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GULF,	Singtel	และ	AIS	เดินหน้า
ก่อิสริ้างิโคริงิการิดาต้้าเซ็นเต้อิริ์ข่นาด
กว่า	20	เมกะวัต้ต้์ใน	จ.สมุทริปริาการิ	
ภายใต้้การิดำาเนินการิข่อิงิบริิษััท	จีเอิสเอิ	
ดาต้้า	เซ็นเต้อิริ์	จำากัด	(GSA)	บริิษััท
ริ่วมทุนข่อิงิทั�งิ	3	บริิษััท	ดาต้้าเซ็นเต้อิริ์
แห่งินี�จะเชื่้�อิมต้่อิอิย่างิคริบวงิจริ	มุ่งินำา
เทคโนโลยีลำ�าสมัยมาใชื่้	เน้นใชื่้พลังิงิาน
สะอิาด	และการิบริิหาริจัดการิพลังิงิาน
ที�ยกริะดับปริะสิทธิิภาพการิใชื่้พลังิงิาน
ข่อิงิดาต้้าเซนเต้อิริ์	ริวมถึึงิมีริะบบการิ
เก็บริักษัาข่้อิมูลที�ปลอิดภัยสูงิสุด	พริ้อิม
ต้อิบโจทย์กลุ่มลูกค้าอิงิค์กริและผูู้้ให้
บริิการิคลาวด์ในไทยและต้่างิปริะเทศ	
เพ้�อิต้อิบสนอิงิต้่อิการิเต้ิบโต้อิย่างิ
ริวดเริ็วข่อิงิอิุต้สาหกริริมโคริงิสริ้างิพ้�น
ฐานด้านดิจิทัลในภูมิภาค	คาดว่าจะเปิด
ดำาเนินการิเชื่ิงิพาณิิชื่ย์ภายใน
ปีพ.ศ.	2568

GSA	เป็นบริิษััทริ่วมทุนริะหว่างิ	บริิษััท	
กัลฟ์์	อิินฟ์ริาสต้ริัคเจอิริ์	จำากัด	(บริิษััท
ในเคริ้อิข่อิงิบริิษััท	กัลฟ์์	เอิ็นเนอิริ์จี	ดี
เวลลอิปเมนท์	จำากัด	(มหาชื่น):	GULF),	

บริิษััท	เอิสที	ไดนาโม	ทีเอิชื่	พีทีอิี.	แอิล
ทีดี.	(บริิษััทในเคริ้อิข่อิงิ	บริิษััท	สิงิคโปริ์	
เทเลคอิมมูนิเคชื่ั�นส์	จำากัด:	Singtel)	
และ	บริิษััท	เอิไอิเอิส	ดีซี	เวนเจอิริ์	จำากัด	
(บริิษััทในเคริ้อิข่อิงิ	บริิษััท	แอิดวานซ์	อิิน
โฟ์ริ์	เซอิริ์วิส	จำากัด	(มหาชื่น):	AIS)	ใน
อิัต้ริาส่วน	40%	35%	และ	25%	ต้าม
ลำาดับ	นับเป็นการิผู้นึกความแข่็งิแกริ่งิ
ข่อิงิทั�งิ	3	บริิษััท	ซึ�งิจะชื่่วยเพิ�มมูลค่า
ให้กับธิุริกิจดาต้้าเซ็นเต้อิริ์	โดย	GULF	
มีปริะสบการิณิ์ในธิุริกิจผู้ลิต้ไฟ์ฟ์้าและ
ธิุริกิจโคริงิสริ้างิพ้�นฐาน	และเคริ้อิข่่าย
พันธิมิต้ริทางิธิุริกิจที�กว้างิข่วางิ	ใน
ข่ณิะที�	Singtel	มีความชื่ำานาญใน
เทคโนโลยีสำาหริับพัฒนาและบริิหาริ
ดาต้้าเซ็นเต้อิริ์ริะดับไฮเปอิริ์สเกล	มีฐาน
ลูกค้าที�แข่็งิแกริ่งิในหลากหลายธิุริกิจ	
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าริายใหญ่ริะดับไฮ
เปอิริ์สเกล	ส่วน	AIS	มีความเชื่ี�ยวชื่าญ
ด้านโคริงิข่่ายโทริคมนาคมในปริะเทศ	
ริวมถึึงิพัฒนาและดำาเนินธิุริกิจดาต้้า
เซ็นเต้อิริ์หลายแห่งิในปริะเทศไทย	อิีกทั�งิ
มีปริะสบการิณิ์ในการิให้บริิการิแก่ลูกค้า
อิงิค์กริจำานวนมาก

นายรวิิ กููรมะโรหิิต ประธาน
เจ้าหิน้าที่บริหิาร บริษัท จีเอสเอ 
ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากูัด เปิดเผู้ยว่า	
การิจัดพิธิีในวันนี�ถึ้อิเป็นอิีกก้าวสำาคัญใน
การิพัฒนาดาต้้าเซ็นเต้อิริ์	และถ้ึอิเป็นพิธิี
สิริิมงิคลสำาหริับเริิ�มการิก่อิสริ้างิดาต้้า

เซ็นเต้อิริ์อิย่างิเป็นทางิการิ	โดยดาต้้า
เซ็นเต้อิริ์แห่งินี�ต้ั�งิอิยู่บนทำาเลศักยภาพ	
ใกล้กับกรุิงิเทพฯ	มุ่งินำาเทคโนโลยีทัน
สมัยมาใชื่้	ใชื่้พลังิงิานสะอิาด	ลดการิ
ปล่อิยก๊าซเริ้อินกริะจก	และบริิหาริ
จัดการิพลังิงิานที�มีปริะสิทธิิภาพที�เอิ้�อิ
ให้การิบริิหาริงิานเป็นไปอิย่างิยั�งิย้น	ด้วย
อิัต้ริาการิเติ้บโต้ข่อิงิอุิต้สาหกริริมดาต้้า
เซ็นเต้อิริ์	ทางิบริิษััทจึงิเห็นศักยภาพข่อิงิ
ต้ลาดความต้้อิงิการิข่อิงิกลุ่มลูกค้าและ
ผูู้้ให้บริิการิคลาวด์ที�เต้ิบโต้ขึ่�นอิย่างิมีนัย
สำาคัญ	สอิดรัิบกับการิเปลี�ยนผู้่านไปสู่
ดิจิทัล

ดาต้้าเซ็นเต้อิริ์แห่งินี�สริ้างิต้ามมาต้ริฐาน
ริะดับโลก	อิาทิ	TIA-942	Certification	
Rated-3	ริวมถึึงิมาต้ริฐานอิาคาริสี
เข่ียว	LEED	Gold,	การิริับริอิงิด้านความ
ปลอิดภัย	(Threat	and	Vulnerability	
Assessment:	TVRA)	และ	ISO	27001	
เป็นต้้น	ทั�งินี�ดาต้้าเซ็นเต้อิริ์แห่งินี�จะเปิด
ดำาเนินการิเชิื่งิพาณิิชื่ย์ภายใน
ปีพ.ศ.	2568

เดินหิน้ากู่อสร้างโครงกูารเดินหิน้ากู่อสร้างโครงกูาร
กู่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์  กู่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์  

คาดเปิดเชิิงพาณิิชิย์ภายในปี 68คาดเปิดเชิิงพาณิิชิย์ภายในปี 68
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัิน จ�ากัูด (มหิาชิน) 
TRUE  และ  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคช่ัิน จ�ากัูด (มหิาชิน)  DTAC	 ชีื่�แจงิ
ข่อ้ิมลูเกี�ยวกับคดีที�มกีาริฟ์อ้ิงิริอ้ิงิคณิะกริริมการิ
กิจการิกริะจายเสียงิ	กิจการิโทริทัศน์	และกิจการิ
โทริคมนาคมแห่งิชื่าต้ิ(“กสทชื่.”)	 เกี�ยวกับมติ้
กสทชื่.	 ที�รัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วยวิธีิการิ
ควบบริิษััทริะหว่างิบริิษััท	ทรูิ	คอิริ์ปอิเริชัื่�น	จำากัด	
(มหาชื่น)True	 และบริิษััท	 โทเทิ�ล	 แอ็ิคเซ็ส	 คอิม
มูนิเคชัื่�น	 จำากัด	 (มหาชื่น)	 (“dtac”)	 (“การิควบ
บริิษััท”)	ต้ามที�ศาลปกคริอิงิกลางิได้มีคำาสั�งิเรีิยก
ให้บริิษััทฯ	และ	dtac	เข่้าเป็นผูู้้ริ้อิงิสอิด	และความ
ค้บหน้าในการิปฏิิบัติ้ต้ามเง้ิÉอินไข่หร้ิอิมาต้ริการิ
เฉพาะสำาหรัิบการิควบบริิษััทที�กำาหนดโดย	กสทชื่.	
ดังินี�

1 .	 คดีที�มีการิฟ์้อิงิริ้อิงิต้่อิ	 กสทชื่.	 เกี�ยวกับ
มติ้ รัิบทริาบการิริวมธุิริ กิจ ที�บ ริิ ษััทฯ	 และ	
dtacเข่้าเป็นผูู้้ริ้อิงิสอิดบริิษััทฯ	 ข่อิเรีิยนชีื่�แจงิ
ข่้อิมูลเกี�ยวกับคดีที�มีการิฟ์้อิงิริ้อิงิ	กสทชื่.	กริณีิ
ที�กสทชื่.	มีมติ้รัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วยวิธีิการิ
ควบบริิษััทริะหว่างิบริิษััทฯ	 และ	 dtac	 ที�บริิษััทฯ	
และ	dtac	เข่้าเป็นผูู้้ริ้อิงิสอิด	ดังินี�

ก.	เม้�อิวันที�	10	พฤศจิกายน	2565	อิงิค์กริอิิสริะ
แหง่ิหนึ�งิกับพวก	ไดย้้�นฟ์อ้ิงิ	กสทชื่.	และสำานกังิาน	
กสทชื่.	ต้่อิศาลปกคริอิงิกลางิ	เพ้�อิข่อิให้ศาลเพิก
ถึอินมติ้	 กสทชื่.	 ซึ�งิรัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วย
วิธีิการิควบบริิษััทริะหว่างิบริิษััทฯ	และ	dtac	และ
ย้�นคำาริ้อิงิข่อิให้ศาลคุ้มคริอิงิชัื่�วคริาวโดยข่อิให้
ศาลสั�งิทุเลาการิบังิคับต้ามมติ้รัิบทริาบการิริวม
ธุิริกิจด้วยวิธีิการิควบบริิษััทดังิกล่าว	 กับข่อิให้
ศาลสั�งิห้ามหร้ิอิริะงัิบการิกริะทำาและนิติ้กริริมที�
เกี�ยวข่้อิงิกับมติ้รัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วยวิธีิ
การิควบบริิษััท	ต้่อิมา	ศาลมีคำาสั�งิเรีิยกให้บริิษััทฯ	
และ	 dtac	 เข่้ามาเป็นผูู้้ริ้อิงิสอิดในคดีดังิกล่าว

เน้�อิงิจาก	บริิษััทฯ	และ	dtac	เป็นบุคคลภายนอิก
ที�อิาจถูึกผู้ลกริะทบจากผู้ลแห่งิคำาพิพากษัาคดี
นี�	อิย่างิไริก็ดี	 เม้�อิวันที�	9	 ธัินวาคม	2565	ศาล
ปกคริอิงิกลางิได้มีคำาสั�งิยกคำาริ้อิงิข่อิคุ้มคริอิงิ
ชัื่�วคริาวดังิกล่าวทั�งิฉบับ	 เน้�อิงิจากไม่มีเหตุ้รัิบ
ฟ์ังิได้ว่ามติ้รัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วยวิธีิการิ
ควบบริิษััทข่อิงิ	 กสทชื่.	 ดังิกล่าวไม่ชื่อิบด้วย
กฎหมายซึ�งิคำาสั�งิยกคำาริ้อิงิข่อิให้ศาลคุ้มคริอิงิ
ชัื่�วคริาวเป็นที�สุดและผูู้้ฟ์้อิงิคดีไม่มีสิทธิิอุิท
ธิริณิ์คำาสั�งิดังิกล่าวได	้

