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บมจ.พรีิไซซ	คอิร์ิปอิเริชัั่�น	 หร้ิอิ	 PCC	 เคาะริาคา
ข่ายไอิพีโอิ	4.00	บาท/หุ�น		กำาหนดเปิดให�จอิงิซ้�อิ
ริะหว่างิวันที�	 10-12	 ตุุลาคม	2565	คาดเข่�าเทริด
ใน	 SET	 เด้อินตุุลาคมนี�	 ด�านธนาคาริ	 ซีไอิเอ็ิมบี	
ไทย	ที�ปรึิกษัาทางิการิเงิินและบล.ซีจีเอิส-ซีไอิเอ็ิมบี	
(ปริะเทศไทย)	 ผู้้�จัดการิการิจัดจำาหน่ายและรัิบ
ปริะกันการิจัดจำาหน่าย		มั�นใจนกัลงิทุนให�การิตุอิบ
รัิบดีเยี�ยม		ชีั่�เป็นผู้้�นำาในธุริกิจโซล้ชัั่�นคริบวงิจริข่อิงิ	
Smart	Grid	ด�านผู้้�บริิหาริ	"กิตุติุ	สัมฤทธิ�"	มั�นใจ
แนวโน�มผู้ลงิานในอินาคตุโดดเด่น	พริ�อิมลุยโปริเจค
ใหม่หนุนธุริกิจเติุบโตุอิย่างิยั�งิย้น	สริ�างิผู้ลตุอิบแทน
ที�ดีให�กับผู้้�ถ้ือิหุ�น

นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หััวหัน้าฝ่่ายวาณิิช
ธนกิิจ บริษััทหัลัักิทรัพย์ ซีีจีเอส-ซีีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จำากัิด	 ในฐานะผู้้�จัดการิการิจัด
จำาหน่ายและรัิบปริะกันการิจำาหน่ายหุ�นสามญัเพิ�ม
ทุนข่อิงิ	 บมจ.พริีไซซ	 คอิร์ิปอิเริชั่ั�น	 หร้ิอิ	 PCC			
กล่าวว่า	 	 บริิษััทฯ	 ได�กำาหนดริาคาเสนอิข่ายหุ�น
สามัญให�กับปริะชั่าชั่นทั�่วไป	 (IPO)	 ในริาคาหุ�นละ	
4.00	 บาท	 โดยจะเปิดให�จอิงิซ้�อิหุ�นริะหว่างิวันที�		
10-12	ตุุลาคม	2565	และคาดว่าจะสามาริถืเข่�าจด
ทะเบียนในตุลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย	(SET)	
ได�ในเด้อินตุุลาคมนี�	 โดยใชั่�ช้ั่�อิย่อิในการิซ้�อิข่ายว่า	
"PCC"	ในกลุ่มอุิตุสาหกริริม	ทรัิพยากริ	พลังิงิาน
และสาธาริณู้ปโภค

ทั�งินี�	 จำานวนหุ�นที�เสนอิข่ายไม่เกิน	307,000,000	
หุ�น		คิดเป็นริ�อิยละ	25.03	ข่อิงิจำานวนหุ�นสามญัที�
อิอิกและชั่ำาริะแล�วทั�งิหมดข่อิงิบริิษััทฯ	โดยมผ้ีู้�ร่ิวม
จัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิจัดจำาหน่ายอีิก	5		แห่งิ	
ปริะกอิบด�วย	บริิษััทหลกัทรัิพย์	กสิกริไทย	จำากัด	
(มหาชั่น),	 บริิษััทหลักทรัิพย์	 ดาโอิ	 (ปริะเทศไทย)	
จำากัด	 (มหาชั่น),	 บริิษััทหลกัทรัิพย์	ทรีินตีีุ�	 จำากัด,	

บริิษััท	หลักทรัิพย์	 เอิเชีั่ย	 เวลท์	จำากัด	และบริิษััท
หลักทรัิพย์	เอิเอิสแอิล	จำากัด

"การิกำาหนดริาคาไอิพีโอิในที�ริะดับ	 4.00	บาทตุ่อิ
หุ�น	 คิดเป็นอัิตุริาส่วนริาคาหุ�นตุ่อิกำาไริสุทธิตุ่อิหุ�น	
(Price	to	Earnings	Ratio:	P/E)	ปริะมาณู	19.16	
เท่า	โดยคำานวณูจากกำาไริสุทธิข่อิงิบริิษััทฯ	ในช่ั่วงิ	
4	 ไตุริมาสล่าสุด	 ซึ�งิถ้ือิว่าเป็นริาคาที�เหมาะสมและ
สอิดคล�อิงิกับปัจจัยพ้�นฐานที�แข็่งิแกร่ิงิ	 ซึ�งิ	 PCC	
เป็นหุ�นพลังิงิานที�มคีวามน่าสนใจในการิลงิทุนเป็น
อิย่างิมาก	 จากความสามาริถืในการิแข่่งิขั่นและ
มีศักยภาพที�เติุบโตุตุ่อิไปอีิกมากในอินาคตุ	 ริวม
ถึืงิผู้้�บริิหาริมีวิสัยทัศน์ที�โดดเด่น	 มีปริะสบการิณ์ู
ในอุิตุสาหกริริมริะบบไฟฟ้ามานานเก้อิบ	 40	 ปี"	
นางิสาววีริยา		กล่าว

นายปาลัธรรม เกิษัมทรัพย์ ผู้้้อำานวยกิารอาวุโส 
ฝ่่ายวาณิิชธนกิิจ ธนาคาร ซีีไอเอ็มบี ไทย จำากัิด 
(มหัาชน)	 ที�ปรึิกษัาทางิการิเงิิน	กล่าวว่า	 จุดเด่น
ข่อิงิ	 PCC	 	 ค้อิการิเป็นผู้้�นำาในธุริกิจโซล้ชัั่�นคริบ
วงิจริข่อิงิ	Smart	Grid	 และมสิีนค�าที�หลากหลาย	
คริอิบคลุมตุามตุ�อิงิการิข่อิงิริะบบจำาหน่ายกริะแส
ไฟฟ้า	นอิกจากนี�	 PCC	 ยังิมกีาริศึกษัาเทคโนโลยี
ใหม่	 ๆ	 เพ้�อิใชั่�ในสินค�าและบริิการิ	 นำาเสนอิให�แก่
ล้กค�า	เพ้�อิตุอิบสนอิงิความตุ�อิงิการิข่อิงิล้กค�าให�ได�
มากที�สุด	จึงิทำาให�มีผู้ลิตุภัณูท์และริะบบงิานที�หลาก
หลายคริอิบคลุมในส่วนข่อิงิธุริกิจ	Smart	Grid

"หุ�น	 PCC	 เป็นหุ�นพลังิงิานที�มีความน่าสนใจเป็น
อิย่างิมาก	เน้�อิงิจากมโีอิกาสเตุบิโตุตุ่อิเน้�อิงิและเป็น
หุ�นตัุวแริกข่อิงิตุลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย	ที�
โฟกัสด�านริะบบส่งิและจำาหน่าย	 และ	Smart	Grid	
ซึ�งิริะบบไฟฟ้าในอินาคตุจะเปลี�ยนไปมคีวามหลาก
หลายมากยิ�งิขึ่�น	มีริถื	EV	และ	Charging	Station	

ริวมถึืงิการิลงิทุน	Solar	cell	จากบ�านเร้ิอินเพิ�มมาก
ขึ่�น	 ดังินั�น	 ริะบบไฟฟ้าย่อิมจะตุ�อิงิมีปริะสิทธิภาพ
เพิ�มขึ่�น	 ซึ�งิสนบัสนนุให�บริิษััทฯมโีอิกาสที�จะเติุบโตุ
อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ	อีิกทั�งิในริะยะยาวบริิษััทฯจะเติุบโตุ
ไปพริ�อิมกับริะบบไฟฟ้าที�จะพัฒนาเป็น	Smart	Grid	
ในอินาคตุ	 ซึ�งิการิไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตุแห่งิปริะเทศไทย	
(กฟผู้.)	 การิไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค	 (กฟภ.)	 และการิ
ไฟฟ้านคริหลวงิ	(กฟน.)	มแีผู้นการิลงิทุนในเฉพาะ
ส่วนข่อิงิ	Smart	Grid	 ถึืงิ	2	แสนล�านบาท"	นาย
ปาลธริริม	กล่าว

นายกิิตติ สัมฤทธิ� ประธานเจ้าหัน้าที�บริหัาร 
แลัะกิรรมกิารผู้้้จัดกิารใหัญ่่ บริษััท พรีไซีซี 
คอร์ปอเรชั�น จำากัิด(มหัาชน) (PCC)	 กล่าว
ว่า	 จำานวนเงิินที�คาดว่าจะได�จากการิริะดมทุนครัิ�งิ
นี�อิย่้ที�ปริะมาณู	 1,228	 ล�านบาท	 	 ในเบ้�อิงิตุ�นมี
วัตุถุืปริะสงิค์การิใชั่�เงิินได�แก่	 1.เพ้�อินำาไปใชั่�เป็น
เงิินลงิทุนในโคริงิการิที�อิย่้ริะหว่างิการิพัฒนา	และ
โคริงิการิในอินาคตุอ้ิ�น	มล้ค่า	350	ล�านบาท	ภายใน
ปี	2565	–	2567		2.เพ้�อินำาไปใชั่�เป็นเงิินทนุหมนุเวียน
ในการิดำาเนนิงิาน	มล้ค่า	194	ล�านบาท	ภายในปีนี�	
และ	3.		ชั่ำาริะค้นเงิินก้�จากสถืาบันการิเงิินมล้ค่า	650	
ล�านบาทภายในปีนี�

"บริิษััทฯมั�นใจว่า	ภายหลังิจากการิริะดมทุนในครัิ�งินี�	
จะทำาให�บริิษััทฯมศัีกยภาพในการิทำาธุริกิจให�มกีาริ
เติุบโตุมากขึ่�น	 ริวมทั�งิมีความแข็่งิแกร่ิงิด�านฐานะ
การิเงิิน	 และเป็นที�ยอิมรัิบข่อิงิค่้ค�าทั�งิภาครัิฐและ
เอิกชั่น	 ข่ณูะเดียวกันทำาให�บริิษััทฯมีตุ�นทุนในการิ
ดำาเนนิธรุิกิจที�ลดลงิ	สนบัสนนุความสามาริถืในการิ
ทำากำาไริส้งิขึ่�น	และมโีอิกาสสริ�างิผู้ลตุอิบแทนที�ดีให�
กับผู้้�ถ้ือิหุ�นได�ในอินาคตุ"	นายกิตุติุ		กล่าวในที�สุด

เคาะริาคาไอิพีโอิหุ�นละ	4	บาท	
เปิดจอิงิซ้�อิ	10-12	ตุ.ค.65	

ได�ฤกษ์ัเข่�าเทริดภายในเด้อินตุุลาคมนี�
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CPL	ดนับริษิัทัย่อิย	"ซพีีแอิล	เวนเจอิร์ิ	พลสั"	
ผู้นึกความริ่วมม้อิพันธมิตุริ	 ตัุ�งิบริิษััทใหม	่
"นาว	 เอินด์อิอิฟเวสท์"	 ริุกธุริกิจผู้ลิตุและ
จำาหน่ายเคริ้�อิงิย่อิยเศษัอิาหาริ	ภายใตุ�แบรินด์	
NOW	สอิดริบักริะแสอินรุิกัษ์ัสิ�งิแวดล�อิม	ตุอิบ
โจทย์ผู้้�ปริะกอิบการิที�ตุ�อิงิการิลดปริมิาณูข่ยะ
เศษัอิาหาริโดยไม่ก่อิมลภาวะเพิ�มเตุมิ	นำาร่ิอิงิ
ทดลอิงิใชั่�เคริ้�อิงิใน	3	 โคริงิการิ	ทั�งิเซน็ทริลั	
เวสต์ุเกตุ,	 โคริงิการิคอินโดมเินียม	 เดอิะแสตุ
รินด์	ทอิงิหล่อิ	และเดอิะ	ฟ้ด้	สคล้	แบงิคอิก	
โริงิเริยีนสอินทำาอิาหาริข่อิงิกลุม่ดสุติุธานี	
วางิกลุ่มลก้ค�าเป้าหมาย	ทั�งิอิาคาริสำานกังิาน	
คอินโดมเินยีม	โริงิแริม	โริงิพยาบาล	ตุลาดสด	
และอ้ิ�นๆ		มั�นใจเสริมิความแข่ง็ิแกร่ิงิให�ธรุิกจิ
หลกั	สริ�างิโอิกาสเตุบิโตุแบบ	New	S-Curve

นายภว้สษิัฏ์ วงษ์ัเจรญิ่สนิ ประธาน
เจ้าหัน้าที�บริหัาร บริษััท ซีีพีแอลั กิรุ๊ป 
จำากัิด (มหัาชน) หัรอื CPL	เปิดเผู้ยว่า	บริษิัทั	
ซพีีแอิล	เวนเจอิร์ิ	พลสั	จำากดั	(CPLV)	ซึ�งิเป็น
บริษิัทัย่อิยที�	 CPL	 ถ้ือิหุ�น	99.97%	 ได�เข่�าถือ้ิ
หุ�นในสดัส่วน	50%	ในบริษิัทั	นาว	เอินด์อิอิฟ

เวสท์	จำากดั	(NOW	End	of	Waste)	ซึ�งิจดัตุั�งิ
ข่ึ�นใหม่ร่ิวมกบัพนัธมติุริอิกี	2	ริาย	เพ้�อิดำาเนนิ
ธรุิกจิผู้ลิตุและจดัจำาหน่ายเคริ้�อิงิย่อิยสลายเศษั
อิาหาริภายใตุ�แบรินด์	NOW	โดยล่าสดุได�ร่ิวม
งิานแสดงิเทคโนโลยใีนงิานสมาคมสนันบิาตุ
เทศบาลแห่งิปริะเทศไทย	ซึ�งิจัดข่ึ�นที�อิิมแพ็ค
เม้อิงิทอิงิธาน	ี เม้�อิปลายเดอ้ินกนัยายนที�ผู่้าน
มา	และได�รัิบเสยีงิตุอิบรัิบเป็นอิย่างิดี

