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บริิษััท มาสเตอริ์ สไตล์์ จำำากััด (มหาชน) MASTER เปิิดเผยว่่า โคริงสริ้างผ้้ถืือห้้น ณ ว่ันท่� 23 ม.ค. 2566

เผยห้้นใหญ่่ เผยห้้นใหญ่่ ส้ขสันต์ ยศะสินธ์ุ้์ส้ขสันต์ ยศะสินธ์ุ้์
ส้ริะ คณิตทว่่ก้ัล์ส้ริะ คณิตทว่่ก้ัล์

นพ.พงศ์ศักัดิ� ธุ์ริริมธัุ์ชอาร่ินพ.พงศ์ศักัดิ� ธุ์ริริมธัุ์ชอาร่ิ
ไพบ้ล์ย์ เสร่ิวั่ฒนาไพบ้ล์ย์ เสร่ิวั่ฒนา
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'บมจ.	 วอิริิกซ์	 สปอิริ์ต	 หร้ิอิ	WARRIX'	
เดินหน้าข่ยายพอิริ์ตธุุริกิจด้านสุข่ภาพ
และวิทยาศาสตริ์การิกีฬา	 ปริะกาศเข่้า
ลงิทุนซ้�อิสิทธิุเคร้ิ�อิงิหมายการิค้าข่อิงิ	
"Fit	 Junctions"สถาบันฝึึกสอินการิอิอิ
กกําลังิกายและโภชนาการิชั�นนําข่อิงิปริะ
เทศไทย	 รุิกทําตลาดอิอินไลน์	 พริ้อิมยก
ริะดับการิให้บริิการิข่อิงิศูนย์วิทยาศาสตริ์
การิกีฬา	Warrix	 Physiotherapy	 &	
Performance	 Studio	 โดยตั�งิเป้าหมาย
ปี	 2566	 คาดสริ้างิริายได้จากธุุริกิจด้าน
สุข่ภาพ	เติบโตสู่ริะดับ	50	ล้านบาท	

นายว่ิศัล์ย์ ว่นะศักัดิ�ศริ่สกั้ล์ ปิริะธุ์าน
เจำา้หนา้ท่�บริหิาริ บริษิัทั ว่อริกิัซ์ ์สปิอริต์ 
จำำากััด (มหาชน) หริือ WARRIX	เปิดเผย
ว่า	ด้วยเป้าหมายข่อิงิบริิษััทฯ	ที�มีแผนมุ่งิ
ต่อิยอิดการิเติบโตจากกลุ่มธุุริกิจเส้�อิผ้า
และอุิปกริณ์์กีฬา	ข่ยายไปสู่การิเป็น	ผู้นํา
ด้าน	Health	Active	Lifestyle	เน้�อิงิจาก
เป็นตลาดที�มีศักยภาพ	สามาริถตอิบโจทย์
ความต้อิงิการิข่อิงิทุกกลุ่มลูกค้า	 ทั�งิ
นักกีฬา	 แฟนกีฬา	 ผู้รัิกสุข่ภาพ	 คนรุิ่น
ใหม่	และวัยทํางิาน	ซ่�งิจะช่วยผลักดันภาพ
ริวมผลการิดําเนินงิานให้เติบโตแข็่งิแกริ่งิ	
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ดังินั�น	บริิษััทฯ	จ่งิได้ตัดสิน
ใจเข่้าลงิทุนซ้�อิสิทธิุเคร้ิ�อิงิหมายการิค้า	
ทรัิพย์สินดิจิทัล	และทริัพย์สินทางิปัญญา	
ข่อิงิแบรินด์	 "Fit	 Junctions"	 สถาบัน
ฝึึกสอินการิอิอิกกําลังิกายและโภชนาการิ
ชั�นนําข่อิงิปริะเทศไทย	

ทั�งินี�	 Fit	 Junctions	 เป็นผู้ดําเนินธุุริกิจ
ฝึึกสอินการิอิอิกกําลังิกายและให้คํา
ปร่ิกษัาดา้นโภชนาการิ	กอ่ิตั�งิและ	อิอิกแบบ
หลักสูตริโดย	 "ฟ้าใส	 พ่�งิอุิดม"	 โค้ชด้าน
ฟิตเนสและโภชนาการิที�มีปริะสบการิณ์์
กว่า	 23	 	 ปี	 พริ้อิมทั�งิมีส้�อิการิสอิน	 บน
อิอินไลน์มากกว่า	 1,500	 คลิป	 และมีจํา
นวนผู้ติดตามริวมกันมากกว่า	 1.8	 ล้าน
คน	 โดยมีความตั�งิใจที�อิยากให้คนไทยมี	
สุข่ภาพที�ดีข่่�น	ผ่านการิส่งิต่อิความรูิ้เร้ิ�อิงิ
การิอิอิกกําลังิกายอิย่างิถูกต้อิงิตามหลัก
วิทยาศาสตริ์	 ที�สอิดรัิบตามหลักการิและ
สามาริถอิ้างิอิิงิได้จากหลักฐานงิานวิจัย	
นําเสนอิด้วยรูิปแบบการิสอินที�เข่้าใจ	งิ่าย	
ทันสมัย	เพ้�อิสริ้างิผลลัพธุ์ได้จริิงิ	

"การิเข่้าลงิทุนครัิ�งินี�	 จะช่วยเสริิมความ
แข็่งิแกริ่งิให้ธุุริกิจด้านสุข่ภาพข่อิงิ	
WARRIX	 ด้วยจุดเด่นข่อิงิแบรินด์	 Fit	
Junctions	 ซ่�งิเป็นที�รูิ้จักในวงิกว้างิจาก
กลุ่มนักกีฬา	 เทรินเนอิริ์อิอิกกําลังิกาย	
และผู้รัิกสุข่ภาพ	 อีิกทั�งิบริิษััทฯ	 จะได้รัิบ
สิทธิุ	ในทรัิพย์สินดิจิทัลและทรัิพย์สินทางิ
ปัญญาทั�งิหมดด้วย	เช่น	ช่อิงิทางิ	social	
media	ต่างิๆ	บน	Facebook	YouTube	
TikTok	 และเว็บไซต์	 เป็นต้น	 ริวมถ่งิส้�อิ
การิสอินทั�งิในรูิปแบบ	 E-book	 และคลิป
วิดีโอิ	 ซ่�งิเริามอิงิเห็นโอิกาสที�จะต่อิยอิดสู่	
การิสริ้างิริายได้ในรูิปแบบ	Subscription	
Model	ผ่านช่อิงิทางิอิอินไลน์ข่อิงิแบรินด์	
WARRIX	ภายใตก้าริพัฒนาหลักสูตริ	โดย
คุณ์ฟ้าใส	 ซ่�งิจะเติบโตควบคู่กับการิให้

บริิการิในศูนย์วิทยาศาสตริ์การิกีฬาที�มี
แผนจะข่ยายสาข่าเพิ�มข่่�น	 อิย่างิต่อิเน้�อิงิ
ในอินาคต"	นายวิศัลย์	กล่าว																																													

สําหรัิบทิศทางิการิดําเนินงิานข่อิงิกลุ่ม
ธุุริกิจสุข่ภาพในปี	2566	บริิษััทฯ	คาดว่า
จะสริ้างิริายได้ไม่ตํ�ากว่า	50	ล้าน	บาท	ถ้อิ
เป็นการิเติบโตอิย่างิมีนัยสําคัญจากช่วงิปี
ก่อิน	 ปัจจัยหลักจะมาจากการิผน่กความ
แข็่งิแกริ่งิผ่านโมเดลธุุริกิจข่อิงิแบรินด์	
Fit	Junctions	ปริะกอิบกับการิยกริะดับ
การิให้บริิการิข่อิงิศูนย์วิทยาศาสตริ์การิ
กีฬา	 หร้ิอิ	Warrix	 Physiotherapy	 &	
Performance	 Studio	 ที�ให้บริิการิด้าน
สุข่ภาพ	ทั�งิการิรัิกษัา	ฟ้�นฟู	ให้คําปร่ิกษัา	
ให้อิงิค์ความรูิ้ด้านโภชนาการิ	 จากทีมนัก	
กายภาพที�ได้รัิบใบอินุญาตและเทรินเนอิริ์
ม้อิอิาชีพ	 พริ้อิมด้วยอุิปกริณ์์ทางิการิ
แพทย์ที�ทันสมัย	และคอิริ์สเฉพาะทางิสําห
รัิบ	กลุ่มกิจกริริมต่างิๆ	ซ่�งิปัจจุบันได้เปิด
ให้บริิการิอิย่างิเต็มรูิปแบบแล้วที�บริิเวณ์
สเตเดี�ยมวัน	 และเตรีิยมจะเปิดให้บริิการิ
แหง่ิที�	2	ในเร็ิวๆ	นี�	บริิเวณ์ศูนยป์ริะชุมแหง่ิ
ชาติสิริิกิติ�	นอิกจากนี�	มแีผนจะข่ยายสาข่า
ที�	3	ที�บริิเวณ์ถนนพริะริาม	9	เพ้�อิริอิงิรัิบ	
โอิกาสการิเติบโตจากกลุ่มลูกค้าที�เพิ�มข่่�น
ในอินาคต		

