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บริิษััท โซลาร์ิตริอน จำำากััด (มหาชน) หรืิอ 
SOLAR	เปิดเผยข้่อิมูลูจากริายงิานมูติิที�ปริะชุุมูคณะ
กริริมูการิบริิษััทครัิ�งิที�	2/2566	ต่ิอิติลาดหลักทรัิพย์
แห่งิปริะเทศไทย	เมู้�อิวันที�	28	กุมูภาพันธ์์	2566	
ที�ผ่านมูา	โดยมูีสาริะสำาคัญเกี�ยวกับการิแต่ิงิตัิ�งิ	
‘นายสิทธิ์ชัุย	 กฤชุวิวริริธ์น์’	 เข้่ารัิบติำาแหน่งิปริะธ์าน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 พร้ิอิมูขั่บเคล้�อินและสนับสนุน
อิงิค์กริเติิบโติอิย่างิก้าวกริะโดดในอุิติสาหกริริมูธุ์ริกิจ
พลังิงิาน	 โดยให้มูีผลตัิ�งิแต่ิวันที�	 1	 มูีนาคมู	 2566	
เป็นต้ินไป

โดยคณะกริริมูการิในที�ปริะชุุมูล้วนเห็นพ้อิงิต้ิอิงิกัน
ว่า	 นายสิทธิ์ชัุย	 กฤชุวิวริริธ์น์	 มีูศักยภาพและความู
เชีุ�ยวชุาญที�จะขั่บเคล้�อิน	SOLAR	มูุ่งิสู่ทิศทางิที�ดีในปี	
2566	 ในฐานะปริะธ์านเจ้าหน้าที�บริิหาริได้	 โดยนาย
สิทธิ์ชุัยเคยดำาริงิติำาแหน่งิ	 ปริะธ์านเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
และ	ปริะธ์านกริริมูการิบริิหาริ	บริิษััท	เซเว่น	ยูทิลิตีิ�ส์	
แอินด์	พาวเวอิร์ิ	จำากัด	(มูหาชุน)	ซ่�งิปริะกอิบธุ์ริกิจใน
อุิติสาหกริริมูพลังิงิานทดแทน	นอิกจากนี�	นายสิทธิ์ชัุย
ยังิมูีปริะสบการิณ์การิทำางิานในแวดวงิปริะกันภัยมูา
ไมู่น้อิยกว่า	15	ปี	ทำาให้มูีความูชุำานาญในการิบริิหาริ
จัดการิความูเสี�ยงิได้เป็นอิย่างิดี

SOLAR	 ค้อิผู้ดำาเนินธ์ุริกิจด้านการิผลิติและจำาหน่าย
แผงิเซลล์แสงิอิาทิติย์แบบต่ิางิ	 ๆ	 และให้บริิการิ
อิอิกแบบและติิดตัิ�งิริะบบผลิติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงิ
อิาทิติย์ทุกรูิปแบบ	ทั�งิในและต่ิางิปริะเทศ

ตั�ง  ตั�ง  สิิทธิิชัย กัฤชวิิวิริริธิน์สิิทธิิชัย กัฤชวิิวิริริธิน์    
ขึ้้�นแท่น CEO คนใหม่ขึ้้�นแท่น CEO คนใหม่
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TNR	ผลงิานปี	 2565	 โดดเด่น	 ทำาริายได้
จากการิข่ายถุุงิยางิอินามัูยและเจลหล่อิ
ล้�นมูียอิดข่ายริวมู	 1,852	 ล้านบาท	 และ
กำาไริสุทธิ์	 312	 ล้านบาท	 ทำาสถิุติิสูงิสุด
ใหมู่	 จากปริิมูาณการิข่ายถุุงิยางิอินามูัยปี
ที�เพิ�มูข่่�นกว่า	 157	 ล้านชิุ�นหนุนอัิติริาการิ
เดินเคร้ิ�อิงิจักริเฉลี�ยทั�งิปีอิยู่ในริะดับสูงิ
กว่า	80-90%	ค่าใชุ้จ่ายการิติลาดที�ลดลงิ	
ริวมูถุ่งิกำาไริจากอิัติริาแลกเปลี�ยน	 บอิริ์ด
เคาะจ่ายเงิินปันผลงิวดคร่ิ�งิปีหลังิอัิติริา	
0.30	บาทติอ่ิหุ้น	ส่งิสัญญาณสถุานการิณ์
ไติริมูาส	 1/2566	 สดใส	 หลังิได้รัิบอิอิเด
อิร์ิใหมู่จากงิานปริะมููล	
	
นายอมริ ดาริารัิตนโริจำน์ ปริะธิาน
เจ้ำาหน้าท่�บริิหาริ บริิษััท ไทยนิปปอน
รัิบเบอร์ิอินดัสิตร่ิ� จำำากััด (มหาชน) 
หรืิอ TNR	เปิดเผยว่า	ภาพผลการิดำาเนิน
งิานติามูงิบการิเงิินปี	 2565	 ถุ้อิเป็นปีแห่งิ
การิเติิบโติอิย่างิโดดเด่นจากริายได้และ
กำาไริที�ทำาสถิุติิสูงิสุดใหมู่	(New	High)	นับ
ตัิ�งิแติ่ก่อิตัิ�งิบริิษััทฯ	 โดยมูีริายได้จากการิ
ข่ายถุุงิยางิอินามูัยและเจลหล่อิล้�นทั�งิสิ�น	
1,852	ล้านบาท	เพิ�มูข่่�น	24%	จากปีก่อินที�
มูรีิายได้จากการิข่ายทั�งิสิ�น	1,490	ล้านบาท	
และมูกีำาไริสุทธิ์	312	ล้านบาท	เพิ�มูข่่�นอิย่างิ
ก้าวกริะโดด	จากปี	2564	
	
ปัจจัยที�สามูาริถุทำาผลปริะกอิบการินิวไฮ	
มูาจากปริิมูาณการิข่ายถุุงิยางิอินามูัยปี	
2565	ที�เพิ�มูข่่�น	15%	จากป	ี2564	กว่า	157	
ล้านชิุ�น	 (1.1	 ล้านกริอิส)	 ส่งิผลให้มูีต้ินทุน

การิผลิติต่ิอิหน่วยลดลงิจากอัิติริาการิเดิน
เคร้ิ�อิงิจักริเฉลี�ยที�อิยู่ในริะดับสูงิกว่า	 80-
90%	ติลอิดทั�งิปี	ค่าใชุ้จ่ายการิติลาดที�ลด
ลงิอิย่างิมีูนัยสำาคัญ	 ถุ่งิแมู้ว่าในไติริมูาส	
4/65	จะมีูยอิดการิข่ายจากกลุ่มูธ์รุิกิจงิาน
ปริะมููล	 (Tender)	 น้อิยกว่าที�คาดการิณ์
จากไติริมูาส	 3/65	 ซ่�งิมูาจากการิชุะลอิ
การิส่งิอิอิกไปต่ิางิปริะเทศชัุ�วคริาว	 แต่ิ
บริิษััทฯ	คาดว่ายอิดข่ายดังิกล่าวจะกลับมูา
ในไติริมูาส	1/66	และการิแสดงิผลข่าดทุน
จากอัิติริาแลกเปลี�ยนที�เป็นผลกริะทบจาก
การิลดมููลค่าลูกหนี�การิค้าต่ิางิปริะเทศ	
	
ข่ณะที�ริายได้ผลิติภัณฑ์์ถุุงิยางิอินามัูยจาก	
3	กลุ่มูธุ์ริกิจ	ส่วนใหญ่มูอัีิติริาเติิบโติอิย่างิ
แข็่งิแกร่ิงิ	โดยเฉพาะกลุ่มูธุ์ริกิจงิานปริะมูลู	
(Tender)	ที�มูยีอิดข่ายเพิ�มูข่่�นก้าวกริะโดด
เก้อิบ	68%	กลุ่มูธุ์ริกิจรัิบจ้างิผลิติ	(OEM)	
มูยีอิดข่ายเพิ�มูข่่�น	14%	สว่นกลุ่มูธุ์ริกิจภาย
ใต้ิแบรินด์สินค้าข่อิงิบริิษััท	(OBM)	มูียอิด
ข่ายในริะดับเดียวกับปีก่อิน	 อีิกทั�งิผลิติ
ภัณฑ์์เจลหล่อิล้�นก็มูยีอิดข่ายเพิ�มูข่่�นเก้อิบ	
100%	จาก	70	ล้านบาท	เป็น	134	ล้านบาท
ด้วยเชุ่นกัน	
	
จากผลการิดำาเนินงิานดังิกล่าว	 ที�ปริะชุุมู
คณะกริริมูการิ	 (บอิริ์ด)	 บริิษััทฯ	 มูีมูติิ
เสนอิที�ปริะชุุมูสามูัญผู้ถุ้อิหุ้นปริะจำาปี	
2566	 เพ้�อิพิจาริณาอินุมูัติิจ่ายเงิินปันผล
ในอัิติริาริวมู	0.5	บาทต่ิอิหุ้น	 โดยบริิษััทฯ	
ได้จ่ายเงิินปันผลริะหว่างิกาลจากงิวดผล
การิดำาเนินงิานงิวดคร่ิ�งิปีแริกข่อิงิปี	2565	

แล้วในอัิติริา	0.20	บาทต่ิอิหุ้น	คงิเหล้อิที�
จะต้ิอิงิจ่ายในงิวดนี�อีิก	 0.30	 บาทต่ิอิหุ้น	
โดยมูีกำาหนดข่่�นเคร้ิ�อิงิหมูาย	XD	วันที�	14	
มูนีาคมู	2566	นี�	และจา่ยเงิินปันผลแก่ผู้ถุ้อิ
หุ้นในวันที�	3	พฤษัภาคมู	2566	หลังิจากได้
รัิบอินุมูัติิจากผู้ถุ้อิหุ้น	
		
