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ECF	 เผยผลปริะกอิบการิปี	2565	ริายได้
ริวม	 1,463.40	 ล้านบาท	 กำาไริสุทธิิส่วน
ข่อิงิบริิษััทใหญ่่	 37.46	 ล้านบาท	 เล็งิจ่าย
ปันผลหุ้นละ	0.011	บาท	มอิงิแนวโนม้ธุิริกิจ
ปี	2566	สัญ่ญ่าณดี	ตัั้�งิเป้าริายได้โตั้	
12	-	15%	ชููกลยุทธ์ิดันมาร์ิจิ�นเพิิ่�ม	มุ่งิเน้น
ข่ยายตั้ลาดเฟอิร์ินิเจอิร์ิ	 แตั้กไลน์สินค้้า
ตั้กแต่ั้งิบ้าน	ปั�มริายได้	ต่ั้อิยอิดการิเติั้บโตั้

นายอารัักษ์์ สุุขสุวััสุด์ิ์� กรัรัมการั
ผู้้�จััดิ์การั บร์ัษั์ท อีสุต์์โคสุท์เฟอร์ัน์เทค 
จัำากัดิ์ (มหาชน) (ECF)	ผู้ผลิตั้และจำาหนา่ย	
เฟอิร์ินเิจอิร์ิไมป้าร์ิติั้เคิ้ลบอิร์ิดไมเ้อ็ิมดเีอิฟ
แบบปริะกอิบด้วยตั้นเอิงิ	 เฟอิร์ินิเจอิร์ิไม้
ยางิพิ่าริา	 จำาหน่ายทั�งิในและต่ั้างิปริะเทศ	
เปิดเผยถึึงิ	 ผลการิดำาเนินงิานปี	 2565	
บริิษััทมรีิายไดร้ิวมทุกกลุ่มธุิริกิจ	1,463.40	
ล้านบาท	 ลดลงิ	 128.79	 ล้านบาท	 หร้ิอิ	
8.09%	 เม้�อิเทียบกับชู่วงิเดียวกันข่อิงิปี
ก่อินที�มีริายได้ริวม	 1,592.19	 ล้านบาท	
และมีกำาไริสุทธิิส่วนข่อิงิบริิษััทใหญ่่เท่ากับ	
37.46	 ล้านบาท	 ปรัิบตัั้วลดลงิ	 26.33%	
เม้�อิเทียบกับชู่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินที�มี
กำาไริสุทธิิ	 50.85	 ล้านบาท	 โดยสาเหตุั้ที�
สำาคั้ญ่เกิดจากริายได้จากการิส่งิอิอิกที�
ลดลงิตั้ามสถึานการิณ์ด้านเศริษัฐกิจโลก
ที�กำาลังิเกิดขึ่�น

ผลปริะกอิบการิข่อิงิบริิษััทที�ปรัิบตัั้วลด
ลงิดังิกล่าวเป็นไปตั้ามริายได้จากการิส่งิ
อิอิกเป็นสำาคั้ญ่	 โดยบริิษััทมีสัดส่วนการิ
จำาหน่ายสินค้้าริะหว่างิการิส่งิอิอิกและ
จำาหน่ายภายในปริะเทศในชู่วงิปีผ่านมา	

คิ้ดเป็นสัดส่วนใกล้เคี้ยงิกันหร้ิอิ	50%	และ	
50%	ตั้ามลำาดับ	โดยมียอิดริายได้จากการิ
ส่งิอิอิกลดลงิ	 26%ข่ณะที�การิจำาหน่าย
สินค้้าภายในปริะเทศเพิิ่�มขึ่�น	 19%	 ซึ�งิมา
จากการิจำาหน่ายผลิตั้ภัณฑ์์เฟอิร์ินิเจอิร์ิที�
ทำาจากไม้ปาติั้เคิ้ลบอิร์ิด	 ไม้เอ็ิมดีเอิฟแบบ
ปริะกอิบด้วยตั้นเอิงิเพิิ่�มสูงิขึ่�น

นอิกจากนี� 	 ค้ณะกริริมการิบริิษััทมีมติั้
อินุมัติั้จ่ายปันผลปริะจำาปี	 2565	 แก่ผู้ถ้ึอิ
หุ้น	ในอัิตั้ริาหุ้นละ	0.011	บาท	หร้ิอิคิ้ดเป็น
จำานวนเงิินจ่ายปันผลเท่ากับ	 10.55	 ล้าน
บาท	 หลังิหักสำาริอิงิตั้ามกฎหมาย	 ทั�งินี�	
ริอิมติั้การิอินุมัติั้การิจ่ายเงิินปันผลจากผู้
ถ้ึอิหุ้นในชู่วงิเด้อินเมษัายนอีิกค้รัิ�งิ

นายอิารัิกษ์ั	กล่าวต่ั้อิว่า	สำาหรัิบภาพิ่ริวม
ธุิริกิจในริอิบปี	 2566	บริิษััทมุ่งิเน้นสร้ิางิ
การิเตั้ิบโตั้	พิ่ร้ิอิมเพิิ่�มค้วามสามาริถึการิ
ทำากำาไริจากธิุริกิจเฟอิริ์นิเจอิริ์	 และธิุริกิจ
พิ่ลังิงิาน	 โดยตัั้�งิเป้าริายได้ริวมเติั้บโตั้ไม่
ตั้ำ�ากว่า	12	–	15%	และตัั้�งิงิบลงิทุนสำาหรัิบ
ธุิริกิจเฟอิร์ินิเจอิร์ิ	 เพ้ิ่�อิเพิิ่�มเค้ร้ิ�อิงิจักริ
และปรัิบปรุิงิไลน์การิผลิตั้ที�เน้นการิบริิหาริ
จัดการิต้ั้นทุนให้มปีริะสิทธิิภาพิ่	ทั�งินี�ปัจจัย
สนับสนุนการิเติั้บโตั้จะมาจากการิข่ยาย
ตั้ลาดข่อิงิธุิริกิจเฟอิร์ินิเจอิร์ิทั�งิในและต่ั้างิ
ปริะเทศ	 และการิริับรู้ิส่วนแบ่งิกำาไริจาก
ธุิริกิจพิ่ลังิงิานทดแทน	 ค้าดว่าจะเริิ�มเห็น
สัดส่วนกำาไริสุทธิิค่้อิย	ๆ	ปรัิบตัั้วดีขึ่�นจาก
การิรัิบรู้ิริายได้เพิิ่�ม	 และบริิหาริจัดการิ
ต้ั้นทุนอิย่างิมีปริะสิทธิิภาพิ่

สำาหรัิบแผนการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทในปี
นี�	ธุิริกิจเฟอิร์ินเิจอิร์ิมสัีญ่ญ่าณการิเติั้บโตั้
ดีอิย่างิมีนัยสำาคั้ญ่	 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการิเปิดปริะเทศ	 หนุนกิจกริริมทางิ
เศริษัฐกิจภาค้การิให้บริิการิ	ภาค้การิท่อิงิ
เที�ยว	 ริวมถึึงิภาค้อิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์	 ส่งิ
ผลดีต่ั้อิค้วามต้ั้อิงิการิใชู้เฟอิร์ินิเจอิร์ิและ
ข่อิงิตั้กแต่ั้งิบ้านเพิิ่�มขึ่�น	จึงิเป็นโอิกาสทางิ
ธุิริกิจและค้วามท้าทายใหม่ข่อิงิบริิษััท	 ใน
การิพัิ่ฒนาผลิตั้ภัณฑ์์เฟอิร์ินิเจอิร์ิ	 เพิิ่�ม
ไลน์สินค้้าตั้กแต่ั้งิบ้านให้ตั้อิบโจทย์ค้วาม
ต้ั้อิงิการิข่อิงิกลุ่มลูกค้้าแบบค้ริบวงิจริ	
อีิกทั�งิปริิมาณค้ำาสั�งิซ้�อิลูกค้้าต่ั้างิปริะเทศ
ทยอิยสั�งิซ้�อิเข้่ามาอิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ

โดยตั้ลาดตั้่างิปริะเทศ	 ยังิสามาริถึเตั้ิบโตั้
ได้	 โดยเฉพิ่าะกลุ่มลูกค้้าปริะเทศอิินเดีย	
ญี่�ปุ�น	 มีค้ำาสั�งิซ้�อิทยอิยเข้่ามาต่ั้อิเน้�อิงิ	 ส่งิ
ผลให้บริิษััทวางิแผนเพิิ่�มกำาลังิการิผลิตั้
เพ้ิ่�อิริอิงิรัิบค้ำาสั�งิซ้�อิทั�งิต่ั้างิปริะเทศและใน
ปริะเทศที�เข้่ามาเพิิ่�มขึ่�นอิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ	 อีิก
ทั�งิยังิมีกลุ่มลูกค้้าที�มีศักยภาพิ่อิยู่ริะหว่างิ
การิเจริจาอีิกหลายริาย

สำาหรัิบธุิริกิจพิ่ลังิงิานทดแทน	ที�ผ่านมารัิบ
รู้ิส่วนแบ่งิกำาไริจากโริงิไฟฟ้าพิ่ลังิงิานแสงิ
อิาทิตั้ย์	ข่นาด	220	MW	เมอ้ิงิมนิบู	ปริะเทศ
เมยีนมาร์ิ	เฟสแริก	50	MW	เรีิยบร้ิอิยแล้ว	
โดยบริิษััทค้าดวา่จะรัิบรู้ิส่วนแบ่งิกำาไริ	เฟส	
2	(50	MW)	ภายในไตั้ริมาสที�	4	ปีนี�	ส่วน
เฟสที�	 3	 และ	 4	 อิยู่ริะหว่างิวางิแผนเพ้ิ่�อิ
ก่อิสร้ิางิให้ค้ริบโดยเร็ิวที�สุดต่ั้อิไป

ต์ั�งเป้้าป้ีนี�รัายไดิ์�โต์ 12-15% ต์ั�งเป้้าป้ีนี�รัายไดิ์�โต์ 12-15% 
ดิ์ันมารั์จั์�นเพิ่์�ม มุ�งเน�นขยายต์ลาดิ์เฟอรั์น์เจัอรั์ ดิ์ันมารั์จั์�นเพิ่์�ม มุ�งเน�นขยายต์ลาดิ์เฟอรั์น์เจัอรั์ 
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บมจ.ชัูยวัฒนา	แทนเนอิรีิ�	กรุิ�ป	หร้ิอิ	CWT	
อิวดงิบปี	 65	 กวาดริายได้การิข่ายและ
บริิการิ	 1,863.92	 ล้านบาท	 มีผลกำาไริ	
180.06	ล้านบาท	สร้ิางิสถิึติั้สูงิสุดต่ั้อิเน้�อิงิ	
เหตุั้ธุิริกิจเบาะหนังิสำาหรัิบเบาะริถึยนต์ั้ไป
ได้สวย	แถึมริายได้จากการิข่ายเร้ิอิและริถึ
โดยสาริข่นาดเล็กโตั้กว่า	197%	และบริิหาริ
ต้ั้นทุนได้อิย่างิมีปริะสิทธิิภาพิ่	ข่ณะที�บอิร์ิด
ใจดีปันผล	0.0535	บาท/หุ้น	ด้านบิ�กบอิส	
"วีริะพิ่ล	 ไชูยธีิรัิตั้ต์ั้"	 ปักหมุดริายได้ปี	 66	
เติั้บโตั้ไม่น้อิยกว่า	 10%	 จากปีก่อินจาก
ค้าดการิณ์	 3	 ธุิริกิจเสาหลัก	 "เบาะหนังิ-
โริงิไฟฟ้า-SKC"	 โตั้แกร่ิงิ	 พิ่ร้ิอิมตัั้�งิเป้า
ตุั้น	PPA	มากกว่า	50	MW	ภายในปีนี�	เพ้ิ่�อิ
เตั้รีิยม	Spin	Off		ธุิริกิจพิ่ลังิงิาน	มุ่งิสร้ิางิ
การิเติั้บโตั้อิย่างิมั�นค้งิและยั�งิย้นต่ั้อิไป
	