เข้าล์งท้นแบรินด์  เข้าล์งท้นแบรินด์  "Fit Junctions""Fit Junctions"  
สถืาบันฝึึกัสอนกัาริออกักัำาลั์งกัายชั�นนำา   สถืาบันฝึึกัสอนกัาริออกักัำาลั์งกัายชั�นนำา   
คาดหน้นริายได้เติบโตส่้ คาดหน้นริายได้เติบโตส่้ 5050 ล้์านบาท  ล้์านบาท 
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VRANDA	คาดริายได้ไตริมาส	 4/65	 สูงิ
ข่่�นเทียบกับช่วงิก่อินโควิด	หลังิอิัตริาการิ
จอิงิห้อิงิพัก	โริงิแริมและริีสอิริ์ท	กริุงิเทพ	
เชียงิใหม่	 สมุย	 ทะลัก	 สริ้างิริายได้เฉลี�ย
ต่อิห้อิงิพัก	 (RevPAR)	 ข่อิงิโริงิแริมพุ่งิ	
พริ้อิมปริะกาศปักธุงิริุกตลาดปี	 2566	
เต็มสูบ	 ข่านริับอิุตสาหกริริมท่อิงิเที�ยว
ปริะเทศไทยปี	2566	ฟ้�นตัวอิย่างิโดดเด่น	
นักท่อิงิเที�ยวต่างิชาติโดยเฉพาะจีนค่กคัก
ดันเศริษัฐกิจข่ยายตัวต่อิเน้�อิงิ	 พริ้อิม
มาตริการิริัฐหนุน	"เริาเที�ยวด้วยกัน"	เฟส	
5	 เริิ�ม	 ก.พ.	 นี�	 มั�นใจเป้าหมายริายได้ปีนี�
เติบโตอิย่างิมั�นคงิ

นายว่่ริว่ัฒน์ องค์ว่าสิฏฐ์์ ปิริะธุ์าน
เจำ้าหน้าท่�บริิหาริ บริิษััท ว่่ริันดา 
ริ่สอริ์ท จำำากััด (มหาชน) หริือ 
VRANDA	 ผู้นําธุุริกิจโริงิแริม	 ริีสอิริ์ท
และพัฒนาอิสังิหาริิมทริัพย์	 เปิดเผย
ว่ า 	 สถานการิณ์์การิท่อิงิ เที� ยวข่อิงิ
ปริะเทศไทยเริิ�มฟ้�นตัวอิย่างิต่อิเน้�อิงิ
นับตั�งิแต่ไตริมาส	 3/2565	 โดยนักท่อิงิ
เที�ยวชาวต่างิชาติเริิ�มกลับมาท่อิงิเที�ยว
ไทย	 ริวมทั�งิมาตริการิกริะตุ้นการิท่อิงิ
เที�ยวข่อิงิภาคริัฐ	 ส่งิผลให้อิัตริาการิจอิงิ
ห้อิงิพัก	 โริงิแริมโซ	 แบงิคอิก	 ที�อิยู่ใน
กริุงิเทพฯ	 ริวมทั�งิ	 วีริันดา	 ไฮ	 ริีสอิริ์ท	
เชียงิใหม่	 –	 เอิ็มแกลเลอิริี	 และวีริันดา	
คอิลเลก็ชนั	สมยุ	ข่ยายตวัเพิ�มข่่�น	ทําใหใ้น
ช่วงิไตริมาส	4/2565	VRANDA	มีริายได้
เติบโตเพิ�มข่่�นเม้�อิเปริียบเทียบกับไตริมาส
ก่อินอิย่างิมี	นัยสําคัญ	โดยสามาริถสริ้างิ
ริายได้เฉลี�ยต่อิห้อิงิพัก	 (RevPAR)	 ข่อิงิ

โริงิแริมกลับมาอิยู่ในริะดับที�สูงิ	เม้�อิเทียบ
กับช่วงิเดียวกันก่อินการิริะบาดโควิด-19	
(ไตริมาส	4/2562)

ข่ณ์ะที�ภาพริวมสถานการิณ์์การิท่อิงิ
เที�ยวในปริะเทศไทยปี	 2566	 คาดการิณ์์
ฟ้�นตัวอิย่างิโดดเด่น	 จากการิที�ปริะเทศ
ไทยเป็นเดสติเนชั�นที�สําคัญข่อิงินักท่อิงิ
เที�ยวทั�วโลก	 โดยเฉพาะตลาดนักท่อิงิ
เที�ยวจีน	 หลังิจากริัฐบาลจีนเปิดปริะเทศ	
เริิ�มมีสัญญาณ์บวก	ซ่�งิมีนักท่อิงิเที�ยวจีน
กลับมาเที�ยวไทยเริ็วกว่าที�คาดการิณ์์ไว้	
ปริะกอิบกับภาคริัฐเพิ�มมาตริการิกริะตุ้น
การิท่อิงิเที�ยวตลาดภายในปริะเทศที�ด่งิ
โคริงิการิ	“เริาเที�ยวด้วยกัน”	เฟส	5	เริิ�ม	
ก.พ.	 –	 ก.ย.	 อิีก	 560,000	 สิทธุิ	 หวังิ
กริะตุ้นริายได้ธุุริกิจท่อิงิเที�ยวต่อิเน้�อิงิ	ส่งิ
ผลให้นักท่อิงิเที�ยวทั�งิชาวไทยและชาวต่างิ
ชาติกลับมาค่กคักในริอิบ	3	ปี	นับตั�งิแต่มี
การิแพริ่ริะบาดโควิด-19	 ส่งิผลกริะทบ
ตอ่ิเศริษัฐกจิ	การิทอ่ิงิเที�ยว	ธุรุิกจิโริงิแริม
และบริิการิต่างิๆ	ข่อิงิปริะเทศไทย

สําหริับแผนธุุริกิจในปี	 2566	 วีริันดา	
ริีสอิริ์ท	 วางิกลยุทธุ์การิตลาดอิย่างิ
แข่็งิแกริ่งิ	ทั�งิการิเปิดแคมเปญการิตลาด
และการินําเทคโนโลยีมาข่ับเคล้�อินบริิการิ
ต่างิๆ	 ภายใต้โริงิแริมและริีสอิริ์ทในเคริ้อิ
ตามหัวเม้อิงิท่อิงิเที�ยวทั�งิหมด	 6	 แห่งิ	
ได้แก่	วีริันดา	ริีสอิริ์ท	แอินด์	วิลล่า	หัวหิน	
ชะอิํา,	วีริันดา	ไฮ	ริีสอิริ์ท	เชียงิใหม่,	
วีริันดา	ริีสอิริ์ท	พัทยา	นาจอิมเทียน,	
โซ	แบงิคอิก	สาทริ,	เวอิโซ	หัวหิน	