ทั�งินี�	 สำาหริับสถุานการิณ์	 1-2	 เด้อินข่อิงิ
ปี	2566	อิยู่ในริะดับที�ดีอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	โดย
บริิษััทฯ	 ได้รัิบคำาสั�งิซ้�อิใหมู่ในกลุ่มูธุ์ริกิจ
งิานปริะมููลจำานวน	 30	 ล้านชิุ�น	 มีูกำาหนด
ส่งิมูอิบสินค้าภายในเด้อินมูีนาคมูนี�	 ซ่�งิจะ
ทำาให้อัิติริาการิเดินเคร้ิ�อิงิจักริข่อิงิโริงิงิาน
อิยู่ในริะดับสูงิอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิติลอิดไติริมูาส	
1/2566	

“ในปีนี�บริิษััทฯ	 มูีแผนเพิ�มูยอิดข่ายอิย่างิ
ต่ิอิเน้�อิงิจากปีที�ผ่านมูา	 โดยการิมูุ่งิข่ยาย
ติลาดถุุงิยางิอินามูัยภายใต้ิแบรินด์สินค้า
ข่อิงิบริิษััทฯ	 และริับจ้างิผลิติ	 ในติลาด
สหรัิฐอิเมูริิกา	ยุโริปและโดยเฉพาะปริะเทศ
จีนที�มูีปริะชุากริกว่า	 1,400	 ล้านคนเป็น
ปริะเทศที�ใชุ้ถุุงิยางิอินามูัยมูากที�สุดในโลก	
ซ่�งิปีนี�	TNR	มีูความูพร้ิอิมูที�จะเพิ�มูการิทำา
ติลาดในปริะเทศจีน	หลังิจากทั�วโลกคลาย
ความูกังิวลต่ิอิสถุานการิณ์แพร่ิริะบาด
ข่อิงิโค	 COVID-19	 ส่งิผลปริะชุาชุนกลับ
มูาใชุ้ชีุวิติและธุ์ริกิจต่ิางิ	 ๆ	 ริวมูถุ่งิสถุาน
บันเทิงิกลับมูาเปิดบริิการิติามูปกติิ”	
นายอิมูริ	กล่าว

สิ่งสัิญญาณสิถานกัาริณ์สิ่งสัิญญาณสิถานกัาริณ์
ไตริมาสิ 1/66 สิดใสิ ไตริมาสิ 1/66 สิดใสิ 

หลังได้รัิบออเดอริ์ใหม่จำากังานปริะมูลหลังได้รัิบออเดอริ์ใหม่จำากังานปริะมูล
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นางสิาวิภััทริลดา สิง่าแสิง  ริองกัริริมกัาริผูู้้จัำดกัาริใหญ่ สิายงานกัาริเงินและบัญช่  
บริิษััท พ่ีท่ท่ โกัลบอล เคมิคอล จำำากััด (มหาชน) PTTGC	เปิดเผยว่า		อ้ิางิถุ่งิหุ้นกู้ไมู่มูีหลักปริะกัน
และไมู่ด้อิยสิทธิ์จำานวน	1,000	ล้านเหรีิยญสหรัิฐฯ	อิายุ	10	ปี	อัิติริาดอิกเบี�ยคงิที�	ร้ิอิยละ	4.40	ต่ิอิปี	ซ่�งิได้
อิอิกและเสนอิข่ายให้กับนักลงิทุน	และสถุาบันต่ิางิปริะเทศในเด้อินมูีนาคมู	2565	โดยบริิษััท	จีซี	ศูนย์บริิหาริ
เงิิน	จำากัด	ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยที�บริิษััท	พีทีที	โกลบอิล	เคมูิคอิล	จำากัด	(มูหาชุน)	(“บริิษััทฯ”)	ถุ้อิหุ้นร้ิอิยละ	
100	และหุ้นกู้ดังิกล่าวมูีบริิษััทฯ	เป็นผู้ค้ำาปริะกันหุ้นกู้ทั�งิจำานวน

บริิษััทฯ	ข่อิเรีิยนว่า	บริิษััท	จีซี	ศูนย์บริิหาริเงิิน	จำากัด	ได้ดำาเนินการิซ้�อิค้นและยกเลิกหุ้นกู้บางิส่วนข่อิงิหุ้นกู้
ฉบับ	ดังิกลา่วเป็นจำานวนเงิินทั�งิสิ�น	50	ล้านเหริยีญสหริฐัฯ	ในติลาดซ้�อิข่ายริอิงิ	สง่ิผลให	้ณ	วันที�	3	มูนีาคมู	
2566	บริิษััท	จีซี	 ศูนย์บริิหาริเงิิน	จำากัด	มูีมููลค่าหุ้นกู้สกุลเหรีิยญสหรัิฐฯ	ที�จะคริบกำาหนดในปี	2575	คงิ
เหล้อิทั�งิสิ�นจำานวน	950	ล้านเหรีิยญ	สหรัิฐฯ

เผู้ย จำ่ซ่ ศููนย์บริิหาริเงิน ซื�อคืนเผู้ย จำ่ซ่ ศููนย์บริิหาริเงิน ซื�อคืน
และยกัเลิกัห้้นกัู้บางสิ่วินขึ้องห้้นกัู้ฉบับ และยกัเลิกัห้้นกัู้บางสิ่วินขึ้องห้้นกัู้ฉบับ 

เป็นเงิน 50 ล้านเหริ่ยญสิหรัิฐฯ เป็นเงิน 50 ล้านเหริ่ยญสิหรัิฐฯ 
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ทริิสเริทติิ�งิคงิอัินดับเคริดิติอิงิค์กริ
และหุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	 ไมู่มูีหลักปริะกัน
ชุุดปัจจุบันข่อิงิ	 บริิษััท	 ดับบลิวเอิชุเอิ	
คอิร์ิปอิเริชัุ�น	 จำากัด	 (มูหาชุน)	 ที�ริะดับ	
A-	 ด้วยแนวโน้มูอัินดับเคริดิติ	 Stable	
หร้ิอิ	คงิที�	พร้ิอิมูทั�งิยังิจัดอัินดับเคริดิติ
หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกันชุุดใหมู่
ในวงิเงิินไมูเ่กิน	5	พันล้านบาทข่อิงิบริิษััท
ที�ริะดับ	 A-	 ด้วยเชุ่นกัน	 ทั�งินี�	 บริิษััทจะ
นำาเงิินที�ได้จากการิอิอิกหุ้นกู้ชุุดใหมู่ไป
ใชุ้ชุำาริะค้นหนี�เดิมู	 และ/หร้ิอิใชุ้เป็นเงิิน
ทุนหมูุนเวียนในการิดำาเนินงิาน	 ติลอิด
จนใชุ้เป็นเงิินลงิทุนข่อิงิบริิษััทและบริิษััท
ในเคร้ิอิ

อัินดับเคริดิติยังิคงิสะท้อินถุ่งิสถุานะใน
การิแข่่งิขั่นที�แข็่งิแกร่ิงิข่อิงิบริิษััทติลอิด
จนผลงิานในธุ์ริกิจพัฒนาคลังิสินค้าติามู
ความูต้ิอิงิการิข่อิงิลกูค้า	(Built-to-suit	
Warehouse)	 และธุ์ริกิจพัฒนานิคมู
อุิติสาหกริริมู	นอิกจากนี�	อัินดับเคริดิติยังิ
สะท้อินถุ่งิฐานริายได้ปริะจำาจำานวนมูากที�
บริิษััทได้รัิบจากธุ์ริกิจสินทรัิพย์ให้เชุ่า	
ติลอิดจนธุ์ริกิจให้บริิการิสาธ์าริณูปโภค	
และเงิินปันผลจากการิลงิทุนในธุ์ริกิจ
ผลิติไฟฟ้า	 กริะแสเงิินสดดังิกล่าวเมู้�อิ
ริวมูกับการิข่ายสินทรัิพย์เข้่าทรัิสต์ิเพ้�อิ
การิลงิทุนในอิสังิหาริิมูทรัิพย์	(REIT	หร้ิอิ
ทรัิสต์ิฯ)	 น่าจะชุ่วยลดผลกริะทบจาก
ความูผันผวนจากยอิดข่ายที�ดินในนิคมู
อุิติสาหกริริมูให้แก่บริิษััทได้

บริิษััทมีูผลการิดำาเนนิงิานที�นา่พอิใจในปี	
2565	จากการิที�บริิษััทสามูาริถุข่ายและ
โอินที�ดินแปลงิใหญ่ได้ในริะหว่างิปี	 ส่งิ
ผลให้ริายได้จากการิดำาเนนิงิานริวมูข่อิงิ
บริิษััทเพิ�มูข่่�น	 28.7%	 เมู้�อิเทียบกับชุ่วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อินหน้ามูาอิยู่ที�ริะดับ	
1.5	 หมู้�นล้านบาทในปี	 2565	 ในข่ณะที�
กำาไริจากการิดำาเนินงิานก่อินค่าเส้�อิมู
ริาคาและค่าตัิดจำาหน่าย	(EBITDA)	ข่อิงิ
บริิษััทก็เพิ�มูข่่�น	 5.2%	 เมู้�อิเทียบกับชุ่วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อินมูาอิยู่ที�ริะดับ	6.7	พัน
ล้านบาท	ทั�งินี�	บริิษััทมีูหนี�สินทางิการิเงิิน
อิยู่ที�ริะดับ	3.4	หมู้�นล้านบาทในปี	2565	
ซ่�งิลดลงิจากริะดับ	3.5	หมู้�นล้านบาทในปี	
2564	ในข่ณะที�อัิติริาส่วนหนี�สินทางิการิ
เงิินต่ิอิ	 EBITDA	อิยู่ที�ริะดับ	 5	 เท่าในปี	
2565	ซ่�งิลดลงิจาก	5.5	เท่าในปี	2564

ติามูข้่อิกำาหนดทางิการิเงิินข่อิงิหุ้นกู้ที�
ริะบุให้บริิษััทต้ิอิงิดำาริงิอัิติริาส่วนหนี�สินที�
มูีภาริะดอิกเบี�ยสุทธิ์ต่ิอิทุนให้ติำ�ากว่า	2.5	
เท่านั�น	ณ	สิ�นปี	2565	บริิษััทมูอัีิติริาส่วน
ดังิกล่าวอิยู่ที�	0.9	เท่า	ทริิสเริทติิ�งิคาดว่า
บริิษััทจะสามูาริถุปฏิิบัติิติามูข้่อิกำาหนด
ทางิการิเงิินดังิกล่าวได้ติลอิดชุ่วงิริะยะ
เวลาปริะมูาณการิในริะหว่างิปี	 2566-
2567