ข่.	 เม้�อิวันที�	 11	 พฤศจิกายน	 2565	 ผูู้้ปริะกอิบ
กิจการิโทริคมนาคมริายหนึÉงิ	 ได้ย้Éนฟ์้อิงิก
สทชื่.	 ต้่อิศาลปกคริอิงิกลางิ	 เพ้�อิข่อิให้ศาลเพิก
ถึอินมติ้	 กสทชื่.	 ซึ�งิรัิบทริาบการิริวมธุิริกิจด้วย
วิธีิการิควบบริิษััทริะหว่างิบริิษััทฯ	และ	dtac	และ
ย้�นคำาริ้อิงิข่อิให้ศาลคุ้มคริอิงิชัื่�วคริาวโดยข่อิให้
ศาลสั�งิทุเลาการิบังิคับต้ามมติ้รัิบทริาบการิริวม
ธุิริกิจด้วยวิธีิการิควบบริิษััทดังิกล่าว	 กับข่อิให้
ศาลริะงัิบการิริวมธุิริกิจชัื่�วคริาว	ต้่อิมา	ศาลมีคำา
สั�งิเรีิยกให้บริิษััทฯ	 และ	 dtac	 เข่้ามาเป็นผูู้้ริ้อิงิ
สอิดในคดีดังิกล่าวเน้�อิงิจากบริิษััทฯและ	 dtac	
เป็นบุคคลภายนอิกที�อิาจถูึกผู้ลกริะทบจากผู้ล
แห่งิคำาพิพากษัาคดีนี�อิย่างิไริก็ดี	 เม้�อิวันที�	 26	
มกริาคม	 2566	 ศาลปกคริอิงิกลางิได้มีคำาสั�งิ
ยกคำาริ้อิงิข่อิคุ้มคริอิงิชัื่�วคริาวดังิกล่าวทั�งิฉบับ	
เน้�อิงิจากไม่มีเหตุ้รัิบฟ์ังิได้ว่ามติ้รัิบทริาบการิริวม
ธุิริกิจดว้ยวิธีิการิควบบริิษััทข่อิงิ	กสทชื่.	ดังิกลา่ว
ไมช่ื่อิบดว้ยกฎหมายซึ�งิคำาสั�งิยกคำาริอ้ิงิข่อิใหศ้าล
คุ้มคริอิงิชัื่�วคริาวเป็นที�สุดและผูู้้ฟ์้อิงิคดีไม่มีสิทธิิ
อุิทธิริณิ์คำาสั�งิดังิกล่าวได้

ทั�งินี�	 ปัจจุบันทั�งิสอิงิคดีดังิกล่าวข่้างิต้้นยังิอิยู่ใน
ริะหว่างิการิพิจาริณิาข่อิงิศาลปกคริอิงิกลางิซึ�งิ
การิที�มีคดีดังิกล่าวอิยู่ริะหว่างิการิพิจาริณิาไม่ได้
สง่ิผู้ลกริะทบต้อ่ิการิดำาเนนิการิควบบริิษััทริะหว่างิ	

บริิษััทฯ	 และ	 dtac	 ซึ�งิเป็นการิดำาเนินการิต้าม
กฎหมายว่าด้วยบริิษััทมหาชื่นจำากัดแต่้อิย่างิใด

2.	 การิปฏิิบัติ้ต้ามเง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะ
ที�กำาหนดโดย	กสทชื่.ภายหลังิจากที�	กสทชื่.	 ได้มี
มติ้รัิบทริาบริายงิานการิริวมธุิริกิจข่อิงิบริิษััทฯ	
และdtacและเห็นชื่อิบเง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉ
พาะสำาหรัิบการิริวมธุิริกิจ	 เม้�อิวันที�	 20	 ตุ้ลาคม	
2565	 บริิษััทฯ	 และ	 dtac	 ได้ริ่วมกันพิจาริณิา
และดำาเนินการิต้ามเง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะที�	
กสทชื่.	กำาหนด	โดยเง้ิÉอินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะ
ที�ต้้อิงิดำาเนินการิก่อินการิควบบริิษััท	มีดังิต้่อิไปนี�

ก.	จัดทำาแผู้นการิพัฒนานวัต้กริริมที�เปน็รูิปธิริริม	
โดยต้้อิงินำาส่งิภายใน	60	 วัน	หลังิจากได้รัิบแจ้งิ
เง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะ	 ทั�งินี�บริิษััทฯ	 และ	
dtac	ได้นำาส่งิแผู้นดังิกล่าวต้่อิเลข่าธิิการิ	กสทชื่.
แล้วเม้�อิวันที�	19	ธัินวาคม	2565

ข่.	จัดทำาแผู้นการิใหบ้ริิการิแกผูู่้ใ้หบ้ริิการิโทริศัพท์
เคล้�อินที�แบบโคริงิข่่ายเสม้อิน	 (MVNO)และ
แผู้นการิแยกการิบริิหาริจัดการิ	ริะบบบัญชีื่	สำาห
รัิบการิให้บริิการิโคริงิข่่ายโทริศัพท์เคล้�อินที�กับ
บริิการิโทริศัพท์เคล้�อินที�โดยต้้อิงินำาส่งิแผู้นดังิ
กล่าวก่อินการิริวมธุิริกิจ	 ซึ�งิบริิษััทฯ	 และ	 dtac	
จะนำาส่งิแผู้นดังิกล่าวต้่อิเลข่าธิิการิ	กสทชื่.	ก่อิน
การิควบบริิษััทแล้วเสร็ิจต้่อิไป

นอิกจากนี�	 สำาหรัิบเง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะ
อ้ิ�นๆ	 ที�กสทชื่.	 กำาหนดให้ต้้อิงิดำาเนินการิภาย
หลังิการิควบบริิษััทแล้วเสร็ิจ	 คณิะกริริมการิ
ข่อิงิบริิษััทใหม่ที�เกิดจากการิควบบริิษััทริะหว่างิ	
บริิษััทฯ	 และ	 dtacจะพิจาริณิาเพ้�อิดำาเนินการิให้
เป็นไปต้ามเง้ิ�อินไข่หร้ิอิมาต้ริการิเฉพาะดังิกล่าว
และกฎหมายที�เกี�ยวข่้อิงิต้่อิไป

แจงข้้อมูลคดีแจงข้้อมูลคดี
ฟ้้องร้อง กูสทชิ.ฟ้้องร้อง กูสทชิ.

ไม่กูระทบกูารควิบรวิมกิูจกูาร ไม่กูระทบกูารควิบรวิมกิูจกูาร 
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'บมจ.	ไวส์	โลจิสติ้กส์	หร้ิอิ	WICE'	
ผูู้้ให้บริิการิโลจิสติ้กส์ริะหว่างิปริะเทศแบบ
คริบวงิจริ	ปริะกาศความร่ิวมมอ้ิทางิธุิริกิจ
กับ	 'บมจ.	สมบูริณ์ิ	แอ๊ิดวานซ์	 เทคโนโลยี	
หร้ิอิ	 SAT'	 ศึกษัาการิพัฒนาที�ดินในริะยะ
ยาวข่อิงิ	SAT	ริวมพ้�นที�กวา่	50,000	ต้ริ.ม.	
เพ้�อิพัฒนาโคริงิการิ	 Green	 Logistics	
Hub	 คลังิสินค้าและศูนย์กริะจายสินค้าที�
ทันสมัยในย่านบางินาและจังิหวัดริะยอิงิ	
เพ้�อิยกริะดับการิให้บริิการิโลจิสติ้กส์แบบ
คริบวงิจริ	

ดร.อารยา คงสุนทร ประธาน
เจ้าหิน้าท่ีบริหิาร บริษัท ไวิส์ 
โลจิสติกูส์ จ�ากัูด (มหิาชิน) หิรือ 
WICE ผูู้้ให้บริิการิโลจิสติ้กส์ริะหว่างิ
ปริะเทศแบบคริบวงิจริ	เปดิเผู้ยวา่	เม้�อิวันที�	
30	มกริาคม	2566	ที�ผู้า่นมา	บริิษััทฯ	ไดล้งิ
นามบันทึกข่้อิต้กลงิความริ่วมม้อิ	(MOU)	
กับบริิษััท	สมบูริณิ์	แอิ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	
จำากัด	 (มหาชื่น)	หร้ิอิ	SAT	 ผูู้้นำาด้านการิ
ผู้ลิต้ชิื่�นส่วนยานยนต้์ข่อิงิปริะเทศไทยมา
อิย่างิยาวนาน	โดย	ความริ่วมม้อิครัิ�งินี�มี
วัต้ถุึปริะสงิค์เพ้�อิพัฒนาที�ดินข่อิงิบริิษััท
ในกลุ่มสมบูริณิ์	 แอิ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	
บริิเวณิโริงิงิาน	 ย่านถึนนบางินา-ต้ริาด	
กม.15	 จังิหวัดสมุทริปริาการิ	 ให้เป็น
โคริงิการินำาริ่อิงิการิบริิหาริจัดการิด้าน	
Green	Logistics	Hub	ภายใต้้ความริ่วม
ม้อิทางิธุิริกิจริะหว่างิกันเพ้�อิข่ยายธุิริกิจ
คลังิสินคา้	และบริิการิโลจสิติ้กสค์ริบวงิจริ		
ข่ณิะเดียวกัน	WICE	 และ	 SAT	 ริ่วมม้อิ

กันศึกษัาโอิกาสพัฒนาที�ดินริะยะยาวข่อิงิ	
SAT	ย่านบางินาและจังิหวัดริะยอิงิริวมถึึงิ
พ้�นที�อ้ิ�นๆ	 ข่อิงิบริิษััทในเคร้ิอิ	 โดยมีพ้�นที�
ริวมกว่า	 50,000	 ต้ริ.ม.	 โดยจะพัฒนา
เป็นคลังิสินค้าและศูนย์กริะจายสินค้าที�ทัน
สมัยในพ้�นที�กรุิงิเทพฯ	และจังิหวัดริะยอิงิ	
โดยจะนำานวัต้กริริมการิจัดการิคลังิสินค้า
ริะบบอิอิโต้เมชัื่�นเข่้ามาใชื่้บริิการิจัดการิ	
การิข่นส่งิดว้ยยานยนต้ไ์ฟ์ฟ์า้	เพ้�อิริอิงิรัิบ
ความต้้อิงิการิบริิการิทางิด้านโลจิสติ้กส์
ข่อิงิ	 SAT	 และลูกค้าทั�วไปที�กำาลังิมีความ
ต้้อิงิการิใชื่้บริิการิเพิ�มขึ่�นโดยเฉพาะใน
พ้�นที�โคริงิการิเข่ต้พัฒนาพิเศษัภาคต้ะวัน
อิอิก	 (EEC)	 ซึ�งิความริ่วมม้อิดังิกล่าว	
นับว่าเป็นการิผู้นึกกำาลังิสริ้างิพันธิมิต้ริ
ทางิธุิริกิจ	 โดยใชื่้ศักยภาพข่อิงิทั�งิสอิงิ
ฝ่่ายมาบริิหาริจัดการิ	 ด้วยกลยุทธิ์ที�จะ
ใชื่้ปริะโยชื่น์จากสินทรัิพย์ให้เกิดปริะโยชื่น์
สูงิสุด	มายกริะดับอุิต้สาหกริริมโลจิสติ้กส์
ข่อิงิไทยใหเ้ติ้บโต้อิยา่งิแข็่งิแกริง่ิและยั�งิย้น
ในอินาคต้	