นายวีัรัะพิ่ล ไชยธีีรััต์ต์์ กรัรัมการั
ผู้้�จััดิ์การั บร์ัษั์ท ชัยวััฒนา แทนเนอรีั� 
กรุั�ป้ จัำากัดิ์ (มหาชน) (CWT)	เปิดเผย
ว่า	ผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทและบริิษััท
ย่อิยในปี	2565	มีริายได้จากการิข่ายและให้
บริิการิอิยู่ที�	1,863.92	ล้านบาท	
เพิิ่�มขึ่�น	 108.66	 ล้านบาท	 หร้ิอิ	 6.19%	
เทียบชู่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินมีริายได้ริวม	
1,755.26	ล้านบาท

ข่ณะที�มีผลกำาไริตั้ามการิแบ่งิปันกำาไริส่วน
ที�เป็นข่อิงิบริิษััทใหญ่่จำานวน	180.06	ล้าน
บาท	 เพิิ่�มขึ่�น	7.91	 ล้านบาท	หร้ิอิ	4.59%	
เทียบชู่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินมีผลกำาไริ	
172.15	ล้านบาท	สร้ิางิสถิึติั้สูงิสุดต่ั้อิเน้�อิงิ

"ผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯ	 สามาริถึ
เติั้บโตั้ได้อิย่างิแข่็งิแกริ่งิ	 ซึ�งิได้รัิบปัจจัย
หนุนจากธุิริกิจหลักค้้อิธุิริกิจหนังิที�ยังิค้งิ
มั�นค้งิต่ั้อิเน้�อิงิ	 โดยริายได้จากการิข่าย
สำาหรัิบเบาะริถึยนต์ั้ที�เพิิ่�มขึ่�นตั้ามจำานวน
การิผลติั้ริถึตั้ามรุ่ินที�ได้รัิบ	และมรีิายไดจ้าก
การิข่ายไฟฟ้าเป็นไปตั้ามจำานวนเมกะวัตั้ต์ั้
ที�บริิษััทได้รัิบริวม	9.90	เมกะวัตั้ต์ั้	ส่วนริาย
ได้จากการิข่ายเร้ิอิและริถึโดยสาริข่นาด
เล็กอิยู่ที�	65.15	ล้านบาท	เพิิ่�มขึ่�นถึึงิ	197%	
จากปีก่อิน	 ปริะกอิบกับด้วยการิบริิหาริ
จัดการิต้ั้นทุนได้อิย่างิมปีริะสิทธิิภาพิ่	ส่งิผล
ให้กำาไริสุทธิิเติั้บโตั้อิย่างิมีนัยสำาคั้ญ่"
	
พิ่ร้ิอิมกันนี�	 ที�ปริะชุูมค้ณะกริริมการิบริิ
ษััทฯ	 ได้มีมติั้อินุมัติั้ให้จ่ายเงิินปันผลงิวด
ปี	2565	ให้กับผู้ถ้ึอิหุ้นเป็นเงิินสด	ในอัิตั้ริา
หุ้นละ	0.0535	บาท	ริวมเป็นเงิินปันผลทั�งิ
สิ�นจำานวนไม่เกิน	33,710,517.35	บาท	โดย
กำาหนดให้ผู้ถ้ึอิหุ้นที�จะมีชู้�อิปริากฏ	ณ	 วัน
กำาหนดริายชู้�อิผู้ถ้ึอิหุ้น	(Record	Date)	ใน
วันที�	 16	 มีนาค้ม	 2566	 ขึ่�นเค้ร้ิ�อิงิหมาย	
XD	ในวันที�	15	มีนาค้ม	2566	และกำาหนดวัน
จ่ายเงิินปันผลในวันที�	23	พิ่ฤษัภาค้ม	2566

สำาหรัิบแผนการิดำาเนินงิานในปี	 2566	
บริิษััทฯ	 ตัั้�งิเป้าหมายริายได้เติั้บโตั้ไม่น้อิย
กว่า	10%	จากปีก่อิน	เน้�อิงิจากธุิริกิจเบาะ
หนงัิบริิษััทฯ	มีค้ำาสั�งิซ้�อิเข้่ามาต่ั้อิเน้�อิงิ	และ
มแีผนการิสง่ิมอิบงิานอิย่างิชัูดเจน	ข่ณะที�มี
ริายไดจ้ากธุิริกิจจำาหนา่ยไฟฟา้เข้่ามาอิย่างิ
สมำ�าเสมอิ	 ส่วนธุิริกิจ	 SKC	มีแผนการิส่งิ
มอิบงิานตั้ามกำาหนดเชู่นกัน	ทำาให้บริิษััทฯ	

เชู้�อิมั�นว่าผลงิานในปีนี�จะสามาริถึสร้ิางิ
สถิึติั้สูงิสุดเป็นปริะวัติั้การิณ์ต่ั้อิเน้�อิงิจาก
ปีก่อิน
	
พิ่ร้ิอิมกันนี�	บริิษััทฯ	ตัั้�งิเปา้หมายตั้นุสัญ่ญ่า
ซ้�อิข่ายไฟฟ้าในม้อิ	 มากกว่า	 50	 MW	
ภายในปี	 2566	 เพ้ิ่�อิเตั้รีิยมค้วามพิ่ร้ิอิม
สำาหรัิบการิ	Spin	Off	ธุิริกิจพิ่ลังิงิาน
เข้่าริะดมทุนและจดทะเบียนใน
ตั้ลาดหลักทรัิพิ่ย์ฯ	ต่ั้อิไป

อินึ�งิ	 ปัจจุบันกลุ่มบริิษััทฯ	 มีโริงิไฟฟ้าที�
ข่ายไฟเข่้าริะบบเชิูงิพิ่าณิชูย์	 (COD)	 2	
โค้ริงิการิ	ข่นาดกำาลังิการิผลิตั้	9.90	เมกะ
วัตั้ต์ั้	 และโค้ริงิการิ	 ข่นาดกำาลังิการิผลิตั้	
9.60	 เมกะวัตั้ต์ั้	 รูิปแบบโริงิไฟฟ้าชีูวมวล	
ตัั้�งิอิยู่ที�จังิหวัดสริะแก้ว	 และมีโริงิคั้ดแยก
ข่ยะเป็นเชู้�อิเพิ่ลิงิ	 RDF	 1	 แห่งิ	 กำาลังิการิ
ผลิตั้	400	ตัั้น/วัน	อิยู่ริะหว่างิพัิ่ฒนาเป็น
โริงิไฟฟ้าค้าดสามาริถึ	 COD	 ได้ภายใน
ไตั้ริมาส	3/2566	ปจัจุบันได้สัญ่ญ่าบริิหาริ
จัดการิข่ยะแล้ว	 25	 ปี	 และล่าสุดได้รัิบคั้ด
เล้อิกจากการิย้�นข้่อิเสนอิการิดำาเนินการิ
คั้ดเล้อิกเอิกชูนดำาเนินการิก่อิสร้ิางิริะบบ
การิจัดการิข่ยะเพ้ิ่�อิผลิตั้เป็นเชู้�อิเพิ่ลิงิ	
(RDF)	 และผลิตั้พิ่ลังิงิานไฟฟ้าจากเชู้�อิ
เพิ่ลิงิข่ยะมูลฝอิยข่อิงิเทศบาลตั้ำาบลกมลา
ไสย	กำาลังิการิผลิตั้	6.60	เมกะวัตั้ต์ั้	ซึ�งิค้าด
ว่าจะมีการิลงินามในสัญ่ญ่าภายในเร็ิวๆ	นี�	
พิ่ร้ิอิมกันนี�มีโค้ริงิการิที�อิยู่ริะหว่างิพัิ่ฒนา
อีิกหลายแห่งิ

คาดิ์รัายไดิ์�ป้ี66 โต์ไม�น�อยกวั�า 10% คาดิ์รัายไดิ์�ป้ี66 โต์ไม�น�อยกวั�า 10% 

ธีุรัก์จัเบาะหนังยอดิ์สุั�งซื้้�อพิุ่�งสุ�งมอบไดิ์�ต์ามแผู้น ธีุรัก์จัเบาะหนังยอดิ์สุั�งซื้้�อพิุ่�งสุ�งมอบไดิ์�ต์ามแผู้น 

รัุกต์ุนสุัญญาซื้้�อขายไฟฟ้า มากกวั�า 50 MWรัุกต์ุนสุัญญาซื้้�อขายไฟฟ้า มากกวั�า 50 MW
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UBE	 ปริะกาศแต่ั้งิตัั้�งินายสุข่สันต์ั้	 ว่อิงิชูู
วงิศ์	 ขึ่�นดำาริงิตั้ำาแหน่งิ	 ริอิงิกริริมการิผู้
จัดการิใหญ่่	 ฝ�ายบัญ่ชีูและการิเงิิน	 (Chief	
Financial	 Officer:	 CFO)	 โดยมีผลตัั้�งิแต่ั้
วันที�	1	มีนาค้ม	2566	เป็นต้ั้นไป	เสริิมแกร่ิงิ
กลยุทธ์ิด้านการิเงิิน	ตั้ามแนวคิ้ดการิดำาเนิน
ธุิริกิจแบบ	 “UBEYOND”	 ด้วยการิรัิกษัา
เสถีึยริภาพิ่ค้วามมั�นค้งิทางิพิ่ลังิงิาน	ค้วบคู่้
กับการิสริา้งิค้วามมั�นค้งิทางิอิาหาริ	ดว้ยการิ
ยกริะดับธุิริกิจแป้งิมันสำาปะหลังิให้ทะยานสู่
ธุิริกิจอิาหาริ	 ที�ใชู้นวัตั้กริริมเพ้ิ่�อิการิบริิโภค้
ที�สอิดรัิบกับพิ่ฤติั้กริริมผู้บริิโภค้ยุค้ใหม่	 ที�
ใส่ใจเร้ิ�อิงิดีต่ั้อิสุข่ภาพิ่	 ดีต่ั้อิใจ	 และดีต่ั้อิสิ�งิ
แวดล้อิม

