.3	 แลิะปริับลิดปริะมาณูการิ
ปี	2023	ข่ยายตัิวร้ิอิยลิะ	3.8	(จากร้ิอิยลิะ	4.2)	
โดยคาดว่าภาคการิท่อิงิเที�ยวจะฟ้�นตัิวดีกว่าคาด
จากจำานวนนักท่อิงิเที�ยวต่ิางิชาติิที�เพิ�มข่่�นต่ิอิ
เน้�อิงิแลิะการิบริิโภคภาคเอิกชนที�ฟ้�นตัิวมากกวา่
คาด	การิฟ้�นตัิวข่อิงิเศริษัฐกิจมีความทั�วถุ่งิมาก
ข่่�นทั�งิในด้านสาข่าธุุริกิจแลิะในมิติิข่อิงิริายได้ที�
กริะจายตัิวได้ดีข่่�น	 อิย่างิไริก็ติาม	 ภาคการิส่งิ
อิอิกมีแนวโนม้ชะลิอิลิงิจากเศริษัฐกิจโลิกที�ชะลิอิ
กว่าคาด

•	อัิติริาเงิินเฟ้อิทั�วไปมแีนวโนม้อิยู่ในริะดับสูงิแลิะ
คาดวา่จะสงูิเกนิกริอิบเปา้หมายอิกีริะยะหน่�งิ	โดย
อัิติริาเงิินเฟ้อิทั�วไปปี	2022	แลิะปี	2023	มีแนว
โน้ม	สูงิข่่�นเป็นร้ิอิยลิะ	6.3	(จากเดิมร้ิอิยลิะ	6.2)	
แลิะร้ิอิยลิะ	2.6	(จากเดิมร้ิอิยลิะ	2.5)	ติามลิำาดับ	
เป็นผลิจากการิส่งิผ่านต้ินทุนที�เพิ�มข่่�นข่อิงิผู้
ปริะกอิบการิ	อิย่างิไริก็ติาม

แริงิกดดันจากเงิินเฟ้อิด้านอุิปสงิค์ยังิจำากัด
เน้�อิงิจากเศริษัฐกิจไทยอิยู่ในช่วงิทยอิยฟ้�นตัิว	
ข่ณูะที�อัิติริาเงิินเฟ้อิคาดการิณ์ูในริะยะปานกลิางิ
ยังิอิยู่ในริะดับใกล้ิเคียงิเดิม

•	 มาติริการิปรัิบโคริงิสร้ิางิหนี�ควริดำาเนินการิ
อิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	 พร้ิอิมทั�งิเห็นความสำาคัญข่อิงิ
มาติริการิเฉพาะจุดแลิะแนวทางิแก้ปัญหาหนี�
อิย่างิยั�งิย้นสำาหรัิบกลุ่ิมเปริาะบางิ	 โดยเฉพาะ

กลุ่ิมผู้ปริะกอิบการิ	 SMEs	 ในสาข่าธุุริกิจที�ฟ้�น
ตัิวช้าแลิะครัิวเร้ิอินริายได้นอ้ิยที�มคีวามอ่ิอินไหว
ต่ิอิค่าคริอิงิชีพ	ข่ณูะที�ธุนาคาริพาณิูชย์มีริะดับ
เงิินกอิงิทุนแลิะเงิินสำาริอิงิที�เข้่มแข็่งิ