วรีินัดา	คอิลเลก็ชนั	และ	วรีินัดาคอิลเลก็ชนั	
สมุย	ริวมถ่งิธุุริกิจพัฒนาอิสังิหาฯ	ที�เป็น	
Branded	Residence	ติดกับริีสอิริ์ท	อิีก	
3	แห่งิ	และมีโคริงิการิที�อิยู่ริะหว่างิพัฒนา
ที�	 ชะอิํา-	 หัวหิน	 ซ่�งิจะริับริู้ริายได้ตั�งิแต่
ไตริมาส	4	ในปี	2566	และโคริงิการิใหม่ที�
ภูเก็ตจะริับริู้ริายได้ในไตริมาส	4	ปี	2567

“เริามั�นใจว่าปี	 2566	 จะเป็นปีที�ธุุริกิจ
โริงิแริมและริีสอิริ์ทกลับมาเติบโตอิย่างิ
โดดเด่น	 ด้วยกลยุทธุ์การิตลาดที�มุ่งิเจาะ
กลุ่มนักท่อิงิเที�ยวชาวต่างิชาติและคน
ไทย	 โดยเฉพาะนักท่อิงิเที�ยวจีนถ้อิว่าเป็น
ตลาดที�สําคัญและเริิ�มกลับมาท่อิงิเที�ยว
เพิ�มข่่�นจะผลกัดนัใหผ้ลดําเนนิงิานไตริมาส	
1/2566	 เติบโตได้อิย่างิเต็มที�	 โดยคาด
การิณ์์อิัตริาจอิงิห้อิงิพักในปี	2566	จาก
นักท่อิงิเที�ยวต่างิชาติจะมีสัดส่วนเพิ�มข่่�น	
อิีกทั�งิมีโคริงิการิเริาเที�ยวด้วยกัน	เฟส	5	
ที�ช่วยกริะตุ้นนักท่อิงิเที�ยวในปริะเทศไทย	
ซ่�งิจะส่งิผลดีต่อิกลุ่มลูกค้าวีริันดาเป็น
อิย่างิมาก	 เพริาะเป็นที�ช้�นชอิบข่อิงิกลุ่ม
นักท่อิงิเที�ยวไทย	ทําให้อิัตริาการิเข่้าพักดี
ข่่�นอิย่างิเห็นได้ชัดในช่วงิเฟส	1-4	ที�ผ่าน
มา	 ซ่�งิจะผลักดันให้ผลการิดําเนินงิานทั�งิ
ปีเติบโตอิย่างิมั�นคงิได้ตามเป้าหมาย”	
นายวีริวัฒน์	กล่าว

ปิริะเมิน Q4/65 ริายได้โตปิริะเมิน Q4/65 ริายได้โต
เท่ยบกัับช่ว่งก่ัอนโควิ่ด เท่ยบกัับช่ว่งก่ัอนโควิ่ด 

มั�นใจำปีิ66 เป็ินปีิท่�ธุ้์ริกิัจำโริงแริมแล์ะร่ิสอร์ิทมั�นใจำปีิ66 เป็ินปีิท่�ธุ้์ริกิัจำโริงแริมแล์ะร่ิสอร์ิท
กัลั์บมาเติบโตอย่างโดดเด่นกัลั์บมาเติบโตอย่างโดดเด่น
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TPOLY	ควา้งิานใหม	่โคริงิการิกอ่ิสริา้งิ
ห้างิสริริพสินค้าเซ็นทริัล	นคริสวริริค์	
มูลค่า	825	ล้านบาท	ฟากซีอิีโอิ	“ปฐม
พล	สาวทริัพย์”	 เผย	 การิได้งิานใหม่
คริั�งินี�	 ส่งิผลให้มูลค่า	 Backlog	พุ่งิ
แตะ	3,500	ล้านบาท	ทยอิยริับริู้ริาย
ได้ในปีนี�	พริ้อิมลุยเดินหน้าปริะมูลงิาน
ทั�งิภาคริัฐและเอิกชนต่อิเน้�อิงิ	ผลักดัน
ผลงิานปี	66	เติบโตโดดเด่น

นายปิฐ์มพล์ สาว่ทรัิพย์ ปิริะธุ์าน
เจ้ำาหน้าท่�บริิหาริแล์ะกัริริมกัาริ
ผ้้จัำดกัาริใหญ่่ บริิษััท ไทยโพล่์
คอนส์ จำำากััด (มหาชน) (TPOLY) 
เปิดเผยว่า	บริิษััทฯ	ได้ริับงิานก่อิสริ้างิ
ใหม่ 	 “โคริงิการิก่อิสริ้างิเซ็นทริัล	
นคริสวริริค์”	 เป็นงิานก่อิสริ้างิห้างิ
สริริพสินค้า	 อิาคาริ	 คสล.4	 ชั�น	 ชั�น
ใต้ดิน	1	ชั�น	ชั�นดาดฟ้า	1	ชั�น	ซ่�งิเป็น

โคริงิการิข่อิงิ	บริิษััท	เซ็นทริัลพัฒนา	
จํากัด	 (มหาชน)	 มูลค่าโคริงิการิ	
825,000,000	 บาท	 (ริาคาริวมภาษัี
มูลค่าเพิ�ม)	ริะยะเวลาก่อิสริ้างิ	
13	เด้อิน

“การิที�บริิษััทฯ	 ได้ริับงิานใหม่ในคริั�งิ
นี�	 สะท้อินให้เห็นถ่งิความเช้�อิมั�นข่อิงิ
ลูกค้าที�มีต่อิบริิษััทฯ	 ซ่�งิเริามุ่งิมั�นใน
การิก่อิสริ้างิงิานโดยใช้นวัตกริริม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ	พริ้อิมทั�งิพัฒนา
คุณ์ภาพแริงิงิานอิยู่เสมอิ	 เพ้�อิให้ได้
งิานที�มีคุณ์ภาพ	สามาริถส่งิมอิบงิาน
ได้ตามกําหนดและการิริับงิานในคริั�งิ
นี�	 ทําให้มีมูลค่างิานในม้อิริอิริับริู้ริาย
ได้	(Backlog)	พุ่งิแตะกว่า	3,500	
ล้านบาท	 โดยจะทยอิยริับริู้ริายได้ต่อิ
เน้�อิงิตั�งิแต่ปีนี�เป็นต้นไป”

ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 TPOLY	
กล่าวถ่งิแผนการิดําเนินธุุริกิจในปี	
2566	 บริิษััทฯ	 จะเข่้าปริะมูลงิานใหม่	
ทั�งิภาคริฐัและเอิกชนอิยา่งิตอ่ิเน้�อิงิ	ซ่�งิ
เป็นงิานที�บริิษััทฯ	 มีความเชี�ยวชาญ
และมีปริะสบการิณ์์	พริ้อิมทั�งิ	มุ่งิเน้น
งิานก่อิสริ้างิที�สามาริถทํากําไริได้สูงิ	
โดยตั�งิเป้าหมายการิมีสัดส่วนริายได้
จากงิานก่อิสริ้างิข่อิงิเอิกชน	 60%	
และภาคริัฐ	40%	และมั�นใจว่า	จะเป็น
ส่วนสําคัญที�ช่วยสนับสนุนให้ผลงิาน
ปีนี�เติบโตตามเป้าหมายที�วางิไว้ได้	และ
สามาริถสริ้างิผลตอิบแทนที�ดีให้กับผู้
ถ้อิหุ้นได้ในริะยะยาว

ล้์ยปิริะม้ล์งานใหม่ ล้์ยปิริะม้ล์งานใหม่ 
ทั�งภาครัิฐ์แล์ะเอกัชนอย่างต่อเนื�อง ทั�งภาครัิฐ์แล์ะเอกัชนอย่างต่อเนื�อง 
หลั์งได้งานก่ัอสร้ิางห้างฯเซ็์นทรัิล์ หลั์งได้งานก่ัอสร้ิางห้างฯเซ็์นทรัิล์ 

นคริสว่ริริค์ ม้ล์ค่า นคริสว่ริริค์ ม้ล์ค่า 825825 ล์บ. ล์บ.
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บมจ.	เอิสซีไอิ	อิีเลคตริิค		(SCI)	ปริะกาศ
ข่่าวดีต้อินริับปีใหม่คว้างิานสายส่งิข่อิงิ	
กฟผ.มลูคา่กวา่	500	ลา้นบาท	หนนุงิาน
ในม้อิพุ่งิแตะ	 1.6	 พันล้านบาท	ฟากบิ�
กบอิส	"เกริียงิไกริ	เพียริวิทยาสกุล"ริะบุ
พริ้อิมเดินหน้าก่อิสริ้างิโริงิไฟฟ้าชุมชน	
4	 โคริงิการิข่นาดกําลังิผลิต	 11	 เมกะ
วัตต์	มั�นใจผลงิานปี	66	เติบโตต่อิเน้�อิงิ