ทั�งินี�	 ด้วยความเชีื่�ยวชื่าญข่อิงิบริิษััทฯ	 ที�
เป็นผูู้้ให้บริิการิโลจิสติ้กส์ริะหว่างิปริะเทศ
แบบคริบวงิจริ	(International	Logistics	
Services	and	Solutions	Provider)	ทั�งิ
การิข่นสง่ิสินคา้ทางิเร้ิอิ	อิากาศ	การิข่นสง่ิ
สินค้าข่้ามพริมแดน	รัิบบริิหาริคลังิสินค้า	
และกริะจายสินค้าทั�วปริะเทศ	ปริะกอิบกับ
พ้�นที�ข่อิงิ	SAT	ซึ�งิจะนำามาพัฒนาโคริงิการิ
ถ้ึอิเป็นทำาเลยุทธิศาสต้ริ์ข่อิงิการิข่นส่งิ
สินค้า	 สามาริถึเช้ื่�อิมต้่อิกับเข่้าสู่ใจกลางิ

เม้อิงิ	 สนามบินและท่าเร้ิอิได้อิย่างิสะดวก		
จะทำาให้ความริ่วมม้อิในครัิ�งินี�สามาริถึ
บริริลุวัต้ถุึปริะสงิค์ข่อิงิทั�งิ	2	บริิษััทได้เป็น
อิย่างิดี	

"ความร่ิวมม้อิกับ	 SAT	 ในครัิ�งินี�	 เพ้�อิ
ริอิงิรัิบแผู้นความร่ิวมม้อิทางิธุิริกิจในการิ
ข่ยายพ้�นที�คลังิสินคา้ข่อิงิกลุ่ม	SAT	ให้เป็น	
Green	Logistics	Hub	หร้ิอิศูนย์กลางิการิ
บริิหาริจัดการิโลจิสติ้กส์ที�ให้ความสำาคัญ
ด้านสิ�งิแวดล้อิม	ซึ�งินบัว่าเป็นหนึ�งิในธุิริกิจ
ที�น่าสนใจ	เพริาะปัจจุบันทั�วโลกได้ให้ความ
สำาคัญในเร้ิ�อิงิสิ�งิแวดล้อิมมากยิ�งิขึ่�นจาก
ปัจจัยการิเปลี�ยนแปลงิทางิธิริริมชื่าติ้และ
สภาวะอิากาศ	ทั�งิภาวะโลกร้ิอิน	ปัญหาฝุ่่น
ละอิอิงิ	 PM	 2.5	 	 และวิกฤต้ด้านสภาพ
ภูมิอิากาศ	 นอิกจากนี� 	 อุิต้สาหกริริม
บริิหาริจัดการิคลังิสินค้าและศูนย์กริะจาย
สินค้ามีแนวโน้มที�เติ้บโต้ขึ่�น	 โดยเฉพาะ
โคริงิการิที�อิยู่ในทำาเลที�ตั้�งิที�มีศักยภาพ
และเช้ื่�อิมโยงิกับ	 EEC	 จากการิเติ้บโต้
ข่อิงิ	 E-Commerce	 และอุิต้สาหกริริมที�
ได้อิานิสงิส์จากความร่ิวมม้อิ	 RCEP	 จึงิ
มั�นใจว่าการิผู้นึกกำาลังิริะหว่างิ	WICE	และ	
SAT	จะสร้ิางิความสำาเร็ิจให้กับการิพัฒนา
โคริงิการิดังิกล่าว"	
นางิอิาริยา	กล่าว	

เดินหิน้าพัฒนา เดินหิน้าพัฒนา 
Green Logistics HubGreen Logistics Hub ยกูระดับ ยกูระดับ
บริกูารโลจิสติกูส์แบบครบวิงจรบริกูารโลจิสติกูส์แบบครบวิงจร
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RT	 เปิดแผู้นธุิริกิจปี	 66	 ลุ้น	 Turn	
Around	ตั้�งิเปา้ริายไดโ้ต้	100%	ชื่กูลยุทธ์ิ
เพิ�มปริะสิทธิิภาพการิดำาเนนิงิานก่อิสร้ิางิ	
บริิหาริจัดการิต้้นทุน-แริงิงิาน	 เร่ิงิส่งิ
มอิบงิานเก่า	รัิบงิานใหม่ด้วยริาคาต้้นทุน
สะท้อินจริิงิ	เพิ�มสัดส่วนงิานต่้างิปริะเทศ	
หนุน	Backlog	ทำาสถิึติ้ใหม่	11,400	ล้าน
บาท	จับม้อิพันธิมิต้ริเสริิมศักยภาพการิ
เข้่ารัิบงิาน	 เต้รีิยมงิบลงิทุน	 300	 ล้าน
บาท	 ซ้�อิเคร้ิ�อิงิจักริรัิบงิานเฉพาะทางิ	
พัฒนานวัต้กริริมการิก่อิสร้ิางิเพ้�อิลด
มลพิษั

นายชิวิลิต ถนอมถ่ิน ประธาน
เจ้าหิน้าท่ีบริหิาร บริษัท ไร้ท์ทัน
เน็ลล่ิง จ�ากัูด (มหิาชิน) หิรือ RT 
ผูู้้เชีื่�ยวชื่าญพิเศษัด้านวิศวกริริมโยธิา
และธิริณีิเทคนิค	 เปิดเผู้ยทิศทางิธุิริกิจปี	
2566	 บริิษััทตั้�งิเป้าหมายริายได้เติ้บโต้	
100%	 และคาดว่าจะสามาริถึพลิกกลับ
มามีกำาไริในช่ื่วงิครึิ�งิปีหลังิ

โดยบริิษััทมุ่งิเน้นแผู้นกลยุทธ์ิพัฒนา
ปริะสิทธิิภาพการิดำาเนินงิานก่อิสร้ิางิ
ให้มีความริวดเร็ิว	 เพ้�อิส่งิมอิบงิาน
ก่อิสร้ิางิในม้อิให้แล้วเสร็ิจต้ามแผู้น	 อีิก
ทั�งิเดินหน้าแผู้นการิบริิหาริจดัการิต้้นทุน
ก่อิสริ้างิต่้อิเน้�อิงิจากปีก่อิน	 โดยมีการิ
ติ้ดต้ามแนวโน้มริาคาและการิวางิแผู้น
การิสั�งิซ้�อิให้สอิดคล้อิงิกับสถึานการิณ์ิ	
เพ้�อิลดความเสี�ยงิจากความผัู้นผู้วนข่อิงิ
ริาคาวัสดุ	 นอิกจากนี�บริิษััทมีความร่ิวม

ม้อิกับพันธิมิต้ริก่อิสร้ิางิเพ้�อิลดต้้นทุน
การิก่อิสร้ิางิและเพิ�มศักยภาพการิเข้่ารัิบ
งิานในอินาคต้

ข่ณิะที�บริิษััทสามาริถึรัิบรู้ิริายได้จากงิาน
ก่อิสริ้างิ	 อิาทิ	 งิานก่อิสริ้างิอุิโมงิค์ใน
โคริงิการิริถึไฟ์ทางิคู่สายต้ะวันอิอิกเฉียงิ
เหน้อิ	 ช่ื่วงิมาบกะเบา-ชุื่มทางิถึนนจิริะ	
สัญญาที�	 3	 จ.สริะบุรีิ-จ.นคริริาชื่สีมา,	
โคริงิการิก่อิสร้ิางิอุิโมงิค์ส่งินำ�าช่ื่วงิ
แม่แต้งิ-แม่งัิด	 จ.เชีื่ยงิใหม่,	 โคริงิการิ
ก่อิสร้ิางิอุิโมงิค์ส่งินำ�าต้ามแนวคลอิงิมหา
สวัสดิ�จากโริงิงิานผู้ลิต้นำ�ามหาสวัสดิ�ถึึงิ	
ถึ.ริาชื่พฤกษ์ั,	 โคริงิการิก่อิสร้ิางิอุิโมงิค์
ริะบายนำ�าคลอิงิทวีวัฒนา	 บริิเวณิคอิ
ข่วด,	 โคริงิการิก่อิสร้ิางิบ่อิพักและท่อิ
ร้ิอิยสายไฟ์ฟ้์าใต้้ดินร่ิวมกับโคริงิการิ
ริถึไฟ์ฟ์า้สายสเีหล้อิงิ,	โคริงิการิกอ่ิสริา้งิ
ทางิหลวงิ	อิ.นาทวี	 จ.สงิข่ลา	 และ	 งิาน
ก่อิสร้ิางิโคริงิการิริถึไฟ์ทางิคู่	 สาย
เด่นชัื่ย-เชีื่ยงิริาย-เชีื่ยงิข่อิงิ

นอิกจากนี�	 บริิษััทมีแผู้นเข้่าปริะมูลงิาน
โคริงิการิภาครัิฐเพิ�มขึ่�น	 ต่้อิยอิดจาก
การิเป็นผูู้้รัิบเหมาช่ื่วงิ	 (Subcontract)	
โดยมุ่งิเน้นงิานโคริงิสร้ิางิพ้�นฐานข่นาด
ใหญ่ข่อิงิปริะเทศ	และงิานเอิกชื่นที�มรีิะยะ
เวลาการิดำาเนินงิานสั�นเพ้�อิยอิดรัิบรู้ิริาย
ได้ต่้อิเน้�อิงิ	 อีิกทั�งิบริิษััทเข้่ารัิบงิานด้วย
ริาคาต้้นทุนการิก่อิสร้ิางิที�สะท้อินต้าม
จริิงิเพ้�อิเพิ�มความสามาริถึการิทำากำาไริ
ให้กลับมาในริะดับที�เหมาะสม	 โดยบริิษััท

มีสัดส่วนงิานดังิกล่าวจำานวนอิยู่ที�	90%	
ข่อิงิงิานทั�งิหมด		

ด้านงิานต่้างิปริะเทศ	 บริิษััทมุ่งิเน้นเพิ�ม
สัดส่วนการิเข้่ารัิบงิานต่้างิปริะเทศมาก
ขึ่�น	 5-6%	 ซึ�งิปัจจุบันบริิษััทเข่้ารัิบงิาน
ก่อิสร้ิางิงิานโยธิาสำาหรัิบโคริงิสร้ิางิถึาวริ	
โคริงิการิก่อิสร้ิางิโริงิไฟ์ฟ้์าพลังิงิานนำ�า
หลวงิพริะบางิ	สาธิาริณิริฐัปริะชื่าธิิปไต้ย
ปริะชื่าชื่นลาว	 (สปป.ลาว)	มูลค่า	 1,615	
ล้านบาท	 โดยบริิษััท	 หลวงิพริะบางิ	พา
วเวอิร์ิ	 จำากัดเป็นเจ้าข่อิงิโคริงิการิ	 และ	
บริิษััท	 ชื่.การิชื่่างิ	 (ลาว)	 จำากัด	 เป็น
ผูู้้ว่าจ้างิ	 อีิกทั�งิบริิษััทมีการิติ้ดต้าม
สถึานการิณ์ิเพ้�อิเข้่ารัิบงิานต่้างิปริะเทศ
มากขึ่�นโดยเฉพาะปริะเทศกลุ่ม	CLMV

จากแผู้นการิดำาเนินงิานดังิกล่าว	 ส่งิผู้ล
ให้บริิษััทมีมูลค่างิานในม้อิ	 (Backlog)	
ทั�งิหมดอิยู่ที�	 11,400	 ล้านบาท	 ถ้ึอิเป็น
สถิึติ้ใหมสู่งิสุดตั้�งิแต่้เริิ�มกอ่ิตั้�งิบริิษััท	โดย
จะทยอิยรัิบรู้ิริายได้ในปี	66-67