นางสุาวัสุุรีัยสุ โควัสุุรััต์น์ ป้รัะธีาน
เจั�าหน�าที�บร์ัหารั และกรัรัมการัผู้้�จััดิ์การั
ใหญ� บมจั. อุบล ไบโอ เอทานอล หร้ัอ 
UBE	 ผู้ผลิตั้และจำาหน่ายผลิตั้ภัณฑ์์แปริริูป
จากมันสำาปะหลังิริายใหญ่่ข่อิงิปริะเทศไทย	
เปิดเผยว่า	 บริิษััทฯ	 มีค้วามยินดีอิย่างิยิ�งิใน
การิปริะกาศแต่ั้งิตัั้�งิ	นายสุข่สันต์ั้	ว่อิงิชููวงิศ์	
ขึ่�นดำาริงิตั้ำาแหนง่ิริอิงิกริริมการิผู้จดัการิใหญ่่	
ฝ�ายบัญ่ชีูและการิเงิิน	 (Chief	 Financial	
Officer)	เพ้ิ่�อิชู่วยพัิ่ฒนากลยุทธ์ิด้านการิเงิิน
และการิลงิทุน	 และร่ิวมขั่บเค้ล้�อินการิเติั้บโตั้
ตั้ามแผนกลยุทธ์ิการิดำาเนินธุิริกิจ	 ที�ค้วบคู่้
กับกลยุทธ์ิค้วามยั�งิย้นข่อิงิอิงิค์้กริแบบ	
“UBEYOND”	 ที�มุ่งิเป้าสร้ิางิการิเติั้บโตั้ที�ยก
ริะดับด้วยนวัตั้กริริม	สู่การิเป็น	Food	Tech	
Company	 ผู้นำาธุิริกิจอิาหาริเพ้ิ่�อิสุข่ภาพิ่
แห่งิอินาค้ตั้	 ซึ�งิ	 บริิษััทฯ	 เชู้�อิมั�นว่า	 ด้วย
ค้วามรู้ิ	 ค้วามสามาริถึ	 และปริะสบการิณ์ใน
การิทำางิานหลากหลายสาข่าข่อิงินายสุข่สันต์ั้	

จะชู่วยเติั้มเต็ั้มค้วามแข็่งิแกร่ิงิให้บริิษััทฯ	
สามาริถึเดินหน้าในปีที�ท้าทาย	ให้บริริลุ
เป้าหมายตั้ามแผนที�วางิไว้”

ดิ์�าน นายสุุขสัุนต์์ วั�องช้วังศ์์ CFO ข่อิงิ	
UBE	กล่าวว่า	จุดเด่นข่อิงิ	UBE	ค้้อิการิเป็น
ผู้นำาในธุิริกิจที�มากกว่า	 ผลิตั้ภัณฑ์์พิ่ลังิงิาน	
แต่ั้ยังิมีผลิตั้ภัณฑ์์ที�มีคุ้ณค่้าตั้ลอิดห่วงิโซ่	
ค้้อิ	 แป้งิมันสำาปะหลังิ	 และฟลาวมันสำาปะ
หลังิอิอิร์ิแกนิก	 ซึ�งิตั้อิบโจทย์เทรินด์ค้วาม
ต้ั้อิงิการิบริิโภค้อิาหาริเพ้ิ่�อิสุข่ภาพิ่ข่อิงิโลก	
จึงิเห็นโอิกาสที�จะผลักดันต่ั้อิยอิดผลิตั้ภัณฑ์์
อิาหาริเพ้ิ่�อิสุข่ภาพิ่แห่งิอินาค้ตั้	UBE	มีสถึานะ
การิเงิินที�แข็่งิแกร่ิงิ	 ทำาให้มีศักยภาพิ่ในการิ
ลงิทุนต่ั้อิยอิดโค้ริงิการิใหม่ๆ 	โดยข่ณะนี�อิยู่ใน
ริะหว่างิการิศึกษัา	และแสวงิหาโอิกาสต่ั้อิยอิด
ในธุิริกิจที�เกี�ยวเน้�อิงิ	เพ้ิ่�อิยกริะดับสินค้้าจาก
วัตั้ถุึดิบทางิการิเกษัตั้ริ	 ซึ�งิในปีนี�เป็นโจทย์ที�
ท้าทายในเร้ิ�อิงิข่อิงิปัจจัยภายนอิกที�กลยุทธ์ิ
ด้านการิเงิินจะต้ั้อิงิเข้่ามาชู่วยสนับสนุน	เพ้ิ่�อิ
ทำาใหแ้ผนกลยทุธ์ิการิดำาเนนิธุิริกิจเป็นไปตั้าม
เป้าหมายที�วางิไว้

ทั�งินี� 	 นายสุข่สันต์ั้	 จบการิศึกษัาริะดับ
ปริิญ่ญ่าโท	 หลักสูตั้ริบริิหาริธุิริกิจ	 จาก	
International	 University	 of	 Japan	 มี
ปริะสบการิณ์และค้วามเชีู�ยวชูาญ่ในด้านการิ
เงิิน	การิลงิทุนทั�งิในและต่ั้างิปริะเทศมาอิย่างิ
ยาวนาน	 โดยก่อินเข้่าร่ิวมงิานกับบริิษััทฯ	
นายสุข่สันต์ั้	 มีปริะสบการิณ์ในวงิการิธุิริกิจ
อิาหาริ	มากว่า	5	ปี	ในบริิษััทผลิตั้และแปริรูิป
อิาหาริทะเลและบริิษััทผลิตั้อิาหาริสัตั้ว์นำ�าชัู�น
นำา	ริวมถึึงิสถึาบันการิเงิินในต่ั้างิปริะเทศ	และ
ตั้ลาดหลักทรัิพิ่ย์แห่งิปริะเทศไทย

เม้�อิเร็ิวๆ	 นี�	 UBE	 ปริะกาศผลการิดำาเนิน
งิาน	 ปริะจำาปี	 2565	 โดยมีริายได้ริวมอิยู่ที�	
7,199.3	ล้านบาท	และมกีำาไริสุทธิิ	329.2	ล้าน
บาท	โดยตัั้�งิเป้าเติั้บโตั้ในปี	2566	อิยู่ที�	10%	
ด้วยกลยุทธ์ิการิเพิิ่�มผลิตั้ภัณฑ์์ที�ทำากำาไริสูงิ	
ริวมถึึงิเดินหน้าธุิริกิจกาแฟที�ยังิเติั้บโตั้ต่ั้อิ
เน้�อิงิ	 นอิกจากนี�	 UBE	 ยังิติั้ดอัินดับบริิษััท
จดทะเบียนที�มีการิกำากับดูแลกิจการิที�ดีใน
ริะดับ	4	ดาว	ตัั้�งิแต่ั้ปีแริกที�เข้่ารัิบการิปริะเมนิ	
สะท้อินศักยภาพิ่และค้วามมุ่งิมั�นในการิ
ดำาเนนิธุิริกิจบนหลักการิกำากับดูแลกิจการิที�ดี	
ค้ำานึงิถึึงิผลปริะโยชูน์ข่อิงิผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มเป็นสำาคั้ญ่	 และค้ริอิบค้ลุมทุกมิติั้ทั�งิ
ในด้านเศริษัฐกิจ	สังิค้ม	และสิ�งิแวดล้อิม	โดย
มบีริริษััทภิบาลเป็นพิ่้�นฐาน	ดา้นการิตั้ลาดใน
ปริะเทศ	ผลิตั้ภัณฑ์์ทาสุโกะ	ยังิได้รัิบการิตั้อิบ
รัิบจากกลุ่มค้นที�รัิกสุข่ภาพิ่และกลุ่มผู้ที�แพ้ิ่
กลูเตั้นอิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ

โดยล่าสุดได้รัิบริางิวัลการัินตีั้คุ้ณภาพิ่ค้วาม
อิร่ิอิยริะดับสากล	“2023	Superior	Taste	
Award”	ใน	4	ผลิตั้ภัณฑ์์	ได้แก่	1)	ฟลาวมัน
สำาปะหลังิอิอิร์ิแกนิก	 100%	 ได้รัิบริางิวัล	
2023	 Superior	 Taste	 Award	 3	 ดาว	
2)	 แป้งิทอิดกริอิบ	 ริสสไปซี�	 ได้รัิบริางิวัล	
2023	Superior	Taste	Award	2	ดาว	3)	
ฟลาวมันสำาปะหลังิสำาเร็ิจรูิปสำาหรัิบทำาแพิ่น
เค้้ก	 ได้รัิบริางิวัล	 2023	 Superior	 Taste	
Award	2	ดาว	และ	4)	แป้งิทอิดกริอิบ	ริส
กลมกล่อิม	 ได้รัิบริางิวัล	 2023	 Superior	
Taste	Award	1	ดาว	พิ่ร้ิอิมเดินหน้าการิวิจัย
และพัิ่ฒนา	ริวมถึึงินำานวัตั้กริริมเทค้โนโลยีมา
พัิ่ฒนาผลิตั้ภัณฑ์์ใหม่	ริวมถึึงิการิข่ยายชู่อิงิ
ทางิการิจำาหน่ายเพิิ่�มการิเข้่าถึึงิลูกค้้า	 เพ้ิ่�อิ
สร้ิางิการิเติั้บโตั้แบบก้าวกริะโดดตั้ามแนวคิ้ด	
“UBEYOND”	ที�ตัั้�งิไว้ต่ั้อิไป

ต์ั�ง สุุขสุันต์์ วั�องช้วังศ์์ต์ั�ง สุุขสุันต์์ วั�องช้วังศ์์ เป้็น CFO  เป้็น CFO 
หวัังช�วัยพิ่ัฒนากลยุทธี์ดิ์�านการัเง์นหวัังช�วัยพิ่ัฒนากลยุทธี์ดิ์�านการัเง์น

และการัลงทุนและการัลงทุน
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อิอิริิจิ�น	พิ่ร็ิอิพิ่เพิ่อิริตี์ั้�	เผยผลปริะกอิบการิ
ปี	2565	กิจกริริมการิโอินกริริมสิทธิิ�แกร่ิงิ	
18,509	ล้าน	พิ่ร้ิอิมกำาไริสุทธิิ	
All	 Time	 High	 3,775	 ล้าน	 หลังิโอิน
กริริมสิทธิิ�โค้ริงิการิข่นาดใหญ่่และเมกะโปริ
เจกต์ั้แบรินด์	"พิ่าร์ิค้	อิอิริิจิ�น"	และ	
"ดิ	 อิอิริิจิ�น"	 ได้อิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ	 ร่ิวมทุน
โค้ริงิการิที�อิยู่อิาศัยเพิิ่�มทั�งิปี	15	โค้ริงิการิ	
มลูค่้าโค้ริงิการิริวมกวา่	24,600	ลา้น	ร่ิวม
ทุนกลุ่มโริงิแริม-ศูนย์การิค้้า-ค้ลังิสินค้้า
อีิก	7	โค้ริงิการิ	มูลค่้า	REIT	ปริะมาณการิณ์
ริวม	5,500	ล้าน	ตั้อิกยำ�าค้วามมั�นใจในการิ
ดำาเนินธุิริกิจจากพัิ่นธิมิตั้ริหลากสัญ่ชูาติั้	
แบ็ค้ล็อิกยังิแกร่ิงิรัิกษัาริะดับ	40,521	ล้าน	
บอิร์ิดเค้าะจ่ายปันผลริอิบนี�เพิิ่�มอีิก	 0.57	
บาทต่ั้อิหุ้น	 หนุน	 Dividend	 Yield	 ทะลุ	
6.05%	จากริาค้าปิดเม้�อิวันที�	 27	ก.พิ่.	 ที�	
11.90	 บาท	 เตั้รีิยมปริะกาศแผนธุิริกิจปี	
2566	วันที�	7	มี.ค้.นี�	