นายเกัริ่ยงไกัริ เพ่ยริว่ิทยาสกั้ล์ 
ปิริะธุ์านเจำา้หนา้ท่�บริหิาริ บริษิัทั เอส
ซ์ไ่อ อเ่ล์คตริคิ จำำากัดั (มหาชน) SCI	
เปิดเผยว่า	 บริิษััทฯได้ริับงิานใหม่เพิ�ม

เติมเป็นงิานเสาส่งิไฟฟ้าแริงิสูงิข่อิงิการิ
ไฟฟ้าฝึ่ายผลิตแห่งิปริะเทศไทย	(กฟผ.)	
มลูคา่		500	ลา้นบาท	ทําใหป้จัจบุนัมงีิาน
ในม้อิริอิริับริู้ริายได้	 (Backlog)	 มูลค่า	
1,600	ล้านบาท	ข่ณ์ะเดียวกันยังิมีงิาน
เสาส่งิไฟฟ้าแริงิสูงิที�อิยู่ริะหว่างิการิริอิ
ปริะกาศผลภายในไตริมาสที�	 1/2566	
อิีก	1	โคริงิการิ	ซ่�งิมีมูลค่าริวม	
500	ล้านบาท
	
"ในปีนี�บริิษััทฯมีแผนที�จะเข่้าริ่วมปริะมูล
งิานข่อิงิการิไฟฟา้อิกีหลายโคริงิการิ	ซ่�งิ
จะสนับสนุนให้มูลค่างิานในม้อิมากข่่�น

ทําให้	 มั�นใจภาพริวมผลการิดําเนินงิาน
ในปี	2566	จะสามาริถเติบโตได้
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ"

นอิกจากนี�ในส่วนความค้บหน้าข่อิงิโริงิ
ไฟฟ้าชุมชนที�ทางิบริิษััทฯได้ชนะการิ
ปริะมลูมาแลว้ทั�งิหมด	4	โคริงิการิ	ข่นาด
กําลังิการิผลิตริวม	 11	 เมกะวัตต์	 อิายุ
สัญญา	 20	 ปี	 โดยทั�งิ	 4	 โคริงิการิตั�งิ
อิยู่ในจังิหวัดนคริพนม	 ทั�งินี�บริิษััทฯ	 มี
ความพริ้อิมเต็มที�และคาดว่าจะเริิ�มเดิน
หน้าก่อิสริ้างิในปี	2566	นี�อิย่างิแน่นอิน

ปิริะเดิมต้นปีิ 66 คว้่างานสายส่ง 500 ล์บ. ปิริะเดิมต้นปีิ 66 คว้่างานสายส่ง 500 ล์บ. 

หน้น Backlog ทะล้์ 1.6 พันล์บ.หน้น Backlog ทะล้์ 1.6 พันล์บ.  
ดันผล์งานโตต่อเนื�องดันผล์งานโตต่อเนื�อง
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ETC	 เผย	 บริิษััทฯย่อิย	 ผ่านเกณ์ฑ์์
คุณ์สมบัติทางิเทคนิค	เข่้าริ่วมปริะมูลข่าย
ไฟฟ้าข่ยะอิุตสาหกริริม	 กําลังิการิผลิต	
100	เมกะวัตต์

บมจำ.เอิริ์ธุ์ เท็ค เอนไว่ริอนเมนท์ 
ETC	 เปิดเผยว่า	 ETC	 ได้ย้�นคําเสนอิ
ซ้�อิข่ายไฟฟ้าข่อิงิบริิษััทฯ	 และกลุ่ม
บริษิัทัฯ	ที�ทางิคณ์ะกริริมการิกํากบักจิการิ
พลังิงิาน	 (กกพ.)	 ได้เปิดปริะมูลโคริงิการิ
ริับซ้�อิไฟฟ้าพลังิงิานหมุนเวียนในริูปแบบ	
Feed-in	Tariff	 (FiT)	ปี	2565	–	2573	
สําหริับเช้�อิเพลิงิข่ยะอิุตสาหกริริม	 (ปี	
2569)	พ.ศ.2565	ซ่�งิบริิษััทฯ	ได้ผ่านการิ
พิจาริณ์าเกณ์ฑ์์คุณ์สมบัติ	 และคําเสนอิ
ข่ายไฟฟ้าด้านเทคนิค	 โดยเป็นโคริงิการิ
โริงิไฟฟ้าข่ยะอิุตสาหกริริมซ่�งิมีกําลังิการิ
ผลิตริวม	100	เมกะวัตต์

ทั� งินี� 	 บริิษััทฯ	 มีความพริ้อิมในการิ
เข่้าริ่วมปริะมูลโคริงิการิโริงิไฟฟ้าข่ยะ
อิุตสาหกริริม	 และมีปริะสบการิณ์์ในการิ
ดําเนินการิ	 จ่งิเช้�อิมั�นว่าจะสามาริถผ่าน
การิคัดเล้อิกคริั�งินี�ได้	อิีกทั�งิ	บริิษััทฯ	ยังิ
มีบริิษััทในเคริ้อิ	 ที�มีศักยภาพสูงิริอิงิริับ
การิเพิ�มปริะสิทธุิภาพในการิผลิตกริะแส
ไฟฟ้า	 นอิกจากนี�	 ทางิบริิษััทฯ	 ยังิได้ริับ
การิสนับสนุนเงิินลงิทุนจากสถาบันการิ
เงิินชั�นนําในปริะเทศสําหริับการิก่อิสริ้างิ
โคริงิการิในอินาคตที�จะเกิดข่่�น	 ทั�งินี�จะมี
การิปริะกาศริายช้�อิผู้ที�ได้ริับการิคัดเล้อิก
อิีกคริั�งิ	 ในวันที�	 25มีนาคม	 2566	 และ

จะเริิ�มทยอิยเปิดดําเนินการิเชิงิพาณ์ิชย์	
(COD)	ในปี	2568	เป็นต้นไป

บริิษััท	เอิิริ์ธุ	เท็ค	เอินไวริอินเมนท์	จํากัด	
(มหาชน)	 เป็นผู้นําด้านโริงิฟ้าข่ยะแบบ
คริบวงิจริ	 ค้อิ	 มีโริงิไฟฟ้าพลังิงิานข่ยะ
อิุตสาหกริริม	3	แห่งิค้อิ	ที�จังิหวัดสริะบุริี	
พริะนคริศริีอิยุธุยา	และพิจิตริ	ริวมกําลังิ
การิผลิต	 20.4	 เมกะวัตต์	 มีสัญญาซ้�อิ
ข่ายไฟฟ้า	 16.5	 เมกะวัตต์	 กับการิไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	 ริะยะเวลา	 20	 ปี	 โดย	 ETC	
เป็น	 บริิษััทในกลุ่มเบตเตอิริ์เวิลด์	 กริีน	
(BWG)	 ซ่�งิเป็นกลุ่มผู้ริับบริิหาริกําจัด
กากอิุตสาหกริริมที�ใหญ่ที�สุดข่อิงิปริะเทศ	
และมีโริงิงิานผลิตข่ยะอิัดก้อิน	(RDF)	ที�มี
กําลังิการิผลิตปริะมาณ์	500,000	ตันต่อิ
ปีทําให้	 ETC	 มีความมั�นคงิด้านเช้�อิเพลิงิ	
ริวมถ่งิข่้อิได้เปริียบด้านคุณ์ภาพ	 และ
ต้นทุนเช้�อิเพลิงิ	ทั�งินี�บริิษััทฯ	ยังิเปิดกว้างิ
ให้แก่พันธุมิตริที�จะเข่้ามาริ่วมดําเนินการิ
ส่วนการิซัพพลายข่ยะอิุตสาหกริริม	เพ้�อิ
ต่อิยอิดการิเติบโตอิย่างิยั�งิย้น