ทั�งินี�	บริิษััทตั้�งิงิบลงิทุนจำานวน	300	ล้าน
บาท	 โดยจัดเต้รีิยมซ้�อิเคร้ิ�อิงิจักริเพ้�อิ
เป็นการิเต้รีิยมริอิงิรัิบโคริงิการิใหม่ที�
จำาเป็นต้้อิงิใชื่้เคร้ิ�อิงิม้อิเฉพาะด้าน	 ริวม
ถึึงิการิจัดซ้�อิเคร้ิ�อิงิม้อิเคร้ิ�อิงิใช้ื่,	 ยาน
พาหนะ	และอ้ิ�น	ๆ	ในโคริงิการิก่อิสร้ิางิ

กูางแผนปี 66 กูางแผนปี 66 
ลุ้น Turn Around ลุ้น Turn Around 

ตั�งเป้ารายได้พุ่ง 100%ตั�งเป้ารายได้พุ่ง 100%
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อิีกทั�งิ	บริิษััทมีแผู้นการิพัฒนานวัต้กริริมเพ้�อิลดมลพิษัในเข่ต้พ้�นที�ก่อิสริ้างิ	โดยริ่วมม้อิกับมหาวิทยาลัยเชื่ียงิใหม่	พัฒนา
ริะบบยานยนต้์ไฟ์ฟ์้าข่นาดใหญ่เพ้�อิใชื่้ในอิุต้สาหกริริมก่อิสริ้างิโดยเฉพาะงิานก่อิสริ้างิอิุโมงิค์	เพ้�อิลดต้้นทุนการิใชื่้เชื่้�อิเพลิงิ
ข่นส่งิ	และ	ชื่่วยลดมลพิษัในเข่ต้พ้�นที�ก่อิสริ้างิอิย่างิยั�งิย้น	คาดว่าจะสามาริถึนำามาใชื่้ในพ้�นที�ก่อิสริ้างิชื่่วงิไต้ริมาส	3/2566

"ภาพริวมอิุต้สาหกริริมก่อิสริ้างิในปีนี�มีแนวโน้มที�ปริับต้ัวดีข่ึ�นจากการิข่ยายต้ัวทางิเศริษัฐกิจ	โดยการิลงิทุนโคริงิการิก่อิสริ้างิ
ข่นาดใหญ่ข่อิงิภาคริัฐเป็นแริงิข่ับเคล้�อินหลัก	ริวมไปถึึงิการิลงิทุนจากภาคเอิกชื่นเพ้�อิริอิงิริับการิท่อิงิเที�ยวที�เริิ�มกลับมา
ภายหลังิมาต้ริการิล็อิกดาวน์ที�มีความคลี�คลายในหลายพ้�นที�ทั�วโลก	อิีกทั�งิความต้้อิงิการิย้ายฐานการิผู้ลิต้ข่อิงิโริงิงิาน
อิุต้สาหกริริมจากต้่างิปริะเทศมายังิปริะเทศไทย	ส่งิผู้ลบวกกับทั�งิอิุต้สาหกริริมและบริิษััท	โดยมั�นใจว่าในปีนี�จะสามาริถึสริ้างิผู้ล
การิดำาเนินงิานที�ดีได้อิย่างิแน่นอิน"	นายชื่วลิต้	กล่าว				

สำาหริับสัดส่วนริายได้ข่อิงิบริิษััทแบ่งิต้ามปริะเภทงิาน	ปริะกอิบด้วย	งิานสริ้างิอิุโมงิค์	55%,	งิานสริ้างิเข่้�อินและริะบบ
ชื่ลปริะทาน	13	%,	งิานก่อิสริ้างิโริงิไฟ์ฟ์้าพลังินำ�า	4%,	งิานท่อิริ้อิยสายไฟ์ฟ์้าใต้้ดิน	15	%,	และ	งิานอิ้�นๆ	13	%	อิาทิงิานก่อิสริ้างิ
ถึนน,	งิาน	Slope	Protection	เป็นต้้น	โดยมีสัดส่วนริายได้ภายในปริะเทศ	96	%	และ	ต้่างิปริะเทศ	4%

กูางแผนปี 66 กูางแผนปี 66 
ลุ้น Turn Around ลุ้น Turn Around 

ตั�งเป้ารายได้พุ่ง 100%ตั�งเป้ารายได้พุ่ง 100%
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บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ูตติ�ง 
(SNNP) ต้อิกยำ�าความเป็นผูู้้นำาอัินดับ	
1	ในต้ลาดเยลลี�		"เจเล่"	เปิดเกมบุก
ต้ลาดต้้นปี	ส่งิสินค้า	"เจเล่ไลท์	เฟ์ริชื่
ชีื่�"	3	ริสชื่าติ้ใหม่	ลิ�นจี�	อิงุ่ิน		พีชื่	อิร่ิอิย
เคี�ยวสนุก	อิยู่ท้อิงิ	เม็ดบีดส์	พร้ิอิม
ด้วยคุณิปริะโยชื่น์เน้น	ๆ	จาก	ไลโคปีน	
เบต้้าแคโริทีน	และ	แคลเซียม	เจาะใจ
กลุ่ม	Gen	Z		เพ้�อิสร้ิางิสีสันทางิการิ
ต้ลาด	และเติ้มเต็้ม	Jele	portfolio	วางิ
จำาหน่ายซอิงิละ	10	บาท	ต้ามร้ิานค้าชัื่�น
นำาทั�วปริะเทศ	

พัฒนาสินค้าต้อิบรัิบความต้้อิงิการิข่อิงิ
ผูู้้บริิโภค	

"การิพัฒนาอิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	ทำาให้แบ
รินด์เจเล่สามาริถึคริอิงิความเป็นผูู้้นำา
อัินดับ	1	ในต้ลาดเยลลี�	ไม่ว่าจะเป็นใน
เร้ิ�อิงิข่อิงิสินค้า	ช่ื่อิงิทางิจำาหน่าย	การิ
ต้ลาด	บุคลากริ	โดยเฉพาะการิให้ความ

สำาคัญกับการิวิเคริาะห์พฤติ้กริริมความ
ต้้อิงิการิข่อิงิผูู้้บริิโภค	เพ้�อิพัฒนาสินค้า
ที�ต้อิบสนอิงิความต้้อิงิการิข่อิงิผูู้้บริิโภค
ที�หลากหลายและคริอิบคลุมแต่้ละช่ื่วงิ
วัยข่อิงิ	Jele	portfolio	ซึ�งิเป็นสิ�งิที�
เริาให้ความสำาคัญมาโดยต้ลอิด"	นาย
วิโริจน์	วชิื่ริเดชื่กุล	ริอิงิกริริมการิผูู้้
จัดการิอิาวุโส	สายงิานธุิริกิจในปริะเทศ	
บริิษััท	ศรีินานาพริ	มาร์ิเก็ต้ติ้�งิ	จำากัด	
(มหาชื่น)	หร้ิอิ	SNNP	กล่าว	

	เจเล่ไลท์	เฟ์ริชื่ชีื่�	อีิก	1	จิ�กซอิว์ข่อิงิ	
Jele	portfolio			

ล่าสุด	เจเล่	ได้วางิต้ลาดสินค้าใหม่	
ได้แก่	"เจเล่ไลท์	เฟ์ริชื่ชีื่�"	ซึ�งิมาใน	3	
ริสชื่าติ้ใหม่	นั�นค้อิ	พีชื่	ลิ�นจี�	อิงุ่ิน	คงิ
ความอิร่ิอิย	เคี�ยวสนุก	ด้วยเม็ดบีด	มา
พร้ิอิม	3	คุณิปริะโยชื่น์	ไลโคปีน	เบต้้า
แคโริทีน	และแคลเซียม	มุ่งิเจาะกลุ่มเป้า
หมายวัย	Gen	Z	นับเป็นการิเพิ�มจิ�ก

ซอิว์เข้่ามาอีิก	1	ชิื่�น	ให้คริอิบคลุมแต่้ละ
ช่ื่วงิวัยข่อิงิ	Jele	portfolio		เพ้�อิให้ทุก
ช่ื่วงิวัยข่อิงิเข่ามีสินค้าข่อิงิเจเล่อิยู่ด้วย
เสมอิ	

ปูพริมทำาการิต้ลาดอิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	

บริิษััทได้วางิกลยุทธ์ิการิทำาต้ลาดและ
การิส้�อิสาริทางิการิต้ลาด	โดยการิอิอิก
ภาพยนต์้โฆษัณิาส้�อิสาริผู่้านส้�อิอิอิฟ์
ไลน์และอิอินไลน์ไปยังิผูู้้บริิโภคกลุ่มเป้า
หมายคริอิบคลุมทุกส้�อิ	เพ้�อิสร้ิางิการิ
รัิบรู้ิในตั้วผู้ลิต้ภัณิฑ์์อิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	นับ
เป็นสินค้าใหม่ที�เข้่ามาเสริิมทัพเพ้�อิเพิ�ม
ทางิเล้อิกให้ผูู้้บริิโภคและเป็นการิข่ยาย
ฐานลูกค้าใหม่เพิ�ม	พร้ิอิมต้อิบโจทย์
พฤติ้กริริมผูู้้บริิโภควัย	GenZ		พร้ิอิม
วางิจำาหน่ายริาคาซอิงิละ	10	บาท	ที�ร้ิาน
ค้าชัื่�นนำาทั�วปริะเทศ	

 ส่ง"เจเล่" เปิดเกูมบุกูต้นปี วิาง ส่ง"เจเล่" เปิดเกูมบุกูต้นปี วิาง
ตลาดสินค้าใหิม่ ตลาดสินค้าใหิม่ "เจเล่ไลท์ เฟ้รชิช่ีิ""เจเล่ไลท์ เฟ้รชิช่ีิ"      

มุ่งเจาะกูลุ่มเป้าหิมายวัิย Gen Zมุ่งเจาะกูลุ่มเป้าหิมายวัิย Gen Z
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'บมจ.บูลเวนเจอิริ์	 กรุ๊ิป'	 หร้ิอิ	 BVG	หนึ�งิ
ในผูู้้นำาการิปริะกอิบธุิริกิจให้บริิการิ
แพลต้ฟ์อิร์ิมและแอิปพลิเคชัื่นสำาหรัิบ
บริิหาริจัดการิธุิริกิจที�เกี�ยวเน้�อิงิกับปริะกัน
ภัยริถึยนต์้และปริะกันสุข่ภาพ	 เคาะริาคา
เสนอิข่ายหุ้นสามัญที�	 3.85	 บาทต่้อิหุ้น	
พร้ิอิมเปิดให้นักลงิทุนจอิงิซ้�อิวันที�	 8-10	
กุมภาพันธ์ินี�	 ชูื่เทคโนโลยี	 AI	 ต่้อิยอิดยก
ริะดับแพลต้ฟ์อิร์ิมและแอิปพลิเคชัื่นพลิก
โฉมอุิต้สาหกริริมปริะกัน	 ก้าวสู่การิเป็น	
InsurTech	เต็้มรูิปแบบ	พร้ิอิมสร้ิางิมติิ้ใหม่
แห่งิการิให้บริิการิสู่ธุิริกิจการิเงิิน	ต้อิกยำ�า
การิเป็น	 Industries	 Game	 Changer	
ควบคู่กับการิเปิดเกมรุิกข่ยายต้ลาดใน
ภูมิภาคอิาเซียน	 เพ้�อิขั่บเคล้�อินเศริษัฐกิจ
และสังิคมอิย่างิยั�งิย้น