นายพีิ่รัะพิ่งศ์์ จัร้ัญเอก ป้รัะธีาน
เจั�าหน�าที�บร์ัหารั บร์ัษั์ท ออร์ัจ์ั�น 
พิ่ร็ัอพิ่เพิ่อร์ัตี์� จัำากัดิ์ (มหาชน) หร้ัอ 
ORI ผู้พัิ่ฒนาธุิริกิจอิสังิหาริิมทริัพิ่ย์ค้ริบ
วงิจริ	 เปิดเผยว่า	 ภาพิ่ริวมผลการิดำาเนิน
งิานปี	2565	นั�น	บริิษััทมีกิจกริริมการิโอิน
กริริมสิทธิิ�โค้ริงิการิที�อิยู่อิาศัยทุกกลุ่ม	
(ริวมโค้ริงิการิ	 JV)	 อิยู่ที�	 18,509	 ล้าน
บาท	ทำาสถิึติั้สูงิที�สุดนับตัั้�งิแต่ั้ก่อิตัั้�งิบริิษััท
มา	 (All	 Time	High)	 และเติั้บโตั้ขึ่�น	 15%	
เม้�อิเทียบกับปีก่อิน	 ข่ณะเดียวกัน	 มีริาย
ได้จากธุิริกิจโริงิแริมและอ้ิ�นๆ	4,064	ล้าน

บาท	สง่ิผลใหบ้ริิษััทมกีำาไริสทุธิิอิยู่ที�	3,775	
ล้านบาท	เติั้บโตั้ถึึงิ	18%	เม้�อิเทียบกับชู่วงิ
เดียวกันข่อิงิปี	 2564	 นับเป็นการิทำาลาย
สถิึติั้กำาไริสทุธิิข่อิงิบริิษััท	(All	Time	High)	
และมอัีิตั้ริากำาไริสทุธิิ	(Net	Profit	Margin)	
อิยู่ที�ริะดับ	 24%	 ซึ�งิสูงิกว่าค่้าเฉลี�ยข่อิงิ
อุิตั้สาหกริริม	

"สถึานการิณ์เศริษัฐกิจปี	 2565	 ค่้อิยๆ	
ปรัิบตัั้วดีขึ่�นอิย่างิมีนัยสำาคั้ญ่จากการิ
ค้ลี�ค้ลายข่อิงิสถึานการิณ์	COVID-19	ส่งิ
ผลให้ค้วามมั�นใจและกำาลังิซ้�อิข่อิงิผู้บริิโภค้
ฟ้�นตัั้ว	 เม้�อิปริะกอิบกับการิตั้อิบรัิบจากผู้
บริิโภค้ทั�งิโค้ริงิการิบ้านและค้อินโดมิเนียม
คุ้ณภาพิ่ข่อิงิบริิษััทเปน็ไปตั้ามเป้าหมาย	ส่งิ
ผลให้มีการิโอินกริริมสิทธิิ�โค้ริงิการิต่ั้างิๆ	
อิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ	กลุ่มธุิริกิจโริงิแริมก็มอัีิตั้ริา
การิเข้่าพัิ่กหร้ิอิ	Occupancy	 Rate	 ที�ดี
ขึ่�นอิย่างิชัูดเจนและต่ั้อิเน้�อิงิมานับตัั้�งิแต่ั้
ปริะเทศสำาคั้ญ่ต่ั้างิ	 ๆ	 ทยอิยริีโอิเพิ่นนิ�งิ	
ภาพิ่ริวมผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทจึงิ
อิยู่ในริะดับที�น่าพึิ่งิพิ่อิใจ"	
นายพีิ่ริะพิ่งิศ์	กล่าว	

สำาหรัิบโค้ริงิการิที�อิยู่อิาศัยที�มีส่วนสำาคั้ญ่
ต่ั้อิยอิดโอินกริริมสิทธิิ�ในปี	2565	ค้้อิกลุ่ม
โค้ริงิการิข่นาดใหญ่่และเมกะโปริเจกต์ั้ที�
ทยอิยสร้ิางิเสร็ิจในปี	 2565	 อิาทิ	 กลุ่ม
โค้ริงิการิ	 ดิ	 อิอิริิจิ�น	 (The	Origin)	 เชู่น	
ดิ	อิอิริิจิ�น	ริาม	209	อิินเตั้อิร์ิเชูนจ์	(The	
Origin	Ram	209	Interchange)	และ	ดิ	
อิอิริิจิ�น	อ่ิอินนุชู	(The	Origin	Onnut)	ที�

เริิ�มโอินกริริมสิทธิิ�ตัั้�งิแต่ั้ไตั้ริมาส	 1/2565	
และ	2/2565	ตั้ามลำาดับ

จนปัจจุบันมียอิดโอินกริริมสิทธิิ�แล้วกว่า	
95%	 และ	 80%	ข่อิงิมูลค่้าโค้ริงิการิตั้าม
ลำาดับ	 กลุ่มโค้ริงิการิค้อินโดมิเนียมลักชัูว
รีิแบรินด์พิ่าริ์ค้	 อิอิริิจิ�น	 เชู่น	พิ่าริ์ค้	 อิอิริิ
จิ�น	 ทอิงิหล่อิ	 (Park	Origin	 Thonglor)	
พิ่าร์ิค้	 อิอิริิจิ�น	 ริาชูเทวี	 (Park	 Origin	
Ratchatewi)	 และ	 แฮมป์ตัั้น	 ศรีิริาชูา	
(Hampton	Sriracha)	มูลค่้าโค้ริงิการิริวม
ทั�งิ	3	โค้ริงิการิ	กว่า	16,600	ล้านบาท	ที�
ทยอิยโอินกริริมสิทธิิ�ในชู่วงิค้รึิ�งิปีหลังิ	ข่ณะ
ที�กลุ่มบา้นจัดสริริในหลากทำาเลใหมก็่สร้ิางิ
ยอิดโอินกริริมสิทธิิ�ได้อิย่างิโดดเด่น	 อิาทิ	
บริิทาเนยี	ริาชูพิ่ฤกษ์ั	นค้ริอิินทร์ิ	(Britania	
Ratchaphruek	Nakorn-In)	

นอิกจากนี�	 บริิษััทยังิได้รัิบค้วามไว้วางิใจ
ในการิเข้่าร่ิวมทุนจากพัิ่นธิมิตั้ริหลาก
สัญ่ชูาติั้อิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิในปี	 2565	 ทั�งิใน
โค้ริงิการิที�อิยู่อิาศัย	 โค้ริงิการิโริงิแริม	
ศูนย์การิค้้า	ตั้ลอิดจนโค้ริงิการิค้ลังิสินค้้า	
แบ่งิเป็นโค้ริงิการิบ้านและค้อินโดมิเนียม
จำานวน	 15	 โค้ริงิการิ	 มูลค่้าโค้ริงิการิ
ริวม	 24,630	 ล้านบาท	 โค้ริงิการิโริงิแริม	
ศูนย์การิค้้า	และค้ลังิสินค้้า	ริวม	7	โค้ริงิการิ	
มูลค่้า	 REIT	 ปริะมาณการิณ์ริวม	 5,520	
ล้านบาท	ซึ�งิในปี	2565	นี�	บริิษััทมีพัิ่นธิมติั้ริ
ใหม่ที� เ ข้่ามาร่ิวมทุนด้วยถึึงิ	 3	 บริิษััท	
สะท้อินถึึงิค้วามมั�นใจข่อิงิต่ั้างิชูาติั้ต่ั้อิการิ
ดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััท

คาดิ์ Q1/66 แนวัโน�มที�ดิ์ีเน้�อง คาดิ์ Q1/66 แนวัโน�มที�ดิ์ีเน้�อง 
หลังต์ุน Backlog ช�วังสุ์�นป้ี 65 หลังต์ุน Backlog ช�วังสุ์�นป้ี 65 

ม้ลค�ากวั�า 40,521 ลบ. เรั์�มรัับรั้�รัายไดิ์� Q1/66ม้ลค�ากวั�า 40,521 ลบ. เรั์�มรัับรั้�รัายไดิ์� Q1/66
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จากผลการิดำาเนินงิานที�ยังิทำาได้อิย่างิยอิดเยี�ยม	 ที�ปริะชุูมค้ณะกริริมการิบริิษััท	 มีมติั้เห็นชูอิบให้เสนอิตั้่อิที�ปริะชุูมผู้ถ้ึอิหุ้นสามัญ่จ่าย
ปันผลสำาหรัิบผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทงิวด	6	เด้อินที�เหล้อิข่อิงิปี	2565	ในอัิตั้ริา	0.57	บาทต่ั้อิหุ้น	หร้ิอิ	คิ้ดเป็น	Dividend	Yield	
กว่า	6.05%	จากริาค้าปิดเม้�อิวันที�	27	ก.พิ่.	ที�	11.90	บาท	เป็นเงิินปันผลจ่ายเป็นเงิินสดทั�งิสิ�นไม่เกิน	1,399	ล้านบาท	โดยขึ่�นเค้ร้ิ�อิงิหมาย	
XD	ในวันที�	8	พิ่.ค้.	2566	กำาหนดริายชู้�อิผู้ถ้ึอิหุ้นที�มสิีทธิิได้รัิบเงิินปันผล	(Record	Date)	ในวันที�	9	พิ่.ค้.	2566		และกำาหนดจ่ายปันผล
ให้แก่ผู้ถ้ึอิหุ้นภายในวันที�	25	พิ่.ค้.	2566	