แนวิโน้มอันดับเคริดิต

แนวโน้มูอัินดับเคริดิติ	 Stable	 หร้ิอิ	
คงิที�	สะท้อินถุ่งิความูคาดหมูายข่อิงิทริิส

เริทติิ�งิว่าบริิษััทจะรัิกษัาสถุานะความูเป็น
ผู้นำาในธุ์ริกิจนคิมูอุิติสาหกริริมูและธุ์ริกิจ
พัฒนาคลังิสินค้าให้เชุ่าไว้ได้	 ติลอิดจน
สามูาริถุรัิกษัาริะดับหนี�สินให้อิยู่ในริะดับ
ที�เหมูาะสมู	

ปัจำจัำยท่�อาจำทำาให้อันดับเคริดิต
เปล่�ยนแปลง

อัินดับเคริดิติข่อิงิบริิษััทอิาจถูุกปรัิบลด
ลงิหากภาวะการิลงิทุนในภาคเอิกชุน
ถุดถุอิยลงิอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิจนส่งิผลให้ริาย
ได้และกริะแสเงิินสดจากการิดำาเนินงิาน
ข่อิงิบริิษััทอ่ิอินแอิลงิกว่าที�คาดเป็นอิย่างิ
มูาก	 นอิกจากนี�	 การิลงิทุนข่นาดใหญ่
ที�ต้ิอิงิใชุ้เงิินกู้จำานวนมูากซ่�งิจะส่งิผลให้
โคริงิสร้ิางิเงิินทุนข่อิงิบริิษััทอ่ิอินแอิลงิ
และลดทอินความูสามูาริถุในการิชุำาริะหนี�	
จนส่งิผลให้อัิติริาส่วนหนี�สินทางิการิเงิิน
ต่ิอิ	EBITDA	เกินกว่าริะดับ	7	 เท่าอิย่างิ
ต่ิอิเน้�อิงิ	 ก็จะส่งิผลลบต่ิอิอัินดับเคริดิติ
ข่อิงิบริิษััท

ในทางิติริงิข้่ามู	อัินดับเคริดิติข่อิงิบริิษััท
อิาจได้รัิบการิปรัิบเพิ�มูข่่�น	 หากบริิษััท
สามูาริถุสร้ิางิกริะแสเงิินสดได้มูากข่่�น
อิย่างิมูีนัยสำาคัญและยั�งิย้นในข่ณะที�
งิบดุลก็ปรัิบตัิวดีข่่�นและอัิติริาส่วนหนี�สิน
ทางิการิเงิินต่ิอิ	 EBITDA	 อิยู่ที�ริะดับติำ�า
กว่า	5	เท่าอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ

ทริิสิเริทติ�ง  จัำดอันดับเคริดิตห้้นกัู้ทริิสิเริทติ�ง  จัำดอันดับเคริดิตห้้นกัู้

ไม่ด้อยสิิทธิิฯวิงเงินไม่เกิัน 5 พัีนลบ. ไม่ด้อยสิิทธิิฯวิงเงินไม่เกิัน 5 พัีนลบ. 
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เกัณฑ์์กัาริจัำดอันดับเคริดิตท่�เก่ั�ยวิข้ึ้อง

-	เกณฑ์์การิจัดอัินดับเคริดิติธุ์ริกิจทั�วไป,	
15	กริกฎาคมู	2565

-	 อัิติริาส่วนทางิการิเงิินที�สำาคัญและการิปริับปรุิงิตัิวเลข่
ทางิการิเงิินสำาหรัิบธุ์ริกิจทั�วไป,	11	มูกริาคมู	2565

-	เกณฑ์์การิจัดอัินดับเคริดิติติริาสาริหนี�,	15	มูถุิุนายน	2564

บริิษััท	ดับบลิวเอิชุเอิ	คอิร์ิปอิเริชัุ�น	จำากัด	(มูหาชุน)	(WHA)
อัินดับเคริดิติอิงิค์กริ:	A-

อันดับเคริดิตตริาสิาริหน่�:
	
WHA234A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
1,100	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2566	 A-

WHA234B:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
1,000	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2566	A-

WHA237A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
2,050	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2566	A-

WHA23OA:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
328	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2566	 A-

WHA244A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
1,000	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2567	A-

WHA244B:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
2,000	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2567	A-

WHA247B:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
1,450	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2567	 A-

WHA253A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
2,500	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2568	A-

WHA257A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
500	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2568	 A-

WHA25OA:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
2,380	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2568	A-

WHA264A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
400	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2569	 A-

WHA264B:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
1,000	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2569	A-

WHA273A:	หุ้นกู้ไมู่ด้อิยสิทธิ์	ไมู่มูีหลักปริะกัน	
4,000	ล้านบาท	ไถุ่ถุอินปี	2570	A-

ห้้นกู้ัไม่ด้อยสิิทธิิ ไม่ม่หลักัปริะกััน ในวิงเงิน
ไม่เกิัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภัายใน 5 ปี A-

แนวโน้มูอัินดับเคริดิติ:	Stable

ทริิสิเริทติ�ง  จัำดอันดับเคริดิตห้้นกัู้ทริิสิเริทติ�ง  จัำดอันดับเคริดิตห้้นกัู้

ไม่ด้อยสิิทธิิฯวิงเงินไม่เกิัน 5 พัีนลบ. ไม่ด้อยสิิทธิิฯวิงเงินไม่เกิัน 5 พัีนลบ. 
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GULFลงิทุน	24.99%	ในโคริงิการิโริงิไฟฟ้า
พลังิงิานลมูนอิกชุายฝัั่�งิทะเลริะยะเริิ�มูต้ิน	
ข่นาดกำาลังิการิผลิติ	1,500	 เมูกะวัติต์ิ	 ใน
สหริาชุอิาณาจักริ	 เล็งิงิเป้าจะมีูกำาลังิการิ
ผลิติจากโคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลังิงิานลมู
นอิกชุายฝัั่�งิทะเล	 5หมู้�นเมูกะวัติต์ิ	 ภายใน
ปี	2573	และเพ้�อิบริริลุเป้าหมูายการิปล่อิย
ก๊าซเร้ิอินกริะจกเป็นศูนย์		ภายในปี	2593

นางสิาวิย้พีาพิีน วัิงวิิวัิฒน์ ปริะธิาน
เจ้ำาหน้าท่�บริิหาริด้านกัาริเงิน   บริิษััท 
กััลฟ์์ เอ็นเนอร์ิจ่ำ ด่เวิลลอปเมนท์ 
จำำากััด (มหาชน) GULF เปิดเผยว่า			
ว่า	 Gulf	 International	 Holding	 Pte.	
Ltd.	 (“GIH)	 ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยที�บริิษััทฯ	
ถุ้อิหุ้นในสัดส่วนร้ิอิยละ	100	 ได้เข้่าซ้�อิหุ้น
ทางิอ้ิอิมูใน	 โคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลังิงิาน
ลมูนอิกชุายฝัั่�งิทะเล	 Outer	 Dowsing	
Offshore	Wind	Project	(“โคริงิการิฯ”)	
ในสัดส่วนร้ิอิยละ	 24.99	 โดยการิริ่วมูทุน
กับ	Green	Investment	Group	(“GIG”)	
ซ่�งิเป็นกอิงิทุนที�มูีความูเชีุ�ยวชุาญด้าน
การิลงิทุนในโคริงิการิพลังิงิานสะอิาด	
(Specialist	 Green	 Investor)	 โดยอิยู่
ภายใต้ิการิจัดการิข่อิงิ	Macquarie	Asset	
Management	 โดย	GIG	 ถุ้อิหุ้นทางิอ้ิอิมู
ใน	โคริงิการิฯ	ในสัดส่วนร้ิอิยละ	25.01	และ
ส่วนที�เหล้อิอีิกร้ิอิยละ	 50.00	 ถุ้อิหุ้นโดย	
TotalEnergies	 (“TotalEnergies”)	 ซ่�งิ
เป็นบริิษััท	พลังิงิานริะดับโลกที�มูสีำานกังิาน
ใหญ่ตัิ�งิอิยู่ในปริะเทศฝั่รัิ�งิเศส	

ทั�งินี�	GIH	ได้ลงิทุนในโคริงิการิฯ	ไปแล้วเป็น
จำานวนเงิินปริะมูาณ90.7	ล้านปอินด์
โคริงิการิดังิกล่าว	 เป็นโคริงิการิโริงิไฟฟ้า
พลังิงิานลมูนอิกชุายฝัั่�งิทะเลที�อิยู่ริะหว่างิ
การิพัฒนาในริะยะเริิ�มูต้ิน	 โดยมูีกำาลังิ	
การิผลิติ	 1,500	 เมูกะวัติต์ิ	 ตัิ�งิอิยู่นอิก
ชุายฝัั่�งิ	Lincolnshire	ทางิภาคติะวันอิอิก
ข่อิงิสหริาชุอิาณาจักริ	 ในทะเลเหน้อิติอิน
ใต้ิ	 (Southern	North	Sea)	 โดยเป็นการิ
พัฒนาร่ิวมูกันริะหว่างิ	 TotalEnergies	
และ	Corio	Generation	ซ่�งิเป็นผู้เชีุ�ยวชุาญ
ในธุ์ริกิจ	พลังิงิานลมูนอิกชุายฝัั่�งิทะเลภาย
ใต้ิ	GIG	ทั�งินี�	โคริงิการิฯ	ได้รัิบสิทธิ์ในการิ
ใชุ้ที�ดินในทะเล	 (Seabed	 Rights)	 โดย
ผ่านการิคัดเล้อิก	 ผู้ได้รัิบสิทธิ์เชุ่าที�ดินใน
ทะเล	 ริอิบที�	 4	 เมู้�อิต้ินปี	 2564	 และได้ลงิ
นามูในข้่อิติกลงิการิเชุ่าที�ดินดังิกล่าวกับ	
The	 Crown	 Estate	 ในเด้อินมูกริาคมู	
2566	 เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	 ซ่�งินับว่าเป็น
ก้าวสำาคัญต่ิอิการิพัฒนาโคริงิการิฯ	