•	 ภาวะการิเงิินโดยริวมยังิผ่อินคลิาย	อิัติริาผลิ
ติอิบแทนพันธุบัติริรัิฐบาลิทยอิยปรัิบสูงิข่่�น	 ใน
ข่ณูะที�ต้ินทุนการิกู้ย้มเงิินข่อิงิภาคเอิกชนโดย
ริวมยังิเอ้ิ�อิต่ิอิการิริะดมทุน	 โดยอัิติริาแลิก
เปลีิ�ยนเงิินบาทเทียบ	ดอิลิลิาร์ิ	สริอิ.	ปรัิบอ่ิอินค่า
เร็ิวแลิะต่ิอิเน้�อิงิสอิดคล้ิอิงิกับค่าเงิินในภูมิภาค	
ติามการิแข็่งิค่าข่อิงิสกุลิเงิินดอิลิลิาร์ิ	สริอิ.	เป็น
หลัิก	ทั�งินี�	กนงิ.	ปริะเมินว่าการิอ่ิอินค่าข่อิงิเงิิน
บาทไม่ส่งิผลิกริะทบต่ิอิภาพริวมข่อิงิเศริษัฐกิจ
แลิะเงิินเฟ้อิแต่ิยังิต้ิอิงิติิดติามอิย่างิใกล้ิชิด

Implication:

•	Krungthai	COMPASS	คาดว่า	กนงิ.	มีแนว
โน้มปรัิบดอิกเบี�ยข่่�นอีิก	25	bps	 ในการิปริะชุม
ครัิ�งิถัุดไป	(ริอิบสุดท้ายข่อิงิปี)	ภายใต้ิปัจจัยต่ิอิ
ไปนี�

•	 เศริษัฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้�นตัิวต่ิอิเน้�อิงิ	 จาก
แริงิส่งิข่อิงิภาคการิท่อิงิเที�ยวแลิะการิบริิโภค
ภาคเอิกชนเป็นหลัิก	โดย	กนงิ.	ปริะเมินว่าจำานวน
นักท่อิงิเที�ยวต่ิางิชาติิมีแนวโน้มเพิ�มข่่�นหลัิงิ
ยกเลิิกมาติริการิ	 Thailand	 Pass	 โดยได้ปรัิบ
เพิ�มปริะมาณูการิจำานวนนกัท่อิงิเที�ยวในปี	2022	
แลิะปี	 2023	 เพิ�มข่่�นเป็น	 9.5	 ล้ิานคน	 แลิะ	 21	
ล้ิานคน	 ติามลิำาดับ	 ใกล้ิเคียงิกับมุมมอิงิข่อิงิ	
Krungthai	COMPASS	ที�คาดว่าจำานวนนกัท่อิงิ
เที�ยวจะแติะริะดับ	8.1	ล้ิานคน	แลิะ	21.3	ล้ิานคน	
ติามลิำาดับ	โดยคาดวา่จำานวนนกัท่อิงิเที�ยวที�เพิ�ม
ข่่�นตัิ�งิแต่ิไติริมาสที�	 3	 ข่อิงิปีนี�จะช่วยสนับสนุน
การิฟ้�นตัิวข่อิงิเศริษัฐกิจในริะยะข้่างิหน้า

•	อัิติริาเงิินเฟ้อิมแีนวโนม้สูงิอีิกสักริะยะหน่�งิ	แลิะ
คาดว่าจะกลัิบเข้่าสู่กริอิบเป้าหมายในปี	 2023	

โดย	 กนงิ.	 ได้ปรัิบเพิ�มตัิวเลิข่คาดการิณ์ูอัิติริา
เงิินเฟ้อิทั�วไปปี	2022	แลิะปี	2023	 เป็นร้ิอิยลิะ	
6.3	(จากเดิมร้ิอิยลิะ	6.2)	แลิะร้ิอิยลิะ	2.6	(จาก
เดิมร้ิอิยลิะ	2.5)	ติามลิำาดับ	แมว่้าจะปริะเมินอัิติริา
เงิินเฟ้อิจะผ่านจุดสูงิสุดในช่วงิไติริมาสที�	 3	 ปีนี�	
แต่ิคาดว่าริะดับอัิติริาเงิินเฟ้อิจะยังิทริงิตัิวอิยู่ใน
ริะดับสูงิอีิกริะยะหน่�งิจากต้ินทุนสินค้าที�ทยอิย
ปรัิบข่่�นต่ิอิเน้�อิงิ	ก่อินทยอิยกลัิบเข้่าสู่กริอิบเป้า
หมายในช่วงิกลิางิปี	2023	อิย่างิไริก็ติาม	อัิติริา
เงิินเฟ้อิยังิมีความเสี�ยงิด้านสูงิจากการิส่งิผ่าน
ต้ินทุนที�อิาจมากกว่าคาดสะท้อินจากดัชนีริาคา
ผู้ผลิิติ	(PPI)	ที�ยังิทริงิตัิวอิยู่ในริะดับสูงิ	ริวมถุ่งิ
การิปรัิบข่่�นค่าไฟฟ้า	การิปรัิบเพิ�มค่าจ้างิขั่�นติำ�า	
แลิะต้ินทุนสินค้านำาเข้่าที�สูงิข่่�นจากค่าเงิินบาทที�
อ่ิอินค่าต่ิอิเน้�อิงิ	 โดยต้ินทุนที�อิยู่ในริะดับสูงิอิาจ
จะทยอิยส่งิผ่านแลิะสร้ิางิแริงิกดดันเงิินเฟ้อิใน
ริะยะข้่างิหน้า