นายพีิ่ริะพิ่งิศ์	กล่าวอีิกว่า	ภาพิ่ริวมเศริษัฐกจิในปี	2566	นั�น	มปัีจจยับวกที�เด่นชัูดหลายด้านเม้�อิเทยีบกบัชู่วงิ	3	ปีที�ผ่านมา	ทั�งิการิเปิด
ปริะเทศข่อิงินานาปริะเทศสำาค้ญั่แบบเตั้ม็ปีเป็นค้ริั�งิแริกในริอิบหลายปี	ส่งิผลให้เศริษัฐกิจไทยโดยเฉพิ่าะภาค้การิท่อิงิเที�ยวและโริงิแริม
ฟ้�นตั้ัว	 กำาลังิซ้�อิค้อินโดมิเนียมจากตั้่างิปริะเทศกลับมาไทย	การิเตั้ิบโตั้ข่อิงิเม้อิงิกริะจายสู่พิ่้�นที�หัวเม้อิงิตั้่างิจังิหวัดมากขึ่�น	 บริิษััทจึงิ
อิยู่ริะหว่างิการิเดนิหน้าวางิแผนงิานให้สอิดค้ล้อิงิกบัสถึานการิณ์เศริษัฐกจิและกำาลงัิซ้�อิ	ค้าดว่าจะเปิดเผยแผนการิดำาเนนิงิานปี	2566	
อิย่างิเป็นทางิการิได้ภายในชู่วงิตั้้น	มี.ค้.2566	

สำาหรัิบผลการิดำาเนนิงิานในไตั้ริมาส	1/2566	นั�น	มแีนวโน้มที�ดเีน้�อิงิจากบริิษัทัยงัิมแีบค็้ลอ็ิกที�แข่ง็ิแกร่ิงิจากสิ�นปี	2565	ถึึงิริาว	40,521	
ล้านบาท	ซึ�งิบางิส่วนจะทยอิยเริิ�มริับริู้ริายได้ในไตั้ริมาส	1/2566	นี�	ซึ�งิริวมถึึงิโค้ริงิการิริะดับลักชูัวริี�อิย่างิ	พิ่าริ์ค้	อิอิริิจิ�น	จุฬา-สาม
ย่าน	(Park	Origin	Chula-Samyan)	นอิกจากนี�	กลุ่มโค้ริงิการิพิ่าริ์ค้	อิอิริิจิ�น	ทั�งิ	2	ทำาเลที�เริิ�มโอินแล้วเม้�อิกลางิปี	2565	ยังิน่าจะมี
การิทยอิยโอินกริริมสิทธิิ�อิย่างิตั้่อิเน้�อิงิ	

คาดิ์ Q1/66 แนวัโน�มที�ดิ์ีเน้�อง คาดิ์ Q1/66 แนวัโน�มที�ดิ์ีเน้�อง 
หลังต์ุน Backlog ช�วังสุ์�นป้ี 65 หลังต์ุน Backlog ช�วังสุ์�นป้ี 65 

ม้ลค�ากวั�า 40,521 ลบ. เรั์�มรัับรั้�รัายไดิ์� Q1/66ม้ลค�ากวั�า 40,521 ลบ. เรั์�มรัับรั้�รัายไดิ์� Q1/66
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นายเจัมส์ุ แอนดิ์ร์ัวั มอร์ั ป้รัะธีานเจั�าหน�าที�บร์ัหารั บร์ัษั์ท เวัฟ เอ็นเต์อร์ัเทนเมนท์ จัำากัดิ์ 
(มหาชน) WAVE เปิดเผยว่า	ผลปริะกอิบการิข่อิงิบริิษััทฯและบริิษััทย่อิย	ปี2565

--รัายไดิ์�--

จากการิผ่อินค้ลายข่อิงิสถึานการิณ์แพิ่ร่ิริะบาดข่อิงิโริค้ติั้ดเชู้�อิไวรัิสโค้โรินา	2019	(COVID-19)	ในปี	2565	กลุ่ม	ลูกค้้า
สถึาบันสอินภาษัาข่อิงิบริิษััทมแีนวโนน้กลับมาใชู้บริิการิเพิิ่�มขึ่�นอิย่างิต่ั้อิเน้�อิงิ	โดยเฉพิ่าะอิยา่งิยิ�งิในชู่วงิไตั้ริมาสที�	4ปริะกอิบ
กับบริิษััทมีนโยบายส่งิเสริิมทางิการิตั้ลาดจากการิข่ายค้อิร์ิสเรีิยนอิอินไลน์และข่ายค้อิร์ิสเรีิยนในรูิปแบบที�มรีิะยะเวลายาว
ขึ่�น	ทำาให้ภาพิ่ริวมข่อิงิริายได้ข่อิงิธุิริกิจสอินภาษัากลับมาใกล้เคี้ยงิกับปีที�ผ่านมา	โดยกลุ่มบริิษััทฯ	มีริายได้ริวมสำาหรัิบปี	
สิ�นสุดวันที�	31	ธัินวาค้ม	2565	และ	2564	เท่ากับ	286.10	ล้านบาท	และ	286.04	ล้านบาท	ตั้ามลำาดับ

--ต์�นทุน--

ปี	2565	บริิษััทมีต้ั้นทุนจำานวน	247.97	ล้านบาท	เพิิ่�มขึ่�น	33.69	ล้านบาท	คิ้ดเป็น	16%	เน้�อิงิจากการิเพิิ่�มขึ่�นข่อิงิ	ค่้าใชู้
จ่าย	เชู่น	ค้า่สาธิาริณูปโภค้	เงิินเด้อินพิ่นกังิาน	และ	ค่้าเชู่าที�เค้ยได้รัิบส่วนลดในภาวะแพิ่ร่ิริะบาดข่อิงิโริค้ติั้ดเชู้�อิไวรัิสโค้โรินา	
2019	(COVID-19)	ในชู่วงิ	2	ปีที�ผ่านมา	กลับมาคิ้ดค่้าเชู่าในริาค้าปกติั้	และ	ด้วยบริิษััทกลับมาเปิดสาข่าที�เค้ย	ปิดไปใหม่
อีิกค้รัิ�งิ	จากเหตุั้ผลทั�งิงิหมดนี�	จึงิเป็นปัจจัยที�ทำาให้ต้ั้นทุนเพิิ่�มขึ่�น	ส่งิผลให้กลุ่มบริิษััทมีกำาไริขั่�นต้ั้น	38.12	ล้านบาท	ลดลงิ	
33.63	ล้านบาท	คิ้ดเป็น	47%	เม้�อิเทียบกับงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อิน

--กำาไรัสุุทธ์ี--

ปี	 2565	บริิษััทมีริายได้อ้ิ�นจากส่วนแบ่งิกำาไริจากบริิษััทร่ิวมจำานวนริวม	 10.87	 ล้านบาท	 เม้�อิเทียบปีก่อินที�เค้ย	ข่าดทุน	
572.66	ล้านบาท	เปลี�ยนแปลงิเพิิ่�มขึ่�น	583.53	ล้านบาท	คิ้ดเป็น	102%	บริิษััทมีค่้าใชู้จ่ายจำานวน	226.04	ล้านบาท	เพิิ่�ม
ขึ่�น	94.40	ล้านบาท	หร้ิอิเพิิ่�มขึ่�น	72%	เน้�อิงิจากมีค่้าใชู้จ่ายทางิการิตั้ลาดเพิิ่�มขึ่�น	นอิกจากนี�	การิที�บริิษััทได้มีริายการิ	ยก
หนี�ให้บริิษััทย่อิยที�ตัั้ดจำาหน่ายอิอิกไป	ส่งิผลให้มีกำาไริจากการิข่ายเงิินลงิทุนในบริิษััทย่อิยสุทธิิ	125.26	ล้านบาท	และจาก	
การิชูำาริะหนี�สถึาบันการิเงิิน	ทำาให้บริิษััทมีต้ั้นทุนการิเงิินจำานวน	13.96	ล้านบาท	ลดลงิ	9	ล้านบาท	คิ้ดเป็น	39%	ด้วยเหตุั้
ที�	กล่าวมาส่งิผลให้บริิษััทมีผลข่าดทุนสำาหรัิบปีจำานวน	65.81	ล้านบาท	ข่าดทุนลดลงิ	626.96	ล้านบาท	คิ้ดเป็น	91%	เม้�อิ
เทียบ	กับปีที�ผ่านมา

แจังงบรัวัมป้ี65 ขาดิ์ทุนลดิ์ลง 91%แจังงบรัวัมป้ี65 ขาดิ์ทุนลดิ์ลง 91%  
เหต์ุมีรัายไดิ์�อ้�นจัากสุ�วันแบ�งกำาไรัจัากบรั์ษ์ัทรั�วัมเหต์ุมีรัายไดิ์�อ้�นจัากสุ�วันแบ�งกำาไรัจัากบรั์ษ์ัทรั�วัม

-ยกหนี�ให�บรั์ษ์ัทย�อยที�ต์ัดิ์จัำาหน�ายออกไป้-ยกหนี�ให�บรั์ษ์ัทย�อยที�ต์ัดิ์จัำาหน�ายออกไป้
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นายชัูยพิิ่พัิ่ฒน์	 แก้วไตั้ริรัิตั้น์	 กริริมการิ
ผู้จัดการิ	 บริิษััท	 อิค้วา	 ค้อิร์ิเปอิเริชัู�น	
จำากัด	(มหาชูน)	หร้ิอิ	AQUA	ริายงิานต่ั้อิ
ตั้ลาดหลักทรัิพิ่ย์แห่งิปริะเทศไทย	 ถึึงิผล
การิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทฯปริะจำาปี	2565	
โดยบริิษััทฯ	มีริายได้ริวมอิยู่ที�	849.94	ล้าน
บาท	เพิิ่�มขึ่�น	562.89	ล้านบาท	เม้�อิเทียบ
กับปีที�แล้ว	 และมีกำาไริสุทธิิอิยู่ที�	 384.95	
ล้านบาท	 โตั้ขึ่�นกว่า	 14.36	%	 ซึ�งิริายได้
หลักมาจากธุิริกิจกลุ่ม	Warehouse	 เป็น
บริิการิใหเ้ชู่าพ้ิ่�นที�เก็บสินค้้าแบบทำาสัญ่ญ่า
ริะยะยาว

นายชัยพ์ิ่พัิ่ฒน์ กรัรัมการัผู้้�จััดิ์การั 
AQUA กล่าวว่า	 "ผลการิดำาเนินงิานใน
ปีที�ผ่านมาค่้อินข้่างิเป็นไปตั้ามเป้าหมายที�
ทางิบริิษััทฯ	 ได้วางิเอิาไว้	 โดยปีที�ผ่านมา
เริาปริะกาศลุยธุิริกิจกลุ่ม	Mega	 Trend	
เริิ�มจากธุิริกิจ	FinTech	ที�ได้ลงิทุนร่ิวมกับ
บริิษััท	นิวส์	เน็ตั้เวิร์ิค้	ค้อิร์ิปอิเริชัู�น	จำากัด	
(มหาชูน)	หร้ิอิ	NEWS	ซึ�งิเป็นธุิริกิจการิให้
บริิการิกู้ย้มเงิินในรูิปแบบ	Peer-to-Peer	
Lending	 (P2P)	 ในชู้�อิ	 "StockLend	 by	
NestiFly"	 จะสามาริถึเปิดตัั้วได้อิย่างิเป็น
ทางิการิและให้บริิการิได้ภายในไตั้ริมาส	
1	 ข่อิงิปีนี�	 โดยบริิษััทฯ	 เชู้�อิมั�นว่าธุิริกิจ	
Fintech	 จะสามาริถึชู่วยเสริิมค้วาม
แข็่งิแกร่ิงิทางิการิเงิินให้กับ	 AQUA	 ใน
อินาค้ตั้ได้อิย่างิแนน่อิน	ต่ั้อิมาในชู่วงิกลางิ
ปี	2565	บริิษััทฯ	ได้ริว่มกับพัิ่นธิมติั้ริที�โดด
เด่นดำาเนินธุิริกิจ	Healthcare	จากนั�นเข้่า
ศึกษัาและร่ิวมลงิทุนในกลุ่มธุิริกิจ	Logistic	