ทั�งินี�	 NOW	 เป็นเคร้ิ�อิงิย่อิยสลายเศษัอิาหาริ
ตุามแนวคดิลดข่อิงิเสยีในริะบบ	โดยเทคโนโลยี
ดงัิกล่าวจะแปริสภาพเศษัอิาหาริเป็นข่อิงิเหลว
ด�วยเคร้ิ�อิงิ	 NOW	 Digester	 หร้ิอิแปริ
สภาพเศษัอิาหาริเป็นดินด�วยเคร้ิ�อิงิ	 NOW	
Composter	ซึ�งิจะช่ั่วยลดปริมิาณูข่ยะที�ตุ�อิงิ
นำาไปฝั่งิกลบและลดภาริะเตุาเผู้าข่ยะ	ทำาให�เตุา
เผู้าข่ยะสามาริถืเผู้าข่ยะอิ้�นได�เตุม็ปริะสทิธิภาพ	
นอิกจากนี�	 ยงัิช่ั่วยลดมลภาวะ	 ริวมถึืงิพาหะ
นำาเช้ั่�อิโริคในพ้�นที�ใชั่�งิานได�อีิกด�วย	ซึ�งิข่ณูะนี�	
บริิษััทฯ	 ได�ทดลอิงิตุิดเคร้ิ�อิงิย่อิยสลายเศษั
อิาหาริเพ้�อิใชั่�งิานใน	3	โคริงิการินำาร่ิอิงิ	ได�แก่	
ห�างิสริริพสนิค�าเซน็ทริลั	เวสต์ุเกตุ	โคริงิการิ
คอินโดมเินยีม	 เดอิะ	 แสตุรินด์	ทอิงิหล่อิ	ซึ�งิ
ใชั่�ริะบบแปริเศษัอิาหาริเป็นข่อิงิเหลว	 (NOW	
Digester)	 ข่ณูะที�โคริงิการิเดอิะ	ฟ้้ด	 สค้ล		
แบงิคอิก	 โริงิเรีิยนสอินทำาอิาหาริข่อิงิกลุ่ม
ดุสิตุธานี	 ใชั่�เคร้ิ�อิงิย่อิยสลายริะบบแปริเศษั
อิาหาริเป็นดนิ	(NOW	Composter)

"ที�ผู่้านมา	 'ซีพีแอิล	 เวนเจอิร์ิ	 พลัส'	 มอิงิ
หาโอิกาสที�จะเข่�าลงิทุนในธุริกิจที�สริ�างิการิ
เติุบโตุแบบ	New	S-Curve	ข่ณูะที�	NOW	เป็น

หนึ�งิในธุริกิจที�สอิดรัิบกับกริะแสอินรัุิกษ์ัสิ�งิ
แวดล�อิมเพ้�อิสริ�างิความยั�งิย้น	 ซึ�งิตุอิบโจทย์
ดังิกล่าวได�เป็นอิย่างิดี	 เพริาะด�วยกลไกการิ
ทำางิานข่อิงิเคร้ิ�อิงิที�หลังิจากเคร้ิ�อิงิแปริเศษั
อิาหาริเป็นข่อิงิเหลวแล�ว	 ข่อิงิเหลวจะถ้ืกส่งิ
ตุ่อิไปยงัิริะบบบำาบัดนำ�าเสยีก่อินจะปล่อิยอิอิกส่้
ภายนอิก	ซึ�งิจะช่ั่วยลดปัญหาปริิมาณูข่ยะและ
ข่อิงิเสียได�	 เช่ั่นเดียวกับการิแปริเศษัอิาหาริ
เป็นดิน	สำาหรัิบล้กค�ากลุ่มเป้าหมายที�บริิษััทฯ	
มแีผู้นจะทำาตุลาดหลังิจากนี�	 จะปริะกอิบด�วย	
กลุ่มอิาคาริสำานกังิาน	คอินโดมเินยีม	โริงิแริม	
โริงิพยาบาล	 ห�างิสริริพสินค�า	 ศ้นย์อิาหาริ	
ตุลาดสด	ริวมทั�งิเร้ิอิเดินสมุทริ	ซึ�งิเริามั�นใจว่า	
NOW	จะเป็นอีิกหนึ�งิธุริกิจที�สามาริถืเติุบโตุได�
อิย่างิมศัีกยภาพในอินาคตุ"	นายภ้วสิษัฏ์์กล่าว

ปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริ	CPL	กล่าวด�วยว่า	
มั�นใจว่า	 ธุริกิจลดข่อิงิเสีย	 (Food	Waste	
Management)	จะช่ั่วยเสริิมความแข็่งิแกร่ิงิ
ให�กับธุริกิจหลักข่อิงิ	CPL	ตุามหลักข่อิงิการิก
ริะจายการิลงิทุนและการิแสวงิหาโอิกาสใหม่ๆ	
อีิกทั�งิยังิสอิดริบักับธุริกิจเซฟตีุ�โปริดักส์	หร้ิอิ
สินค�าด�านความปลอิดภัยข่อิงิ	CPL	ซึ�งิที�ผู่้าน
มาได�เดินหน�าพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ	อิย่างิตุ่อิ
เน้�อิงิ	ไม่ว่าจะเป็นการิพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ิท	
เซ�นส์	 (Smart	Sense)	 เพ้�อิยกริะดับโริงิงิาน
ตุ่างิๆ	 ให�เป็น	 "สมาร์ิท	 แฟคตุอิรีิ�"	 (Smart	
Factory)	 ริวมถึืงิการิยกริะดับเคร้ิ�อิงิจักริ
ในโริงิงิานให�เป็น	Machine	Safety	 ซึ�งิการิ
พัฒนาธุริกิจใหม่ในร้ิปแบบที�หลากหลายข่อิงิ	
CPL	จะเป็นมติิุใหม่ทั�งิด�านความปลอิดภยั	และ
ความยั�งิย้น

รุิกธุริกิจใหม่สริ�างิการิเติุบโตุแบบ	New	S-Curve	

ผู้นึกพันธมิตุริเปิดตัุว	Now	เคร้ิ�อิงิย่อิยสลายเศษัอิาหาริ	

รัิบเทรินด์อินุรัิกษ์ัสิ�งิแวดล�อิม

CPL
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PLANET	ผู้นึก		หัวเว่ย	ปริะกาศความร่ิวม
ม้อิเป็นพันธมิตุริเพ้�อิดำาเนินธุริกิจศ้นย์
ข่�อิม้ล(Data	Center)	ในปริะเทศไทยร่ิวม
กัน	 เตุรีิยมส่งิโซล้ชัั่น	 "Prefabricated	
AIO	Data	Center	FusionModule	DC	
1000A"	 ศ้นย์ข่�อิม้ลนอิกอิาคาริแบบ
สำาเร็ิจร้ิป	 ที� ทันสมัยตัุวใหม่ล่าสุด	 ที�มี
ปริะสิทธิภาพการิทำางิานขั่�นส้งิ	 โดยมีเป้า
หมายเพ้�อินำาเสนอิเทรินด์	 Data	 Center	
ที�ทันสมัยและเป็นมิตุริตุ่อิสิ�งิแวดล�อิมเข่�าส่้
ตุลาดปริะเทศไทย

นายประพัฒน์ รัฐเลิัศกิานต์ ประธาน
เจ้าหัน้าที�บริหัาร บริษััท แพลันเน็ต 
คอมมวินิเคชั�น เอเชยี จำากัิด (มหัาชน) 
หัรือ PLANET ผู้้�ให�บริิการิเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบคริบวงิจริ	กล่าวว่า	กลุ่มธุริกิจ
พลังิงิานดิจิทัล	ข่อิงิบริิษััท	หัวเว่ย	เทคโนโลยี�	
(ปริะเทศไทย)	จำากัด	และบริิษััท	แพลนเนต็ุ	
คอิมมิวนิเคชัั่�น	 เอิเชีั่ย	 จำากัด	 (มหาชั่น)	
หร้ิอิ	PLANET	ได�ปริะกาศความร่ิวมมอ้ิเป็น
พันธมิตุริเพ้�อิดำาเนินธุริกิจศ้นย์ข่�อิมล้(Data	
Center)	ในปริะเทศไทยร่ิวมกัน
	
ความร่ิวมม้อิครัิ�งินี� 	 PLANET	 และหัว
เว่ย	 จะร่ิวมกันนำาเสนอิ	 Data	 Center	
ร้ิปแบบใหม่ซึ�งิเป็นโซล้ชัั่�นแบบคริบวงิ
จริสำาหรัิบศ้นย์ข่�อิม้ลนอิกอิาคาริที�มีช้ั่�อิ
ว่า	 Prefabricated	AIO	Data	Center	

FusionModule	DC	 1000A	 เข่�าส่้ตุลาด
ในปริะเทศไทย	โดยโซล้ชัั่�นนี�มปีริะสิทธิภาพ
การิทำางิานขั่�นส้งิ	สามาริถืส่งิมอิบได�อิย่างิ
ริวดเร็ิว	 และมีอิายุการิใชั่�งิานที�ยาวนาน
กว่า	Data	Center	ทั�วไป	ที�สำาคัญยังิเป็น
มติุริตุ่อิสิ�งิแวดล�อิม	เน้�อิงิจากสามาริถืช่ั่วย
ลดปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์	สามาริถื
นำาไปใชั่�กบัอุิตุสาหกริริมที�หลากหลาย	อิาทิ	
อิงิค์กริ	 เม้อิงิอัิจฉริิยะ	 การิศึกษัา	 การิ
คมนาคม	และผู้้�ให�บริิการิด�านโทริคมนาคม	
ฯลฯ	เป็นตุ�น

นายปริะพัฒน์	 กล่าวตุ่อิว่า	 ปัจจุบันความ
ตุ�อิงิการิ	 Data	 Center	 กำาลังิข่ยายตุัว
เพิ�มขึ่�นอิย่างิตุ่อิเน้�อิงิ	 ซึ�งิ	 PLANET	มีเป้า
หมายที�จะเป็นผู้้�ให�บริิการิเทคโนโลยีดิจิทัล
ริายหลัก	ที�นำาเสนอิโซล้ชัั่นที�เป็นมติุริตุ่อิสิ�งิ
แวดล�อิมที�สุดให�แก่พาร์ิทเนอิร์ิและล้กค�า

"บริิษััทฯริ้�สึกเป็นเกียริติุอิย่างิยิ�งิ	 ที�ได�มี
โอิกาสร่ิวมม้อิกับหัวเว่ย	 ซึ�งินับเป็นก�าว
ที�สำาคัญในการิเริิ�มตุ�นเป็นพันธมิตุริร่ิวม
กันในริะยะยาว	 และเป็นก�าวสำาคัญข่อิงิ
การิพัฒนา	Data	Centerในปริะเทศไทย	
เน้�อิงิจาก	หัวเว่ย	ค้อิหนึ�งิในผู้้�เล่นริายหลัก
ในตุลาดศ้นย์ข่�อิม้ลข่อิงิปริะเทศไทย	 ทั�งิ
ยังิมีปริะสบการิณ์ูเป็นอิย่างิมากในกลุ่ม
ดาตุ�าเซ็นเตุอิร์ิแบบตุ้�	 โซล้ชัั่�นการิแพทย์
ริะยะไกล	(Telemedicine)	โซล้ชัั่�น	Smart	

Pole	 สำาหรัิบเม้อิงิดิจิทัล	 และอ้ิ�นๆ	 อีิก
มากมาย	 ทั�งินี�	 PLANETและหัวเว่ย	 จะมุ่งิ
เน�นนำาเสนอิเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพ้�อิตุอิบ
สนอิงิตุ่อิความตุ�อิงิการิที�เพิ�มขึ่�นข่อิงิ	
Data	Centerในปริะเทศไทย	"	
นายปริะพัฒน์กล่าว
	
ด้านนายโลัแกิน ย้ กิรรมกิารผู้้จั้ดกิาร 
กิลุ่ัมธุรกิิจ พลัังงานดิจิทัลั บริษััท 
หััวเว่ย เทคโนโลัยี� (ประเทศไทย) 
จำากัิด	กล่าวว่า	 ในฐานะหนึ�งิในผู้้�ให�บริิการิ
เทคโนโลยีพลังิงิานสีเขี่ยวชัั่�นนำา	 หัวเว่ย	
ดิจิทัล	เพาเวอิร์ิ	มุง่ิมั�นที�จะจัดหาโมด้ลดาตุ�า
เซ็นเตุอิร์ิที�ทันสมยัที�สุดให�แก่พาร์ิทเนอิร์ิและ
ล้กค�า	 และร้ิ�สึกเป็นเกียริติุอิย่างิยิ�งิที�ได�มี
โอิกาสนำาเสนอิดาตุ�าเซ็นเตุอิร์ิแบบสำาเร็ิจร้ิป	
(Prefabricated)	ที�เป็นมติุริตุ่อิสิ�งิแวดล�อิม
ร่ิวมกับ	PLANET	ในฐานะพาร์ิทเนอิร์ิ

ทั�งินี�	หัวเว่ยจะส่งิมอิบความร้ิ�	ปริะสบการิณ์ู	
และโซล้ชัั่�นดาตุ�าเซ็นเตุอิร์ิที�ดีที�สุดให�แก่	
PLANET	 และเช้ั่�อิว่าความร่ิวมม้อิในครัิ�งิ
นี�	จะเป็นปริะโยชั่น์ตุ่อิตุลาด	Data	Center	
ข่อิงิปริะเทศไทย	และจะชั่ว่ยผู้ลักดันเทรินด์
ในภาคอุิตุสาหกริริมให�เปลี�ยนมาใชั่�ดาตุ�า
เซ็นเตุอิร์ิที�เป็นมิตุริตุ่อิสิ�งิแวดล�อิมทั�งิใน
ไทยและในริะดับโลก