บริิษััท	บลูเวนเจอิร์ิ	กรุ๊ิป	จำากัด	 (มหาชื่น)	
หร้ิอิ	 BVG	 ได้ลงินามในสัญญาแต่้งิตั้�งิให้	
บริิษััทหลักทรัิพย์	 เคจีไอิ	 (ปริะเทศไทย)	
จำากัด	 (มหาชื่น)	 เป็นผูู้้จัดการิการิจัด
จำาหนา่ยและรัิบปริะกันการิจำาหนา่ย	พร้ิอิม
แต่้งิตั้�งิ	 บริิษััทหลักทรัิพย์	 กรุิงิศรีิ	 จำากัด	
(มหาชื่น)	บริิษััทหลักทรัิพย์	ทรีินีตี้�	 จำากัด	
และ	 บริิษััทหลักทรัิพย์	 ฟิ์นันเซีย	 ไซรัิส	
จำากัด	 (มหาชื่น)	 เป็นผูู้้จัดจำาหน่ายและรัิบ
ปริะกันการิจำาหน่าย	 เพ้�อิเสนอิข่ายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนต่้อิปริะชื่าชื่นทั�วไปเป็นครัิ�งิ
แริก	(IPO)	จำานวนไม่เกิน	90	ล้านหุ้น	และ
หุ้นสามัญเดิมที�เสนอิข่ายโดย	บริิษััท	 ไทย
รัิบปริะกันภัยต่้อิ	 จำากัด	 (มหาชื่น)	 หร้ิอิ	
THRE	จำานวนไม่เกิน	67.50	ล้านหุ้น	ริวม
ทั�งิสิ�น	157.50	ล้านหุ้น

นายโอฬาร วิงศ์สุรพิเชิษฐ์์ ประธาน
กูรรมกูารบริหิาร บริษัท บลูเวินเจอร์ 
กูรุ�ป จ�ากัูด (มหิาชิน) หิรือ BVG	
เปิดเผู้ยว่า	 บริิษััทฯ	 เป็นหนึ�งิในผูู้้นำาการิ
ปริะกอิบธุิริกิจให้บริิการิริะบบแพลต้ฟ์อิร์ิม
และแอิปพลิเคชัื่น	 สำาหรัิบบริิหาริจัดการิ
ธุิริกิจที�เกี�ยวเน้�อิงิกับปริะกันภัยริถึยนต์้
และปริะกันสุข่ภาพ	 ที�มีปริะสบการิณ์ิและ
ความเชีื่�ยวชื่าญการิดำาเนนิธุิริกิจมายาวนา
นกว่า	20	ปี	ภายใต้้วิสัยทัศน์	"สร้ิางิสริริค์
นวัต้กริริมใหม่ๆ	 อิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	 เพ้�อิยก
ริะดับปริะสบการิณ์ิในการิใช้ื่บริิการิและ
ต้อิบโจทย์พฤติ้กริริมการิใช้ื่ชีื่วิต้ข่อิงิผูู้้
บริิโภคที�ปรัิบเปลี�ยนอิยู่ต้ลอิดเวลา"	 โดย
ได้นำาฐานข้่อิมลู	 (Big	Data)	มาใช้ื่พัฒนา
ริะบบการิให้บริิการิต้ลอิดห่วงิโซ่คุณิค่า
ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี	 เพ้�อิให้บริิการิริะบบ
แพลต้ฟ์อิร์ิมกลางิในการิจัดการิธุิริกิจ
ให้แก่อุิต้สาหกริริมปริะกันภัยริถึยนต์้และ
ปริะกันสุข่ภาพ	ภายใต้้ริะบบ	 EMCS	 และ	
บริิการิ	 TPA	 เพ้�อิช่ื่วยยกริะดับมาต้ริฐาน
กริะบวนการิทำางิานข่อิงิอุิต้สาหกริริม
ปริะกัน	 ก้าวสู่การิเป็น	 InsurTech	 เต็้มรูิป
แบบ	นอิกจากนี�	กลุ่ม	BVG	ยังิให้บริิการิฝึ่ก
อิบริมแก่บุคลากริในธุิริกิจปริะกันภัย	ให้คำา
ปรึิกษัาด้านคณิิต้ศาสต้ร์ิปริะกันภัย	 และให้
บริิการินวัต้กริริมด้านเทคโนโลยีสาริสนเทศ	
ผู่้านการิดำาเนินงิานข่อิงิ	 บริิษััท	 บลูเวน
เจอิร์ิ	ทีพีเอิ	จำากัด,	บริิษััท	บลูเวนเจอิร์ิ	แอิ
คชัื่วเรีิยล	จำากัด	และ	บริิษััท		บลูเวนเจอิร์ิ	
เทค	จำากัด	ที�	BVG	ถ้ึอิหุ้น	100%

ทั�งินี�	 BVG	 เดินหน้าสร้ิางิการิเต้ิบโต้อิย่างิ
ต่้อิเน้�อิงิ	 โดยนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาส
ร้ิางิสริริค์ผู้ลิต้ภัณิฑ์์และบริิการิ	 เพ้�อิเพิ�ม
ปริะสิทธิิภาพการิบริิหาริจัดการิสินไหม
ทดแทนต้ลอิดหว่งิโซคุ่ณิค่าข่อิงิการิดำาเนนิ
ธุิริกิจปริะกัน	 ช่ื่วยผูู้้ปริะกอิบการิลดขั่�น
ต้อิน	 ริะยะเวลา	 และลดต้้นทุนการิดำาเนิน
ธุิริกิจ	 พร้ิอิมสร้ิางิปริะสบการิณ์ิการิให้
บริิการิที�เข้่าใจและเข่้าถึึงิผูู้้บริิโภค	 ด้วย
เทคโนโลยีที�สามาริถึเข้่าถึึงิได้ง่ิายต่้อิการิ
ใช้ื่งิาน	ข่ณิะเดียวกัน	บริิษััทฯ	มีแผู้นข่ยาย
ข่อิบเข่ต้การิให้บริิการิไปสู่ภาคธุิริกิจการิ
เงิินและข่ยายโอิกาสทางิธุิริกิจไปยังิต้ลาด
ไปในภูมิภาคอิาเซียนอีิกด้วย		

"BVG	 เป็น	 Tech	 Company	 ที�นำา
เทคโนโลยีและ	 Big	 Data	 มาใช้ื่พัฒนา
เป็นแพลต้ฟ์อิร์ิม	 ยกริะดับมาต้ริฐานการิ
ให้บริิการิต้ลอิดห่วงิโซ่คุณิค่าให้แก่ลูกค้า
ในภาคธุิริกิจปริะกันภัยริถึยนต์้และปริะกัน
สุข่ภาพ	 โดยเริาพริ้อิมสร้ิางิการิเติ้บโต้
จากการิข่ยายข่อิบเข่ต้การิให้บริิการิด้วย
การินำาเสนอินวัต้กริริมเทคโนโลยีใหม่ๆ	
พลิกโฉมอุิต้สาหกริริมปริะกันสู่การิเป็น	
InsurTech	ริวมถึึงิรุิกข่ยายการิให้บริิการิ
ไปยังิปริะเทศอ้ิ�นๆ	ในภูมิภาคอิาเซียน	เพ้�อิ
ขั่บเคล้�อินเศริษัฐกจิและสงัิคมอิย่างิยั�งิย้น"	
นายโอิฬาริ	กล่าว

เคาะ IPO ท่ี  3.85 บาทต่อหิุ้น  เคาะ IPO ท่ี  3.85 บาทต่อหิุ้น  
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นางนวิรัตน์ วิงศ์ฐ์ิติรัตน์ ประธาน
เจ้าหิน้าท่ีบริหิาร BVG	กล่าวว่า	กลยุทธ์ิ
การิดำาเนนิธุิริกิจข่อิงิ	BVG	จะมุง่ิรัิกษัาความ
เป็นผูู้้นำาในการิให้บริิการิแพลต้ฟ์อิร์ิมและ
แอิปพลิเคชัื่นสำาหรัิบการิบริิหาริจัดการิธุิริกิจ
ที�เกี�ยวเน้�อิงิจากปริะกันภัยริถึยนต์้	 (ริะบบ	
EMCS)	 และการิให้บริิการิบริิหาริจัดการิ
สิทธิิปริะโยชื่น์ด้านการิรัิกษัาพยาบาลและ
สินไหมทดแทน	 ผู่้านริะบบแพลต้ฟ์อิร์ิมและ
แอิปพลเิคชัื่น	(บริิการิ	TPA)	โดยนำาเทคโนโลยี	
AI	 มาใช้ื่ต่้อิยอิดนวัต้กริริมการิให้บริิการิ	
ช่ื่วยยกริะดับแพลต้ฟ์อิร์ิมและแอิปพลิเคชัื่น
เพ้�อิต้อิบสนอิงิพฤติ้กริริมข่อิงิผูู้้บริิโภคที�
เปลี�ยนแปลงิไป	นอิกจากนี�	จะมุ่งิข่ยายเคร้ิอิ
ข่่ายผูู้้ให้บริิการิใหค้ริอิบคลมุทุกกริะบวนการิ
ข่อิงิธุิริกิจปริะกันภัยมากยิ�งิขึ่�น	 พร้ิอิมทั�งิ
แสวงิหาโอิกาสทางิธุิริกิจเพ้�อิข่ยายการิให้
บริิการิริะบบ	EMCS,	บริิการิ	TPA	และการิ
ให้บริิการิคำาปรึิกษัาด้านคณิิต้ศาสต้ร์ิปริะกัน
ภัยข่อิงิกลุ่ม	BVG	ไปในภูมิภาคอิาเซียน	เพ้�อิ
สร้ิางิการิเติ้บโต้อิย่างิก้าวกริะโดด

ทั�งินี�	บริิษััทฯ	อิยู่ริะหว่างิการิพัฒนาผู้ลิต้ภัณิฑ์์
และบริิการิเพ้�อิเพิ�มปริะสิทธิิภาพการิให้
บริิการิ	เพ้�อิให้คริอิบคลุมต้ลอิดห่วงิโซ่คุณิค่า
ข่อิงิธุิริกิจปริะกันภัย	 เช่ื่น	 ริะบบ	 EMCS	 มี
แผู้นพัฒนาบริิการิ	AI	Estimate	หร้ิอิริะบบ
การิปริะเมินความเสียหายเบ้�อิงิต้้นจากการิ
เกิดอุิบัติ้เหตุ้เพ้�อิปริะมาณิการิค่าสินไหม	
และ	 AI	 Inspection	 เพ้�อิช่ื่วยบริิษััทปริะกัน
ภัยในการิต้ริวจสภาพริถึยนต์้ในขั่�นต้อินการิ
ต่้อิกริมธิริริม์	 โคริงิการิ	Garage	 Lending	
หร้ิอิการิให้บริิการิสินเช้ื่�อิแก่ผูู้้ปริะกอิบการิอู่ิ

ซ่อิมริถึยนต์้	โดยจะทำาหนา้ที�เป็นตั้วกลางิเพ้�อิ
เช้ื่�อิมต่้อิริะหว่างิอู่ิซ่อิมริถึยนต์้กับสถึาบันการิ
เงิิน	ซึ�งิทำาให้	BVG	สามาริถึข่ยายข่อิบเข่ต้การิ
ให้บริิการิไปสู่ภาคการิเงิินที�จะช่ื่วยสร้ิางิริาย
ได้เพิ�มเติ้ม	 และต้อิกยำ�าการิเป็น	 Industries	
Game	Changer	ได้อิย่างิแท้จริิงิ