•	 Krungthai	 COMPASS	 ปริะเมินว่าวัฏิจักริ
ดอิกเบี�ยข่าข่่�นริอิบนี�จะข่่�นไปแติะริะดับ	 2.5%	
-	3%	 ในปี	 2024	จากการิมุ่งิปรัิบนโยบายการิ
เงิินเข้่าสู่ภาวะปกติิ	 (Normalization)	 ในช่วงิ
ที�เศริษัฐกิจทยอิยฟ้�นติัว	 ธุปท.	 จ่งิจำาเป็นติ้อิงิ
ทยอิยปรัิบข่่�นอัิติริาดอิกเบี�ยเม้�อินโยบายการิเงิิน
แบบผ่อินคลิายมีความจำาเป็นลิดลิงิ	แลิะเพ้�อิเพิ�ม
พ้�นที�ในการิดำาเนินนโยบายทางิการิเงิิน	 (Policy	
space)	 เพ้�อิเป็นกริะสุนสำาริอิงิไว้เพ้�อิรัิบม้อิกับ
ความเสี�ยงิที�อิาจเกิดข่่�นในริะยะข่า้งิหนา้	อิย่างิไริ
ก็ดี	คาดว่า	กนงิ.	จะทยอิยปรัิบข่่�นอัิติริาดอิกเบี�ย
อิย่างิค่อิยเป็นค่อิยไปเน้�อิงิจากเศริษัฐกจิไทยยงัิ
อิยู่ในช่วงิกำาลัิงิฟ้�นตัิว

ฉมาดนัย	มากนวลิ
ชนม์นิธิุศ	ไชยสิงิห์ทอิงิ
Krungthai	COMPASS

Krungthai COMPASS ปรีะเมินว�า กนง. 
อาจปรัีบดัอกเบี�ยข้�นอีก 25 bps 

ในการีปรีะชุมครัี�งถัดัไป (รีอบสุดัท้ายของปี)
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อินไซด์ั Business
SAM บริีษััทบริีหารีสินทรัีพย์ของคนไทย 
รัีบรีางวัลโครีงการี Fin. ดีั Happy Life 

ปรีะจำาปี 2565

"PCE ให้การีต้ิอนรัีบ 
ทีมผู้้้บริีหารีจาก SET และ APM "

WGE คว้างานก�อสร้ีางโครีงการี 
"Atmoz Portrait ศรีีสมาน 
- Atmoz Oasis อ�อนนุช"

ธนาคารีกรุีงเทพ 
เสริีมความแกรี�งชุมชนท�องเที�ยว OTOP นวัติวิถี

มอบหนังสือ "ท้องถิ�น อินเติอร์ี"
ส�งติ�อองค์ความร้้ี-แชร์ีไอเดีัยดีั สินค้าเด็ัดั
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สรีุปม้ลค�าการีซื�อขายสรีุปม้ลค�าการีซื�อขาย

25 www.HoonInside.com  30 September 2022



สรีุปม้ลค�าการีซื�อขายสรีุปม้ลค�าการีซื�อขาย
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