บุกตุลาด	Data	Center	
ในไทยเต็ุมร้ิปแบบ

PLANET ผู้นึกิ หััวเว่ย
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นาย ศุภศิษัฏ์ โภคินจารุรัศมิ� ประธาน
กิรรมกิารบริหัาร, รองประธาน
กิรรมกิาร แลัะ ประธานเจ้าหัน้าที�
บริหัาร บริษััท เมตะ คอร์ปอเรชั�น 
จำากัิด (มหัาชน) หัรือ META ผู้้�ดำาเนนิ
ธุริกิจพลังิงิานทดแทนและสินเช้ั่�อิส่วน
บุคคลภายใตุ�การิรัิบริอิงิข่อิงิกริะทริวงิ
การิคลังิ	แจ�งิตุ่อิตุลาดหลักทรัิพย์แห่งิ
ปริะเทศไทย	 เม้�อิวันที�	 30	 กันยายน	
2565	 ที�ผู่้านมา	 ถึืงิการิลาอิอิกข่อิงิ
กริริมการิบริิษััทฯ	หร้ิอิ	"นายชั่นน	วังิ
ตุาล"	ซึ�งิเดิมทีดำาริงิตุำาแหน่งิกริริมการิ
บริิหาริข่อิงิ	META	โดยการิลาอิอิกใน
ครัิ�งินี�เน้�อิงิมาจากภาริกิจส่วนตัุวมาก	
ให�มีผู้ลตัุ�งิแตุ่วันที�	 1	 ตุุลาคม	 2565	
เป็นตุ�นไป

โดย	 META	 ริายงิานตุ่อิตุลาดหลัก
ท รัิพย์ฯ 	 เ พิ� ม เ ติุม 	 ว่ า ได� สริริหา
บุคลากริท่านใหม่ที�เพียบพริ�อิมด�วย
ปริะสบการิณ์ูและความร้ิ�ความสามาริถื
ด�านธุริกิจการิเงิินเพ้�อิมาดำาริงิตุำาแหนง่ิ
ที�ว่างิอิย่้	 ซึ�งิที�ปริะชุั่มคณูะกริริมกา
ริบริิษััทฯ	 มีมติุให�แตุ่งิตัุ�งิ	 'นายศุภทัตุ	
จินดาวนิชั่'	เข่�าดำาริงิตุำาแหน่งิกริริมการิ
บริิหาริตัุ�งิแตุ่วันที�	 3	 ตุุลาคม	 2565	

เป็นตุ�นไป	ซึ�งิจะมีบทบาทสำาคัญในการิ
ช่ั่วยสริ�างิความแข็่งิแกร่ิงิสายธุริกิจ
การิเงิิน	 หร้ิอิ	 PICO	 Finance	 โดย
นายศุภทัตุจบการิศึกษัาในริะดับมหา
บัณูฑิิตุด�านการิวิเคริาะห์งิบการิเงิิน	
หร้ิอิ	 Financial	 Analysis	 โดยตุริงิ
จากมหาวิทยาลัยซานฟริานซิสโก	
ปริะเทศสหรัิฐอิเมริิกา	มีปริะสบการิณ์ู
กว่า	10	ปี	ทั�งิด�านการิวางิแผู้นกลยทุธ์,	
Digital	Marketing,	 E-Commerce	
Ecosystem	ริวมไปถึืงิเทคโนโลยีด�าน	
Digital	Platform	เป็นตุ�น	และนายศุภ
ทัตุยังิเคยรัิบหน�าที�ที�ปรึิกษัาทางิการิ
เงิิน	 หร้ิอิ	 Investment	 Banker	 ให�
กับบริิษััทหลักทรัิพย์แนวหน�าข่อิงิ
ปริะเทศไทยอีิกด�วย	

นอิกจากนี� 	 คณูะกริริมการิฯ	 ยังิมี
มติุแตุ่งิตัุ�งิ	 'นายภิวัฒน์	 ไชั่ยานุกิจ'	
ซึ�งิเคยดำาริงิตุำาแหน่งิผู้้�อิำานวยการิ
อิาวุโส	 ฝ่่ายกิจการิสาข่า	 ธนาคาริ
พัฒนาวิสาหกิจข่นาดเล็กและข่นาด
ย่อิมแห่งิปริะเทศไทย	เข่�าดำาริงิตุำาแหน่งิ
กริริมการิตุริวจสอิบข่อิงิบริิษััทฯ	 อีิก
ด�วย	 การิแตุ่งิตัุ�งิกริริมการิทั�งิสอิงิที�
มีปริะสบการิณ์ูด�านการิเงิินนี�เอิงิจะ

เป็นการิเสริิมสริ�างิความแข็่งิแกร่ิงิให�
กับธุริกิจ	Non-Bank	ข่อิงิ	META	ที�จะ
เกิดขึ่�นในอินาคตุ

ทั�งินี�	META	 มีแผู้นจะข่ยายธุริกิจด�าน
ตุ่างิๆ	เพ้�อิสริ�างิความมั�นคงิให�กับเคร้ิอิ
บริิษััทตุ่อิไป	 โดยมุ่งิมั�นส่้การิเป็นผู้้�นำา
ด�านธุริกิจพลังิงิานทดแทนในภ้มิภาค
เอิเชีั่ย	ริวมไปถึืงิธุริกิจ	Fintech	'Pico	
เงิินด่วน'	 ที�ได�รัิบใบอินุญาตุถ้ืกตุ�อิงิ
และได�รัิบการิรัิบริอิงิจากสำานักงิาน
เศริษัฐกิจและการิคลังิ	 เพ้�อิสริ�างิ
ริากฐานการิเติุบโตุที�คริอิบคลุมใน
หลายจังิหวัดอัินเป็นจุดยุทธศาสตุร์ิ
การิเงิินสำาคัญข่อิงิปริะเทศ	นอิกเหน้อิ
จากกรุิงิเทพมหานคริ

ส่งิ	'ศุภทัตุ	จินดาวนิชั่'	
ขึ่�นแท่นกริริมการิบริิหาริ	

นำาทัพธุริกิจ	Non-Bank	ส่้ริะดับปริะเทศ
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บริิษััท	 เบทาโกริ	 จำากัด	 (มหาชั่น)	 ปริะกอิบ
ธุริกิจเกษัตุริอุิตุสาหกริริมและอิาหาริคริบ
วงิจริ	 เปิดเผู้ยว่า	 ได�สรุิปริาคาเสนอิข่าย
หุ�นตุ่อิปริะชั่าชั่นทั�วไปที�	 40	 บาทตุ่อิหุ�นโดย
หุ�นที�จะเสนอิข่ายครัิ�งินี�	 จำานวนริวมไม่เกิน	
434,800,000	หุ�น	คิดเป็นไม่เกินริ�อิยละ	22.5	
ข่อิงิจำานวนหุ�นสามัญที�อิอิกและชั่ำาริะแล�ว
ทั�งิหมดข่อิงิบริิษััทฯ	 ภายหลังิการิอิอิกและ
เสนอิข่ายหุ�นสามัญเพิ�มทุนในครัิ�งินี�	 (ไม่ริวม
จำานวนหุ�นที�ผู้้�จัดหาหุ�นส่วนเกินอิาจใชั่�สิทธิ
ซ้�อิหุ�นสามัญเพิ�มทุนจากบริิษััทฯ	ในกริณีูที�มี
การิจัดสริริหุ�นส่วนเกิน)

หาก	ณู	 วันปิดการิเสนอิข่ายหุ�นในครัิ�งินี�	 มี
ผู้้�จอิงิซ้�อิหุ�นเป็นจำานวนมากกว่าจำานวนหุ�น
สามัญเพิ�มทุนที�เสนอิข่ายทั�งิหมด	 ผู้้�จัดการิ
การิจัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิจำาหน่าย
อิาจพิจาริณูาให�มีการิจัดสริริหุ�นส่วนเกินให�
แก่ผู้้�ลงิทุนเป็นจำานวนไม่เกิน	 65,200,000	
หุ�น	 หร้ิอิคิดเป็นไม่เกินริ�อิยละ	 15.0	 ข่อิงิ
จำานวนหุ�นสามัญเพิ�มทุนที�เสนอิข่ายทั�งิหมด
ในครัิ�งินี�	 โดย	บริิษััทหลักทรัิพย์	 เกียริติุนาคิ
นภัทริ	 จำากัด	 (มหาชั่น)	 ในฐานะผู้้�จัดหาหุ�น
ส่วนเกิน	(Overallotment	Agent)	จะย้มหุ�น
จำานวนไม่เกิน	65,200,000	หุ�น	จาก	บริิษััท	
เบทาโกริ	โฮลดิ�งิ	จำากัด	เพ้�อินำามาส่งิมอิบให�
แก่ผู้้�จอิงิซ้�อิซึ�งิได�รัิบการิจัดสริริภายในริะยะ
เวลาเดียวกันกับการิส่งิมอิบหุ�นให�แก่ผู้้�จอิงิ
ซ้�อิหุ�นที�ได�รัิบการิจัดสริริหุ�นที�จัดจำาหน่าย	
และจะดำาเนินการิจัดหาหุ�นสามัญภายในริะยะ

เวลา	 30	 วันนับแตุ่วันแริกที�หุ�นข่อิงิบริิษััทฯ	
เริิ�มทำาการิซ้�อิข่ายในตุลาดหลักทรัิพย์ฯ	เพ้�อิ
ส่งิมอิบค้นให�แก่	 บริิษััท	 เบทาโกริ	 โฮลดิ�งิ	
จำากัด

อิย่างิไริก็ดี	 จำานวนหุ�นสามัญเพิ�มทุนที�เสนอิ
ข่ายสุดท�ายจะขึ่�นอิย่้กบัดุลยพินจิข่อิงิบริิษััทฯ	
ผู้้�จัดการิการิจัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิ
จำาหน่าย	 และผู้้�ซ้�อิหุ�นเบ้�อิงิตุ�นในตุ่างิปริะเทศ	
(Initial	Purchaser)	(ถื�ามี)

โดยริะยะเวลาเสนอิข่ายสำาหรัิบผู้้�ถ้ือิหุ�นสามญั
เดิมข่อิงิบริิษััทฯ	 บุคคลตุามดุลยพินิจข่อิงิ
ผู้้�จัดจำาหน่ายหลักทรัิพย์	 บุคคลที�มีความ
สัมพันธ์ข่อิงิบริิษััทฯ	พนักงิานข่อิงิบริิษััทฯ	
และ/หร้ิอิบริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััทฯและผู้้�มี
อุิปการิคุณูข่อิงิบริิษััทฯ	และ/หร้ิอิบริิษััทย่อิย
ข่อิงิบริิษััทฯ	ริะหว่างิวันที�	10	ตุุลาคม	2565	
ถึืงิวันที�	17	ตุุลาคม	2565

สำาหรัิบผู้้�ลงิทุนสถืาบันที�จอิงิซ้�อิในปริะเทศ	
(ริวมถึืงิผู้้�ลงิทุนสถืาบันที�เป็น	Cornerstone	
Investors	 ที�จอิงิซ้�อิในปริะเทศ)	 นิติุบุคคลที�
สามาริถืเข่�าร่ิวมการิสำาริวจความตุ�อิงิการิซ้�อิ	
และผู้้�ลงิทนุที�จอิงิซ้�อิในตุ่างิปริะเทศ	(ริวมถึืงิผู้้�
ลงิทุนสถืาบนัที�เป็น	Cornerstone	Investors	
ที�จอิงิซ้�อิในตุ่างิปริะเทศ)	ผู้า่นผู้้�ซ้�อิหุ�นเบ้�อิงิตุ�น
ในตุ่างิปริะเทศ	(Initial	Purchaser)	ริะหว่างิ
วันที�	20	ตุุลาคม	2565	ถึืงิวันที�	25	ตุุลาคม	
2565

บริิษััทฯ	 มีวัตุถุืปริะสงิค์การิใชั่�เงิินจากการิ
เสนอิข่ายหลักทรัิพย์ในครัิ�งินี�	ดังินี�

1.	ใชั่�เป็นเงิินทุนในการิเข่�าซ้�อิและ/หร้ิอิก่อิสริ�างิ
ฟาร์ิมและโริงิงิานแห่งิใหม่	8,000	2565-2567	
เพ้�อิใชั่�ในการิลงิทุนในการิเข่�าซ้�อิและ/หร้ิอิ
ก่อิสริ�างิฟาร์ิมและโริงิงิานแห่งิใหม่	เพ้�อิข่ยาย
กำาลังิการิผู้ลิตุและปรัิบปรุิงิโริงิงิาน	 ฟาร์ิม	
ริวมถึืงิสถืานที�ตุ่างิ	ๆ	 เพ้�อิเพิ�มปริะสิทธิภาพ
ข่อิงิกริะบวนการิผู้ลติุตุลอิดห่วงิโซ่อุิปทานข่อิ
งิบริิษััทฯ	ซึ�งิส่วนใหญ่ริวมถึืงิ

1)	 การิลงิทุนในโริงิงิานอิาหาริสัตุว์	 ฟาร์ิม	
โริงิชั่ำาแหละสัตุว์	 โริงิงิานแปริร้ิปอิาหาริและ
เน้�อิสัตุว์	ริวมถึืงิการิผู้ลิตุไข่่ไก่และโปริตีุนทางิ
เล้อิกในปริะเทศไทย

2)	การิลงิทุนในโริงิงิานอิาหาริสัตุว์	ฟาร์ิม	และ
โริงิชั่ำาแหละสัตุว์ในปริะเทศกัมพ้ชั่า	 ปริะเทศ
ลาว	และปริะเทศเมยีนมา