ลักษัณ์ะธุุริกิจข่อิงิบริิษััท	เอิิริ์ธุ	เท็ค	เอินไว
ริอินเมนท์	จํากัด	(มหาชน)	(ETC)
ETC	ดําเนินธุุริกิจโริงิไฟฟ้าที�ใช้เช้�อิเพลิงิ
จากข่ยะ	 ("RDF")	 โดยมีโริงิไฟฟ้าที�จ่าย
ไฟฟ้าเข่้าริะบบเชิงิพาณ์ิชย์แล้วจํานวน	3	
แห่งิ	ริวมกําลังิการิผลิตติดตั�งิริวม	20.4	
เมกะวัตต์	 ได้แก่	1.	 โริงิไฟฟ้า	ETC	กําลังิ
การิผลิตไฟฟ้า	9.4	เมกะวัตต์มีสัญญาซ้�อิ
ข่ายไฟฟ้าปริิมาณ์	8	เมกะวัตต์	

กับการิไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 20	 ปี	 2.	 โริงิ
ไฟฟ้า	 RH	 กําลังิการิผลิตไฟฟ้า	 7	 เมกะ
วัตต์	มีสัญญาซ้�อิข่ายไฟฟ้าปริิมาณ์	5.5	
เมกะวัตต์	กับการิไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	20	ปี	
3.	โริงิไฟฟ้า	AVA	กําลังิการิผลิตไฟฟ้า	4	
เมกะวัตต์	มีสัญญาซ้�อิข่ายไฟฟ้าปริิมาณ์	
3	เมกะวัตต์กับการิไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	20	
ปี	โดยมีอิัตริาริับซ้�อิไฟฟ้าแบบ	FiT	สูงิถ่งิ	
6.83	บาท/หน่วย

และมี	บริิษััทย่อิย	ค้อิ	บริิษััท	เอิิริ์ธุ	เอิ็นจิ
เนีย	แอินด์	คอินสตริัคชั�น	จํากัด	เป็นผู้ริับ
เหมาสริา้งิโริงิไฟฟา้แบบเบด็เสริจ็	คอ้ิ	การิ
อิอิกแบบวิศวกริริมโริงิไฟฟ้า	 การิจัดหา
เคริ้�อิงิจักริและอิุปกริณ์์โริงิไฟฟ้า	และการิ
ก่อิสริ้างิโริงิไฟฟ้าแบบคริบวงิจริ	 (EPC)	
และบริิหาริและดูแล	 ซ่อิมบําริุงิโริงิไฟฟ้า	
(O&M)	 ซ่�งิมีเทคโนโลยีที�น่าเช้�อิถ้อิและ
ปลอิดภัยต่อิชุมชนและสิ�งิแวดล้อิม

โดย	ETC	เปน็	บริษิัทัในกลุม่เบตเตอิริเ์วลิด์	
กริีน	(BWG)	ซ่�งิเป็นกลุ่มธุุริกิจริับบริิหาริ
กําจัดกากอิุตสาหกริริมที�ใหญ่ที�สุดแห่งิ
หน่�งิข่อิงิปริะเทศ	ซ่�งิมีโริงิงิานผลิตข่ยะอิัด
แท่งิ	(RDF)	อิยู่ภายในกลุ่ม	ทําให้	ETC	
มีความมั�นคงิด้านเช้�อิเพลิงิ	และ
ข่้อิได้เปริียบต้นทุนเช้�อิเพลิงิ

ผ่านริอบเทคนิคผ่านริอบเทคนิค  
เข้าชิงโริงไฟฟ้าขยะอ้ตสาหกัริริมเข้าชิงโริงไฟฟ้าขยะอ้ตสาหกัริริม
กัำาลั์งกัาริผลิ์ตริว่ม กัำาลั์งกัาริผลิ์ตริว่ม 100 เมกัะวั่ตต์100 เมกัะวั่ตต์
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กนงิ.	 มีมติเป็นเอิกฉันท์ให้ปรัิบข่่�นอัิตริา
ดอิกเบี�ยนโยบายริ้อิยละ	 0.25	 ต่อิปี	 สู่
ริะดับริ้อิยละ	 1.50	 ต่อิปี	 โดยมอิงิว่า
เศริษัฐกิจไทยข่ยายตวัตอ่ิเน้�อิงิและมแีนว
โน้มที�ดีข่่�น	 โดยการิกลับมาข่อิงินักท่อิงิ
เที�ยวจีนจะสนับสนุนภาคการิท่อิงิเที�ยว
ใหฟ้้�นตวัเร็ิวข่่�น	และจะสง่ิผลดีตอ่ิเน้�อิงิไป
ยังิการิบริิโภคภาคเอิกชน	ข่ณ์ะที�การิส่งิ
อิอิกสินค้ามีแนวโน้มชะลอิลงิ	ด้านอัิตริา
เงิินเฟ้อิทั�วไปมีแนวโน้มลดลงิ	 แต่อัิตริา
เงิินเฟอ้ิพ้�นฐานมแีนวโนม้ทริงิตัวในริะดบั
สูงิ	 และมีความเสี�ยงิเพิ�มข่่�นจากแริงิ
กดดันเงิินเฟ้อิด้านอุิปสงิค์ตามเศริษัฐกิจ
ที�ฟ้�นตัว

Krungthai	COMPASS	คาด	กนงิ.	มีแนว
โนม้ปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยตอ่ิเน้�อิงิในการิ
ปริะชุมครัิ�งิถัดไป	 โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จากที�	 กนงิ.	 ปริะเมินว่าเศริษัฐกิจมีแนว
โน้มเติบโตได้ต่อิเน้�อิงิจากแริงิขั่บเคล้�อิน
ข่อิงิภาคการิท่อิงิเที�ยวที�ฟ้�นตัวดี	ข่ณ์ะที�
อัิตริาเงิินเฟ้อิทั�วไปมีแนวโน้มอิยู่ในริะดับ
สูงิโดยเฉพาะช่วงิคร่ิ�งิปีแริก	 และอัิตริา
เงิินเฟอ้ิพ้�นฐานมคีวามเสี�ยงิที�อิยูใ่นริะดับ
สูงินานกว่าคาดจากแริงิกดดันด้าน
อุิปสงิค์ที�เพิ�มข่่�น
	
เศริษัฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้�นตัวต่อิ
เน้�อิงิจากการิฟ้�นตัวข่อิงิภาคการิท่อิงิ
เที�ยวและการิบริิโภคภาคเอิกชน	 ภาค
การิท่อิงิเที�ยวจะฟ้�นตัวเร็ิวข่่�นโดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการิกลับมา
ข่อิงินักท่อิงิเที�ยวจีน	 ซ่�งิ
จะช่วยสนับสนุน
การิจ้างิงิาน
และการิกริะ

จายริายได้ข่อิงิลูกจ้างิในภาคบริิการิและ
ผู้ปริะกอิบอิาชีพอิิสริะ	และจะส่งิผลดีต่อิ
เน้�อิงิไปยังิการิบริิโภคภาคเอิกชน	ข่ณ์ะที�
การิส่งิอิอิกสินค้ามีแนวโน้มชะลอิลงิในปี
นี�	แต่จะฟ้�นตัวในปี	2567	ตามการิข่ยาย
ตัวข่อิงิเศริษัฐกิจโลกที�คาดว่าจะผ่านจุด
ตํ�าสุดในปี	2566

อัิตริาเงิินเฟ้อิทั�วไปมีแนวโน้มลดลงิ	
แต่อัิตริาเงิินเฟ้อิพ้�นฐานยังิทริงิตัวใน
ริะดับสูงิ	 โดยแริงิกดดันเงิินเฟ้อิจาก
ด้านอุิปทานทยอิยคลี�คลายตามริาคา
พลังิงิานและสินค้าโภคภัณ์ฑ์์โลกที�ปรัิบ
ลดลงิ	 อิย่างิไริก็ตาม	 อัิตริาเงิินเฟ้อิพ้�น
ฐานมีแนวโน้มทริงิตัวในริะดับสูงิอีิกริะยะ
หน่�งิก่อินจะทยอิยปรัิบลดลงิ	แต่มีความ
เสี�ยงิที�จะอิยู่ในริะดับสูงินานกว่าคาดจาก
การิสง่ิผา่นตน้ทุนที�อิาจเพิ�มข่่�นทา่มกลางิ
ภาวะต้นทุนที�สูงิต่อิเน้�อิงิ	 และจากแริงิ
กดดันเงิินเฟ้อิด้านอุิปสงิค์ตามการิฟ้�น
ตัวข่อิงิภาคการิท่อิงิเที�ยว	 ส่วนอัิตริา
เงิินเฟ้อิคาดการิณ์์ในริะยะปานกลางิยังิ
ย่ดเหนี�ยวอิยู่ในกริอิบเป้าหมาย