ตั้ามลำาดับ	 ซึ�งิทุกย่างิก้าวการิลงิทุนใหม่
ข่อิงิ	 AQUA	 จะเริิ�มเห็นผลตั้อิบแทนที�
ชัูดเจนในปี	2566	เป็นต้ั้นไป	"

"ด้านแผนการิดำาเนินงิานปี	 2566	 เอิงิ	
นอิกจากจะนบัถึอิยหลังิสู่การิเปิดตัั้วธุิริกิจ	
Fintech	อิย่างิเป็นทางิการิแล้ว	AQUA	ยังิ
มธุีิริกิจกลุ่มข่นส่งิและโลจสิติั้กส์ที�มแีผนจะ
ข่ยายการิลงิทุนให้ค้ริอิบค้ลุมมากยิ�งิขึ่�น	
เพ้ิ่�อิตั้อิบโจทย์การิลงิทุน	Mega	 Trend	
ตั้ามที�ตัั้�งิเป้าไว้	 โดยเริาวางิแผนให้ทุกกลุ่ม
ธุิริกิจมีค้วามเชู้�อิมโยงิและสนับสนุนซึ�งิกัน
และกัน	 สร้ิางิเป็นริะบบนิเวศน์ด้านธุิริกิจ
ที�สร้ิางิผลตั้อิบแทนอัินคุ้้มค่้าต่ั้อิทุกการิ
ลงิทุน"
			
ปัจจุบัน	 AQUA	 ดำาเนินงิานในริูปแบบ	
Holding	Company	โดยมีธุิริกิจที�ทำาริาย
ได้ให้กับกลุ่มบริิษััทฯอิย่างิมั�นค้งิและต่ั้อิ
เน้�อิงิ	ค้้อิ

1.)	 ธุิริกิจ	Warehouse	 ให้บริิการิค้ลังิ
สินค้้าให้เชู่า	

2.)	 ธุิริกิจอิสังิหาริิมทรัิพิ่ย์ให้เชู่าพ้ิ่�นที�ที�
จังิหวัดเชีูยงิใหม่	

3.)	ธุิริกิจกลุ่มพิ่ลังิงิาน	โดยการิลงิทุนผ่าน
บริิษััท	EP	หร้ิอิ	บริิษััท	อีิสเทอิร์ิน	พิ่าวเวอิร์ิ	
กรุิ�ป	จำากัด	 (มหาชูน)	นอิกจากนี�ยังิได้เข้่า
ศึกษัาและลงิทุนในกลุ่มธุิริกิจใหม่อิย่างิ	

4.)	กลุ่มธุิริกิจ	Fintech	โดยได้ร่ิวมลงิทุน
กับ	 NEWS	 หร้ิอิ	 บริิษััท	 นิวส์	 เน็ตั้เวิร์ิค้	
ค้อิร์ิปอิเริชัู�น	 จำากัด	 (มหาชูน)	 เพ้ิ่�อิรุิกสู่
บริิการิ	Peer-to-Peer	Lending	หร้ิอิ	P2P	

5.)	 ธุิริกิจกลุ่ม	 Logistic	 ที�ได้เข้่าไปลงิทุน
ใน	 บมจ.	 ไทยพิ่าริ์เซิล	 หร้ิอิ	 TP	 ซึ�งิอิยู่
ริะหวา่งิการิเตั้ริยีมตัั้วย้�นข่อิเข้่าจดทะเบยีน
ในตั้ลาดฯ	

6.)	ธุิริกิจอิาหาริและเค้ร้ิ�อิงิด้�ม	ซึ�งิเป็นแนว
การิลงิทุนใหม่ที�มอิงิว่ามีค้วามยั�งิย้นและ
สำาคั้ญ่ต่ั้อิกลุ่มผู้บริิโภค้

ทั�งินี�บริิษััท	 AQUA	 มีอัิตั้ริาส่วนริาค้าหุ้น
ต่ั้อิกำาไริสุทธิิ	(Price	to	Earnings	Ratio	
:	P/E)	ตั้ำ�าสุดอิยู่ที�ปริะมาณ	10.39	เท่า

ป้ี66 พิ่รั�อมลุยเป้ิดิ์ต์ัวัธีุรัก์จั Fintech ป้ี66 พิ่รั�อมลุยเป้ิดิ์ต์ัวัธีุรัก์จั Fintech 
และ ขยายการัลงทุนโลจั์สุต์์กสุ์ และ ขยายการัลงทุนโลจั์สุต์์กสุ์ 

เพิ่้�อต์อบโจัทย์การัลงทุน Mega Trendเพิ่้�อต์อบโจัทย์การัลงทุน Mega Trend
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นายเกรีัยงไกรั เธีียรันุกุล ป้รัะธีาน
สุภาอุต์สุาหกรัรัมแห�งป้รัะเทศ์ไทย 
เป้็นป้รัะธีานการัป้รัะชุมคณะ
กรัรัมการัรั�วัมภาคเอกชน 3 สุถาบัน 
(กกรั.) ปริะจำาเด้อินมีนาค้ม	2566	โดยมี	
นายวิศิษัฐ์	ลิ�มล้อิชูา	ริอิงิปริะธิานกริริมการิ
สภาหอิการิค้้าแห่งิปริะเทศไทย	 และนาย
ผยงิ	 ศรีิวณิชู	 ปริะธิานสมาค้มธินาค้าริ
ไทย	เป็นปริะธิานร่ิวมในการิปริะชุูม	ณ	ห้อิงิ	
grand	ballroom	1	โริงิแริม	Grand	Hyatt	
Erawan	กรุิงิเทพิ่ฯ	โดยมีการิแถึลงิข่่าวใน
ปริะเด็นต่ั้อิไปนี�

•	 เศริษัฐกิจโลกมีโอิกาสเกิดภาวะถึดถึอิย
ลดลงิด้วยแริงิสนับสนุนจากกิจกริริม
เศริษัฐกิจภาค้บริิการิที�ข่ยายตั้ัวได้	 แต่ั้
กิจกริริมภาค้การิผลิตั้ยังิหดตัั้วต่ั้อิเน้�อิงิ	
กิจกริริมทางิเศริษัฐกิจข่อิงิปริะเทศหลัก
ในเด้อินกุมภาพัิ่นธ์ิปรัิบตัั้วดีขึ่�น	 โดยได้รัิบ
ปัจจัยสนับสนุนจากภาค้บริิการิที�ปรัิบตัั้วดี
ขึ่�น	 เชู่น	 จากกิจกริริมการิเดินทางิท่อิงิ
เที�ยว	และการิก่อิสร้ิางิโดยเฉพิ่าะเศริษัฐกิจ
สหรัิฐฯที�ยังิเติั้บโตั้ได้จากภาค้บริิการิเป็น
หลัก	 ข่ณะที�อัิตั้ริาเงิินเฟ้อิอิยู่ในริะดับสูงิ
กว่าที�นกัวิเค้ริาะห์ปริะเมนิไว้	ส่งิผลใหต้ั้ลาด
กังิวลต่ั้อิการิขึ่�นอัิตั้ริาดอิกเบี�ยข่อิงิเฟดไป
อีิกริะยะหนึ�งิ	 อิย่างิไริก็ตั้ามโดยภาพิ่ริวม
กิจกริริมในฝั�งิภาค้การิผลิตั้ยังิค้งิหดตัั้วต่ั้อิ
เน้�อิงิเป็นเด้อินที�	8	ซึ�งิส่งิผลกริะทบโดยตั้ริงิ
ต่ั้อิค้วามต้ั้อิงิการิสินค้้าอุิตั้สาหกริริมตั้ลอิด
ห่วงิโซ่อุิปทาน	 สำาหรัิบการิผ่อินค้ลาย
มาตั้ริการิค้วบคุ้มโริค้ข่อิงิจีนนั�นค้าดว่า
จะส่งิผลดีต่ั้อิเศริษัฐกิจโลกชัูดเจนในชู่วงิ
ไตั้ริมาสที�	2

•	 การิส่งิอิอิกข่อิงิไทยมีแนวโน้มหดตัั้วต่ั้อิ
อีิกริะยะหนึ�งิ	 สอิดค้ล้อิงิกับการิส่งิอิอิก
ข่อิงิคู่้แข่่งิข่อิงิไทยในภูมภิาค้	เชู่น	เกาหลีใต้ั้	
และไต้ั้หวัน	 ที�มีทิศทางิหดตัั้วเชู่นเดียวกัน	
โดยได้รัิบผลกริะทบจากกิจกริริมภาค้การิ
ผลิตั้ข่อิงิโลกที�ยังิอิยู่ในภาวะหดตัั้ว	 ริวม
ถึึงิการิปรัิบสมดุลริะดับสินค้้าค้งิค้ลังิหลังิ
จากค้วามต้ั้อิงิการิสินค้้าที�ได้อิานิสงิส์จาก
โค้วิด-19	 โดยเฉพิ่าะสินค้้าเกี�ยวกับการิ	
work	from	home	ลดลงิ	ซึ�งิมีผลให้สินค้้า
บางิปริะเภทมีแนวโน้มอิยู่ในวัฏจักริสินค้้า
ชู่วงิข่าลงิ	 เชู่น	 ค้อิมพิิ่วเตั้อิร์ิและอุิปกริณ์
อิิเล็กทริอินิกส์	 นอิกจากนี�	 ริาค้าสินค้้าส่งิ
อิอิกยังิมีแนวโน้มลดลงิตั้ามทิศทางิริาค้า
สินค้้าโภค้ภัณฑ์์	 ดังินั�น	 มูลค่้าการิส่งิอิอิก
ทั�งิปี	2566	อิาจตั้ำ�ากว่าปีที�ผ่านมาได้

• 	 ค้าดว่า เศริษัฐกิจไทยจะไม่ เ กิด	
technical	 recessionแม้ว่าเศริษัฐ
กิจไทยในไตั้ริมาสที�	 4/65	 จะหดตัั้ว	
1.5%	 เทียบกับไตั้ริมาสที�	 3/65	 แต่ั้
ค้าดว่าเศริษัฐกิจไตั้ริมาส	 1/66	 จะ
ไมห่ดตัั้วต่ั้อิจนกลายเป็น	technical	
recession	 โดยการิท่อิงิเที�ยวจะ
เป็นปัจจัยหลักในการิสนับสนุน
เศริษัฐกิจในไตั้ริมาสแริกให้ฟ้�นตัั้ว
ได้และค้าดว่าจำานวนนักท่อิงิเที�ยว
ต่ั้างิชูาติั้ทั�งิปีจะเพิิ่�มสูงิถึึงิริาว	25-30	
ล้านค้น	 ซึ�งิสูงิกว่าปริะมาณการิเดิม
ที�ริาว	 22	 ล้านค้น	 ที�ปริะชุูม	
กกริ.	 จึงิค้าดการิณ์
ว่าเศริษัฐกิจไทย
ในปี	 2566	 มี
แนวโน้มข่ยาย