3)	 การิลงิทุนในโริงิงิานอิาหาริสัตุว์เลี�ยงิและ
ข่นมข่บเคี�ยวสำาหรัิบสัตุว์เลี�ยงิ

4)	 การิลงิทุนในด�านเทคโนโลยีสาริสนเทศ	
(IT	 Facilities)	 ตุลอิดจนการิลงิทุนเพ้�อินำา
เทคโนโลยีมาใชั่�ในการิเปลี�ยนแปลงิการิจัดการิ
และดำาเนนิธุริกิจ	และการินำาริะบบอัิตุโนมติัุมา
ใชั่�ในการิจัดการิและดำาเนินธุริกิจ	 ริวมไปถึืงิ
การิลงิทุนในกิจการิร่ิวมค�า

สรุิปริาคาข่ายไอิพีโอิที�	40	บาทตุ่อิหุ�น	
เปิดจอิงิ	10-17	ตุ.ค.65,	สถืาบันในปริะเทศ
และตุ่างิปริะเทศ	จอิงิซ้�อิ	20-25	ตุ.ค.65
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2.	 ชั่ำาริะหนี�สินริะยะสั�นและ/หร้ิอิริะยะยาว
ข่อิงิบริิษััทฯ	 และ/หร้ิอิบริิษััทย่อิยข่อิงิบริิ
ษััทฯ	 ให�แก่สถืาบันการิเงิินหลายแห่งิริวมถึืงิ
สถืาบันการิเงิินบางิแห่งิ	 ซึ�งิเป็น	 และ/หร้ิอิ	
มีความสัมพันธ์กับที�ปรึิกษัาทางิการิเงิิน	
ได�แก่	ธนาคาริกรุิงิเทพ	จำากัด	(มหาชั่น)	ทั�งินี�	
บริิษััทฯ	 จะพิจาริณูาตุามความเหมาะสมและ
ปริะโยชั่น์ส้งิสุดข่อิงิบริิษััทฯ	8,960-10,500	
2565-2566	 เพ้�อิชั่ำาริะหนี�สินริะยะสั�นและ/
หร้ิอิริะยะยาวให�กับสถืาบันการิเงิินตุ่างิ	ๆ

3.	ใชั่�เป็นเงิินทุนหมุนเวียนสำาหรัิบการิดำาเนิน
งิานข่อิงิบริิษััทฯ	0-1,021	2565-2566	-

ริวมทั�งิสิ�น	16,960	-	19,521

บริิษััทฯ	 มีกำาไริสำาหรัิบปี	 เท่ากับ	 1,267.5	
ล�านบาท	 2,341.0	 ล�านบาท	 839.0	 ล�าน
บาท	 1,168.5	 ล�านบาท	 และ	 3,892.5	 ล�าน
บาท	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	2562	
2563	และ	2564	และงิวดหกเด้อินสิ�นสุดวัน
ที�	30	มิถุืนายน	2564	และ	2565	ตุามลำาดับ	
โดยบริิษััทฯ	 มีอัิตุริากำาไริสุทธิริ�อิยละ	 1.7	
ริ�อิยละ	2.9	ริ�อิยละ	1.0	ริ�อิยละ	2.7	ริ�อิยละ	
7.2	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	2562	
2563	และ	2564	และงิวดหกเด้อินสิ�นสุดวัน
ที�	30	มิถุืนายน	2564	และ	2565	ตุามลำาดับ

การิเพิ�มขึ่�นข่อิงิกำาไริสำาหรัิบปีในปี	2563	โดย
หลักเป็นไปตุามการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิกำาไริจากการิ
ดำาเนินงิานก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุด
จำาหน่ายตุามกลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจ

ดังิที�อิธิบายในหวัข่�อิกำาไริจากการิดำาเนนิงิาน
ก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหนา่ยตุาม
กลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจและอัิตุริากำาไริ
จากการิดำาเนินงิานก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและ
ค่าตัุดจำาหน่ายตุามกลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่ม
ธุริกิจ	 และการิลดลงิข่อิงิตุ�นทุนทางิการิเงิิน
ตุามการิลดลงิข่อิงิหนี�สินที�มีภาริะดอิกเบี�ย
ริวมและการิลดลงิข่อิงิอัิตุริาตุ�นทุนทางิการิ
เงิินเฉลี�ยข่อิงิหนี�สินที�มีภาริะดอิกเบี�ยข่อิงิบริิ
ษััทฯ	ในช่ั่วงิปี	2563	ซึ�งิการิเพิ�มขึ่�นดังิกล่าว
ถ้ืกหักกลบบางิส่วนจากการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิค่า
เส้�อิมริาคาและคา่ตัุดจำาหนา่ย	และการิเพิ�มขึ่�น
ข่อิงิค่าใชั่�จ่ายภาษีัเงิินได�เม้�อิเปรีิยบเทียบกับปี
ก่อินหน�า	ซึ�งิเป็นไปตุามผู้ลปริะกอิบการิข่อิงิบ
ริิษััทฯ	ปริะกอิบกับบริิษััทฯ	มีริายได�ภาษีัเงิิน
ได�ในปี	2562	จากการิใชั่�สิทธิผู้ลข่าดทุนทางิ
ภาษีัที�ยังิไม่ได�รัิบร้ิ�อัินเป็นผู้ลมาจากการิมีผู้ล
ข่าดทุนสุทธิทางิภาษีั	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	
ธันวาคม	 2562	ด�วยปัจจัยดังิกล่าวข่�างิตุ�น
ส่งิผู้ลให�บริิษััทฯ	มอัีิตุริากำาไริสทุธิเพิ�มขึ่�นจาก
ริ�อิยละ	1.7	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	
2562	 เป็นริ�อิยละ	 2.9	 สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	
31	ธันวาคม	2563

การิลดลงิข่อิงิกำาไริสำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	 31	
ธันวาคม	 2564	 โดยหลักเป็นไปตุามการิลด
ลงิข่อิงิกำาไริจากการิดำาเนินงิานก่อินหักค่า
เส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหนา่ยตุามกลุ่มธุริกิจ
ข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจดังิที�อิธิบายในหัวข่�อิกำาไริ
จากการิดำาเนินงิานก่อินหักค่าเส้�อิมริาคา
และค่าตัุดจำาหน่ายตุามกลุ่มธุริกิจข่อิงิทุก
กลุ่มธุริกิจและอัิตุริากำาไริจากการิดำาเนนิงิาน

ก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหนา่ยตุาม
กลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจ	 และการิเพิ�ม
ขึ่�นข่อิงิค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหน่ายและ
ตุ�นทุนทางิการิเงิินตุามการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิหนี�
สินที�มีภาริะดอิกเบี�ย	 ซึ�งิการิลดลงิดังิกล่าว
ถ้ืกหักกลบบางิส่วนจากการิลดลงิข่อิงิค่าใชั่�
จ่ายภาษีัเงิินได�	 ด�วยปัจจัยดังิกล่าวข่�างิตุ�น
ส่งิผู้ลให�บริิษััทฯ	มีอัิตุริากำาไริสุทธิลดลงิจาก
ริ�อิยละ	2.9	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคม	
2563	เป็นริ�อิยละ	1.0	สำาหรัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	
ธันวาคม	2564

การิเพิ�มขึ่�นข่อิงิกำาไริสำาหรัิบงิวดหกเด้อินสิ�น
สุดวันที�	30	มิถุืนายน	2565	โดยหลักเป็นไป
ตุามการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิกำาไริจากการิดำาเนินงิาน
ก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหนา่ยตุาม
กลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจ	 (ยกเว�นกลุ่ม
ธุริกิจเกษัตุริและกลุ่มธุริกิจอ้ิ�น)	ดังิที�อิธิบาย
ในหัวข่�อิกำาไริจากการิดำาเนินงิานก่อินหักค่า
เส้�อิมริาคาและค่าตัุดจำาหนา่ยตุามกลุ่มธุริกิจ
ข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจและอัิตุริากำาไริจากการิ
ดำาเนินงิานก่อินหักค่าเส้�อิมริาคาและค่าตัุด
จำาหน่ายตุามกลุ่มธุริกิจข่อิงิทุกกลุ่มธุริกิจ	
ซึ�งิการิเพิ�มขึ่�นดังิกล่าวถ้ืกหักกลบบางิส่วน
จากการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิตุ�นทุนทางิการิเงิินและค่า
ใชั่�จ่ายภาษีัเงิินได�	ด�วยปัจจัยดังิกล่าวข่�างิตุ�น	
ส่งิผู้ลให�บริิษััทฯ	มอัีิตุริากำาไริสทุธิเพิ�มขึ่�นจาก
ริ�อิยละ	 2.7	 สำาหรัิบงิวดหกเด้อินสิ�นสุดวันที�	
30	มิถุืนายน	2564	เป็นริ�อิยละ	7.2	สำาหรัิบ
งิวดหกเด้อินสิ�นสุดวันที�	30	มิถุืนายน	2565

สรุิปริาคาข่ายไอิพีโอิที�	40	บาทตุ่อิหุ�น	
เปิดจอิงิ	10-17	ตุ.ค.65,	สถืาบันในปริะเทศ
และตุ่างิปริะเทศ	จอิงิซ้�อิ	20-25	ตุ.ค.65

เบทาโกิร
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บมจ.	มาสเตุอิร์ิ	สไตุล์	หร้ิอิ	MASTER	โริงิ
พยาบาลด�านศัลยกริริมคริบวงิจริข่อิงิ
ไทย	 ภายใตุ�ช้ั่�อิ	 “โริงิพยาบาลมาสเตุอิร์ิ
พีชั่”	หร้ิอิ	“Masterpiece	Hospital”	มุ่งิ
มั�นยกริะดับ	เป็นศ้นย์กลางิด�านศัลยกริริม
แบบคริบวงิจริที�สามาริถืริอิงิรัิบการิให�
บริิการิล้กค�าทั�งิในปริะเทศไทย	 และทั�วทุก
มุมโลก	นำาโดยการิบริิหาริข่อิงิ	“หมอิเส	-	
นพ.ริะวีวัฒน์	 มาศฉมาดล”	 เดินหน�าแผู้น
ริะดมทุนไอิพีโอิ	(IPO)	ตุอิกยำ�าการิพัฒนา
พ้�นที�โริงิพยาบาลแห่งิเดิมให�แข็่งิแกร่ิงิมาก
ยิ�งิขึ่�น	 ควบค่้ไปกับการินำาเทคโนโลยีเข่�า
มายกริะดับการิให�บริิการิ	 โดยมีที�ตัุ�งิเดียว
ไม่มีสาข่า	 เพ้�อิควบคุมคุณูภาพและรัิกษัา
มาตุริฐานที�ดีเยี�ยม	 เช้ั่�อิล้กค�าเดิม-ล้กค�า
ใหม่	มอิงิเห็นผู้ลลัพธ์	มั�นใจในคุณูภาพและ
บริิการิ	พริ�อิมแตุง่ิตัุวเตุรีิยมเข่�าจดทะเบยีน
ในตุลาดหลักทรัิพย์	mai	โดยมี	บริิษััท	ไพ
โอิเนีย	 แอิดไวเซอิรีิ�	 จำากัด	 เป็นที�ปรึิกษัา
ทางิการิเงิิน

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดลั ประธาน
เจ้าหัน้าที�บริหัาร บริษััท มาสเตอร์ 
สไตลั์ จำากัิด (มหัาชน) (MASTER) 
หัรือ โรงพยาบาลัมาสเตอร์พีช	
(Masterpiece	 Hospital)	 เปิดเผู้ยว่า	
“ปัจจุบันเริาอิย่้ริะหว่างิเดินหน�าเข่�ามาริะ
ดมทุน	 เสนอิข่ายหุ�นไอิพีโอิจำานวนริวมไม่
เกิน	 65,000,000	 หุ�น	 คิดเป็น	 27.08%	
ข่อิงิจำานวนหุ�นสามัญที�อิอิกและเรีิยก

ชั่ำาริะแล�วทั�งิหมดภายหลังิการิเสนอิข่ายหุ�น
สามัญเพิ�มทุนในครัิ�งินี�	 เข่�าจดทะเบียนใน
ตุลาดหลักทรัิพย์	 เอ็ิม	 เอิ	 ไอิ	 (mai)	 โดยมี
บริิษััท	 ไพโอิเนยี	 แอิดไวเซอิรีิ�	 จำากัด	 เป็นที�
ปรึิกษัาทางิการิเงิิน	 ซึ�งิหากแผู้นการิริะดม
ทุนแล�วเสร็ิจ	จะทำาให�	MASTER	ถ้ือิเป็นโริงิ
พยาบาลด�านศัลยกริริมแห่งิแริกในตุลาดทุน

สะท�อินความมุง่ิมั�นข่อิงิเริา	บนเส�นทางิการิ
ดำาเนินธุริกิจกว่า	9	ปี	หลังิจากก่อิตัุ�งิบริิษััทฯ	
ได�พัฒนาและยกริะดับ	MASTER	ให�เป็นโริงิ
พยาบาลด�านศัลยกริริมคริบวงิจริยุคใหม่	
โดยมทีีมแพทย์ผู้้�เชีั่�ยวชั่าญเฉพาะทางิที�มี
ปริะสบการิณ์ูและเป็นที�ยอิมรัิบอิย่างิกว�างิ
ข่วางิในด�านการิศัลยกริริมความงิามแบบ
คริบวงิจริ	สามาริถืใชั่�ปริะสบการิณ์ูด�านการิ
วินจิฉัย	รัิกษัา	และผู่้าตัุดด�วยเทคโนโลยีที�ทัน
สมยั	และได�รัิบมาตุริฐานริะดับสากล	เพริาะ
เริาเล็งิเห็นปลายทางิความตุ�อิงิการิข่อิงิ
ล้กค�าที�ตุ�อิงิการิทำาให�ตัุวเอิงิด้ดีขึ่�น	 จนเกิด
เป็นการิบอิกตุ่อิ	 และได�รัิบความเช้ั่�อิมั�นใน
ด�านคุณูภาพและบริิการิที�ปริะทับใจเร้ิ�อิยมา”