ทั�งินี�	โคริงิการิฯ	มีูแผนที�จะเข้่าร่ิวมู	ปริะมููล
ริาคาค่าไฟภายใติ้	 CD	 (Contracts	 for	
Difference)	โดยโคริงิการิฯ	จะข่ายไฟฟ้า

เข่้าริะบบโคริงิข่่ายไฟฟ้าข่อิงิริัฐบาล	
สหริาชุอิาณาจักริที�รัิบปริะกันริาคาแบบ
คงิที�เป็นริะยะเวลา	 15	 ปี	 หร้ิอิ	 ลงินามู
ในสัญญาซ้�อิข่ายไฟฟ้าริะหว่างิเอิกชุน	
(Private	Power	Purchase	Agreement)	
กับลูกค้าอิงิค์กริ	 หร้ิอิ	 ข่ายไฟฟ้าให้กับ
ติลาดซ้�อิข่ายไฟฟ้าแบบเสรีิ	 (Merchant	
Market)	และ	คาดว่าจะเริิ�มูเปิดดำาเนินการิ
เชิุงิพาณิชุย์ในปลายปี	2572	

ทั�งินี�	 เมู้�อิโคริงิการิฯ	 ก่อิสร้ิางิแล้วเสร็ิจจะ
ถุ้อิเป็นหน่�งิในโคริงิการิ	โริงิไฟฟ้าพลังิงิาน
ลมูนอิกชุายฝัั่�งิทะเลที�มูีข่นาดใหญ่ที�สุดใน
สหริาชุอิาณาจักริ	 และจะมูีบทบาทสำาคัญ
ต่ิอิความูมูุ่งิมูั�นข่อิงิข่อิงิ	 รัิฐบาลสหริาชุ
อิาณาจักริที�ตัิ�งิเป้าจะมีูกำาลังิการิผลิติจาก
โคริงิการิโริงิไฟฟา้พลังิงิานลมูนอิกชุายฝั่ั�งิ
ทะเล	50,000	เมูกะวัติต์ิ	ภายในปี	2573	และ
เพ้�อิบริริลุเป้าหมูายการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกเป็นศูนย์	 (Net-Zero	 Emissions)	
ภายในปี	2593

การิลงิทุนในครัิ�งินี�	ถุ้อิเป็นจุดเริิ�มูต้ินข่อิงิ
บริิษััทฯ	ในการิเข้่าสู่ติลาดพลงัิงิานลมูนอิก
ชุายฝัั่�งิทะเลข่อิงิสหริาชุอิาณาจักริ	 และ
สอิดคล้อิงิกับกลยุทธ์์ข่อิงิบริิษััทฯ	 ในการิ
ข่ยายธุ์ริกิจโริงิไฟฟ้าพลังิงิานหมูุนเวียน	
นอิกจากนี�	ยังิชุ่วยใหบ้ริิษััทฯ	สามูาริถุผนก่
กำาลังิที�แข็่งิแกร่ิงิกับบริิษััทพลังิงิานริะดับ
โลกที�มูากด้วยปริะสบการิณ์ได้อีิกด้วย

Hooninside

ควัิกั 90.7 ล้านปอนด์ควัิกั 90.7 ล้านปอนด์
ลงท้นพีลังงานลมฯ 1.5 พัีนเมกัฯ ลงท้นพีลังงานลมฯ 1.5 พัีนเมกัฯ 

ในสิหริาชอาณาจัำกัริในสิหริาชอาณาจัำกัริ
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PRTR	เคาะริาคาข่าย	IPO	ที�หุ้นละ	
7.2	 	 บาท	 เติรีิยมูเปิดให้นักลงิทุนจอิงิ
ซ้�อิวันที�	8	–	10	มูีนาคมูนี�	มูั�นใจผลติอิบ
รัิบดี	 จากปัจจัยพ้�นฐานธุ์ริกิจแข็่งิแกร่ิงิ	
เป็นผู้นำา	 Total	 HR	 Solutions	พร้ิอิมู
นำาเงิินริะดมูทุนริอิงิรัิบการิเติิบโติข่อิงิ
ธุ์ริกิจหลัก	 และการิติ่อิยอิด	 S-Curve	
ใหมู่ๆ	 ปริะเดิมูข่่าวดี	 ด้วยการิปริะกาศ
ร่ิวมูทุนกับพันธ์มูติิริ	ข่ยายการิให้บริิการิ
ด้านซอิฟติ์แวร์ิ	 Human	 Capital	
Management	 หนุนความูคริบวงิจริ	
และเข้่าไปสู่ธุ์ริกิจไฮมูาร์ิจิ�น

บริิษััท	พีอิาร์ิทีอิาร์ิ	กรุ๊ิป	จำากัด	(มูหาชุน)	
หร้ิอิ	PRTR	 เสนอิข่ายหุ้นสามูัญเพิ�มูทุน
ต่ิอิปริะชุาชุนเป็นครัิ�งิแริก	(IPO)	จำานวน	
150,000,000	 หุ้น	มููลค่าที�ติริาไว้หุ้นละ	
0.50	 บาท	 หร้ิอิคิดเป็นปริะมูาณ	 25%	
ข่อิงิจำานวนหุ้นทั�งิหมูดภายหลังิ	 IPO	 ใน
ครัิ�งินี�	 ได้แต่ิงิตัิ�งิ	 บริิษััทหลักทรัิพย์	 เค
จีไอิ(ปริะเทศไทย)	จำากัด	(มูหาชุน)	เป็นผู้
จัดการิการิจัดจำาหนา่ยและรัิบปริะกันการิ
จำาหนา่ย	พร้ิอิมูแต่ิงิตัิ�งิ	บริิษััทหลักทรัิพย์	
เอิเซีย	 พลัส	 จำากัด	 ,บริิษััทหลักทรัิพย์	
ฟินันเซีย	ไซรัิส	จำากัด	(มูหาชุน)	,	บริิษััท
หลักทรัิพย์	กรุิงิไทย	เอ็ิกซ์สปริิงิ	จำากัด	,	
บริิษััทหลักทรัิพย์	หยวนต้ิา(ปริะเทศไทย)	
จำากัด	และ	บริิษััทหลกัทรัิพย์	ทรีินตีีิ�	จำากัด	
เป็นผู้ร่ิวมูจัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิ
จำาหน่ายหุ้นสามัูญเพิ�มูทุน

นางสิาวิส้ิวิิมล ศูร่ิโสิภัาจิำต ผูู้้ช่วิย
กัริริมกัาริผูู้้จัำดกัาริ บริิษััทหลักัทรัิพีย์ 
เคจ่ำไอ (ปริะเทศูไทย) จำำากััด (มหาชน) 
ในฐานะที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิิน	 และผู้
จัดการิการิจัดจำาหน่ายและรัิบปริะกัน
การิจำาหน่าย	เปิดเผยว่า	บริิษััท	พีอิาร์ิที
อิาร์ิ	กรุ๊ิป	จำากัด	 (มูหาชุน)	หร้ิอิ	PRTR	
ได้กำาหนดริาคาเสนอิข่าย	 IPO	 ที� หุ้น
ละ	 7.2	 บาท	 จะเปิดให้นักลงิทุนจอิงิซ้�อิ
ในวันที�	 8	 -10	 มูีนาคมูนี�	 และคาดว่าจะ
เข้่าจดทะเบียนในติลาดหลักทรัิพย์แห่งิ
ปริะเทศไทย	 (SET)	 ในวันที�	 15	 มูีนาคมู	
2566	 ในหมูวดธุ์ริกิจบริิการิเฉพาะกิจ	
(PROF)

สำาหรัิบริาคาหุ้นสามูัญที�เสนอิข่ายหุ้นละ	
7.2	บาท	ถุ้อิเป็นริะดับริาคาที�เหมูาะสมู	คิด
เป็นอัิติริาส่วนริาคาต่ิอิกำาไริสุทธิ์	 (P/E)	
ที�ปริะมูาณ	 16.3	 เท่า	 โดยคำานวณกำาไริ
สุทธิ์ต่ิอิหุ้นจากผลการิดำาเนินงิานในชุ่วงิ	
4	ไติริมูาสล่าสุด	(ตัิ�งิแต่ิวันที�	1	มูกริาคมู	
2565	ถุ่งิวันที�	31	ธั์นวาคมู	2565)	ซ่�งิ
เท่ากับ	199.4	ล้านบาท	หาริด้วยจำานวน
หุ้นสามูัญทั�งิหมูดข่อิงิบริิษััทฯ	ก่อินการิ
เสนอิข่ายหุ้นในครัิ�งินี�	 ซ่�งิเท่ากับ	 450.0	
ล้านหุ้น	 ทั�งินี�	 PRTR	 พิจาริณานำา	 P/E	
ข่อิงิ	 คู่เทียบในติลาดหลักทรัิพย์แห่งิ
ปริะเทศไทย	 ในชุ่วงิ	 30	 ถุ่งิ	 120	 วัน
ทำาการิ	ตัิ�งิแต่ิวันที�	22	สิงิหาคมู	2565	ถุ่งิ
วันที�	13	กุมูภาพันธ์์	2566	มูาเป็นข้่อิมููล