ตัั้วที� 	 3.0-3.5%	 ตั้ามกริอิบเดิมที� เค้ย
ปริะเมินไว้	 แม้ว่าการิส่งิอิอิกจะมีโอิกาส
หดตัั้วในกริอิบ-1.0%	 ถึึงิ	 0.0%	 เทียบกับ
ปริะมาณการิเดิมที�ค้าดว่าจะข่ยายตัั้วได้	
1.0%	ถึึงิ	2.0%	แต่ั้การิท่อิงิเที�ยวและการิขั่บ
เค้ล้�อินการิใชู้จ่ายข่อิงิภาค้รัิฐยังิเป็นปัจจัย
สนับสนุนเศริษัฐกิจ	 สำาหริับอัิตั้ริาเงิินเฟ้อิ
ทั�วไปค้าดว่าจะอิยู่ในกริอิบ	2.7	ถึึงิ	3.2%

กกรั. คาดิ์ศ์ก.ไทยป้ีนี�
มีแนวัโน�มขยายต์ัวั 3.0-3.5% 

ต์ามกรัอบเดิ์์มที�เคยป้รัะเม์นไวั�,อัต์รัาเง์นเฟ้อทั�วัไป้ 
คาดิ์อย้�ในกรัอบ 2.7 ถึง 3.2%
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กริอิบปริะมาณการิเศริษัฐกิจปี	2566	ข่อิงิ	กกริ.

•	 ที�ปริะชุูมกกริ.	 มีค้วามคิ้ดเห็นว่าเน้�อิงิจาก
ภาค้การิส่งิอิอิก	 จะมีแนวโน้มชูะลอิตัั้ว	 ตั้าม
ภาวะเศริษัฐกิจโลก	ดังินั�นเศริษัฐกิจไทยค้วริให้
ค้วามสำาคั้ญ่ในการิกริะตุ้ั้นการิบริิโภค้ภายใน
ปริะเทศ	 เร่ิงิการิใชู้จ่ายภาค้รัิฐในชู่วงิเปลี�ยน
ผ่านรัิฐบาล	ริวมทั�งิอิาศัยโอิกาสจากภาค้การิ
ท่อิงิเที�ยวที�มีการิข่ยายตัั้วต่ั้อิเน้�อิงิในชู่วงินี�	
เพ้ิ่�อิส่งิเสริิมการิท่อิงิเที�ยวที�จะกริะจายริาย
ได้สู่ชุูมชูน	 ซึ�งิจะมีส่วนชู่วยในการิขั่บเค้ล้�อิน
เศริษัฐกิจให้สามาริถึข่ยายตัั้วได้ในกริอิบ
ปริะมาณการิเศริษัฐกิจเดิม

•	 นอิกจากนี�ที�ปริะชุูมยังิแสดงิค้วามคิ้ดเห็น
เร้ิ�อิงิค้า่แริงิ	ค้วามผันผวนข่อิงิค้า่เงิินบาทและ
ต้ั้นทุนค่้าไฟฟ้าที�สูงิขึ่�น	ปัจจัยท้าทายเหล่านี�ส่งิ
ผลกริะทบกับการิดำาเนินธุิริกิจ	ซึ�งิภาค้เอิกชูน	
อิยากให้ภาค้รัิฐเปิดโอิกาสให้ภาค้เอิกชูนได้
ร่ิวมแลกเปลี�ยนแสดงิค้วามคิ้ดเห็นการิแก้ไข่
ปัญ่หา	ริวมถึึงิมมีาตั้ริการิชูว่ยเหล้อิผู้ปริะกอิบ
การิ	SME	ให้สามาริถึปรัิบตัั้วรัิบค้วามเสี�ยงิผล
จากค้วามผันผวนข่อิงิอิัตั้ริาแลกเปลี�ยน	 และ
อัิตั้ริาดอิกเบี�ยที�ทยอิยปรัิบสูงิขึ่�น

•	 ที�ปริะชุูมกกริ.	 ตั้ริะหนักถึึงิภัยหลอิกลวงิ
ทางิการิเงิินอิอินไลน์	 ที�บั�นทอินค้วามเชู้�อิมั�น

ในริะบบเศริษัฐกิจ	กิจกริริมที�ใชู้อิำานวยค้วาม
สะดวก	เชู่น	ธุิริกิจที�ใชู้	SMS	และ	เว็บไซต์ั้ลิงิค์้	
ติั้ดต่ั้อิลูกค้้า	กลายเป็นชู่อิงิทางิข่อิงิมิจฉาชีูพิ่
ในการิหลอิกให้โอินเงิินผ่านม้อิถ้ึอิเข้่าบัญ่ชีู
ม้า	หร้ิอิวอิลเล็ตั้	ซึ�งิภาค้ธุิริกิจจะทบทวนชู่อิงิ
ทางิเหล่านี�เพ้ิ่�อิป้อิงิกันภัยทางิการิเงิินที�จะ
เกิดขึ่�น	 โดยล่าสุดภาค้ธินาค้าริทยอิยลดการิ
ใชู้	SMS	ในการิติั้ดต่ั้อิลูกค้้าในริะยะนี�	โดยรูิป
แบบการิหลอิกลวงิล่าสุด	 ค้้อิ	 หลอิกให้เริา
โอินเอิงิ	 จากการิเข้่าไปฝังิตัั้วในม้อิถ้ึอิเพ้ิ่�อิสั�งิ
โอินเงิินริะยะไกล	 ปัจจุบันภาค้ธินาค้าริ	 ภาค้
โทริค้มนาค้ม	 และภาค้ตั้ลาดทุนหาแนวทางิ
ป้อิงิกันภัยในทุกรูิปแบบ	 หากร่ิางิพิ่ริะริาชู
กำาหนด	(พิ่.ริ.ก.)	มาตั้ริการิป้อิงิกันและปริาบ
ปริามอิาชูญ่ากริริมทางิเทค้โนโลยี	มผีลบังิคั้บ
ใชู้	จะชู่วยให้การิดูแลชู่วยเหล้อิปริะชูาชูนที�ตั้ก
เป็นเหย้�อิมจิฉาชีูพิ่ทำาได้ริวดเร็ิวขึ่�น	ริะงัิบค้วาม
เสียหายได้อิย่างิทันท่วงิที	 สามาริถึบล็อิก
บัญ่ชีูต้ั้อิงิสงิสัยได้	 โดยไม่ต้ั้อิงิริอิแจ้งิ
ค้วาม	 การิแก้ปัญ่หาภัยทางิการิ
เงิิน	 ต้ั้อิงิได้รัิบค้วามร่ิวม
ม้อิจากทุกภาค้ส่วน	
ค้ริอิบค้ลุมทุก
กริะบวนการิ
ตัั้�งิแต่ั้ต้ั้นจนจบ	

(end	to	end)	ตัั้�งิแต่ั้การิใชู้ม้อิถ้ึอิ	จนถึึงิการิ
โอินเงิินอิอิก	 ซึ�งิมีหน่วยงิานที�เกี�ยวข้่อิงิ	 ค้้อิ	
สำานักงิานตั้ำาริวจแห่งิชูาติั้	 ค้ณะกริริมการิ
กิจการิกริะจายเสียงิกิจการิโทริทัศน์และ
กิจการิโทริค้มนาค้มแห่งิชูาติั้	 (กสทชู.)	
กริะทริวงิดิจิทัลเพ้ิ่�อิเศริษัฐกิจและสังิค้ม	 ผู้ให้
บริิการิสัญ่ญ่าณโทริศัพิ่ท์ม้อิถ้ึอิ	 ผู้ให้บริิการิ
โซเชีูยลมีเดียต่ั้างิๆ	สำานักงิานค้ณะกริริมการิ
กำากับหลักทรัิพิ่ย์และตั้ลาดหลักทรัิพิ่ย์	(กลตั้.)	
ธินาค้าริแห่งิปริะเทศไทย	(ธิปท.)	สำานกังิาน
ป้อิงิกันและปริาบปริามการิฟอิกเงิิน	
(ปปงิ.)	 โดยภาค้ธินาค้าริเป็น
เพีิ่ยงิส่วนหนึ�งิข่อิงิการิ
แก้ปัญ่หาเท่านั�น

กกรั. คาดิ์ศ์ก.ไทยป้ีนี�
มีแนวัโน�มขยายต์ัวั 3.0-3.5% 

ต์ามกรัอบเดิ์์มที�เคยป้รัะเม์นไวั�,อัต์รัาเง์นเฟ้อทั�วัไป้ 
คาดิ์อย้�ในกรัอบ 2.7 ถึง 3.2%
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นางนันท์มนัสุ เปี้�ยมท์พิ่ย์มนัสุ ป้รัะธีาน
เจั�าหน�าที�บร์ัหารัการัลงทุน บร์ัษั์ทหลัก
ทรััพิ่ย์จััดิ์การักองทนุ ไทยพิ่าณ์ชย์ จัำากัดิ์ 
หร้ัอ SCBAM	เปิดเผยว่า	จากการิอิอิกเสนอิ
ข่ายกอิงิทุนชู่วงิที�ผ่านมา	 บริิษััทฯ	พิ่บว่านัก
ลงิทุนยังิมีค้วามต้ั้อิงิการิลงิทุนในสินทรัิพิ่ย์ที�
ปลอิดภัยต่ั้อิการิลงิทุน	ค้วบคู่้ไปกับโอิกาสได้
รัิบผลตั้อิบแทนที�สูงิขึ่�น	ซึ�งิบริิษััทฯ	ยังิค้งิเดิน
หนา้และต่ั้อิยอิดกับแผนกลยุทธ์ิการิลงิทุนกับ
ตั้ริาสาริหนี�	 ที�ทำาให้มีโอิกาสรัิบผลตั้อิบแทนที�
ดีตั้ามปัจจัยบวกจากการิปรัิบขึ่�นข่อิงิอัิตั้ริา
ดอิกเบี�ยนโยบาย	 ที�ค้วบคู่้ไปกับการิลงิทุน
ในสัญ่ญ่าอิอิปชัู�น	 (Option)	 ข่อิงิสินทรัิพิ่ย์
ที�เข้่าไปลงิทุน	 โดยบริิษััทฯ	 ยังิมีมุมมอิงิเชูิงิ
บวกต่ั้อิการิกริะจายค้วามเสี�ยงิข่อิงิพิ่อิร์ิตั้
การิลงิทุนกับทอิงิค้ำา	 ซึ�งิยังิค้งิเป็นสินทรัิพิ่ย์
ปลอิดภัย	มีค้วามผันผวนค่้อินข้่างิตั้ำ�า	ปริะกอิบ
กับในชู่วงิค้รึิ�งิปีหลังิ	ทอิงิค้ำามีปัจจัยหนุนด้าน
ริาค้าจากทิศทางิเงิินดอิลลาร์ิสหรัิฐฯ	ที�มแีนว
โน้มกลับมาอ่ิอินค้่าลงิ	 หากธินาค้าริกลางิ
สหรัิฐฯ	(Fed)	เริิ�มส่งิสัญ่ญ่าณการิชูะลอิหร้ิอิ
หยุดการิปรัิบขึ่�นข่อิงิอัิตั้ริาดอิกเบี�ยนโยบาย	
ริวมถึึงิค้วามชัูดเจนข่อิงิทิศทางิเงิินเฟ้อิ
สหรัิฐฯ	ที�อิาจจะชูะลอิตัั้วลงิ	