จุดเด่นข่อิงิ	MASTER	ในด�านผู้้�บริิหาริ	นำา
โดย	“นพ.ริะวีวัฒน์	มาศฉมาดล”	มีความ
เชีั่�ยวชั่าญและอิย่้ในแวดวงิธุริกิจด�าน
ศัลยกริริมและความงิามมากว่า	9	ปี	เติุบโตุ
มาจากธุริกิจคลินกิความงิาม	ทำาให�เล็งิเห็น
วิวัฒนาการิข่อิงิอุิตุสาหกริริมนี�เป็นอิย่างิ
ดี	 จึงิตุ�อิงิการิยกริะดับ	 และป้อิงิกันความ

เสี�ยงิ	เป็นที�มาข่อิงิการิจัดตัุ�งิ	โริงิพยาบาล
ด�านศัลยกริริมความงิามภายใตุ�ช้ั่�อิ	 โริงิ
พยาบาลมาสเตุอิริพี์ชั่	ที�ให�บริิการิแบบคริบ
วงิจริในปริะเทศไทย	เพ้�อิควบคุมมาตุริฐาน
และความเชีั่�ยวชั่าญทางิการิแพทย	์ปัจจุบัน
ตัุ�งิอิย่้บนถืนนสุโข่ทัย	แข่วงิดุสิตุ	เข่ตุดุสิตุ	
กรุิงิเทพมหานคริ	 โดยมีแพทย์จำานวน	28	
ท่าน	บุคลากริ	361	คน	และพ้�นที�ให�บริิการิ	
4,267	ตุาริางิเมตุริ	 ซึ�งิโริงิพยาบาลมีห�อิงิ
ผู่้าตัุดสำาหรัิบศัลยกริริม	7	ห�อิงิ	ให�บริิการิ
ได�ส้งิสุดริวมกัน	30,660	ชัั่�วโมงิ/ปี	(ข่�อิมล้	
ณู	วันที�	31	มี.ค.	2565)

ด�วยวิสัยทัศน์ที�กว�างิไกลข่อิงิผู้้�บริิหาริ	
ในการิเล้อิกพ้�นที�ก่อิตัุ�งิโริงิพยาบาลที�มี
ศักยภาพ	 สามาริถืข่ยายพ้�นที�ในการิให�
บริิการิเพิ�มเติุม	 เพ้�อิริอิงิรัิบการิเติุบโตุใน
อินาคตุ	 โดยมอิงิว่าการิริวม	 Center	 มี
ข่�อิดีในเร้ิ�อิงิข่อิงิการิควบคุมคุณูภาพให�
ได�มาตุริฐาน	 และการิบริิหาริจัดการิ	 เม้�อิ
ธุริกิจเติุบโตุ	 จะยิ�งิมั�นคงิ	 และเป็นหัวใจ
สำาคัญข่อิงิการิด้แลล้กค�าข่อิงิ	MASTER	
อีิกทั�งิจากผู้ลการิดำาเนินงิานในช่ั่วงิ	3	 ปีที�
ผู่้านมามทิีศทางิการิเติุบโตุที�สมำ�าเสมอิ	และ
มุ่งิหวังิยกริะดับโริงิพยาบาลให�เป็น	 Hub	
ในด�านศ้นย์กลางิด�านศัลยกริริมและความ
งิามในปริะเทศไทย	ที�สามาริถืตุ�อินรัิบล้กค�า
จากทั�วทุกมุมโลกได�

“โริงิพยาบาลมาสเตุอิร์ิพีชั่”		
เดินหน�าแผู้นริะดมทุนไอิพีโอิ	(IPO)

เข่�า	mai
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MASTER	 มีวัตุถุืปริะสงิค์การิริะดมทุนใน
ครัิ�งินี�	เพ้�อิเตุรีิยมพริ�อิมสำาหรัิบข่ยายพ้�นที�
การิให�บริิการิ	 เพิ�มเคร้ิ�อิงิม้อิและอิุปกริณู์
ปลอิดเชั่้�อิที�ได�มาตุริฐาน	 เพิ�มห�อิงิผู่้าตัุด
ที�ทันสมัย	 จึงิมีแผู้นนำาเงิินริะดมทุนในครัิ�งิ
นี�	 ไปใชั่�ปรัิบปรุิงิอิาคาริและห�อิงิผู่้าตัุด	บน
พ้�นที�โริงิพยาบาลแห่งิเดิมที�เตุรีิยมริอิไว�
สำาหรัิบข่ยายธุริกิจ	ใชั่�จัดซ้�อิเคร้ิ�อิงิม้อิและ
อุิปกริณ์ูทางิการิแพทย์	 ใชั่�เป็นเงิินลงิทุน
สำาหรัิบปรัิบปรุิงิและข่ยายพ้�นที�ดำาเนินงิาน	
ริวมทั�งิ	 ใชั่�เป็นเงิินทุนหมุนเวียนในการิ
ดำาเนินธุริกิจ

สำาหรัิบโคริงิสริ�างิการิให�บริิการิและข่าย
ผู้ลิตุภัณูฑ์ิสามาริถืแบ่งิเป็น	 4	 ส่วนดังินี�	
1.	 บริิการิด�านศัลยกริริม	 (Surgery)	 2.	
บริิการิปล้กผู้มและด้แลเส�นผู้ม	 (Hair	
Transplants	and	Hair	Treatment)	3.	
บริิการิด้แลผิู้วพริริณู	(Skin)	และ	4.	ข่าย
ผู้ลิตุภัณูฑ์ิหร้ิอิให�บริิการิหลังิศัลยกริริม	
(Product	 Sales	 and	Aftercare)	 โดย

บริิการิด�านศัลยกริริมเป็นสัดส่วนริายได�
หลักปริะมาณู	80%	ข่อิงิริายได�ริวมทั�งิหมด

“จริิงิๆ	แล�วผู้มอิยากให�วงิการิการิเงิินการิ
ลงิทุนเข่�าใจว่า	 โริงิพยาบาลมาสเตุอิร์ิพีชั่	
Position	 ข่อิงิธุริกิจนั�นมีความโดดเด่น
และแตุกตุ่างิ	 โดยเริาเป็นโริงิพยาบาลด�าน
ศัลยกริริมที�มทีี�ตัุ�งิเพียงิแห่งิเดียวไมม่สีาข่า	
ซึ�งิผู้้�ใชั่�บริิการิข่อิงิเริาไม่ได�อิย่้เพียงิแค่ใน
พ้�นที�เท่านั�น	 แตุ่ยังิมีผู้้�ใชั่�บริิการิที�อิย่้นอิก
พ้�นที�	 ริวมถึืงิตุ่างิชั่าติุก็บินตุริงิมาเพ้�อิมา
ใชั่�บริิการิกับเริาได�	และธุริกิจข่อิงิเริา	การิ
หาล้กค�าใหม	่ทำาได�ด�วยตัุวล้กค�าเอิงิ	เพริาะ
ผู้ลลัพธ์ข่อิงิล้กค�า	ก็ค้อิการิตุลาดที�ดีที�สุด	
ดังินั�น	เริามั�นใจว่า	การิเข่�ามาริะดมทุนครัิ�งินี�	
จะเป็นการิยกริะดับโริงิพยาบาลศัลยกริริม
ข่อิงิไทยให�มีการิเติุบโตุ	 มีมาตุริฐาน	 และ
ผู้ลลัพธ์ในด�านความงิาม	อัินเป็นที�ปริะจักษ์ั
ตุ่อิล้กค�าทั�วโลกได�”	นพ.ริะวีวัฒน์	กล่าว

นางสาวลัภัสรดา เลิัศภานุโรจ รอง
ประธานเจ้าหัน้าที�บริหัาร บริษััท 
มาสเตอร์ สไตลั์ จำากัิด (มหัาชน) 
(MASTER)	 กล่าวเสริิมว่า	 จุดเด่นและ
วิสัยทัศน์ทางิธุริกิจข่อิงิโริงิพยาบาล	 ค้อิ	
มุ่งิส่้การิเป็นผู้้�นำาด�านศัลยกริริมแบบคริบ
วงิจริอัินดับหนึ�งิข่อิงิปริะเทศไทย	และมีทีม
แพทย์คริบวงิจริ	ริวมถึืงิด�านผู้ลการิดำาเนนิ
งิานย�อินหลังิ	 3	 ปี	 มีการิเติุบโตุอิย่างิตุ่อิ

เน้�อิงิ	 มีฐานะทางิการิเงิินแข็่งิแกร่ิงิ	 และมี
เงิินทุนหมุนเวียนในการิดำาเนินธุริกิจอิย่างิ
มั�นคงิ	 ทำาให�มีโอิกาสและศักยภาพในการิ
เติุบโตุในอินาคตุ

นอิกจากนี�	 บริิษััทฯ	มีการินำาริะบบ	 IT	 มา
ใชั่�ในการิบริิหาริจัดการิทั�งิในส่วนข่อิงิ
หน�าบ�าน	 (งิานข่าย	 งิานให�บริิการิล้กค�า)	
ตุลอิดจนริะบบหลังิบ�าน	 (งิานบัญชีั่การิ
เงิิน	งิานสินค�าคงิคลังิ	งิานจัดซ้�อิ	และอ้ิ�นฯ)	
อิย่างิคริบทุกมิติุ	เพ้�อิให�ได�ผู้ลลัพธ์อิย่างิมี
ปริะสิทธิภาพในทุกจุด

ด�านผู้ลการิดำาเนินงิาน	 มีการิเติุบโตุอิย่างิ
มีนัยสำาคัญ	 ในปี	 2564	 มีริายได�ริวม	
689.98	ล�านบาท	กำาไริสุทธิ	162.80	ล�าน
บาท	และงิวดไตุริมาส	1/2565	(สิ�นสุดวัน
ที�	31	มีนาคม	2565)	บริิษััทฯ	มีริายได�ริวม	
240.01	 ล�านบาท	กำาไริสุทธิ	 54.97	 ล�าน
บาท	คิดเป็นอัิตุริากำาไริสุทธิ	อิย่้ที�	22.91%

“โริงิพยาบาลมาสเตุอิร์ิพีชั่”		
เดินหน�าแผู้นริะดมทุนไอิพีโอิ	(IPO)

เข่�า	mai

MASTER
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ศ้นย์วิเคริาะห์เศริษัฐกิจ	 ทีทีบี	 หร้ิอิ	 ttb	
analytics	 ปริะเมินภาคการิท่อิงิเที�ยว
ข่อิงิไทยฟ้�นตัุวได�ดีกว่าที�คาดจากการิ
เปิดปริะเทศที�ทำาให�การิเดินทางิเข่�าอิอิก
ปริะเทศสะดวกมากขึ่�น	 ริวมถึืงิความ
ตุ�อิงิการิทอ่ิงิเที�ยวเพิ�มมากขึ่�นเพ้�อิชั่ดเชั่ย
จากการิที�ถ้ืกจำากัดไว�ก่อินหน�า	(Pent	Up	
Demand)	 ซึ�งิส่งิผู้ลดีตุ่อิฤด้กาลท่อิงิ
เที�ยวสำาคัญข่อิงิไทยช่ั่วงิครึิ�งิหลังิ	2565

โดยคาดว่าจำานวนนกัท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุปี	
2565	จะอิย่้ที�	9.5	ล�านคน	จากอิานิสงิส์
ตุลาดนักท่อิงิเที�ยวริะยะใกล�	 โดยเฉพาะ
กลุ่มอิาเซียน	อิินเดีย	และตุะวันอิอิกกลางิ	
สำาหรัิบปี	 2566	 ปริะเมินว่า	 จำานวนนัก
ท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุจะอิย่้ที�	 18.5	 ล�านคน	
หร้ิอิคิดเป็น	46%	ข่อิงิยอิดนักท่อิงิเที�ยว
ตุ่างิชั่าติุในปี	 2562	 ซึ�งิเป็นช่ั่วงิก่อินเกิด
การิริะบาดโควิด-19	 และจะเป็นอีิกหนึ�งิ
ฟันเฟ้อิงิสำาคัญที�ทำาให�เศริษัฐกิจไทยปี	
2566	ข่ยายตัุวได�	3.7%

ตัุวเลข่นักท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุ	8	เด้อินแริก
ข่อิงิปเีฉียด	4.4	ล�านคน	นำาโดยตุลาดทอ่ิงิ
เที�ยวริะยะใกล�

ภาพริวมการิทอ่ิงิเที�ยวทั�วโลกในปี	2565	
มีสัญญาณูฟ้�นตัุวอิย่างิตุ่อิเน้�อิงิ	 จาก
การิผู่้อินคลายความกังิวลเกี�ยวกับการิ
แพร่ิริะบาดข่อิงิโริคโควิด-19	 ริวมถึืงิ

อัิตุริาการิฉีดวัคซีนที�ส้งิและคริอิบคลุม
ขึ่�น	 ทำาให�หลายปริะเทศริวมทั�งิไทยทยอิย
ผู่้อินคลายมาตุริการิการิเดินทางิริะหว่างิ
ปริะเทศมาตัุ�งิแตุ่ช่ั่วงิกลางิปี	 ส่งิผู้ลให�
ความตุ�อิงิการิท่อิงิเที�ยวเพ้�อิชั่ดเชั่ยที�ถ้ืก
จำากัดไว�ก่อินหน�าจากนักท่อิงิเที�ยวทั�งิ
ในและตุ่างิปริะเทศมีแนวโน�มเร่ิงิตัุวขึ่�น
อิย่างิเห็นได�ชัั่ด	 สะท�อินได�จากตัุวเลข่นัก
ท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุที�ไปเย้อินยังิปริะเทศ
ตุ่างิ	ๆ	ปรัิบตัุวดีขึ่�นตุามลำาดับ	 เช่ั่นเดียว
กับปริะเทศไทยที�ตัุวเลข่นักท่อิงิเที�ยวตุ่างิ
ชั่าติุสะสมตัุ�งิแตุ่เด้อินมกริาคม	-	สิงิหาคม	
ส้งิถึืงิ	 4.4	 ล�านคน	 หร้ิอิคิดเป็นเก้อิบ	
20%	 ข่อิงิจำานวนนักท่อิงิเที�ยวช่ั่วงิก่อิน
สถืานการิณ์ูโควิด-19