ปริะกอิบการิเปรีิยบเทียบ	 ซ่�งิมูีค่าเฉลี�ย	
P/E	อิยู่ริะหว่างิ	27.7	-	28.6	เท่า

อิย่างิไริก็ดี	PRTR	พร้ิอิมูเดินหน้าจัดงิาน
โริดโชุว์	นำาเสนอิข้่อิมูลูสรุิปการิเสนอิข่าย
หุ้น	 IPO	 ต่ิอินักลงิทุนริายย่อิย	 ชูุปัจจัย
พ้�นฐานที�แข็่งิแกร่ิงิ	 เป็นบริิษััทชัุ�นนำาใน
การิให้บริิการิด้านทรัิพยากริบุคคลริาย
ใหญ่ในปริะเทศ	 ที�ให้บริิการิแบบคริบ
วงิจริ	 มูีลูกค้ากริะจายตัิวอิยู่ในหลาก
หลายอุิติสาหกริริมู	 และมีูพนักงิานทุก
ริะดับ	ด้วยลักษัณะธุ์ริกิจริายได้เป็นแบบ	
Recurring	Income	ทำาให้มูีความูยั�งิย้น
ในการิรัิบรู้ิริายได้	 ข่ณะที�ธุ์ริกิจหลักทางิ
ด้าน	Outsource	 มูีความูแข็่งิแกร่ิงิ	 มูี
กลุ่มูลูกค้าหลักที�ใชุ้บริิการิ	PRTR	อิย่างิ
ต่ิอิเน้�อิงิมูาเป็นริะยะเวลาหลายปีและมูี
การิต่ิอิอิายุสัญญากับ	 PRTR	 มูาอิย่างิ
ต่ิอิเน้�อิงิ	 อีิกทั�งิ	 บริิษััทฯ	 ใชุ้เทคโนโลยี
เพ้�อิการิจัดการิที�มูีปริะสิทธิ์ภาพ	 และ
ริอิงิริบัการิต่ิอิยอิดธ์รุิกิจแบบ	S-Curve	
ริวมูทั�งิ	 ความูพร้ิอิมูในการิเติิบโติไปกับ
อุิติสาหกริริมูที�มูีแนวโน้มูการิเติิบโติสูงิ	
เชุ่น	 ธุ์ริกิจโทริคมูนาคมู	 ธุ์ริกิจสินค้า
เคร้ิ�อิงิใชุ้ไฟฟ้า	 โทริศัพท์มู้อิถุ้อิ	 ริวมู
ทั�งิ	 ธุ์ริกิจไอิที	 และอีิคอิมูเมูิร์ิซ	 ทำาให้แมู้
ในชุ่วงิโควิด	 PRTR	 สามูาริถุรัิกษัาการิ
เติิบโติไดใ้นทุกปี	และความูสามูาริถุในการิ
ทำากำาไริที�ดีข่่�น

Hooninside

เคาะริาคา IPO 7.2 บาทต่อห้้น เคาะริาคา IPO 7.2 บาทต่อห้้น 
เปิดจำองซื�อ 8 - 10 ม่.ค. เปิดจำองซื�อ 8 - 10 ม่.ค. 
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ด้าน นางสิาวิริิศูริา เจำริิญพีานิช 
ปริะธิานเจ้ำาหน้าท่�บริิหาริ บริิษััท 
พ่ีอาร์ิท่อาร์ิ กัร้ิ�ป จำำากััด (มหาชน) 
หรืิอ PRTR	 กล่าวว่า	 PRTR	 ค้อิ
ผู้เชีุ�ยวชุาญในการิให้บริิการิด้าน
ทรัิพยากริบุคคลอิย่างิคริบวงิจริ	(Total	
HR	Solutions)	ก่อิตัิ�งิมูาแล้ว	30	ปี	กลุ่มูผู้
บริิหาริถุ้อิเป็นกลุ่มูผู้ที�คริำ�าหวอิดในธุ์ริกิจ
บริิการิจัดหาและสริริหาพนักงิาน	 และ
เป็นแริงิขั่บเคล้�อินที�สำาคัญที�ทำาให้	PRTR	
สามูาริถุก้าวเข้่าสู่การิเป็นหน่�งิในผู้นำา
ธุ์ริกิจด้านการิใหบ้ริิการิจดัจ้างิพนกังิาน	
(Outsourcing	 Services)	 และสริริหา
บุคลากริ	 (Recruitment	 Services)	
ชัุ�นนำาข่อิงิปริะเทศ	โดยปัจจุบัน	PRTR	มีู
พนักงิานในบริิษััทมูากกว่า	 500	คน	มูี
บุคลากริในกลุ่มูธุ์ริกิจ	Outsource	ริาว	
15,000	คน	 และการิให้ความูสำาคัญกับ
ริะบบฐานข้่อิมููลทำาให้มูีจำานวนผู้สมูัคริ
ที�เป็นกลุ่มู	 Active	 Candidate	 ใน
ริะบบมูากกว่า	 500,000	คน	 ชุ่วยเพิ�มู
ปริะสิทธิ์ภาพในการิสริริหาและให้บริิการิ
ได้อิย่างิริวดเร็ิว	และมูีปริะสิทธิ์ภาพ

สำาหรัิบการิเสนอิข่ายหุ้น	 IPO	 ในครัิ�งิ
นี�	 PRTR	 จะนำาเงิินที�ได้จากการิริะดมูทุน
จำานวนปริะมูาณ	 1,042	 ล้านบาท	 (หลังิ
หักค่าใชุ้จ่ายที�เกี�ยวข้่อิงิ)	 เพ้�อิใชุ้สำาหริับ
จ่ายค้นหนี�สินเงิินกู้ย้มูจากสถุาบันการิ

เงิิน	521	ลา้นบาท	เพ้�อิลดติน้ทุนทางิการิ
เงิิน	 และใชุ้เป็นเงิินทุนหมูุนเวียน	 521	
ล้านบาท	 เพ้�อิริอิงิรัิบการิเติิบโติและการิ
ข่ยายธุ์ริกิจ	เน้�อิงิจาก	รูิปแบบการิดำาเนนิ
ธุ์ริกิจข่อิงิ	 PRTR	 จะต้ิอิงิจ่ายเงิินเด้อิน
และค่าติอิบแทนล่วงิหน้าให้พนักงิาน	
Outsource	ก่อิน	และเรีิยกเก็บค่าดำาเนนิ
การิจากลูกค้าภายหลังิ	 ดังินั�น	 การิมีู
กริะแสเงิินสดที�เพียงิพอิ	จะทำาให้	PRTR	
มูีความูพร้ิอิมูในการิข่ยายฐานลูกค้าไป
ในกลุ่มูอุิติสาหกริริมูที�มูีโอิกาสเติิบโติสูงิ
มูากข่่�น	เชุ่น	กลุ่มูโริงิแริมู	ท่อิงิเที�ยว	และ
กลุ่มูไอิที	 อีิกทั�งิ	 ด้วยวิสัยทัศน์	 PRTR	
เป็นอิงิค์กริด้านบุคลากริอัินดับ	 1	 ใน
ภูมูิภาคเอิเชีุยติะวันอิอิกเฉียงิใต้ิ	ปัจจุบัน	
PRTR	ถุ้อิเป็นผู้นำาในปริะเทศไทย	และได้
รัิบการิยอิมูรัิบจากผู้ใชุ้บริิการิในหลาก
หลายธ์ุริกิจ	 บริิษััทฯ	 ต้ิอิงิการิยกริะดับ	
PRTR	 ไปสู่สากล	 ให้เป็นที�รู้ิจักต่ิอิลูกค้า
ต่ิางิชุาติิมูากข่่�น	 เงิินริะดมูทุนครัิ�งินี�	 จ่งิ
เสริิมูแกร่ิงิฐานทุน	 ปูทางิสู่โอิกาสใหมู่ๆ	
ในอินาคติ	

นอิกจากนี�	 ล่าสุด	 PRTR	 ได้ลงินามูใน
สัญญาการิร่ิวมูลงิทุนกับบริิษััท	 ไอิแอิมู	
คอินซัลติิ�งิ	จำากัด	

โดยจะร่ิวมูดำาเนนิธ์รุิกิจ	Human	Capital	
Management	 Program	 ผ่านบริิษััท

ย่อิยค้อิบริิษััท	 พินโน	 โซลูชัุ�นส์	 จำากัด	
โดย	 PRTR	 ถุ้อิหุ้น	 60%	 และ	 I	 AM	
ถุ้อิหุ้นอีิก	 40%	 ซ่�งิ	 PINNO	 ได้จัดตัิ�งิ
เรีิยบร้ิอิยแล้วในเด้อินกุมูภาพันธ์์ที�ผ่าน
มูา	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 50	 ล้านบาท	
โดยความูร่ิวมูมู้อินี�จะรุิกเข้่าไปสู่ธุ์ริกิจ	
software	as	a	service	 เน้�อิงิจากวัน
นี�	 PRTR	 ให้บริิการิลูกค้าอิยู่แล้ว	 แต่ิ
ในอินาคติถุ้าลูกค้าต้ิอิงิการิเทคโนโลยี
เข้่ามูาชุ่วยสนับสนุนการิบริิหาริงิาน
ด้าน	 HR	 ก็จะเป็นโอิกาสในการิสร้ิางิ
ริายได้	 และเป็นธุ์ริกิจที�เข้่ามูาเพิ�มูความู
สามูาริถุการิทำากำาไริในริะดับสูงิ		ซ่�งิพาร์ิ
ทเนอิร์ิข่อิงิ	PRTR	ค้อิ	I	AM	เป็นบริิษััท
ที�มูีความูเชีุ�ยวชุาญทางิด้านไอิที	 โดย
เฉพาะการิพัฒนาซอิฟต์ิแวร์ิและให้คำา
ปร่ิกษัาด้านซอิฟต์ิแวร์ิ	และเป็นผู้พัฒนา
ซอิฟต์ิแวร์ิ	 “IPOP”	 ซ่�งิเป็นซอิฟต์ิแวร์ิ	
Human	 Capital	 Management	 ที�	
PINNO	จะซ้�อิเข้่ามูาเพ้�อิให้บริิการิธุ์ริกิจ
ใหมู่นี�แก่ลูกค้าต่ิอิไป	 กลุ่มูผู้ถุ้อิหุ้นใหญ่
ข่อิงิ	I	AM	ค้อิกลุ่มู	TIS	INTEC	Group	
ปริะเทศญี�ปุ�น	ซ่�งิเป็นบริิษััทจดทะเบียนใน
ติลาดหลักทรัิพย์ปริะเทศญี�ปุ�นและเป็น
หน่�งิในบริิษััท	 IT	 ชัุ�นนำาในปริะเทศญี�ปุ�น	
ปริะกอิบธุ์ริกิจการิบริิหาริและเป็นผู้ให้
บริิการิด้านเทคโนโลยีสาริสนเทศ	คลาวด์	
การิพัฒนาซอิฟต์ิแวร์ิ	โซลูชัุ�นทางิธุ์ริกิจ	
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ในปี	2565	กลุ่มู	TIS	INTEC	Group	มีู
ริายได้กว่า	120,000	ล้านบาท	และกำาไริ
สุทธิ์กว่า	 10,000	 ล้านบาทเป็นผู้ร่ิวมู
ลงิทุนที�	PRTR	เห็นว่ามูีศักยภาพในการิ
ต่ิอิยอิดธุ์ริกิจใหมู่ร่ิวมูกัน