ข่ณิะที�บริิการิ	 TPA	 บริิษััทฯ	 มีแผู้นจัดทำา
โคริงิการิพัฒนาริะบบ	Optical	Character	
Recognition	 ซึ�งิเป็นการิเปลี�ยนแปลงิ
กริะบวนการิทำางิานโดยไมใ่ช้ื่กริะดาษั	ริอิงิริบั
การิปรัิบตั้วข่อิงิธุิริกิจโริงิพยาบาลไปสู่	
Digital	Transformation	และสามาริถึต่้อิย
อิดสู่การิให้บริิการิ	AI	Claim	Assessment	
Automation	 เพ้�อิพิจาริณิาค่าสินไหมโริค
พ้�นฐานได้อิย่างิถูึกต้้อิงิ	ริอิงิรัิบจำานวนผูู้้เอิา
ปริะกันภัยและจำานวนริายการิสินไหมทดแทน
ที�เพิ�มขึ่�น		

ส่วนภาพริวมผู้ลการิดำาเนนิงิานในช่ื่วงิ	3	ปีที�
ผู่้านมา	(2562-2564)	บริิษััทฯ	มีริายได้จาก
การิให้บริิการิริวม	384.06	ล้านบาท	388.39	
ล้านบาท	และ	400.24	ล้านบาท	เติ้บโต้อิย่างิ
ต่้อิเน้�อิงิต้ามลำาดับ	ข่ณิะที�	9	 เด้อินแริกข่อิงิ
ปี	2565	มีริายได้จากการิให้บริิการิ	323.50	
ล้านบาท	 เทียบกับช่ื่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินที�
ทำาได้	299.55	ล้านบาท	ซึ�งิการิเติ้บโต้มาจาก
การิให้บริิการิเทคโนโลยี	AI	สำาหรัิบปริะมวล
ผู้ลการิพจิาริณิากริะบวนการิอินมุติั้ซ่อิมและ
อินมุติั้ค่าสินไหมปริะกนัภัย	(AI	Reviews)	ใน
ริะบบ	EMCS	เพ้�อิให้บริิการิแก่บริิษััทปริะกัน
ภัยริถึยนต์้	ซึ�งิทำาริายได้	11.87	ล้านบาท	และ

คาดวา่แนวโนม้ริายไดจ้ากการิใหบ้ริิการิดว้ย
เทคโนโลยี	AI	จะเพิ�มขึ่�นในอินาคต้

นางิสาวพชัื่พริ	สริริคบุริานรัุิกษ์ั	กริริมการิผูู้้
จัดการิ	ฝ่่ายวาณิิชื่ธินกิจ	บริิษััทหลักทรัิพย์	เค
จีไอิ	(ปริะเทศไทย)	จำากัด	(มหาชื่น)	ที�ปรึิกษัา
ทางิการิเงิิน	และผูู้้จัดการิการิจัดจำาหนา่ยและ
รัิบปริะกันการิจำาหน่าย	กล่าวว่า	หลังิจากนำา
เสนอิแผู้นการิดำาเนินงิานและศักยภาพการิ
เติ้บโต้ข่อิงิ	BVG	พบว่านักลงิทุนมีความเช้ื่�อิ
มั�นที�ดีจากความได้เปรีิยบเชิื่งิการิแข่่งิขั่น
ข่อิงิบริิษััทฯ	 และจุดเด่นที�เป็นผูู้้นำาการิให้
บริิการิริะบบ	 EMCS	 และ	 TPA	 ที�ได้รัิบการิ
ยอิมรัิบจากบริิษััทปริะกัน	ด้วยแพลต้ฟ์อิร์ิม
และแอิปพลิเคชัื่นที�คริอิบคลุมขั่�นต้อินการิ
พิจาริณิาสินไหมข่อิงิปริะกันภัยริถึยนต์้และ
ปริะกันสุข่ภาพ	ริวมถึึงิแผู้นการินำาเทคโนโลยี	
AI	มาต่้อิยอิดเพ้�อิยกริะดับพัฒนาผู้ลิต้ภัณิฑ์์
การิให้บริิการิ	และพร้ิอิมสร้ิางิการิเติ้บโต้จาก
การิรุิกข่ยายธุิริกิจไปยังิภูมิภาคอิาเซียน	 ดังิ
นั�น	 จึงิกำาหนดริาคาเสนอิข่ายหุ้นสามัญที�	
3.85	บาทต่้อิหุ้น	พร้ิอิมเปิดให้นักลงิทุนจอิงิ
ซ้�อิในริะหว่างิวันที�	 8-10	 กุมภาพันธ์ินี�	 และ
คาดว่าจะสามาริถึนำาหลักทรัิพย์	 BVG	 เข้่า
จดทะเบียนในต้ลาดหลักทรัิพย์	เอ็ิม	เอิ	ไอิ	ได้
ภายในเด้อินกุมภาพันธ์ินี�	ทั�งินี�	บริิษััทฯ	มีแผู้น
นำาเงิินจากการิริะดมทุนไปพัฒนาริะบบ	 AI	
และริะบบสาริสนเทศ	 เพ้�อิต่้อิยอิดธิุริกิจและ
การิข่ยายธิรุิกิจไปยงัิกลุ่มปริะเทศในอิาเซียน	
ส่วนที�เหล้อิจะนำาไปใช้ื่เป็นเงิินทุนหมนุเวียนใน
การิดำาเนินงิานต่้อิไป
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บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอิข่ายกอิงิทุนเปิด	 ทิสโก้	 ยูเอิส	
แนสแดค	ทริิกเกอิริ์	 5M#2	ต้่อิเน้�อิงิ	 หลังิจากที�
กอิงิแริกถึึงิเป้าหมายโดยใชื่้ริะยะเวลา	3	เด้อินเศษั	
โชื่ว์สถิึติ้ดัชื่นี	Nasdaq	100	มักจะฟ์้�นตั้วแริงิ	ข่ณิะ
ที�ปัจจัยบวกริอิเพียบ	ทั�งิกลุ่มหุ้นเติ้บโต้	(Growth	
stock)	ที�กลับมาน่าสนใจอีิกครัิ�งิหลังิ	Fed	มีแนว
โน้มหยุดขึ่�นดอิกเบี�ย	 ข่ณิะที�อัิต้ริาริาคาต้่อิกำาไริ
สุทธิิต้่อิหุ้น	(P/E)	ดัชื่นี	Nasdaq	100	ลงิมาจนเข่้า
ใกล้ค่าเฉลี�ย	5	ปี	มั�นใจบริิหาริกอิงิทุนถึึงิเป้าหมาย
มีมูลค่าหน่วยลงิทุนมากกว่าหร้ิอิเท่ากับ	 10.50	
บาทได้ใน	5	เด้อิน	เปิด	IPO	6	-	9	ก.พ.	66		

นายสาหิ์รัชิ ชัิฏสุวิรรณิ รองกูรรมกูาร
ผู้ จัดกูาร บริษัทหิลักูทรัพย์ จัดกูาร
กูองทุน ทิสโกู้  จ�ากัูด 	 (Mr.	 Saharat	
Chudsuwan	Deputy	Managing	Director	of	
TISCOASSET)	เปิดเผู้ยว่า	ในปีที�ผู้่านมาต้ลาดหุ้น	
Nasdaq	ซึ�งิส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มเติ้บโต้	(Growth	
stock)	 ปรัิบตั้วลดลงิเพริาะได้รัิบแริงิกดดันจาก
ต้้นทุนทางิการิเงิินที�เพิ�มสูงิขึ่�นต้ามการิปรัิบขึ่�น
อัิต้ริาดอิกเบี�ยข่อิงิธินาคาริกลางิสหรัิฐฯ	(Fed)	แต้่
ในปีนี�	บลจ.ทิสโก้มอิงิว่าหุ้นกลุ่มเติ้บโต้	โดยเฉพาะ
หุ้นเทคโนโลยีในดัชื่นี	 Nasdaq	 100	 จะพลิกกลับ
มาฟ์้�นตั้วแริงิ	 เพริาะ	 อัิต้ริาผู้ลต้อิบแทนต้ริาสาริ
หนี�สหรัิฐฯ	 ซึ�งิเป็นอีิกหนึ�งิปัจจัยกดดันริาคาหุ้น
เทคโนโลยีน่าจะผู้่านจุดสูงิสุดไปแล้ว	 และคาด
การิณิ์ว่า	 Fed	 มีแนวโน้มหยุดขึ่�นอัิต้ริาดอิกเบี�ย
นโยบายหลังิเงิินเฟ์้อิเริิ�มชื่ะลอิตั้วลงิ		

นอิกจากนี�	ต้ามสถิึติ้ที�ผู้่านมา	หากปีก่อินหน้าดัชื่นี	
Nasdaq	100	ปรัิบลงิมาก	ปีถัึดมาดัชื่นีมักจะฟ์้�น
ตั้วอิย่างิริวดเร็ิว	 เชื่่น	 ปี	 2545	 ที�ดัชื่นี	 Nasdaq	
100	ปรัิบลงิ	-37.58%	ในปีถัึดมาค้อิปี	2546	ดัชื่นี
ฟ์้�นตั้ว	+49.12%	ต้่อิมาในปี	2551	ดัชื่นี	Nasdaq	
100	 ปรัิบลงิ	 -41.89%	 แต้่ในปี	 2552	 ดัชื่นีฟ์้�น
ตั้วแริงิ	 +53.54%	 ซึ�งิในปี	 2565	 ที�ผู้่านมาดัชื่นี	
Nasdaq	 100	 ปรัิบลงิ	 -28.27%	 จึงิมีโอิกาสที�
ในปี	2566	ดัชื่นีจะปรัิบขึ่�นแริงิเหม้อินในอิดีต้	ผู้ล
การิดำาเนินงิานในอิดีต้	มิได้เป็นสิ�งิย้นยันถึึงิผู้ลการิ
ดำาเนินงิานในอินาคต้			

อีิกทั�งิ	 หากดูในเชิื่งิพ้�นฐานริาคาหุ้นพบว่าปัจจุบัน
ดัชื่นี	Nasdaq	100	เทริดในริะดับริาคาที�ไม่สูงิเกิน
ไป	โดยมีอัิต้ริาริาคาต้่อิกำาไริสุทธิิต้่อิหุ้น	(P/E)	ต้ำ�า

กว่าค่าเฉลี�ย	5	ปี	ข่ณิะที�ต้้นทุนการิดำาเนินงิานที�ลด
ลงิจากการิทยอิยปรัิบลดคนข่อิงิบริิษััทเทคโนโลยี
ยังิเป็นปัจจัยหนุนริาคาหุ้นในชื่่วงิที�ผู้่านมาอีิกด้วย		

นายสาห์รัิชื่	กล่าวอีิกว่า	จากปริะเด็นข่้างิต้้น	บลจ.
ทิสโก้มอิงิว่าชื่่วงินี�เป็นโอิกาสที�ดีในการิเข่้าลงิทุน
หุ้นเทคโนโลยีในดัชื่นี	 Nasdaq	 100	 จึงิเปิดเสนอิ
ข่ายกอิงิทุนเปิด	 ทิสโก้	 ยูเอิส	 แนสแดค	 ทริิก
เกอิริ์	 5M#2	 (TNDQT5M2)	 ต้่อิเน้�อิงิจากกอิงิ
ทริิกเกอิริ์	Nasdaq	100	กอิงิแริกที�ถึึงิเป้าหมายไป
ในริะยะเวลา	3	เด้อินเศษั	โดยกอิงิทุนมีความเสี�ยงิ
ริะดับ	6	(เสี�ยงิสูงิ)	ลงิทุนในหน่วยลงิทุนข่อิงิกอิงิ
ทุน	Invesco	QQQ	Trust,	Series	1	ที�จดทะเบียน
ซ้�อิข่ายในต้ลาดหลักทรัิพย์แนสแดค	 ปริะเทศ
สหรัิฐอิเมริิกา	ตั้�งิเป้าหมายเลิกโคริงิการิเม้�อิหน่วย
ลงิทุนมีมูลค่ามากกว่าหร้ิอิเท่ากับ	 10.50	 บาท/
หน่วย	ภายในริะยะเวลา	5	เด้อิน	เปิดเสนอิข่ายครัิ�งิ
แริกตั้�งิแต้วั่นที�	6	-	9	กุมภาพันธิ	์2566	มลูคา่จอิงิ
ซ้�อิขั่�นต้ำ�า	1,000	บาท					