Krungthai COMPASS 
คาด กันง. ม่แนว่โน้ม

ปิรัิบข้�นอัตริาดอกัเบ่�ยต่อเนื�อง
ในกัาริปิริะช้มครัิ�งถัืดไปิ
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มาตริการิปรัิบโคริงิสริ้างิหนี�ควริดําเนิน
การิอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ริวมทั�งิเห็นความสําคัญ
ข่อิงิการิมีมาตริการิเฉพาะจุดและแนวทางิ
แก้ปัญหาหนี�อิย่างิยั�งิย้นสําหรัิบกลุ่มเปริาะ
บางิ	 แม้ว่าความสามาริถในการิชําริะหนี�
ข่อิงิภาคธุุริกิจและภาคครัิวเร้ิอินมีแนวโน้ม
ปรัิบดีข่่�นตามการิฟ้�นตัวข่อิงิเศริษัฐกิจ	แต่
ฐานะการิเงิินข่อิงิผูป้ริะกอิบการิ	SMEs	และ
ครัิวเร้ิอินบางิส่วนยังิเปริาะบางิและอิ่อิน
ไหวต่อิค่าคริอิงิชีพและภาริะหนี�ที�สูงิข่่�น	
ข่ณ์ะที�ธุนาคาริพาณิ์ชย์มีริะดับเงิินกอิงิทุน
และเงิินสําริอิงิที�เข่้มแข็่งิ

ภาวะการิเงิินโดยริวมผ่อินคลายลดลงิ	
ต้นทุนการิกู้ย้มข่อิงิภาคเอิกชนปรัิบสูงิข่่�น
สอิดคล้อิงิกับอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายและ
การิสิ�นสุดมาตริการิปรัิบลดอัิตริาเงิินนํา
ส่งิกอิงิทุนฟ้�นฟูและพัฒนาริะบบสถาบัน

การิเงิิน	(FIDF	fee)	แต่ปริิมาณ์สินเช้�อิและ
การิริะดมทุนในตลาดตริาสาริหนี�ยังิข่ยาย
ตัว	 ข่ณ์ะที�อัิตริาแลกเปลี�ยนเงิินบาทเทียบ	
ดอิลลาริ์	 สริอิ.	 ปรัิบแข็่งิค่าข่่�น	 ตามการิ
คาดการิณ์์การิดําเนินนโยบายการิเงิินข่อิงิ
ธุนาคาริกลางิสหรัิฐฯ	ที�อิาจผ่อินคลายลงิ	
และการิผ่อินคลายมาตริการิเดินทางิข่อิงิ
จีนที�จะส่งิผลดีต่อิการิท่อิงิเที�ยวไทย

Krungthai	COMPASS	ปริะเมินว่า	กนงิ.	
มแีนวโน้มปริบัข่่�นอิตัริาดอิกเบี�ยต่อิเน้�อิงิใน
การิปริะชุมคริั�งิถัดไป	โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากเศริษัฐกิจที�ฟ้�นตัวดีและอิัตริาเงิินเฟ้อิ
ที�คาดว่าจะอิยู่สูงิกว่ากริอิบเป้าหมาย
โดยเฉพาะในช่วงิคริ่�งิแริกข่อิงิปี
นี�	โดยเศริษัฐกจิไทยมแีนว
โน้มกลับเข่้าสู่ริะดับ	
Pre-COVID	

แล้ว	 และคาดว่าจะเติบโตได้ต่อิเน้�อิงิจาก
แริงิข่ับเคล้�อินข่อิงิภาคการิท่อิงิเที�ยวที�
ฟ้�นตัวดี	 โดย	 กนงิ.	 คาดจํานวนนักท่อิงิ
เที�ยวต่างิชาติมีแนวโน้มเพิ�มข่่�นเป็น	 25.5	
ล้านคนในปีนี�	 (จากเดิมคาดไว้ที�	 22	 ล้าน
คน)	 ตามการิกลับมาข่อิงินักท่อิงิเที�ยวจีน
เป็นสําคัญ	ซ่�งิคาดว่าจะสนับสนุนกิจกริริม
ทางิเศริษัฐกิจโดยเฉพาะภาคบริิการิให้
ฟ้�นตัวต่อิเน้�อิงิ	 และจะช่วยให้การิบริิโภค
ภาคเอิกชนข่ยายตัวได้ดีข่่�น	 ข่ณ์ะที�อิัตริา
เงิินเฟ้อิทั�วไปมีแนวโน้มอิยู่ในริะดับสูงิโดย
เฉพาะช่วงิคริ่�งิปีแริกจากริาคาพลังิงิาน
เป็นสําคัญ	 และอิัตริาเงิินเฟ้อิพ้�นฐานที�
ทริงิตัวในริะดับสูงิมีความเสี�ยงิที�อิาจเพิ�ม
ข่่�นได้จากการิส่งิผ่านต้นทุนข่อิงิผู้ปริะกอิบ
การิท่ามกลางิภาวะต้นทุนที�สูงิริอิบด้าน	
ซ่�งิจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้	 กนงิ.	 มีแนว
โน้มปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายในการิ
ปริะชุมครัิ�งิถัดไปเพ้�อิควบคุมเงิินเฟ้อิ	
สอิดคล้อิงิกับที�	 กนงิ.	 ปริะเมินว่า	 อัิตริา
เงิินเฟ้อิพ้�นฐานมีความเสี�ยงิที�อิยู่ในริะดับ
สูงินานกว่าคาดจากการิส่งิผ่านต้นทุนที�
อิาจเพิ�มข่่�น	 อิีกทั�งิการิฟ้�นตัวข่อิงิ
ภาคการิท่อิงิเที�ยวจะส่งิผลให้
แริงิกดดันเงิินเฟ้อิด้าน
อิุปสงิค์เพิ�มข่่�น

Krungthai COMPASS 
คาด กันง. ม่แนว่โน้ม

ปิรัิบข้�นอัตริาดอกัเบ่�ยต่อเนื�อง
ในกัาริปิริะช้มครัิ�งถัืดไปิ
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"ซีพี	อิอิลล์"	ผู้บริิหาริริ้านเซเว่น	อีิเลฟเว่น		
เซเว่น	 เดลิเวอิรีิ�	และ	 ผู้ถ้อิหุ้นใหญ่	บริิษััท	
สยามแม็คโคริ	 จํากัด	 (มหาชน)	 เตริียม
เสนอิข่ายหุ้นกู้	 จํานวน	 3	 รุิ่น	 อิายุ	 4	 ปี	
อิายุ	 7	 ปี	 และอิายุ	 12	 ปี	 เสนอิข่ายให้แก่
ปริะชาชนเป็นการิทั�วไป(ผู้ลงิทุนทั�วไปและ
ผู้ลงิทุนสถาบัน)	อัิตริาดอิกเบี�ยอิยู่ริะหว่างิ	
[2.95	–	4.35]%	ตอ่ิป	ีกําหนดจา่ยดอิกเบี�ย
ทุก	 6	 เด้อิน	 คาดว่าจะเสนอิข่ายในเด้อิน
กุมภาพันธุ์	2566	ผ่านสถาบันการิเงิินชั�น
นํา	7	แหง่ิ	ไดแ้ก	่	ธุนาคาริกรุิงิเทพ		ธุนาคาริ
กรุิงิศรีิอิยุธุยา		ธุนาคาริกรุิงิไทย		ธุนาคาริ
กสิกริไทย		ธุนาคาริไทยพาณิ์ชย์		ธุนาคาริ
ซีไอิเอ็ิมบี	ไทย	และบริิษััทหลักทรัิพย์เกียริติ
นาคินภัทริ	 ริวมถ่งิข่ายผ่านแอิปพลิเคชั�น	
TrueMoney	Wallet	โดยบริิษััทฯ	และหุ้นกู้
ได้รัิบการิจัดอัินดับความน่าเช้�อิถ้อิที�ริะดับ	
A+	แนวโน้ม	"คงิที�"	จากบริิษััท	ทริิสเริทติ�งิ	
จํากัด	เม้�อิวันที�	24	มกริาคม	2566		