ด้านผลการิดำาเนินงิานข่อิงิ	 PRTR	 ใน
ชุ่วงิ	3	ปีที�ผ่านมูา	มูแีนวโน้มูการิเติิบโติที�
ดี	 แมู้ว่าเศริษัฐกิจข่อิงิปริะเทศไทยจะหด
ตัิวจากสถุานการิณ์	COVID-19	แต่ิริาย
ได้จากการิให้บริิการิข่อิงิ	PRTR	ริะหว่างิ
ปี	2563-2565	ยังิคงิสามูาริถุเติิบโติต่ิอิ
เน้�อิงิเฉลี�ยต่ิอิปี	(CAGR)	ที�	12.1%	มูีริาย
ได้จากการิให้บริิการิ	4,866.3		ล้านบาท	
5,555.9	ล้านบาท	และ	6,111.7	ล้านบาท	
ติามูลำาดับ	 มีูกำาไริสุทธิ์สำาหรัิบปี	 2563-
2565	เท่ากับ	120.7	ลา้นบาท	183.2	ลา้น
บาท	และ	199.4	ล้านบาท	โดยริายได้ส่วน
ใหญ่เกิดจากลูกค้าในปริะเทศไทย

โดยสัดส่วนริายได้ปี	 2565	 แบ่งิติามู
ปริะเภทธุ์ริกิจ	ได้แก่	ธุ์ริกิจ	Outsource	
สัดส่วน	 95.9%	 ธุ์ริกิจ	 Recruitment	
3.8%	และ	ธุ์ริกิจ	Integrated	Learning	
Service	 0.2%	 ข่อิงิริายได้ริวมู	 และ
มูีอัิติริากำาไริสุทธิ์	 3.3%	 มูีอัิติริาผล
ติอิบแทนผู้ถุ้อิหุ้น	 (ROE)	 อิยู่ที�	 51.9%	
เน้�อิงิจากการิเพิ�มูข่่�นจากการิข่ยายฐาน
ริายได้ทั�งิลูกค้าเก่าและลูกค้าใหมู่	
	
สำาหรัิบโคริงิสร้ิางิผู้ถุ้อิหุ้น	ณ	13	กุมูภาพันธ์์	
2566	 และภายหลังิการิเสนอิข่ายหุ้นต่ิอิ
ปริะชุาชุน	ปริะกอิบด้วย	กลุ่มูคุณริิศริา	
เจริิญพานชิุ	สัดส่วนก่อินและหลงัิ	IPO	อิยู่
ที�	21.4%	และ	17.8%	ติามูลำาดับ	และกลุ่มู
คุณจารุิวริริณ	สัดส่วนก่อินและหลังิ	IPO	
อิยู่ที�	22.4%	และ	7.5%	ติามูลำาดับ	ส่วนที�
เหล้อิค้อิผู้ถุ้อิหุ้นริายอ้ิ�นๆ	

ทั�งินี�	 ณ	 วัน	 IPO	 จะมูีการิซ้�อิข่ายหุ้น	
PRTR	 บนกริะดานริายใหญ่	 (Big	 Lot)	
ในริาคา	IPO	โดยบริิษััท	เจ	มูาร์ิท	จำากัด	
(มูหาชุน)	ติกลงิจะซ้�อิหุ้น	PRTR	จำานวน	
90,000,000	 หุ้น	 คิดเป็นสัดส่วน	 15%	
ข่อิงิจำานวนหุ้นที�จำาหน่ายได้แล้วทั�งิหมูด
ข่อิงิ	PRTR	ภายหลังิ	 IPO	จากผู้ถุ้อิหุ้น
เดิมูข่อิงิ	PRTR	จำานวน	3	ริาย	(คุณพอิล	
เดวิด	ชุอินดี�,	คุณจารุิวริริณ	พานิชุเจริิญ	
และ	คุณริิชุาร์ิด	ฮิวจ์	 เบนเนติ)	ในริาคา
เท่ากับริาคา	IPO	และจะนำาหุ้นข่อิงิ	PRTR	
ทั�งิจำานวนดังิกล่าวฝั่ากในบัญชีุซ้�อิข่าย
หลักทรัิพย์กับบริิษััทหลักทรัิพย์	 เคจีไอิ	
(ปริะเทศไทย)	 จำากัด	 (มูหาชุน)	 อ้ิางิอิิงิ
เกณฑ์์	 Silent	 Period	 ติามูข้่อิบังิคับ
ติลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย
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กรุิงิศรีิ	 (ธ์นาคาริกรุิงิศรีิอิยุธ์ยา	 จำากัด	
(มูหาชุน)	 และบริิษััทในเคร้ิอิ)	 เดินหน้ารุิก
ติลาดสินเชุ้�อิในปริะเทศฟิลิปปินส์	 ผ่าน	 เอิ
สบี	ไฟแนนซ์	(SB	Finance)	ธุ์ริกิจสินเชุ้�อิ
เพ้�อิริายย่อิย	 ซ่�งิเป็นบริิษััทร่ิวมูทุนริะหว่างิ
กรุิงิศรีิ	และซีเคียวริิตีิ�	แบงิก์	คอิร์ิปอิเริชัุ�น	
(SBC)	 สถุาบันการิเงิินชัุ�นนำาในปริะเทศ
ฟิลิปปินส์	 พร้ิอิมูสนับสนุนผู้ปริะกอิบการิ	
‘เดนิหนา้สู่อิาเซยีนกับกรุิงิศริ’ี	(Go	ASEAN	
with	 krungsri)	 ติอิกยำ�าจุดย้นในการิเป็น	
“ธ์นาคาริแห่งิภูมูิภาค”	

นายพีงษั์อนันต์ ธิณัติไตริ ปริะธิาน
กัล่้มธ้ิริกิัจำลูกัค้าริายย่อยและลูกัค้า
บ้คคล ธินาคาริกัร้ิงศูร่ิอย้ธิยา จำำากััด 
(มหาชน) BAY 	 กล่าวว่า	 กรุิงิศรีิเดิน
หน้าข่ยายธุ์ริกิจสู่ริะดับภูมูิภาคอิาเซียนมูา
อิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	เพ้�อิวางิริากฐานข่อิงิการิเป็น
ธ์นาคาริแห่งิภูมูิภาคให้แข็่งิแกร่ิงิ	 สำาหรัิบ
ฟิลิปปินส์	กรุิงิศรีิ	และเอิสบี	ไฟแนนซ์	คอิมู
ปานี	อิิงิค์	(SB	Finance	Company,	Inc.	
หร้ิอิ	 SBF)	 ซ่�งิเป็นบริิษััทร่ิวมูทุนริะหว่างิ
กรุิงิศรีิ	และซีเคียวริิตีิ�	แบงิก์	คอิร์ิปอิเริชัุ�น	
(SBC)	 สถุาบันการิเงิินชัุ�นนำาในปริะเทศ
ฟิลิปปินส์	ทำางิานร่ิวมูกันในการิพัฒนาและ
ส่งิมูอิบผลิติภัณฑ์์สินเชุ้�อิเพ้�อิริายย่อิยที�มูี
คุณภาพแก่ผู้บริิโภคในปริะเทศฟิลิปปินส์	

ทั�งินี�	ฟิลิปปินส์เป็นปริะเทศที�มูปีริะชุากริกวา่	
111	 ล้านคน	 ซ่�งิมูากเป็นอัินดับที�	 12	 ข่อิงิ
โลก	 และคาดว่าจะมูีอัิติริาการิเติิบโติข่อิงิ	
GDP	เฉลี�ยที�ริะดับ	6.0	–	8.0%	ในริะหว่างิ
ปี	2566	–	2571	โดยมีูปัจจัยสำาคัญจากการิ
เพิ�มูข่่�นข่อิงิเงิินโอินจากแริงิงิานฟิลิปปินส์
ในต่ิางิปริะเทศที�ชุ่วยกริะตุ้ินการิจับจ่าย
ใชุ้สอิย	 และการิบริิโภคภายในปริะเทศ	 และ
อีิกหน่�งิอุิติสาหกริริมูดาวรุ่ิงิข่อิงิฟิลิปปินส์	

ค้อิธุ์ริกิจรัิบจ้างิบริิหาริจัดการิธุ์ริกิจ	
(Business	Process	Outsourcing)	ได้แก่	
บริิการิลูกค้าสัมูพันธ์์	 (Call	Center)	 และ
บริิการิเกี�ยวกับสาริสนเทศ	(IT	Services)	
ซ่�งิเป็นธุ์ริกิจที�มูแีนวโน้มูการิเติิบโติต่ิอิเน้�อิงิ	
จากการิที�ฟิลิปปินส์มูีแริงิงิานที�มูีทักษัะ
ภาษัาอัิงิกฤษัที�ดีและมูีค่าจ้างิอิยู่ในริะดับติำ�า	
ริวมูถุ่งิการิสนับสนุนจากภาครัิฐบาลทั�งิใน
แง่ินโยบายสิทธิ์ปริะโยชุน์ทางิภาษีัและการิ
สนบัสนนุด้านโคริงิสริา้งิพ้�นฐาน		ฟิลิปปินส์
จ่งิกลายเป็นติลาดที�น่าจับติามูอิงิ	 และมูี
โอิกาสทางิธุ์ริกิจมูากมูาย

โอิกาส	 และศักยภาพในการิเติิบโติทางิ
เศริษัฐกิจข่อิงิฟิลิปปินส์	ปริะกอิบไปด้วย

●	 แผนโคริงิสร้ิางิพ้�นฐาน	ภายใต้ินโยบาย	
“Build,	 Better,	More”	 ริวมูทั�งิหมูดกว่า	
100	โคริงิการิ	อิาทิ	การิก่อิสร้ิางิงิานโยธ์า	
ท่าอิากาศยาน	 ริวมูถุ่งิริะบบข่นส่งิมูวล
ชุนอ้ิ�นๆ	 เป็นต้ิน	 โดยคาดว่าจะชุ่วยกริะตุ้ิน
เศริษัฐกิจผ่านการิลงิทุนและการิสร้ิางิงิาน
จำานวนมูาก