"บลจ.ทิสโก้มั�นใจว่าจะสามาริถึบริิหาริกอิงิทุน
ให้หน่วยลงิทุนมีมูลค่าเป็นไปต้ามเป้าหมายใน
ริะยะเวลาที�กำาหนด	 เพริาะปัจจัยบวกข่อิงิหุ้น
เทคโนโลยีมีอิยู่มาก	 และจากสถิึติ้ก็ชีื่�ให้เห็นว่าปีนี�
หุน้เทคโนโลยีมโีอิกาสฟ์้�นตั้วแริงิ	และตั้�งิแต้ต่้น้ปถึีึงิ
วันที�	30	มกริาคม	2566	หุ้นเทคโนโลยีที�เคยปรัิบ
ลดลงิอิย่างิ	Amazon	และ	Tesla	ก็กลับมาฟ์้�นตั้ว
แริงิอีิกครัิ�งิ"	นายสาห์รัิชื่กล่าว			

โดย	ณิ	วันที�	2	กุมภาพันธิ์	2566	บลจ.ทิสโก้อิอิก
กอิงิทุนทริิกเกอิริฟ์์นัดม์าแลว้ทั�งิหมด	137	กอิงิทุน	
(ถึึงิเป้าหมายในริะยะเวลา	 79	กอิงิทุน	 และถึึงิเป้า
หมายนอิกริะยะเวลาลงิทุน	31	กอิงิทุน)	มีกอิงิทุนที�
อิยู่ริะหว่างิลงิทุน	7	กอิงิทุน	(ยังิไม่ถึึงิเป้าหมายและ
เกินกว่ากำาหนดเวลาลงิทุน	6	กอิงิทุน)	และกอิงิทุน
ไม่ถึึงิเป้าหมายและเลิกกอิงิทุนแล้ว	20	กอิงิทุน					

ผูู้้ลงิทุนไม่สามาริถึข่ายค้นหน่วย
ลงิทุนนี�ในชื่่วงิริะยะเวลา	
5	เด้อินได้	ดังินั�น	หาก
มีปัจจัยลบที�ส่งิ
ผู้ลกริะทบต้่อิการิ
ลงิทุนดังิกล่าว
ผูู้้ลงิทุนอิาจสูญ

เสียเงิินลงิทุนจำานวนมาก	 การิกำาหนดเป้าหมาย	
10.50	 บาทต้่อิหน่วย	 ไม่ใชื่่การิรัิบปริะกันผู้ล
ต้อิบแทนจากการิลงิทุน	 หากหน่วยลงิทุนมีมูลค่า
ไม่เป็นไปต้ามเป้าหมายภายในริะยะเวลาที�กำาหนด	
ผูู้้ลงิทุนสามาริถึซ้�อิ/ข่าย/สับเปลี�ยนหน่วยลงิทุน
ได้ทุกวันทำาการิ	 โดยกอิงิทุนยังิคงิมีเป้าหมายเลิก
โคริงิการิเม้�อิหน่วยลงิทุนมีมูลค่ามากกว่าหร้ิอิ
เท่ากับ	 10.50	 บาทต้่อิหน่วย	 ทั�งินี�	 เป้าหมายเลิก
โคริงิการิเป็นเป้าหมายก่อินหักค่าใชื่้จ่ายที�เกิดขึ่�น
จริิงิ	(ถึ้ามี)	

ทั�งินี�	 ผู้ลการิดำาเนินงิานในอิดีต้ข่อิงิกอิงิทุนริวม	
มิได้เป็นสิ�งิย้นยันถึึงิผู้ลการิดำาเนินงิานในอินาคต้	
ผูู้้ลงิทุนควริทำาความเข่้าใจลักษัณิะสินค้า	 เง้ิ�อินไข่	
ผู้ลต้อิบแทน	 และความเสี�ยงิก่อินตั้ดสินใจลงิทุน	
กอิงิทุนอิาจมีความเสี�ยงิด้านอัิต้ริาแลกเปลี�ยน
จากการิลงิทุนในต้่างิปริะเทศ	 ซึ�งิกอิงิทุนมีนโย
บายป้อิงิกันความเสี�ยงิด้านอัิต้ริาแลกเปลี�ยนต้าม
ดุลยพินิจข่อิงิผูู้้จัดการิกอิงิทุน	 	 สามาริถึติ้ดต้่อิ
สอิบถึามริายละเอีิยดหร้ิอิข่อิรัิบหนังิส้อิชีื่�ชื่วนได้ที�	
บลจ.ทิสโก้	หร้ิอิ	แอิปพลิเคชัื่น	TISCO	My	Funds		
ธินาคาริทิสโก้ทุกสาข่า	 หร้ิอิ	 TISCO	 Contact	
Center	โทริ.	02-633-6000	กด	4			

บลจ.ทิสโกู้
ม่ันใจ เสิร์ฟ้ทริกูเกูอร์ 'Nasdaq-100' ต่อเน่ือง  
หิลังกูองแรกูถึงเป้าหิมายในช่ิวิง 3 เดือนเศษ 
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นายศรชัิย สุเนต์ตา ผู้ชิ่วิยผู้จัดกูารใหิญ่่ ผู้บริหิารสายงาน Investment Office and Product และ
ผู้ชิ่วิยผู้จัดกูารใหิญ่่ ผู้บริหิารฝ่่าย CIO Office ธนาคารไทยพาณิิชิย์ จ�ากัูด (มหิาชิน) เปิดเผู้ยว่า	ธินาคาริ
เป็นตั้วแทนจำาหน่ายกอิงิทุนเปิดไทยพาณิิชื่ย์มุ่งิรัิกษัาเงิินต้้น	3	 เด้อิน	2	 (SCBCP3M2)	อิายุโคริงิการิปริะมาณิ	3	 เด้อิน	
เงิินลงิทุนขั่�นต้ำ�า	500	บาท	ปริะมาณิการิผู้ลต้อิบแทน	1.10%	ต้่อิปี	 เพ้�อิเสนอิข่ายให้กับผูู้้ลงิทุนทั�วไป	ริะหว่างิวันที�	7-13	
ก.พ.	2566

กอิงิทุนนี�เป็นผู้ลิต้ภัณิฑ์์ในกลุ่มเทอิมฟ์ันด์ที�	 SCB	WEALTH	 นำามาเสนอิข่าย	 เพ้�อิต้อิบโจทย์ผูู้้ลงิทุนทั�วไปให้สามาริถึเข่้า
ลงิทุนได้	 โดยนโยบายการิลงิทุนจะมุ่งิเน้นการิรัิกษัาเงิินต้้นเป็นหลัก	 จึงิเหมาะกับผูู้้ลงิทุนที�มอิงิหาสินทรัิพย์ที�จะมาชื่่วยลด
ความเสี�ยงิให้พอิริ์ต้โดยริวม	ในภาวะที�โลกมีโอิกาสเผู้ชิื่ญเศริษัฐกิจถึดถึอิยในปีนี�	

สำาหรัิบกอิงิทุน	SCBCP3M2	 มีนโยบายลงิทุนในพันธิบัต้ริรัิฐบาลไทยเป็นหลัก	 โดยเฉลี�ยในริอิบปีบัญชีื่ไม่น้อิยกว่า	 80%	
ข่อิงิมลูคา่ทรัิพยสิ์นสุทธิิ	(NAV)	กอิงิทุนมคีวามเสี�ยงิที�ริะดบั	3	ค้อิ	ความเสี�ยงิปานกลางิคอ่ินข่า้งิต้ำ�า	โดยสินทรัิพยที์�กอิงิทุน
คาดว่าจะเข่้าไปลงิทุน	ได้แก่	พันธิบัต้ริธินาคาริแห่งิปริะเทศไทย	และ	ตั้�วเงิินคลังิ

นายศริชัื่ย	 กล่าวว่า	 ในชื่่วงิที�อัิต้ริาดอิกเบี�ยปรัิบขึ่�นใกล้ถึึงิจุดสูงิสุด	 เป็นชื่่วงิเวลาที�ผูู้้จัดการิกอิงิทุนสามาริถึเฟ์้นหา	
ต้ริาสาริหนี�ริะยะสั�น	และให้ผู้ลต้อิบแทนที�น่าสนใจได้	เม้�อิเทียบกับในอิดีต้ชื่่วงิที�อัิต้ริาดอิกเบี�ยต้ำ�า	อิาจจะหาต้ริาสาริหนี�ที�ให้
ผู้ลต้อิบแทนที�ดีได้ยากกว่า	ข่ณิะที�การิลงิทุนในพันธิบัต้ริรัิฐบาลไทย	ก็ให้ผู้ลต้อิบแทนที�น่าสนใจมากขึ่�นเชื่่นเดียวกัน	ดังินั�น	
หากผูู้้ลงิทุนมอิงิหาการิลงิทุนในต้ริาสาริหนี�	แต้่ไม่พริ้อิมรัิบความเสี�ยงิจากอัิต้ริาแลกเปลี�ยน	การิลงิทุนในพันธิบัต้ริรัิฐบาล
ก็เป็นทางิเล้อิกที�น่าสนใจ				
	
กอิงิทุนเปิดไทยพาณิิชื่ย์มุ่งิรัิกษัาเงิินต้้น	3	เด้อิน	2		(SCBCP3M2)

ความเสี�ยงิริะดับที�	3	:	เสี�ยงิปานกลางิค่อินข่้างิต้ำ�า

คำาเต้้อิน	

การิลงิทุนในกอิงิทุนริวมไม่ใชื่่การิฝ่ากเงิินผูู้้ลงิทุนควริทำาความเข่้าใจลักษัณิะสินค้า	เง้ิ�อินไข่	
ผู้ลต้อิบแทน	และความเสี�ยงิ	กอ่ินตั้ดสินใจลงิทุนกอิงิทุนเทอิมฟ์นัด	์มกีาริลงิทุนกริะจุก
ตั้วในผูู้้อิอิก	 ในหมวดอิุต้สาหกริริม	 และ/หร้ิอิในปริะเทศใดปริะเทศหนึ�งิ	 ทั�งินี�
การิกริะจุกตั้วข่อิงิพอิริ์ต้การิลงิทุนจริิงิอิาจเปลี�ยนแปลงิได้	เพ้�อิรัิกษัาผู้ล
ปริะโยชื่น์ข่อิงิผูู้้ลงิทุนเป็นสำาคัญ

ผูู้้ลงิทุนไม่สามาริถึข่ายค้นหน่วยลงิทุนภายใน	3	เด้อิน	
ดังินั�น	หากมปัีจจัยลบที�ส่งิผู้ลกริะทบต่้อิการิลงิทนุดังิกล่าว	
ผูู้้ลงิทุนอิาจสูญเสียเงิินลงิทุนจำานวนมาก