เป็นที�สังิเกตุว่า	 นักท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุ
เย้อินไทยในช่ั่วงิที�ผู่้านมา	ส่วนใหญ่มาจาก
ปริะเทศที�ไม่ห่างิไกลจากไทยมากนัก	 เห็น
ได�จากยอิดนักท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุสะสม	8	
เด้อินแริก	กว่า	1	 ใน	3	 เป็นกลุ่มนักท่อิงิ
เที�ยวที�มพีริมแดนติุดหร้ิอิใกล�กับไทย	(เช่ั่น	
มาเลเซีย	 สิงิคโปริ์	 เวียดนาม	 และลาว)	
แนน่อินว่าส่วนหนึ�งิมาจากการิผู่้อินคลาย
มาตุริการิเดินทางิข่�ามพริมแดนและการิ
ลดค่าธริริมเนียมเดินทางิเข่�าปริะเทศ	 ซึ�งิ
ส่งิผู้ลดีตุ่อิการิเดินทางิเข่�าอิอิกผู่้านด่าน
พริมแดนไทยทำาได�สะดวกขึ่�น	 นอิกจากนี�	
การิรุิกตุลาดอิินเดียผู่้านเวที	Roadshow	
เม้�อิช่ั่วงิกลางิปีที�ผู่้านมาเพ้�อิชั่ดเชั่ยความ

ไมแ่น่นอินในการิเปิดปริะเทศข่อิงิตุลาดจนี	
ริวมถึืงิการิเปิดเส�นทางิบินตุริงิคริอิบคลมุ
เม้อิงิริอิงิข่อิงิอิินเดีย	 ยังิหนุนให�นักท่อิงิ
เที�ยวอิินเดียเข่�าไทยเพิ�มขึ่�นอิย่างิก�าว
กริะโดดจากเฉลี�ยเด้อินละ	 1-2	 หม้�นคน
ช่ั่วงิตุ�นปี	 เป็น	 1.1	 แสนคน	 ส่งิผู้ลให�นัก
ท่อิงิเที�ยวอิินเดียกลายเป็นกลุ่มที�คริอิงิ
ส่วนแบ่งิตุลาดนักท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุ
ส้งิเป็นอัินดับ	 2	 ริอิงิจากมาเลเซีย	 อีิก
ทั�งิตุลาดตุะวันอิอิกกลางิซึ�งิเป็นกลุ่มมี
กำาลังิซ้�อิส้งิก็เติุบโตุได�อิย่างิโดดเด่น	อิาทิ	
ซาอุิดิอิาริะเบีย	 สหรัิฐอิาหรัิบเอิมิเริตุส์	
และอิิสริาเอิล	 หนุนการิเติุบโตุในแง่ิข่อิงิ
ริายรัิบจากการิท่อิงิเที�ยวอีิกด�วย

ทั�งินี�	 หากพิจาริณูาร่ิวมกับจำานวนเที�ยว
บินพาณิูชั่ย์ข่าเข่�าริะหว่างิปริะเทศมายังิ
ท่าอิากาศยานหลัก	 (สุวริริณูภ้มิและ
ดอินเม้อิงิ)	 ก็พบว่า	 เพิ�มขึ่�นเป็นเท่าตัุว
จาก	3,774	เที�ยวบินในเด้อินมกริาคม	เป็น	
7,659	เที�ยวบินในเด้อินสิงิหาคมที�ผู่้านมา	
หร้ิอิริาว	 46.5%	 เม้�อิเทียบกับช่ั่วงิก่อิน
สถืานการิณู์โควิด-19	 และคาดว่ามีแนว
โน�มเพิ�มขึ่�นตุามความตุ�อิงิการิเดินทางิ
ช่ั่วงิเทศกาลท่อิงิเที�ยวปลายปี	จึงิเป็นไปได�
ว่าจำานวนเที�ยวบินพาณิูชั่ย์ข่าเข่�าริะหวา่งิ
ปริะเทศจะแตุะ	60%	ได�ในช่ั่วงิสิ�นปีนี�

ttb analytics ชี� ยอดนักิท่องเที�ยวต่างชาติ
เที�ยวไทยปีนี�แตะ 9.5 ล้ัานคน 

มองปี 2566 อาจทะลุั 18.5 ล้ัานคน
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ttb	 analytics	 ปริะเมินนักท่อิงิเที�ยวตุ่างิ
ชั่าติุปีนี�ดีกว่าคาดที�	 9.5	 ล�านคน	 มอิงิปี	
2566	อิาจส้งิถึืงิ	18.5	ล�านคน

นับตัุ�งิแตุ่ปริะกาศปลดล็อิกเง้ิ�อินไข่ให�นัก
ท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุเที�ยวไทยผู่้านการิยกเลิก
ริะบบ	Thailand	Pass	กลายเป็นแริงิหนุน
สำาคัญให�ชั่าวตุ่างิชั่าติุสามาริถืเดินทางิ
ท่อิงิเที�ยวในไทยสะดวกขึ่�น	 โดยเฉพาะใน
ช่ั่วงิฤด้กาลท่อิงิเที�ยวครึิ�งิหลังิปี	2565	ซึ�งิ
แม�ว่าปริะเทศในภ้มิภาคเอิเชีั่ยแปซิฟิกจะ
ส่งิสัญญาณูเปิดปริะเทศรัิบนักท่อิงิเที�ยว
ตุ่างิชั่าติุเช่ั่นกัน	 แตุ่คาดว่าจะไม่กริะทบ
ตัุวเลข่นักท่อิงิเที�ยวข่อิงิไทยช่ั่วงิปลาย
ปี	 เน้�อิงิจากพฤติุกริริมเที�ยวนอิกปริะเทศ
ภายหลังิการิเปิดปริะเทศส่วนใหญ่จะเริิ�ม
ตุ�นจากจุดหมายปลายทางิริะยะใกล�	(Short	
Haul	 Destination)	 ก่อินในปีนี�	 และไทย
ก็ได�อิานิสงิส์จากกลุ่มที�มีแนวพริมแดนติุด
กัน	ริวมถึืงิอิินเดีย	และตุะวันอิอิกกลางิ	เช่ั่น
เดียวกับการิเปิดปริะเทศข่อิงิกลุ่มเอิเชีั่ย
แปซิฟิกที�โดยมากจะเป็นนักท่อิงิเที�ยวจาก
ปริะเทศใกล�เคียงิอิย่างิญี�ปุ่น	 เกาหลีใตุ�	 จีน	
ไตุ�หวัน	และฮ่อิงิกงิ

ดังินั�น	ttb	analytics	จึงิปริะเมินว่า	นกัท่อิงิ
เที�ยวตุ่างิชั่าติุเดินทางิเข่�าไทยช่ั่วงิครึิ�งิหลังิปี	
2565	จะอิย่้ที�	7.3	ล�านคน	เพิ�มขึ่�นจากครึิ�งิ
ปีแริกถึืงิ	 2.5	 เท่า	 ส่งิผู้ลให�จำานวนนักท่อิงิ
เที�ยวตุ่างิชั่าติุตุลอิดทั�งิปี	 2565	อิย่้ที�	 9.5	
ล�านคน	(จากปริะมาณูการิเดิมที�	7	ล�านคน)	
สริ�างิริายได�ริาว	4.6	แสนล�านบาท	สำาหรัิบ
ปี	 2566	 คาดว่าจำานวนนักท่อิงิเที�ยวตุ่างิ
ชั่าติุจะอิย่้ที�	18.5	ล�านคน	หร้ิอิคิดเป็น	46%	
ข่อิงิตัุวเลข่นักท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าติุในปี	2562

อิย่างิไริก็ดี	 แม�กิจกริริมทางิเศริษัฐกิจที�
สะท�อินผู่้านข่�อิม้ลการิเคล้�อินที�	 (Google	
Mobility	 Data)	 ในหมวดที�เกี�ยวข่�อิงิกับ
การิท่อิงิเที�ยวได�เริิ�มกลับมาเป็นปกติุแล�ว
ตัุ�งิแตุ่เด้อินกุมภาพันธ์	แตุ่ริะดับการิฟ้�นตัุว
ในภาพริวมยังิคงิตุำ�ากว่าก่อินสถืานการิณ์ู
โควิด-19	อิย่้มาก	สะท�อินผู่้านดัชั่นีผู้ลผู้ลิตุ
ภาคบริิการิ	(Service	Production	Index)	
ในหมวดที�พักแริมและบริิการิด�านอิาหาริที�
ยังิอิย่้ในริะดับตุำ�ากว่าก่อินวิกฤตุริาวครึิ�งิ
หนึ�งิ	เน้�อิงิจากสถืานการิณ์ูการิท่อิงิเที�ยวใน
ปริะเทศที�กลับมาคึกคักได�ในริะยะหลังิมแีริงิ
หนนุสำาคัญจากไทยเที�ยวไทยเป็นหลัก	ทำาให�
ภาพริวมจังิหวัดที�พึ�งิพาริายได�จากนักท่อิงิ
เที�ยวตุ่างิชั่าติุส้งิฟ้�นตัุวได�จำากัด	สอิดคล�อิงิ
กับอัิตุริาการิเข่�าพักแริม	 (Occupancy	
Rate)	 ข่อิงิภาคใตุ�ที�เฉลี�ยอิย่้ที�เพียงิ	 40%	
เม้�อิเทียบกับอัิตุริาการิเข่�าพักแริมข่อิงิภาค
เหน้อิซึ�งิพึ�งิพาริายได�จากนักท่อิงิเที�ยวชั่าว
ไทยเป็นหลักที�	50%

ชีั่�ธุริกิจโริงิแริมปี	2566	ยังิเจอิความท�าทาย
อีิกมาก	แนะปรัิบตัุวเพ้�อิลดตุ�นทุน

แม�ธุริกิจโริงิแริมที�พึ�งิพาริายได�จากนักท่อิงิ
เที�ยวไทยเป็นหลักมีแนวโน�มฟ้�นตัุวได�เร็ิว
จากโมเมนตัุมการิท่อิงิเที�ยวภายในปริะเทศ	
แตุ่	 ttb	 analytics	 มอิงิว่า	 ภาคการิท่อิงิ
เที�ยวข่อิงิไทยจะสามาริถืกลับเข่�าส่้ภาวะ
ปกติุได�ในช่ั่วงิปลายปี	 2567	 ทำาให�ธุริกิจ
โริงิแริมยังิตุ�อิงิเผู้ชิั่ญความท�าทายอีิกมาก
ในปี	 2566	 จากการิที�นักท่อิงิเที�ยวไทยที�มี
กำาลังิซ้�อิส้งิบางิส่วนจะเริิ�มอิอิกเดินทางิท่อิงิ

เที�ยวตุ่างิปริะเทศมากขึ่�น	ข่ณูะที�ริายได�จาก
นกัท่อิงิเที�ยวตุ่างิชั่าตุจิะกลบัมาใกล�เคียงิกับ
ก่อินสถืานการิณ์ูโควิด-19	 ก็อิาจตุ�อิงิริอิ
แริงิส่งิจากกลุ่มหลักอิย่างินักท่อิงิเที�ยวจีน
ที�คาดว่าจะกลับมาเย้อินไทยได�เต็ุมที�ในช่ั่วงิ
ครึิ�งิหลังิข่อิงิปี	2566

นอิกจากนี�	อุิปทาน	(Supply)	ห�อิงิพักโดย
ริวมก็มีแนวโน�มเพิ�มขึ่�นอิย่างิริวดเริ็ว	 จาก
อุิปทานเดิมที�โริงิแริมบางิส่วนซึ�งิปริะสบ
ภาวะข่าดทุนก่อินหน�านี�จะกลับมาดำาเนิน
กิจการิเต็ุมร้ิปแบบหลังิท่อิงิเที�ยวเริิ�มฟ้�น	
ทำาให�ห�อิงิพักใหม่ที�จะเข่�ามาเพิ�มเติุมจาก
การิเปิดตัุวโริงิแริมข่อิงิผู้้�ปริะกอิบการิข่นาด
ใหญ่มากกว่า	20	แห่งิในปี	2566	หลังิจาก
ที�ชั่ะลอิการิเปิดอิอิกไปในช่ั่วงิปิดปริะเทศ	
ท่ามกลางิการิแข่่งิขั่นด�านริาคาข่อิงิธุริกิจ
โริงิแริมที�รุินแริงิขึ่�น	เห็นได�จากริาคาห�อิงิพัก
เฉลี�ยทั�งิปริะเทศในปัจจุบันที�ยังิตุำ�ากว่าริะดับ
ก่อินสถืานการิณู์โควิด-19	 ถืึงิกว่า	 30%	
สวนทางิกับตุ�นทุนค่าแริงิและการิดำาเนินงิาน
ที�ปรัิบส้งิขึ่�นเป็นเงิาตุามตัุว