นายเกัริ่ยงชัย บ้ญ่โพธุ์ิ�อภิชาติ 
Chief Financial Officer บริิษััท 
ซ์่พ่ ออล์ล์์ จำำากััด (มหาชน) เปิดเผย
วา่	"ซีพี	อิอิลล"์	เตริยีมพริอ้ิมที�จะเสนอิข่าย
หุ้นกู้ไม่ด้อิยสิทธิุ	 ไม่มีปริะกัน	 และมีผู้แทน
ผู้ถ้อิหุ้นกู้	จํานวน	3	รุิ่น	ปริะกอิบด้วย	รุิ่น
อิายุ	4	ปี	อัิตริาดอิกเบี�ย	[2.95	–	3.10]%	
ต่อิปี	 รุิ่นอิายุ	 7	 ปี	 อัิตริาดอิกเบี�ย	 [3.55	
–	 3.75]%	ต่อิปี	 และรุิ่นอิายุ	 12	 ปี	 อัิตริา
ดอิกเบี�ย	[4.20	–	4.35]%	ต่อิปี	สําหรัิบหุ้น
กู้รุิ่นอิายุ	12	ปี	บริิษััทฯ	สามาริถไถ่ถอินหุ้น
กู้ทั�งิหมดหร้ิอิบางิส่วนได้เม้�อิหุ้นกู้คริบปีที�	
7	โดยหุ้นกู้ทั�งิ	3	รุิ่น	มีกําหนดจ่ายดอิกเบี�ย
ทุก	 6	 เด้อิน	 การิเสนอิข่ายหุ้นกู้ครัิ�งินี�	 จะ
เสนอิข่ายใหแ้กป่ริะชาชนเปน็การิทั�วไป	คาด
ว่าจะเสนอิภายในเด้อินกุมภาพันธุ์	 2566	

ผ่านสถาบันการิเงิิน	7	แห่งิที�ได้รัิบการิแต่งิ
ตั�งิให้เป็นผู้จัดการิการิจัดจําหน่าย	 ได้แก่	
ธุนาคาริกรุิงิเทพ	จํากัด	(มหาชน)	ธุนาคาริ
กรุิงิศรีิอิยุธุยา	 จํากัด	 (มหาชน)	 ธุนาคาริ
กรุิงิไทย	 จํากัด	 (มหาชน)	 ธุนาคาริกสิกริ
ไทย	จํากัด	(มหาชน)	ธุนาคาริไทยพาณิ์ชย์	
จํากัด	 (มหาชน)	 ธุนาคาริซีไอิเอ็ิมบี	 ไทย	
จํากัด	(มหาชน)	และบริิษััทหลักทรัิพย์เกีย
ริตินาคินภัทริ	 จํากัด	 (มหาชน)	 ริวมถ่งิมี
การิข่ายผ่านแอิปพลิเคชั�น	 TrueMoney	
Wallet	 เพ้�อิเพิ�มความสะดวกและตอิบ
โจทย์นักลงิทุนยุคดิจิทัล	อีิกด้วย
	
สําหรัิบหุน้กูชุ้ดดังิกลา่วไดรั้ิบการิจดัอัินดับ
ความน่าเช้�อิถ้อิจากบริิษััท	 ทริิสเริทติ�งิ	
จํากัด	 เม้�อิวันที�	 24	 มกริาคม	 2566	 ที�
ริะดับ	 A+	 แนวโน้ม	 "คงิที�"	 (Stable)	 ซ่�งิ
สะท้อินถ่งิพ้�นฐานทางิธุุริกิจที�แข็่งิแกริ่งิข่อิ
งิบริิษััทฯ	 อิาทิ	 การิเป็นผู้นําในธุุริกิจริ้าน
ค้าสะดวกซ้�อิในปริะเทศไทย	 อีิกทั�งิมีการิ
รุิกข่ยายธุุริกิจอิอิกไปยงัิปริะเทศเพ้�อินบา้น	
ค้อิปริะเทศกัมพูชา	และ	สปป.ลาว	ลักษัณ์ะ
ข่อิงิธุุริกิจค้าปลีกที�สริ้างิกริะแสเงิินสด
จากการิดําเนินงิานอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 มีเคร้ิอิ
ข่่ายสาข่าที�คริอิบคลุมทั�วปริะเทศ	 ริวมถ่งิ
แพลตฟอิริ์มอิอินไลน์ที�ปริะสบความสําเร็ิจ	
ได้รัิบผลตอิบรัิบสูงิจากลูกค้า	โดยปัจจุบัน
มลูีกคา้สมาชิก	"All	Member"	อิยูม่ากกวา่	
14	ล้านคน

ทั�งินี�	 "ซีพี	 อิอิลล์"	 เป็นผู้ปริะกอิบ
ธุุริกิจหลักในการิบริิหาริริ้าน
สะดวกซ้�อิภายใต้
แบรินด์	"เซเว่น	
อีิเลฟเว่น"	ที�ให้
บริิการิความ

สะดวกกับชุมชน	 โดยในไตริมาสที�	 3	 ปี	
2565		บริิษััทฯ		มีสาข่า	"เซเว่น	อีิเลฟเว่น"		
เปิดให้บริิการิมากกว่า	13,000	สาข่า	และ
ภายในปีนี�	 บริิษััทฯ	 มีแผนจะเปิดสาข่าเพิ�ม
อีิก	 700	 สาข่า	 ในรูิปแบบ	 Standalone	
โดยเน้นริ้านข่นาดใหญ่ในรูิปแบบริ้านเดี�ยว	
(Standalone)	 ที�มีพ้�นที�จอิดริถหน้าริ้าน	
ส่วนการิข่ยายสาข่าในต่างิปริะเทศ	 คาด
ว่าในปี	2566	จะเริิ�มเห็นสาข่าข่อิงิ	"เซเว่น	
อีิเลฟเว่น"	ใน	สปป.ลาว	ข่ณ์ะที�ในปริะเทศ
กัมพูชามีการิเปิดสาข่าไปแล้วกว่า	 40	
สาข่า	 และยังิจะข่ยายสาข่าอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
ข่ณ์ะเดียวกัน	 บริิษััทฯ	 ยังิคงิเดินหน้าให้
ความสําคัญในการิดําเนินธุุริกิจแบบ	O2O	
ที�ผสมผสานช่อิงิทางิ	Omni-Channel	ทั�งิ
อิอินไลน์และอิอิฟไลน์	ริวมถ่งิบริิการิเดลิเว
อิรีิ�ข่อิงิ	'เซเว่น	อีิเลฟเว่น'	(7Delivery)	ที�
จัดส่งิสินค้าถ่งิบ้าน	ผ่านทางิแอิปพลิเคชั�น	
เพ้�อิตอิบรัิบกับไลฟ์สไตล์ที�เปลี�ยนแปลงิไป
ข่อิงิผู้บริิโภคอีิกด้วย