บ ริิ ษัั ท ฯ 	 จึ งิ เ ปิ ด เ ส น อิ ข่ า ย ก อิ งิ ทุ น	
SCBDSHARC1YG	 หร้ิอิ	 กอิงิทุนเปิดไทย
พิ่าณิชูย์	 Double	 Structured	 Complex	
Return	 1YG	 ห้ามข่ายผู้ลงิทุนริายย่อิย	 ซึ�งิ
เป็นกอิงิทุน	 Complex	 Fund	 อิายุ	 1	 ปี	 ที�
ยังิเน้นลงิทุนในตั้ริาสาริหนี�คุ้ณภาพิ่ดี	 และ
สัญ่ญ่าอิอิปชัู�น	 (Option)	 ที�มีการิจ่ายผล
ตั้อิบแทนอ้ิางิอิิงิกับริาค้าทอิงิค้ำา	Gold	spot	
(XAUUSD)	โดยจะแบ่งิสัดส่วนเงิินลงิทุนส่วน
แริกในตั้ริาสาริหนี�	 ปริะมาณร้ิอิยละ	 98.60	
ข่อิงิมูลค่้าทรัิพิ่ย์สินสุทธิิข่อิงิกอิงิทุน	 และ
จากการิที�ตั้ริาสาริหนี�มีค้วามผันผวนตั้ำ�า	 จึงิ
เป็นการิลงิทุนที�จะชู่วยลดค้วามเสี�ยงิการิ
ข่าดทุนเงิินตั้้น	 และเม้�อิถ้ึอิค้ริอิงิค้ริบกำาหนด
อิายุกอิงิทุน	 ก็ยังิมีโอิกาสได้รัิบเงิินลงิทุน
ค้้นพิ่ร้ิอิมผลตั้อิบแทน/ดอิกเบี�ย	 สำาหรัิบเงิิน

ลงิทุนส่วนที�สอิงิสัดส่วนร้ิอิยละ	 1.40	 ข่อิงิ
มูลค่้าทรัิพิ่ย์สินสุทธิิข่อิงิกอิงิทุน	 จะเป็นการิ
ลงิทุนในสัญ่ญ่าอิอิปชัู�น	 (Option)	 ที�อ้ิางิอิิงิ
กับผลตั้อิบแทนข่อิงิริาค้าทอิงิค้ำา	Gold	spot	
(XAUUSD)	 มาใชู้เป็นส่วนสร้ิางิผลตั้อิบแทน
ส่วนเพิิ่�มให้กับกอิงิทุน	โดยมีลักษัณะการิจ่าย
ผลตั้อิบแทนข่อิงิสัญ่ญ่าแบบ	twin	-win	ซึ�งิ
จะมีโอิกาสสร้ิางิผลตั้อิบแทนสูงิสุดที�เป็นไป
ได้ที�	 8.4%	 จากการิปรัิบตัั้วที�เพิิ่�มขึ่�นหร้ิอิลด
ลงิตั้ามกริอิบสูงิสุดข่อิงิดัชูนีอ้ิางิอิิงิที�	 12%	
เม้�อิเทียบกับริาค้าสินทรัิพิ่ย์อ้ิางิอิิงิ	ณ	วันเริิ�ม
ต้ั้นสัญ่ญ่า	แต่ั้หากดัชูนอ้ีิางิอิิงิมกีาริปรัิบเพิิ่�ม
ขึ่�นหร้ิอิลดลงิที�เกินกว่า	12%	ก็ยังิมโีอิกาสที�จะ
ได้รัิบผลตั้อิบแทนชูดเชูยที�	0.25%	 ได้เชู่นกัน	
โดยกอิงิทุนจะเปิดข่ายหน่วยลงิทุนค้รัิ�งิเดียว	
ริะหว่างิวันที�	1-14	มีนาค้ม	2566	นี�	ด้วยเงิิน
ลงิทุนขั่�นตั้ำ�า	500,000	บาท

นางินนัท์มนสั	กล่าวเพิิ่�มเติั้มว่า	“แม้	ดอิลลาร์ิ
สหรัิฐฯ	 จะปรัิบตัั้วแข็่งิค่้าขึ่�นในชู่วงิเด้อินที�
ผ่านมา	และส่งิผลให้ค่้าเงิินบาทอ่ิอินค่้าลงิเล็ก
น้อิย	ทำาให้มีกริะแสเงิินทุนไหลอิอิกในริะยะสั�น	
แต่ั้อิย่างิไริก็ตั้าม	 บริิษััทฯ	 มอิงิว่าชู่วงิค้รึิ�งิ
หลังิข่อิงิปี	 เงิินบาทไทยจะมีแนวโน้มกลับมา
แข็่งิค่้าได้จากการิฟ้�นตัั้วจากปัจจัยพ้ิ่�นฐาน
ทางิเศริษัฐกิจที�เข้่มแข็่งิขึ่�นจากภาค้การิท่อิงิ
เที�ยว	 ซึ�งิจะทำาให้ดุลบัญ่ชีูเดินสะพัิ่ดกลับมา
เกินดุล	 และจำานวนเงิินทุนที�มีโอิกาสไหลกลับ
เข้่าตั้ลาดการิเงิินไทยตั้ามค้วามเชู้�อิมั�นที�ปรัิบ
ดีขึ่�น	 ในข่ณะที�	 ด้านค่้าเงิินดอิลลาร์ิเอิงิ	 ก็ยังิ
มีแนวโน้มอ่ิอินค่้าในริะยะถัึดไป	 จากท่าทีการิ
ขึ่�นดอิกเบี�ยข่อิงิ	FED	เข้่าใกล้จุดสิ�นสุด	แนว
โน้มอัิตั้ริาเงิินเฟ้อิสหรัิฐฯ	 ที�เริิ�มลดลงิ	
ซึ�งิจะส่งิผลริาค้าทอิงิค้ำาปรัิบตัั้ว
สูงิขึ่�นได้	อิย่างิไริก็ดี	ค่้า
เงิินดอิลลาร์ิสหรัิฐฯ	
อิาจยังิมีค้วาม
ผันผวนในริะยะ
สั�นได้”

************************************************
กอิงิทุนมีค้วามเสี�ยงิผิดชูำาริะหนี�	 (default	
risk)	 ที�อิาจเกิดขึ่�นจากการิผิดชูำาริะหนี�ข่อิงิ
ผู้อิอิกตั้ริาสาริ/เงิินฝาก	 ซึ�งิอิาจส่งิผลให้ผู้
ลงิทุนไม่ได้รัิบเงิินต้ั้นค้้นเต็ั้มจำานวนได้	 และผู้
ลงิทุนไม่สามาริถึข่ายค้้นหน่วยลงิทุนในชู่วงิ
เวลา	1	ปี	กอิงิทุนไม่ได้ป้อิงิกันค้วามเสี�ยงิด้าน
อัิตั้ริาแลกเปลี�ยนเงิินตั้ริาต่ั้างิปริะเทศในส่วน
ผลตั้อิบแทนจากการิลงิทุนในสัญ่ญ่าซ้�อิข่าย
ล่วงิหน้า	(Derivatives)	เชู่น	สัญ่ญ่าอิอิปชัู�น	
สัญ่ญ่าวอิร์ิแรินท์	(Warrant)	ดังินั�น	ผู้ลงิทุน
จึงิมีค้วามเสี�ยงิจากอัิตั้ริาแลกเปลี�ยน

ผู้สนใจสามาริถึสอิบถึามข้่อิมูลเพิิ่�มเติั้มและ
รัิบหนังิส้อิชีู�ชูวนได้ทุกวันทำาการิที�	 บลจ.ไทย
พิ่าณิชูย์	โทริ.	02-777-7777	และผู้สนับสนุน
การิข่ายทุกริาย	หร้ิอิดูริายละเอิียดเพิิ่�มเติั้มที�	
https://scbam.info/3EzGbK8

ผลการิดำาเนินงิานในอิดีตั้	 มิได้ย้นยันผลการิ
ดำาเนินงิานในอินาค้ตั้	 ผู้ลงิทุนค้วริทำาค้วาม
เข้่าใจลักษัณะสินค้้า	 เง้ิ�อินไข่ผลตั้อิบแทน	
ค้วามเสี�ยงิ	 ริวมถึึงิค้วริข่อิค้ำาแนะนำาเพิิ่�มเติั้ม
จากผู้ปริะกอิบธุิริกิจก่อินตัั้ดสินใจลงิทุน

บลจั.ไทยพิ่าณ์ชย์
เป้ิดิ์กองทุน SCBDSHARC1YG 

ต์อบรัับควัามต์�องการัต์ลาดิ์ลงทุน 
พิ่รั�อมเสุนอขาย 1- 14 มี.ค.นี�
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อ์นไซื้ด์ิ์
Business

UAC"รัับสัุญญา PPA 
โครังการัโรังไฟฟ้าชุมชนภ้ผู้าม�าน 3MW

อนันดิ์าฯ Cheer up!! 
พิ่รั�อมเปิ้ดิ์ให�ชมห�องตั์วัอย�างบนตึ์กจัร์ัง

ครัั�งแรักที� ไอดีิ์โอ จุัฬา – สุามย�าน 3 - 5 มี.ค. 
ก�อนเข�าอย้�จัร์ังในเด้ิ์อน พิ่.ค. นี�

"วีัรัะศั์กด์ิ์� วัาน์ชวััฒน์" แห�ง TEKA 
ไดิ์�รัับรัางวััลน์ส์ุต์เก�าดีิ์เดิ์�น 

ป้รัะเภทนักบร์ัหารัภาคเอกชน ป้รัะจัำาปี้ 2565 
จัากมหาว์ัทยาลัยเกษ์ต์รัศ์าสุต์ร์ั

EXIM BANK ควั�ารัางวััล 
Best Green Bond ป้รัะเภทสุถาบันการัเง์น

จัากเวัทีรัะดัิ์บโลก 
The Asset Triple A Awards 2022
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สุรุัป้
ภาพิ่รัวัมต์ลาดิ์

22 www.HoonInside.com  02  March 2023



10 อันดัิ์บสุ้งสุุดิ์
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ม้ลค�าซ้ื้�อขาย
ต์ามกลุ�มนักลงทุน

SET
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ม้ลค�าซ้ื้�อขาย
ต์ามกลุ�มนักลงทุน

mai
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