ฉะนั�น	 กลยุทธ์สำาคัญข่อิงิธุริกิจโริงิแริมจึงิ
หนไีม่พ�นเทรินด์การิปรัิบตัุวเพ้�อิตุอิบสนอิงิ
พฤติุกริริมนักท่อิงิเที�ยวที�เปลี�ยนไป	การินำา
เทคโนโลยีมาใชั่�และการิหันมาเพิ�มช่ั่อิงิ
ทางิการิข่ายอิอินไลน์มากขึ่�น	ตุลอิดจนการิ
มุ่งิเน�นเพิ�มปริะสิทธิภาพในการิดำาเนินการิ	
เพ้�อิลดตุ�นทุนทั�งิในส่วนข่อิงิตุ�นทุนคงิที�และ
ตุ�นทุนแปริผัู้นให�มีความคล่อิงิตัุวรัิบม้อิกับ
ความเสี�ยงิที�อิาจเกิดขึ่�นในอินาคตุ

ttb analytics ชี� ยอดนักิท่องเที�ยวต่างชาติ
เที�ยวไทยปีนี�แตะ 9.5 ล้ัานคน 

มองปี 2566 อาจทะลุั 18.5 ล้ัานคน
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บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	ตุ่อิยอิดความ
สำาเร็ิจ	 ตุอิกยำ�าความเป็นผู้้�นำาในตุลาดบัตุริ
เคริดิตุร่ิวม	รุิกข่ยายตุลาดเพิ�มความหลาก
หลายข่อิงิกลุ่มล้กค�า	 เปิดโฉมหน�าบัตุริใหม่	
“บัตุริเคริดิตุเซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เริดซ์	 (ลิมิ
เต็ุด)”	ดีไซน์สุดค้ล	เจาะกลุ่มคนรุ่ินใหม่	จับ
ม้อิพันธมิตุริชัั่�นนำามอิบสิทธิปริะโยชั่น์ตุอิบ
โจทย์	ทั�งิส่วนลด	เคริดิตุเงิินค้น	คริอิบคลุม
ทุกไลฟ์สไตุล์ทั�งิ	 ชั่�อิป	 กิน	 เที�ยว	 อิอินไลน์	
บันเทิงิ	คริบทุกฟีลสุดฟิน	ตัุ�งิเป้ายอิดสมัคริ
บัตุริใหม่	120,000	ใบ	ยอิดใชั่�จ่ายผู่้านบัตุริ
ใหม่เพิ�มขึ่�น	10%	ภายในปี	2566

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ กิรรมกิาร
ผู้้้จัดกิาร บริษััท เจเนอรัลั คาร์ด 
เซีอร์วิสเซีส จำากิัด ผู้้�ให�บริิการิ	บัตุริ
เคริดติุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวนั	และ	ปริะธานชั่มริม
ธรุิกจิบตัุริเคริดิตุ-สมาคมธนาคาริไทย	เปิด
เผู้ยว่า	 “ปี	 2565	 นับเป็นก�าวสำาคัญข่อิงิ
บริิษััทในฐานะผู้้�นำาตุลาดบัตุริเคริดิตุริ่วม	
โดยบัตุริเคริดิตุ	 เซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เปิดตัุว
มาคริบริอิบ	5	ปี	ด�วยผู้ลการิดำาเนินงิานที�
เตุิบโตุโดดเด่นอิย่างิตุ่อิเน้�อิงิ	 แม�ในชั่่วงิที�
ตุลาดได�ริับผู้ลกริะทบจาก	โควิด	19	ธุริกิจ

ข่อิงิเริาก็ฟ้�นตัุวได�อิย่างิริวดเร็ิว	 จากการิ
มีสัดส่วนล้กค�าริายได�ส้งิที�มีกำาลังิใชั่�จ่าย
มากกว่าทั�วไปเม้�อิเปริยีบเทยีบกบัตุลาด	โดย
ในปีนี�	บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทริัลเดอิะวัน	มียอิด
ใชั่�จ่ายผู้่านบัตุริ	ณู	 เด้อินสิงิหาคม	 2565	
ริวม	60,000	ล�านบาท	เตุิบโตุ	31%	เทียบ
กับปี	 2564	 ริวมทั�งิมีส่วนแบ่งิตุลาดบัตุริ
เคริดิตุข่อิงิไทยเพิ�มข่ึ�นเก้อิบเท่าตุัวภายใน	
5	 ปีนับจากมีการิเปิดตัุว	 แสดงิให�เห็นว่า	
บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทริัล	เดอิะวัน	ปริะสบความ
สำาเริ็จในการิปริับกลยุทธ์การิดำาเนินธุริกิจ	
ทำาให�คริอิงิความเป็นผู้้�นำาตุลาดบตัุริเคริดติุ
ริ่วมได�อิย่างิตุ่อิเน้�อิงิ”

“ในปีนี�	 ตุลาดเริิ�มมีสัญญาณูที�ดีขึ่�น	 เพ้�อิ
ตุ่อิยอิดความสำาเร็ิจทางิธุริกิจข่อิงิเริา	บัตุริ
เคริดติุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	จึงิได�เปิดตัุว	‘บัตุริ
เคริดิตุ	 เซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เริดซ์	 (ลิมิเต็ุด)’	
(Central	 The	 1	 REDZ	 Credit	 Card	
(limited)	 )	 โดยจับม้อิกับพันธมิตุริชัั่�นนำา	
มอิบส่วนลด	คะแนนเดอิะวนัพิเศษั	และสทิธิ
พิเศษัสุดค้ล	ตุอิบทุกฟีลการิใชั่�ชีั่วิตุข่อิงิคน
รุ่ินใหม่	 ทั�งิ	 ชั่�อิป	 กิน	 เที�ยว	 อิอินไลน์	 และ
บันเทิงิ	 จัดเต็ุม	 ทุกริ�านค�าในเคร้ิอิเซ็นทรัิล	
และจะเป็นครัิ�งิแริกที�มีสิทธิปริะโยชั่น์จาก
ริ�านค�าในศ้นย์การิค�าเซ็นทรัิล	 อีิกทั�งิเคร้ิอิ
โริงิภาพยนตุร์ิยักษ์ัใหญ่ที�ร่ิวมริายการิ	เพ้�อิ
ข่ยายตุลาด	เจาะกลุ่มคนรุ่ินใหมอ่ิาย	ุ25-35	
ปี	เพิ�มความหลากหลายข่อิงิกลุ่มล้กค�าโดย
เฉพาะกลุ่ม	Mass	เพ้�อิคริอิงิความเป็นผู้้�นำา
ตุลาดบัตุริเคริดิตุร่ิวมอิย่างิตุ่อิเน้�อิงิ	และยก
ริะดับให�	บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	เป็น

หนึ�งิในบัตุริเคริดิตุที�ผู้้�บริิโภคเล้อิกใชั่�เป็น
บัตุริหลักในชีั่วิตุปริะจำาวันมากขึ่�น”

บัตุริเคริดิตุ	 เซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เริดซ์	 (ลิมิ
เต็ุด)	โดดเด่นด�วยดีไซน์สุดค้ลสไตุล์มนิมิอิล	
เอิาใจคนรุ่ินใหม่	ด�วยสิทธิปริะโยชั่นคุ์�มคริบ
สุดฟิน	ภายใตุ�แนวคิด	"คริบทุกฟีลริอิบตัุว
คุณูกับบัตุริเคริดติุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวนั	REDZ	
(limited)”	เช่ั่น	ฟีลฟินกับส่วนลดส้งิสุด	5%	
และคะแนน	The	1	ส้งิสุด	3	เท่ากว่า	5,000	
ริ�านค�าในเคร้ิอิเซ็นทรัิล	 อิาทิ	 ห�างิสริริพ
สินค�าเซ็นทรัิล,	 ห�างิสริริพสินค�าโริบินสัน,	
เพาเวอิร์ิบาย,	 ซ้เปอิร์ิสปอิร์ิตุ,	 ท็อิปส์,	 ม้จิ	
(สิทธิปริะโยชั่น์นี�ไม่มวัีนหมดอิายุ)	;	ฟีลคุ�มๆ	
รัิบเคริดิตุเงิินค้น	5%	คะแนน	The	1	ส้งิสุด	2	
เท่า	ณู	ริ�านค�าที�ร่ิวมริายการิในศ้นย์การิค�า
เซ็นทรัิล	;	ฟีลอิอินไลนโ์ดนๆ	ริบัโค�ดส่วนลด
ส้งิสุด	10%	และคะแนน	The	1	ส้งิสุด	3	เท่า	
บน	 Central	 App;	 อิิ�มฟินๆ	 รัิบส่วนลด
ส้งิสุด	5%	และคะแนน	The	1	ส้งิสุด	3	เท่า	ณู	
ริ�านอิาหาริในเคร้ิอิเซ็นทรัิลที�ร่ิวมริายการิ	
อิาทิ	 Pepper	 Lunch,	 Ootoya,	 Cold	
Stone	 Creamery;	 และสนุกทุกฟีลไลฟ์
สไตุล์แบบคริบๆ	 ริับส่วนลด	50%	 เม้�อิซ้�อิ
บัตุริชั่มภาพยนตุร์ิในเคร้ิอิเมเจอิร์ิ	 ซีนีเพล็
กซ์	และในเคร้ิอิเอิสเอิฟ	(ตัุ�งิแตุ่	5	ตุุลาคม	
2565	ถืึงิ	 31	 มีนาคม	 2566	 เง้ิ�อินไข่เป็น
ไปตุามที�บริิษััทกำาหนด)	นอิกจากนี�	ยังิตุอิบ
โจทย์นัก	ชั่�อิปตัุวยงิ	ด�วยฟังิก์ชัั่�น	Digital	
Card	ที�ให�ชั่�อิปได�ทันทีเม้�อิบัตุริอินุมัติุ	ไม่ว่า
จะชั่�อิปอิอินไลน์	หร้ิอิสแกนจ่ายด�วย	QR	บน
แอิป	UCHOOSE	ก็จัดเต็ุมได�แบบทันใจ

บัตรเครดิต เซ็ีนทรัลั เดอะวัน รุกิตลัาดบัตรเครดิต 
เปิดตัว บัตรเซ็ีนทรัลั เดอะวัน เรดซ์ี (ลิัมิเต็ด)  

ตั�งเป้ายอดสมัครบัตรใหัม่ 120,000 ใบ
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“เพ้�อิให�เข่�าถึืงิกลุ่มเป้าหมายใหม่ได�อิย่างิมีปริะสิทธิภาพ	 บัตุริ
เคริดิตุ	 เซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เริดซ์	 (ลิมิเต็ุด)	 ได�รัิบเกียริติุจาก
คุณูเก�า-สุภัสสริา	 ธนชั่าตุ	 มาเป็นแบรินด์	 แอิมบาสเดอิร์ิ	 ช่ั่วย
สริ�างิการิริับร้ิ�ผู่้านภาพยนตุร์ิโฆษัณูา	 www.youtube.com/
CentralThe1CreditCard	 ที�ถ่ืายทอิดเร้ิ�อิงิริาวข่อิงิบัตุริที�ตุอิบ
โจทย์คนรุ่ินใหม่	 ให�ใชั่�ชีั่วิตุได�แบบฟิน	ๆ	คริบทุกฟีล	บนไลฟ์สไตุล์
แบบคริบริอิบ	ๆ	 ตัุว	 ริวมทั�งิจัดกิจกริริมส่งิเสริิมการิตุลาดอิย่างิ
ตุ่อิเน้�อิงิ	โดยเฉพาะช่ั่อิงิทางิอิอินไลน์	เพ้�อิให�การิสมัคริเป็นสมาชิั่ก
บัตุริและการิใชั่�บริิการิตุ่างิ	 ๆ	 เป็นอิย่างิสะดวก	 ริวดเร็ิว	 โดยผู้้�ที�
สนใจสามาริถืสมัคริบัตุริใหม่ได�ทั�งิทางิแอิป	UCHOOSE	และ	The	
1	App	ด�วยสิทธิปริะโยชั่น์สุดพิเศษัสำาหรัิบการิใชั่�จ่ายผู่้านทั�งิช่ั่อิงิ
ทางิอิอินไลน์และช่ั่อิงิทางิริ�านค�าซึ�งิตุอิบโจทย์ไลฟ์สไตุล์คนรุ่ินใหม่	
บริิษััท	คาดว่า	บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	เริดซ์	(ลิมิเต็ุด)	น่าจะ
ได�รัิบการิตุอิบรัิบเป็นอิย่างิดี	 โดยตัุ�งิเป้าภายในปี	 2566	จะมียอิด

สมัคริบัตุริเคริดิตุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	เริดซ์	(ลิมิเต็ุด)	กว่า	120,000	
ใบ	 และมียอิดใชั่�จ่ายผู่้านบัตุริใหม่เพิ�มขึ่�น	 10%	 สำาหรัิบภาพริวม
ธุริกิจข่อิงิบริิษััทในปีนี�	บัตุริเคริดิตุเซ็นทรัิล	เดอิะวัน	ตัุ�งิเป้ายอิดใชั่�
จ่ายผู่้านบัตุริ	95,000	ล�านบาทภายในปี	2565	หร้ิอิเติุบโตุ	25%	
เทียบกับปีก่อิน”	นายอิธิศกล่าว

สำาหรัิบผู้้�ที�สนใจสมัคริ	บัตุริเคริดิตุ	เซ็นทรัิล	เดอิะวัน	เริดซ์	(ลิมเิต็ุด)	
สามาริถืสมัคริได�ง่ิาย	ๆ	ผู่้านแอิปพลิเคชัั่น	UCHOOSE	หร้ิอิ	The	
1	 App	 สมัคริง่ิาย	 รัิบ	 Digital	 Card	 ใชั่�จ่ายได�ทันทีที�ได�รัิบการิ
อินมุติัุ	ง่ิาย	ริวดเร็ิว	ทันใจ	พริ�อิมโปริสุดแริงิรัิบกริะเป๋า	CAGGIONI	
REDZ	LIMITED	ข่นาด	20”	จำานวน	1	ใบ	มล้ค่า	4,990	บาท	เม้�อิ
สมัคริบัตุริใหม่และได�ริับการิอินุมัติุ	 และมียอิดใชั่�จ่ายตุามเง้ิ�อินไข่
ที�กำาหนด	ตัุ�งิแตุ่วันที�	7	ตุุลาคมนี�เป็นตุ�นไป	ข่�อิมล้เพิ�มเติุม	www.
centralthe1card.com