CPALL เตร่ิยมออกัห้้นก้้ั 3 ร่้ิน
เริทติ�ง A+ ดอกัเบ่�ยริะหว่่าง 

[2.95 - 4.35]% ต่อปีิ 
คาดเสนอขายปิริะชาชนทั�ว่ไปิในเดือน กั.พ.66 
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"การิอิอิกหุ้นกู้ในครัิ�งินี�เป็นโอิกาสอิันดีข่อิงิผู้ลงิทุนที�แสวงิหาการิ
ลงิทุนในตริาสาริที�ให้ผลตอิบแทนที�น่าพอิใจ	 และเป็นกิจการิที�มี
ความมั�นคงิภายใต้อุิตสาหกริริมค้าปลีกที�มีศักยภาพในการิเติบโต
สูงิ	 ภายหลังิจากวิกฤติการิแพริ่ริะบาดข่อิงิโริค	 Covid-19	 ผล
การิดําเนินงิานข่อิงิซีพี	 อิอิลล์	 ในไตริมาส	3	ปี	 2565	 ที�ผ่านมา
มีการิฟ้�นตัวและเติบโตอิย่างิโดดเด่น	 และยังิมีแนวโน้มที�ดีในผล
การิดําเนินงิานสําหรัิบปี	2565	และต่อิเน้�อิงิในปี	2566	จากธุุริกิจ
ทอ่ิงิเที�ยวที�เติบโตสูงิ	อีิกทั�งิบริิษััทฯ	ยังิเปน็อิงิคก์ริแหง่ิความยั�งิย้น
ริะดับโลก	โดยได้รัิบเล้อิกให้เป็นสมาชิก	DJSI	ในกลุ่มอุิตสาหกริริม	
Food	&	Staples	Retailing	กลุม่ดัชนี	DJSI	Emeeging	Markets	
ต่อิเน้�อิงิเป็นปีที�	6	(2017-2022)	และกลุ่มดัชนี	DJSI	World	ต่อิ
เน้�อิงิเป็นปีที�	5	(2018-2022)	โดย	"ซีพี	อิอิลล์"	เป็นอิงิค์กริเดียว
ในปริะเทศไทยในกลุ่มดัชนี	DJSI	World	ข่อิงิกลุ่มอุิตสาหกริริมนี�
อีิกด้วย	 ซ่�งิทั�งิหมดนี�จะช่วยตอิกยํ�าความมั�นใจให้กับผู้ลงิทุนที�จะ
เล้อิกลงิทุนในหุ้นกู้ข่อิงิบริิษััทฯ	เพ้�อิสริ้างิความเติบโตอิย่างิยั�งิย้น
ไปพริ้อิมกัน"	นายเกรีิยงิชัยกล่าว
	
สําหริับผู้ลงิทุนทั�วไปที�สนใจจอิงิซ้�อิหุ้นกู้	 บมจ.ซีพี	 อิอิลล์	 ซ่�งิ
กําหนดจอิงิซ้�อิขั่�นตํ�า	 100,000	 บาท	 ทวีคูณ์ครัิ�งิละ	 100,000	
บาท	สามาริถศ่กษัาริายละเอีิยดเพิ�มเติมไดที้�	www.sec.or.th	หร้ิอิ
ติดต่อิผ่านสถาบันการิเงิินทั�งิ	7	แห่งิ

1.	 ธุนาคาริกรุิงิเทพ	 จํากัด	 (มหาชน)	 (ยกเว้นสาข่าไมโคริ)	 โทริ.	
1333	 (โดยบุคคลธุริริมดาสามาริถจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่าน	
Bualuang	mBanking	ได้อีิก	1	ช่อิงิทางิ)

2.	ธุนาคาริกรุิงิศรีิอิยุธุยา	จํากัด	(มหาชน)	โทริ.	1572	(โดยบุคคล
ธุริริมดาสามาริถจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่านแอิปพลิเคชัน	KMA	ได้
อีิก	1	ช่อิงิทางิ)

3.	 ธุนาคาริกริุงิไทย	 จํากัด	 (มหาชน)	 โทริ.02-111-1111	 (โดย
บุคคลธุริริมดาสามาริถจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่านแอิปพลิเคชัน	
Krungthai	Next	ได้อีิก	1	ช่อิงิทางิ)

4.	ธุนาคาริกสิกริไทย	จํากัด	(มหาชน)	โทริ.	02-888-8888	
ต่อิ	819	(โดยบุคคลธุริริมดาจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่าน	
www.kasikornbank.com/kmyinvest	 ยกเว้นบุคคล
สัญชาติต่างิด้าว	และนิติบุคคล	สามาริถจอิงิซ้�อิผ่าน
สํานักงิานใหญ่และสาข่า)

5.	 ธุนาคาริไทยพาณิ์ชย์	 จํากัด	 (มหาชน)*	 โทริ.	 02-777-6784	
(โดยบุคคลธุริริมดาสามาริถจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่านแอิป	 SCB	
EASY	ได้อีิก	1	ช่อิงิทางิ)

6.	ธุนาคาริซีไอิเอ็ิมบี	ไทย	จํากัด	(มหาชน)	โทริ.	02-626-7777	
(โดยบุคคลธุริริมดาสามาริถจอิงิซ้�อิทางิอิอินไลน์ผ่าน	 Mobile	
Application	-	CIMB	Thai	Digital	Banking	ได้อีิก	1	ช่อิงิทางิ)

7.	บริิษััทหลักทรัิพย์	เกียริตินาคินภัทริ	จํากัด	(มหาชน)**	
โทริ.	02-165-5555

*	 ซ่�งิริวมถ่งิบริิษััทหลักทรัิพย์	 อิินโนเวสท์	 เอิกซ์	 จํากัด	 ในฐานะ
หน่วยงิานข่ายข่อิงิธุนาคาริไทยพาณิ์ชย์	จํากัด	(มหาชน)

**	 ซ่�งิริวมถ่งิธุนาคาริเกียริตินาคินภัทริ	จํากัด	(มหาชน)	 ในฐานะ
หน่วยงิานข่ายข่อิงิบริิษััทหลักทรัิพย์เกียริตินาคินภัทริ	 จํากัด	
(มหาชน)

ทั�งินี�	ผู้สนใจจอิงิซ้�อิหุ้นกู้ผ่านทางิริะบบจอิงิซ้�อิข่อิงิธุนาคาริกสิกริ
ไทย	จํากัด	(มหาชน)	ที�อิยู่ในแอิปพลิเคชั�น	TrueMoney	Wallet	
สามาริถศ่กษัาเพิ�มเติมถ่งิริายละเอีิยด	ขั่�นตอิน	และวิธีุการิสมัคริ	
TrueMoney	Wallet	Application	และวธีิุการิจอิงิซ้�อิ	พริอ้ิมภาพ
ตัวอิย่างิปริะกอิบโดยสังิเข่ปได้ที�เว็บไซต์	www.truemoney.com	
หร้ิอิติดต่อิข่อิคําแนะนําเร้ิ�อิงิขั่�นตอิน	 และวิธีุการิสมัคริจากเจ้า
หน้าที�ข่อิงิ	บริิษััท	ทรูิ	มันนี�	จํากัด	โทริ.	1240	กด	6

CPALL เตร่ิยมออกัห้้นก้้ั 3 ร่้ิน
เริทติ�ง A+ ดอกัเบ่�ยริะหว่่าง 

[2.95 - 4.35]% ต่อปีิ 
คาดเสนอขายปิริะชาชนทั�ว่ไปิในเดือน กั.พ.66 
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อินไซ์ด์
Business

UBE เปิิดบ้านต้อนรัิบผ้้ว่่าฯ อ้บล์ริาชธุ์าน่
เย่�ยมชมกัาริดำาเนินธุ้์ริกิัจำด้านคว่ามยั�งยืน 

ตามหลั์กั BCG Model

WFX ออกับ้ธุ์โชว์่ผลิ์ตภัณฑ์์
งาน GAPEXPO 2023 ท่�บังกัล์าเทศ

"NER มอบคร้ิภัณฑ์์ทางกัาริแพทย์ 
ให้แก่ัโริงพยาบาล์ปิริะโคนชยั จัำงหวั่ดบ้ร่ิรัิมย์ "

VGI ร่ิว่มกัับ Root the Future 
ปิล้์กัจิำตสำาน้กัคนไทย 

ผ่านแคมเปิญ่ “Climate Hero” 
ผ่านสื�อจำอดิจิำทัล์บนสถืาน่บ่ท่เอส”
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สร้ิปิ
ภาพริว่มตล์าด
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10 อันดับส้งส้ด
21 www.HoonInside.com  27 January 2023



ม้ล์ค่าซื์�อขาย
ตามกัล่้์มนักัล์งท้น
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ม้ล์ค่าซื์�อขาย
ตามกัล่้์มนักัล์งท้น
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