SCB WEALTH
เปิดข้ายเทอมฟั้นด์สายพันธ์ุมุ่งรักูษาเงินต้น 

อายุ 3 เดือน 7-13 กู.พ.นี� คาดผลตอบแทน 1.1% ต่อปี
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กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	 รุิกต้ลาดสินเช้ื่�อิเพ้�อิการิ
ผู้่อินชื่ำาริะ	 จับม้อิพันธิมิต้ริแบรินด์ชัื่�นนำา	 เปิด
ตั้วบริิการิใหม่	 “0%	 เพย์เลเทอิริ์	 (0%	 Pay	
Later)”	 ซ้�อิวันนี�	 เริิ�มผู้่อินอีิกที	 2	 เด้อินข่้างิ
หน้าบริิการิผู้่อินชื่ำาริะสินค้าที�เพิ�มความสะดวก
ในการิบริิหาริการิใชื่้จ่ายยิ�งิขึ่�น	 ด้วยริะยะเวลา
ปลอิดชื่ำาริะ	2	ริอิบบิลแริก	สำาหรัิบสมาชิื่กบัต้ริ
เคริดิต้กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	เริิ�มชื่ำาริะในริอิบบิลที�	
3	พริ้อิมรัิบสิทธิิ�ผู้่อิน	0%	นานสูงิสุด	18	เด้อิน	
ใชื่้บริิการิงิ่ายเพียงิแจ้งิริ้านค้าที�ริ่วมริายการิ	
สะดวก	ริวดเร็ิว	สามาริถึต้ริวจสอิบสถึานะยอิด
ผู้่อินชื่ำาริะผู้่านแอิป	UCHOOSE	 เพิ�มอิิสริะและ
ความคล่อิงิตั้วในการิบริิหาริการิใชื่้จ่ายให้งิ่าย
และต้อิบโจทย์ยิ�งิขึ่�น	ตั้�งิเป้ายอิดสินเช้ื่�อิใหม่จาก
บริิการิ	0%	เพย์เลเทอิริ์	400	ล้านบาท	ภายใน
ปี	2566	

นายเกูลนริชิาร์ด  แนกูกูลิส ผู้ ชิ่วิย
กูรรมกูารผู้จัดกูารใหิญ่่ ฝ่่ายงาน
เครือข้่ายกูารข้ายและฝ่่ายกูารตลาด
ธุรกิูจผ่อนชิ�าระ	บริิษััท	อิยุธิยา	แคปปิต้อิล	เซ
อิริ์วิสเซส	จำากัด	ผูู้้ให้บริิการิสินเช้ื่�อิส่วนบุคคล
และบัต้ริเคริดิต้ภายใต้้แบรินด์กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิย
ส	์กลา่ววา่	“ในฐานะผูู้น้ำาในธุิริกิจสินเช้ื่�อิเพ้�อิการิ
ผู้่อินชื่ำาริะ	กรุิงิศรีิเฟ์ิริส์ชื่้อิยส์	มุง่ิพัฒนาบริิการิ
อิย่างิต้่อิเน้�อิงิให้ต้อิบโจทย์ความต้้อิงิการิข่อิงิผูู้้
บริิโภคยุคใหม่	ปัจจุบัน	ภายใต้้สภาวะเศริษัฐกิจ
ที�ผัู้นผู้วนและอัิต้ริาเงิินเฟ์้อิที�เพิ�มสูงิขึ่�น	 บริิษััท
พบวา่	ผูู้บ้ริิโภคต้อ้ิงิการิทางิเล้อิกในการิจับจา่ย
สินคา้ที�ย้ดหยุน่และคลอ่ิงิตั้วยิ�งิขึ่�น	กรุิงิศรีิเฟ์ริิส์
ชื่้อิยส์จึงิได้ริ่วมม้อิกับพันธิมิต้ริแบรินด์ชัื่�นนำา
จากหลากหลายธิุริกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นอุิปกริณิ์
อิิเล็กทริอินิกส์และเคร้ิ�อิงิใชื่้ไฟ์ฟ์้า	 กล้อิงิถึ่าย
รูิป	โทริศัพท์ม้อิถ้ึอิ	สินค้าต้กแต้่งิบ้าน	สถึาบัน
เสริิมความรูิ้	 ฯลฯ	 เปิดตั้วบริิการิใหม่ล่าสุด	
“บริิการิ	 0%	 เพย์เลเทอิริ์	 (0%	 Pay	 Later)”	
บริิการิผู้่อินชื่ำาริะสินค้าผู้่านบัต้ริกรุิงิศรีิเฟ์ิริ์ส
ชื่้อิยส์ที�เพิ�มความสะดวกในการิบริิหาริการิใชื่้
จ่ายยิ�งิขึ่�น	ด้วยริะยะเวลาปลอิดชื่ำาริะ	2	ริอิบบิล
แริก	 สมาชิื่กบัต้ริสามาริถึซ้�อิสินค้ากับริ้านค้า
พันธิมิต้ริที�ริ่วมริายการิ	ณิ	วันที�ซ้�อิสินค้า	โดย

มีริะยะเวลาปลอิดชื่ำาริะ	2	เด้อิน	พริ้อิมรัิบสิทธิิ�
ผู้อ่ิน	0%	นานสูงิสุด	18	เด้อิน	ใชื่บ้ริิการิไดง้ิา่ย	ๆ 	
เพียงิแจง้ิริา้นคา้ที�ริว่มริายการิ	กอ่ินทำาริายการิ
ผู้่อินชื่ำาริะ	 ทั�งิยังิสามาริถึต้ริวจสอิบยอิดผู้่อิน
ชื่ำาริะผู้า่นแอิป	UCHOOSE	สะดวก	ริวดเริว็	เพิ�ม
อิิสริะในการิจับจ่ายด้วยทางิเล้อิกในการิผู้่อิน
ชื่ำาริะที�ชื่่วยเสริิมสภาพคล่อิงิทางิการิเงิิน	 ให้
บริิหาริการิใชื่จ้า่ยไดง้ิา่ยยิ�งิขึ่�น	โดยเนน้เจาะกลุม่
ลูกค้าวัยทำางิานที�ต้้อิงิการิเข่้าถึึงิสินค้าจำาเป็น
ที�มีริาคาค่อินข่้างิสูงิ	 ข่ณิะเดียวกันก็ต้้อิงิการิ
ความคล่อิงิตั้วในการิบริิหาริการิใชื่้จ่าย	 ทั�งินี�	
คาดว่า	บริิการิใหม่นี�น่าจะได้รัิบการิต้อิบรัิบเป็น
อิย่างิดี	 โดยบริิษััทตั้�งิเป้ายอิดสินเช้ื่�อิใหม่จาก
บริิการิ	0%	เพย์เลเทอิริ์	400	ล้านบาท	ภายใน
ปี	2566”	

“บริิการิ	0%	เพยเ์ลเทอิริ	์(0%	Pay	Later)”	โดย
กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	เป็นบริิการิผู้่อินชื่ำาริะสินค้า
ที�เพิ�มความสะดวกในการิบริิหาริการิใชื่้จ่ายยิ�งิ
ขึ่�น	 ด้วยริะยะเวลาปลอิดชื่ำาริะ	 2	 ริอิบบิลแริก	
พริ้อิมรัิบสิทธิิ�ผู้่อิน	0%	นานสูงิสุด	18	เด้อิน	ให้
บริิการิ	ณิ	ริา้นคา้พันธิมติ้ริชัื่�นนำาที�ริว่มริายการิ	
อิาทิ	HomePro,	Studio7,	BaNANA,	iStudio,	
.life,	Big	Camera,	Go!	Power,	Big	C,	Lotus,	
Aurora	Diamond,	 โริงิพยาบาลยันฮี,	 Index	
Living	Mall,	S.B	Design	Square,	Jubilee	
Diamond,	 Regent	 Diamond,	 Romrawin	
Clinic,	 Amway,	 TV	 Direct,	 ECC,	 Tutor	
House,	 Star	Maker,	 Inlingua,	Majestic	
Travel,	 Quality	 Express	 เป็นต้้น	 ลูกค้าที�
สนใจ	สามาริถึแจ้งิข่อิใชื่้บริิการิก่อินทำาริายการิ
ผู้่อินชื่ำาริะ	 ณิ	 จุดข่าย	 (ริะยะเวลาผู้่อินชื่ำาริะ
สินค้า	 และริะยะเวลาโปริโมชัื่นขึ่�นอิยู่กับริ้านค้า
ผูู้้ให้บริิการิ	ต้ริวจสอิบเง้ิ�อินไข่เพิ�มเติ้ม	ณิ	
จุดข่าย)	 บัต้ริกรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์ที�
ริ่วมริายการิ	 ได้แก่	 เอ็ิกซ์
ยู	บัต้ริเคริดิต้	ดิจิทัล,	
บัต้ริเคริดิต้กรุิงิ
ศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	
วีซ่า	 แพลทินัม,	
บัต้ริกรุิงิศรีิ

เฟ์ิริ์สชื่้อิยส์,	 บัต้ริกรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	 แคริ์,	
บัต้ริเซ็นทรัิล	 เดอิะวัน	 เฟ์ิริ์สชื่้อิยส์,	 บัต้ริโฮม
โปริ	 เฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	 และบัต้ริเมกาโฮม	 เฟ์ิริ์สชื่้อิย
ส์	ข่้อิมูลเพิ�มเติ้ม	https://bit.ly/PR-PayLater	

“สำาหรัิบภาพริวมต้ลาดสินเช้ื่�อิเพ้�อิการิผู้่อิน
ชื่ำาริะในปีนี�	คาดว่าจะมีการิแข่่งิขั่นสูงิ	เน้�อิงิจาก
มีผูู้้เล่นในต้ลาดที�หลากหลาย	 อิย่างิไริก็ดี	 ในปี
นี�	 กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	 ตั้�งิเป้าจะข่ยายความ
ริ่วมม้อิกับพันธิมิต้ริชัื่�นนำาในหลากหลายธุิริกิจ
เพ้�อิข่ยายต้ลาดสินเช้ื่�อิเพ้�อิการิผู้่อินชื่ำาริะอิย่างิ
ต้่อิเน้�อิงิ	 โดยคาดว่า	 ด้วยจุดเด่นข่อิงิกรุิงิศรีิ
เฟ์ิริ์สชื่้อิยส์	ที�มีเคร้ิอิข่่ายพันธิมิต้ริทางิธุิริกิจที�
แข็่งิแกริง่ิ	และศกัยภาพในการิพฒันานวัต้กริริม
ด้านผู้ลิต้ภัณิฑ์์และบริิการิใหม่	ๆ 	เพ้�อิต้อิบโจทย์
ลูกค้า	เชื่่น	บริิการิ	“0%	เพย์เลเทอิริ์	(0%	Pay	
Later)”	 จะชื่่วยเสริิมความแข็่งิแกริ่งิ	 และชื่่วย
ให้กรุิงิศรีิเฟ์ิริ์สชื่้อิยส์สริ้างิการิเติ้บโต้และรัิกษัา
ความเปน็ผูู้น้ำาในต้ลาดสนิเช้ื่�อิเพ้�อิการิผู้อ่ินชื่ำาริะ
ได้อิย่างิต้่อิเน้�อิงิ”	นายเกลนริิชื่าริ์ด	กล่าวสรุิป

กูรุงศรีเฟ้ิร์สชิ้อยส์
เปิดตัวิบริกูารใหิม่ ‘0% เพย์เลเทอร์’ จับมือ

พันธมิตรแบรนด์ดัง รุกูตลาดสินเช่ืิอผ่อนชิ�าระ 
ตั�งเป้ายอดสินเช่ืิอใหิม่ 400 ล้านบาท
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อินไซด์
Business

APM คว้ิารางวัิล งาน 
International Finance Awards 2022

UMI GROUP มอบเงินสมทบทุน
ซื�อเตียงผู้ป่วิย แกู่โรงพยาบาลสระบุรี

TPOLY ท�าพิธีบวิงสรวิงฯ 
กู่อสร้างห้ิางฯ เซ็นทรัล นครสวิรรค์

DTCENT บุกูญ่ี่ปุ่น! 
โชิว์ิเทคโนโลยี Smart Eye Plus

21 www.HoonInside.com  07  February 2023



สรุป
ภาพรวิมตลาด
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10 อันดับสูงสุด
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มูลค่าซื�อข้าย
ตามกูลุ่มนักูลงทุน

SET
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มูลค่าซื�อข้าย
ตามกูลุ่มนักูลงทุน

mai
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