	●	 ธุ์ริกิจการิส่งิอิอิกมูคีวามูแข็่งิแกร่ิงิ	และ
อัิติริาการิข่ยายติัวค่อินข้่างิสูงิ	 โดยเฉพาะ
สินค้าอิิเล็กทริอินิกส์	 และสินค้าอุิติสาหกริ
ริมูอ้ิ�นๆ

●	 อุิติสาหกริริมูการิทอ่ิงิเที�ยวกำาลังิฟ้�น
ตัิว	และเติิบโติ	หลังิได้รัิบผลกริะทบ
จากโควิด-19

ด้วยศักยภาพ
ในการิเติิบโติ
ทางิเศริษัฐกิจ	
ปริะกอิบกับ

ความูเชีุ�ยวชุาญในติลาดฟิลิปปินส์ข่อิงิซี
เคียวริิตีิ�	 แบงิก์	 และผู้นำาทางิธุ์ริกิจสินเชุ้�อิ
เพ้�อิริายย่อิยในปริะเทศไทยข่อิงิกรุิงิศรีิ	
ถุ้อิเป็นส่วนสำาคัญในการิเสริิมูสร้ิางิความู
แข็่งิแกร่ิงิในเร้ิ�อิงิการิติลาด	 ชุ่อิงิทางิการิ
ข่าย	และการิบริิหาริความูเสี�ยงิ	จนสามูาริถุ
อิอิกแบบผลิติภัณฑ์์สินเชุ้�อิเพ้�อิส่งิเสริิมู
ความูสำาเร็ิจข่อิงิชุาวฟิลิปปินส์ได้มูากมูาย	
โดยนบัตัิ�งิแต่ิกรุิงิศรีิเข้่าซ้�อิหุ้น	50%	ใน	SBF	
เมู้�อิตุิลาคมู	 2563	 ยอิดสินเชุ้�อิริวมูข่อิงิ
บริิษััทเติิบโติ	 38%	 และสามูาริถุข่ยายฐาน
ลูกค้าเพิ�มูข่่�นกว่าเท่าตัิว	

BAY ริ้กัตลาดสิินเชื�อในปริะเทศูฟ์ิลิปปินสิ์ 
ผู้่าน เอสิบ่ ไฟ์แนนซ์ (SB Finance)

17 www.HoonInside.com  07  March 2023



ทั�งินี�กรุิงิศรีิได้เปิดตัิวหลากหลายผลติิภัณฑ์์
สู่ติลาดฟิลิปปินส์	 อิาทิ	 สินเชุ้�อิเพ้�อิการิ
ผ่อินชุำาริะสินค้า	 (Hoologan)	 สินเชุ้�อิ
มูอิเติอิร์ิไซค์	(MotorsikLOAN)	สินเชุ้�อิเพ้�อิ
คนมูีริถุ	คาร์ิ	ฟอิร์ิแคชุ	(Car4Cash)	และ
สินเชุ้�อิส่วนบุคคล	เป็นต้ิน	ในปี	2564	ได้เปิด
บริิการิโมูบายแอิปพลิเคชัุน	“Zuki”	เพ้�อิยก
ริะดับปริะสบการิณ์ข่อิงิลูกค้าฟิลิปปินส์ให้
สามูาริถุเข้่าถุ่งิบริิการิทางิการิเงิินได้อิย่างิ
ง่ิาย	 สะดวก	 และริวดเริ็วยิ�งิข่่�น	 นอิกจาก
นี�ในปี	 2565	 ยังิได้ข่ยายการิให้บริิการิสิน
เชุ้�อิเพ้�อิพนกังิานบริิษััทและสนิเชุ้�อิเงิินเด้อิน
ล่วงิหน้าหร้ิอิ	 eSALAD	 และปริะกันที�ต่ิอิ
เน้�อิงิจากสนิเชุ้�อิ	ริวมูทั�งิข่ยายชุ่อิงิทางิการิ
ให้บริิการิผ่านพันธ์มูิติริตัิวแทนจำาหน่ายริถุ

จักริยานยนต์ิ	และริา้นค้าที�ให้บริิการิสินเชุ้�อิ
เพ้�อิการิผ่อินชุำาริะสินค้าอีิกด้วย

“แมู้ว่าเศริษัฐกิจฟิลิปปินส์ในภาพริวมูมูี
แนวโน้มูที�ดีข่่�นแต่ิก็ยังิต้ิอิงิเผชิุญกับปัจจัย
ท้าทายจากอัิติริาดอิกเบี�ย	และอัิติริาเงิินเฟ้อิ
ที�เพิ�มูสูงิข่่�นเชุ่นเดียวกัน	อิย่างิไริก็ติามู	กรุิงิ
ศรีิพร้ิอิมูใชุ้ความูเชีุ�ยวชุาญในติลาดสินเชุ้�อิ
เพ้�อิริายย่อิย	 ในการิสนับสนุนการิเติิบโติ
ข่อิงิ	SBF	ในปริะเทศฟิลปิปินส์	ริวมูถุ่งิการิมูี
เคร้ิอิข่่ายและความูเชีุ�ยวชุาญในการิดำาเนนิ
ธุ์ริกิจข่อิงิ	MUFG	ที�จะก่อิให้เกิดความูร่ิวมู
มูอ้ิริะหว่างิปริะเทศและสริา้งิโอิกาสให้ลูกค้า
กรุิงิศรีิข่ยายธุ์ริกิจในภูมูิภาคได้อิย่างิต่ิอิ
เน้�อิงิ	 อิาทิ	 การิเปิดโอิกาสให้มูีการิพบปะ

เจริจาการิคา้ริะหวา่งิผู้ปริะกอิบการิไทยและ
ผู้ปริะกอิบการิในอิาเซียนผ่านเคร้ิอิข่่ายและ
บริิการิจับคู่ธุ์ริกิจ	(Business	Matching)	
การิเชุ้�อิมูต่ิอิโคริงิข่่ายธุ์ริกริริมูการิชุำาริะ
เงิินริะหว่างิปริะเทศ	 การิพัฒนาโซลูชัุน
ทางิการิเงิินที�เหมูาะสมูเพ้�อิให้การิดำาเนิน
ธุ์ริกิจในต่ิางิปริะเทศข่อิงิลูกค้าเป็นไปอิย่างิ
ริาบร้ิ�น	 ริวมูถุ่งิการิทำาหน้าที�เป็นพันธ์มูิติริ
ที�ให้บริิการิข้่อิมููล	 ความูรู้ิและคำาปร่ิกษัา
ทางิการิเงิินแบบคริบวงิจริ	เพ้�อิมูุง่ิสู่การิเป็น	
“สถุาบันการิเงิินไทยที�เป็นที�หน่�งิในใจลูกค้า	
พร้ิอิมูเชุ้�อิมูโยงิความูต้ิอิงิการิข่อิงิลูกค้าทั�ว
ทั�งิภูมูิภาคอิาเซียน”	อิย่างิแท้จริิงิ”	
นายพงิษ์ัอินันต์ิ	กล่าว

BAY ริ้กัตลาดสิินเชื�อในปริะเทศูฟ์ิลิปปินสิ์ 
ผู้่าน เอสิบ่ ไฟ์แนนซ์ (SB Finance)
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บอิริ์ด	KKP	ไฟเขี่ยวปันผล	
3.25บ./หุ ้น	-แจกKKP-W5,KKP-W6	ฟรีิ	
สัดส่วน	 12ต่ิอิ1	 ริอิงิรัิบกลยุทธ์์การิข่ยาย
ธุ์ริกิจในอินาคติข่อิงิธ์นาคาริ	ตัิ�งิเป้าพอิร์ิติ
สินเชุ้�อิปีนี�โติ13%	สง่ิซิกธ์นาคาริ	มูแีผนการิ
ลงิทุนเพ้�อิยกริะดับศักยภาพการิแข่่งิขั่น
ข่อิงิธ์นาคาริ	โดยเฉพาะการิรุิกหน้าบริิการิ
ดิจิทัลเต็ิมูรูิปแบบ

นายอภิันันท์ เกัล่ยวิปฏิินนท์ ปริะธิาน
เจ้ำาหน้าท่�บริิหาริ กัล่้มธ้ิริกิัจำกัาริเงิน
เก่ัยริตินาคินภััทริ	 เปิดเผยว่า	 คณะ
กริริมูการิ	ธ์นาคาริเกียริติินาคินภทัริ	จำากัด	
(มูหาชุน)	ได้มูมีูติิเห็นชุอิบเพ้�อิให้นำาเสนอิต่ิอิ
ที�ปริะชุุมูสามูญัผู้ถุ้อิหุ้นเพ้�อิพิจาริณาอินมุูติัิ	
เร้ิ�อิงิการิจ่ายเงิินปันผลสำาหรัิบปี	2565	ใน
อัิติริาหุ้นละ	 3.25	 บาทให้แก่ผู้ถุ้อิหุ้นข่อิงิ
ธ์นาคาริ	 โดยเมู้�อิหักเงิินปันผลริะหว่างิกาล
สำาหรัิบผลการิดำาเนินงิานงิวด	6	เด้อินแริก
ข่อิงิป	ี2565	ที�ได้จ่ายให้แก่ผู้ถุ้อิหุ้นไปแล้วใน
อัิติริาหุ้นละ	1.75	บาท	จะมูีอัิติริาเงิินปันผล
คงิเหล้อิในงิวดนี�เท่ากับหุ้นละ	1.5	บาท	