บัตรเครดิต เซ็ีนทรัลั เดอะวัน รุกิตลัาดบัตรเครดิต 
เปิดตัว บัตรเซ็ีนทรัลั เดอะวัน เรดซ์ี (ลิัมิเต็ด)  

ตั�งเป้ายอดสมัครบัตรใหัม่ 120,000 ใบ
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BBLAM	นำาเสนอิข่าย	2	กอิงิทุนใหม่	ได�แก่	B-GLOB-
INFRARMF	 และ	 B-GLOBINFRASSF	 โดยเปิด
ข่ายครัิ�งิแริกวันที�	4–10	ตุุลาคม	2565	มุ่งิหวังิให�
ผู้้�ลงิทุนในกอิงิทุน	 RMF	 และ	 SSF	 ปรัิบสัดส่วน
พอิร์ิตุข่อิงิตุนเอิงิ	โดยเพิ�มกอิงิทุนที�พริ�อิมส้�เงิินเฟ้อิ
และทนแริงิเสียดทานข่อิงิตุลาดหุ�นข่าลงิได�

ริายงิานข่่าวจาก		บริิษััทหลักทรัิพย์จัดการิกอิงิทุน
ริวม	 บัวหลวงิ	 จำากัด	 หร้ิอิ	 BBLAM	 เปิดเผู้ยว่า	
BBLAM	 ส้�อิสาริกับนักลงิทุนสมำ�าเสมอิตุลอิดปีนี�	
ถึืงิภาวะเงิินเฟ้อิที�จะยังิคงิส้งิตุ่อิเน้�อิงิ	 และตุลาด
ข่าลงิก็จะยังิเกิดขึ่�นตุ่อิไปช่ั่วงิใหญ่ๆ	 ซึ�งิคำาแนะนำา
ส่วนมากก็จะเป็น	 "การิทยอิยสะสม"	 "เผู้้�อิใจลงิทุน
ริะยะยาว"	 โดยมอิงิการิลงิทุนเป็นสอิงิส่วนใหญ่ๆ	
ได�แก่	ส่วนแริก	ค้อิ		การิทยอิยสะสมในกอิงิทุนมธีีม
ลงิทุนในหุ�นที�มอีินาคตุดีและริาคาปริบัตัุวลงิมาแริงิ
ในช่ั่วงิที�ผู่้านมา	และส่วนสอิงิ	ค้อิ	การิเพิ�มกอิงิทุน
ที�ลงิทุนในโคริงิสริ�างิพ้�นฐานที�มีเป้าหมายชัั่ดเจนใน
การิเอิาชั่นะเงิินเฟ้อิ	 ซึ�งิการิปรัิบพอิร์ิตุให�มีทั�งิสอิงิ
ส่วนนี�	 ก็จะทำาให�พอิร์ิตุลงิทุนข่อิงิผู้้�ลงิทุนสามาริถื
ทนตุ่อิแริงิกดดันจากสภาวะเงิินเฟ้อิและดอิกเบี�ยที�
ปรัิบเพิ�มขึ่�น	 ข่ณูะที�ในอีิกด�านหนึ�งิก็เตุรีิยมตัุวเก็บ
โอิกาสได�ทันทีเม้�อิมีสัญญาณูทางิเศริษัฐกิจที�ดีขึ่�น	
โดยนักลงิทุนตุ�อิงิยอิมรัิบเง้ิ�อินไข่อิย่างิหนึ�งิว่าอิาจ
จำาเป็นตุ�อิงิถ้ือิคริอิงิการิลงิทุนริะยะยาว	เพริาะเป็น
ไปได�ว่าช่ั่วงิตุลาดข่าลงินี�	ริาคาหุ�นก็ยังิอิาจปริบัตัุว
ลงิมาได�อิย่้เป็นริะยะ
	
สำาหรัิบกอิงิทุน	RMF	และ	SSF	จะได�ปริะโยชั่น์จาก
ข่�อิดีที�มเีง้ิ�อินไข่ลงิทนุริะยะยาวอิย่้แล�ว	เพียงิแตุ่อิาจ
ตุ�อิงิปรัิบพอิร์ิตุเพ้�อิให�เหมาะสมกับสถืานการิณ์ู		ดังิ
เช่ั่น	ปัจจุบันที�การิปรัิบพอิร์ิตุตุ�อิงิคำานงึิถึืงิเร้ิ�อิงิข่อิงิ
เงิินเฟ้อิส้งิ	ดอิกเบี�ยยังิคงิอิาจขึ่�นตุ่อิ	และเศริษัฐกจิ
อิาจจะถืดถือิย	ซึ�งิ	BBLAM	เอิงิ	จึงิเห็นว่าผู้้�ลงิทุน
กลุ่มนี�ควริเพิ�ม	 "กอิงิทุนที�พริ�อิมส้�เงิินเฟ้อิ	 และ
ทนทานตุ่อิแริงิเสยีดทานข่อิงิตุลาดข่าลงิได�"	ดังินั�น	
จึงินำาเสนอิกอิงิทุน	 B-GLOB-INFRARMF	 และ	
B-GLOB-INFRASSF	แก่นักลงิทุนในเวลานี�

B-GLOB-INFRARMF	และ	B-GLB-INFRASSF	ทั�งิ
สอิงิกอิงิทุนจะไปลงิทุนในหน่วยข่อิงิกอิงิทุน	Legg	
Mason	ClearBridge	 Global	 Infrastructure	
Income	 Fund	 (กอิงิทุนหลัก)	 ชั่นิดหน่วยลงิทุน	
Class	S	Acc	(USD)	บริิหาริงิานโดย	ClearBridge	
Investments	ซึ�งิเป็นบริิษััทในกลุ่มข่อิงิ	Franklin	
Resources,	Inc.	ซึ�งิกอิงิทุนนี�เน�นลงิทุนในตุริาสาริ
ทุนและหลักทรัิพย์ที�มีลักษัณูะเดียวกับตุริาสาริ
ทุนในบริิษััทที�เกี�ยวกับโคริงิสริ�างิพ้�นฐานในกลุ่ม
ปริะเทศ	G7	ได�แก่	สหรัิฐอิเมริิกา	สหริาชั่อิาณูาจักริ	
ญี�ปุ่น	 เยอิริมนี	 ฝ่รัิ�งิเศส	 อิิตุาลี	 และแคนาดา	 โดย
มีเป้าหมายที�ตุ�อิงิเอิาชั่นะ	 ค้อิ	 ดัชั่นี	OECD	Major	
7	CPI	+	5.5%	หร้ิอิพ้ดง่ิาย	ๆ	 ก็ค้อิ	ตุ�อิงิบริิหาริ
จัดการิเพ้�อิให�ได�ผู้ลตุอิบแทนที�ส้งิกว่าเงิินเฟ้อิกลุ่ม	
G7	หลังิจากที�บวกเพิ�มไปอีิก	5.5%	นั�นเอิงิ

ถึืงิแม�ว่า	 ท�ายที�สุดข่อิงิ	 B-GLOB-INFRARMF	
และ	 B-GLOB-INFRASSF	 จะลงิทุนในกอิงิทุน
หลักกอิงิเดียวกัน	 แตุ่วิธีการิลงิทุนอิาจจะตุ่างิกัน
บ�างิ	โดย	B-GLOB-INFRARMF	จะมนีโยบายเข่�าไป
ลงิทุนโดยตุริงิในกอิงิทุนหลัก	 ข่ณูะที�	 B-GLOB-
INFRASSF	 จะลงิทุนผู่้านหน่วยลงิทุนข่อิงิกอิงิ
ทุนเปิดบัวหลวงิหุ�นโกลบอิล	 อิินฟริาสตุรัิคเจอิร์ิ	
(B-GLOB-INFRA)	ทั�งินี�	B-GLOB-INFRASSF	ซึ�งิ
มีเงิินไปลงิทุนใน	B-GLOB-INFRA	จะไม่มีการิเก็บ
ค่าธริริมเนียมซำ�าซ�อินกัน

แนวคิดข่อิงิกอิงิทุนหลักที�ลงิทุนในหุ�นโคริงิสริ�างิ
พ้�นฐานที�มีความสามาริถืในการิปรัิบขึ่�นริาคาได�	
สามาริถืปรัิบไปลงิทุนในธุริกิจโคริงิสริ�างิพ้�นฐาน
ที�ไม่ว่าภาวะเศริษัฐกิจจะเป็นข่าขึ่�นหร้ิอิลงิ	 ก็เป็น
สิ�งิที�จำาเป็นตุ�อิงิใชั่�ทุกวัน	 เช่ั่น	 ธุริกิจเสาส่งิไฟฟ้า	
ท่อิก๊าซ	 โริงิไฟฟ้า	 เป็นตุ�น	 และรัิฐบาลยังิเปิดทางิ
ให�ผู้้�ปริะกอิบการิที�ลงิทุนสามาริถืปรัิบขึ่�นริาคาได�	
และผู้ลตุอิบแทนที�ผู่้านมาตัุ�งิแตุ่ตัุ�งิเปิดกอิงิทุนในปี	
2010	 ถึืงิปี	 2021	 ก็พิส้จน์แล�วว่าสามาริถืเอิาชั่นะ
เป้าหมายดังิกล่าวได�แทบทุกปี	ยกเว�นปี	2015	และ

ปี	2018	เท่านั�น	อิย่างิไริก็ตุามหุ�นกลุ่มนี�ในบางิภาวะ
ที�ตุลาดผัู้นผู้วนหนัก	ๆ	ก็ยังิคงิได�รัิบผู้ลกริะทบบ�างิ
แตุ่โดยปกติุจะไม่มากเท่า	Growth	stock

ผู้้�ที�สนใจลงิทุนในกอิงิทุน	RMF	และ	SSF	สามาริถื
สอิบถืามข่�อิม้ลกอิงิทุน	 ได�ที�	 BBLAM	 	 โทริ.	 02-
674-6488	กด	8	หร้ิอิผู้้�สนับสนุนการิข่ายหร้ิอิรัิบ
ซ้�อิค้นที�ได�รัิบการิแตุ่งิตัุ�งิ	 นอิกจากนี�ยังิสามาริถื
เล้อิกได�ง่ิายๆ	 ผู่้านโมบายแบงิก์กิ�งิ	 จากธนาคาริ
กรุิงิเทพ	หร้ิอิ	BF	Fund	Trading	จาก	BBLAM	
และสำาหรัิบลงิทุนผู่้านช่ั่อิงิทางิธนาคาริกรุิงิเทพ	
กอิงิทุน	 RMF	 และ	 SSF	 สามาริถืชั่ำาริะผู่้านบัตุริ
เคริดิตุธนาคาริกรุิงิเทพได�

สุดท�ายนี�	 นักลงิทุนที�ลงิทุนในกอิงิทุน	 RMF	 และ
กอิงิทุน	SSF	ที�ลงิทุนตัุ�งิแตุ่วันที�	1	มกริาคม	2565	
เป็นตุ�นไปจำาเป็นตุ�อิงิแจ�งิความปริะสงิค์จะใชั่�สิทธิ
ยกเว�นภาษีัเพ้�อิให�	BBLAM	ส่งิข่�อิม้ลการิซ้�อิหน่วย
ลงิทุนให�กับกริมสริริพากริเพ้�อิรัิบสิทธิลดหย่อิน
ภาษีั	 ซึ�งิริายละเอีิยดขั่�นตุอินการิดำาเนินการิ	 ทางิ	
BBLAM	 จะได�มีการิจัดส่งิหนังิส้อิชีั่�แจงิแก่ผู้้�ถ้ือิ
หน่วยกอิงิทุน	RMF	และ	SSF	ทุกริาย	หร้ิอิจะมีการิ
อัิพเดทข่�อิมล้ที�	www.bblam.co.th

ผู้้�ลงิทุนตุ�อิงิศึกษัาและทำาความเข่�าใจลักษัณูะสินค�า	
ข่�อิม้ลสำาคัญ	 นโยบายการิลงิทุน	 เง้ิ�อินไข่	 ผู้ล
ตุอิบแทน

ความเสี�ยงิ	และสิทธิปริะโยชั่น์ทางิภาษีัที�ริะบุในค่้มอ้ิ
การิลงิทนุ	RMF	หร้ิอิ	SSF	กอ่ินการิตุดัสินใจลงิทนุ

ผู้ลการิดำาเนินงิานในอิดีตุ	 มิได�เป็นสิ�งิย้นยันถึืงิผู้ล
การิดำาเนินงิานในอินาคตุ

การิป้อิงิกันความเสี�ยงิอัิตุริาแลกเปลี�ยนขึ่�นกับ
ดุลยพินิจข่อิงิผู้้�จัดการิกอิงิทุน

BBLAM นำาเสนอขาย 2 กิองทุนใหัม่ 

ได้แก่ิ B-GLOB-INFRARMF แลัะ B-GLOBINFRASSF 

เปิดขายครั�งแรกิวันที� 4–10 ต.ค.65
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http://www.tmill.co.th/


อินไซีด์ Business
CH เปิดโรงงานต้อนรับ 

เลัขาธิกิาร กิ.ลั.ต.กัิมพ้ชา

บี.กิริม เพาเวอร์ ต้อนรับ 
ตลัาดหัลัักิทรัพย์ แลัะ กิลัต. จากิ สปป. ลัาว

ศึกิษัาด้งานด้านนักิลังทุนสัมพันธ์
แลัะกิารเปิดเผู้ยข้อม้ลัที�โปร่งใส

BEAUTY เซ็ีนสัญ่ญ่าแต่งตั�ง 
'AL MUSBAH TRADING GROUP'

ตัวแทนจำาหัน่ายในประเทศซีาอุดิอาระเบีย

TPCH 
รุกิขยายลังทุนใน CLMV
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สรุปม้ลัค่ากิารซีื�อขายสรุปม้ลัค่ากิารซีื�อขาย
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