นอิกจากนั�น	 คณะกริริมูการิยังิได้มูีมูติิเห็น
ชุอิบเพ้�อิให้นำาเสนอิต่ิอิที�ปริะชุุมูสามูญัผู้ถุ้อิ
หุ้นเพ้�อิพิจาริณาอินุมูัติิ	 เร้ิ�อิงิการิอิอิกและ
จัดสริริ	 ‘วอิร์ิแรินท์’	 หร้ิอิใบสำาคัญแสดงิ
สิทธิ์ที�จะซ้�อิหุ้นสามูัญเพิ�มูทุนข่อิงิธ์นาคาริ
เกียริติินาคินภัทริ	จำากัด	(มูหาชุน)	ครัิ�งิที�	5	
(KKP-W5)	และครัิ�งิที�	6	(KKP-W6)	อิายุ	
10	เด้อินและ	2	ปี	10	เด้อิน	ติามูลำาดับ	ให้แก่
ผู้ถุ้อิหุ้นเดิมูติามูสัดส่วนการิถุ้อิหุ้น	ในอัิติริา
การิจัดสริริ	 12	 หุ้นเดิมูต่ิอิใบสำาคัญแสดงิ
สิทธิ์	KKP-W5	และ	KKP-W6	อิย่างิละ	1	
หน่วย	 โดยใบสำาคัญแสดงิสิทธิ์แต่ิละหน่วย
มูีสิทธิ์ซ้�อิหุ้นสามูัญเพิ�มูทุนข่อิงิธ์นาคาริได้	
1	หุ้น	ที�ริาคาการิใชุ้สิทธิ์	70	บาทต่ิอิหุ้น	

ทั�งินี�	เพ้�อิริอิงิรัิบกลยุทธ์์การิข่ยายธุ์ริกิจใน
อินาคติข่อิงิธ์นาคาริ	ตัิ�งิเป้าข่ยายพอิริต์ิสิน
เชุ้�อิร้ิอิยละ	13	ในปีนี�

“ผลปริะกอิบการิในริะยะที�ผ่านมูาได้พิสูจน์
ให้เห็นว่ายุทธ์ศาสติร์ิข่อิงิกลุ่มูธุ์ริกิจฯ	 ที�
มูุ่งิเติิบโติโดยริะมัูดริะวังิ	(Smart	Growth)	
โดยให้ความูสำาคัญกับการิบริิหาริความู
เสี�ยงิ	 การิจัดกลุ่มูลูกค้าและคู่ค้าอิย่างิมีู
ปริะสิทธิ์ภาพ	 (Segmentation)	 ติลอิด
จนการิข่ายผลิติภัณฑ์์เกี�ยวข้่อิงิ	 (Cross-
Sell ing)	 โดยใชุ้ปริะโยชุน์จากความู
แข็่งิแกร่ิงิในธุ์ริกิจติลาดทุนข่อิงิบริิษััท
ภายในกลุ่มูธุ์ริกิจฯ	 ส่งิผลให้สินเชุ้�อิในภาพ
ริวมูข่อิงิธ์นาคาริเติิบโติอิย่างิน่าพ่งิพอิใจ	
เชุ่น	 ปี	 2565	 ที�สินเชุ้�อิข่อิงิธ์นาคาริข่ยาย
ตัิวถุ่งิร้ิอิยละ	21.4	จากปีก่อินหนา้	ด้วยเหตุิ
นี�	 กลุ่มูธุ์ริกิจฯ	 จ่งิมูุ่งิเติรีิยมูความูพร้ิอิมู
ในด้านทุน	 เพ้�อิสร้ิางิความูย้ดหยุ่นในการิ
ข่ยายธุ์ริกิจ	 ริอิงิรัิบการิข่ยายสินเชุ้�อิให้
เติิบโติได้เต็ิมูศักยภาพ	 อีิกทั�งิยังิสามูาริถุ
รัิกษัาการิปันผลในริะดับที�ดีอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิ	
โดยในปีนี�ตัิ�งิเป้าโติสินเชุ้�อิอีิกร้ิอิยละ	 13”	
นายอิภินันท์	กล่าว

ทั�งินี�	ธ์นาคาริมีูแผนการิลงิทุนเพ้�อิยกริะดับ
ศักยภาพการิแข่่งิขั่นข่อิงิธ์นาคาริ	 โดย
เฉพาะการิรุิกหน้าบริิการิดิจิทัลเต็ิมูรูิปแบบ	
ไมู่ว่าผ่านแอิป	KKP	Mobile	ข่อิงิธ์นาคาริ	
หร้ิอิบริิการิ	 Edge	 (เอิดจ์)	 และ	 Dime	
(ไดมู์)	 ซ่�งิเชุ้�อิว่าจะชุ่วยข่ยายฐาน
ลูกค้าข่อิงิธ์นาคาริไปยังิกลุ่มู
ลูกค้าริายย่อิยอีิก
เป็นจำานวนมูากที�
มูอิงิหาเงิินฝั่าก
ดอิกเบี�ยสูงิ	
ควบคู่ไปกับ

บริิการิด้านการิลงิทุนที�สะดวก	 ติอิบโจทย์	
และมูีชุ้�อิเสียงิได้รัิบการิยอิมูรัิบข่อิงิเกียริติิ
นาคินภัทริ	โดยบริิการิเหล่านี�จะทำาหน้าที�เป็น	
New	S-Curve	หร้ิอิหน่วยธุ์ริกิจที�จะสร้ิางิ
การิเติิบโติใหมู่ให้กับกลุ่มูธุ์ริกิจฯ

ในโอิกาสเดียวกัน	 คณะกริริมูการิธ์นาคาริ
ยังิได้มูติิเห็นชุอิบเพ้�อิให้นำาเสนอิต่ิอิที�
ปริะชุุมูสามูัญผู้ถุ้อิหุ้นเพ้�อิพิจาริณาอินุมูัติิ	
เร้ิ�อิงิการิอิอิกและจัดสริริ	 KKP	 ESOP	
Warrants	 หร้ิอิ	 ใบสำาคัญแสดงิสิทธิ์ที�
จะซ้�อิหุ้นสามูัญเพิ�มูทุนข่อิงิธ์นาคาริให้แก่
กริริมูการิ	 ผู้บริิหาริ	 และ/หร้ิอิพนักงิาน
ข่อิงิธ์นาคาริ	 และบริิษััทย่อิยที�กำาหนดโดย
ไมู่คิดมููลค่าจำานวนไมู่เกิน	 60,000,000	
หน่วย	 ซ่�งิมูีริาคาการิใชุ้สิทธิ์	 72	 บาทต่ิอิ
หุ้น	 และมูีอิายุ	 4	 ปี	 นับจากวันที�ได้อิอิกใบ
สำาคัญแสดงิสิทธิ์	 เพ้�อิเป็นแริงิจูงิใจสำาหรัิบ
บุคลากริในการิสร้ิางิการิเติิบโติและผลกำาไริ
ที�ดี	 ติลอิดจนสร้ิางิความูผูกพันกับอิงิค์กริ
ในริะยะยาวอีิกด้วย

KKP ม่แผู้น ริ้กับริิกัาริดิจำิทัล 
เต็มริูปแบบ
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SCB	 CIO	 แนะธุ์ริกิจพลังิงิานหมูุนเวียน	
เป็นทางิเล้อิกที�น่าสนใจ	 สำาหรัิบการิลงิทุน
ในริะยะยาว	 ย้นหน่�งิรัิบกริะแสโลกใส่ใจสิ�งิ
แวดล้อิมู	มุู่งิหนา้สู่คาร์ิบอินเป็นศนูย	์ข่ณะที�	
แนวโน้มูผลปริะกอิบการิข่อิงิกลุ่มูพลังิงิาน
หมูนุเวียนในปีนี�คาดวา่จะกลบัมูาเติิบโติ	โดย
มููลค่ายังิไมู่แพงิ	ค่า	P/E	ดัชุนี	SP	Global	
Renewable	Energy	อิยู่ที�	24.2	เท่า	ยังิมูี
โอิกาสปรัิบข่่�นได้อีิก	

ดริ.กำาพล		อิดิเริกสมูบัติิ		ผู้อิำานวยการิอิาวุโส	
และหัวหน้าทีมู	 SCB	Chief	 Investment	
Office	 (SCB	CIO)	 ธ์นาคาริไทยพาณิชุย์		
จำากัด	 (มูหาชุน)	 เปิดเผยว่า	 การิเปลี�ยน
ผ่านการิใชุ้พลังิงิานดั�งิเดิมูจากฟอิสซิล	
(Energy	 Transition)	 ไปสู่พลังิงิานที�
สามูาริถุหมูุนเวียนกลับมูาใชุ้ได้	และมูีความู
สะอิาดกว่า	 (Renewables	 )	 เป็นเทรินด์
ที�ได้รัิบความูสนใจมูากข่่�นสอิดคล้อิงิกับ
โลกที�ให้ความูสำาคัญกับปัญหาสิ�งิแวดล้อิมู	
เพริาะมูีผลต่ิอิการิใชุ้ชีุวิติ	 ในข่ณะที�ปีที�ผ่าน
มูา	 เงิินเฟ้อิปรัิบตัิวสูงิข่่�นอิย่างิริวดเร็ิว
จากริาคาพลังิงิานที�ปรัิบตัิวสูงิข่่�น	 ทำาให้
โคริงิสร้ิางิข่อิงิติลาดพลังิงิานในปัจจุบันได้
รัิบความูสนใจมูากข่่�น		

SCB	CIO	มูอิงิว่า	ธุ์ริกิจพลังิงิานหมุูนเวียน
จะมีูแนวโน้มูฟ้�นตัิวได้ในปี		2023	หลังิจาก
ในปีที�ผ่านมูาธุ์ริกิจในกลุ่มูนี�ได้รัิบ	ผลกริะทบ
จาก	1)	 ต้ินทุนที�ปรัิบตัิวข่่�นติามูเงิินเฟ้อิ	2)	
มูาติริการิแก้ไข่ปัญหาเงิินเฟ้อิข่อิงิทางิภาค
รัิฐนำามูาสู่กริะแสการิเก็บ	 ภาษีั	Windfall	
tax	 และ	 3)	 แริงิกดดันจากการิเริ่งิตัิวข่่�น
ข่อิงิผลติอิบแทนพันธ์บัติริรัิฐบาล	 (Bond	
yield)	 ติามูการิข่่�นดอิกเบี�ย	 ข่อิงิธ์นาคาริ
กลางิเพ้�อิต่ิอิสู้กับเงิินเฟ้อิในปีที�ผ่านมูา	เป็น
ปัจจัยกดดัน	Sentiment	ข่อิงิกลุ่มู	

แต่ิในปีนี�		เริามูอิงิว่าริาคา	สินค้าโภคภัณฑ์์
ที�ปรัิบตัิวลงิมูาจะเป็นปัจจัยสำาคัญ	 ที�ทำาให้
ต้ินทุนปรัิบตัิวลดลงิติามู	

ด้านริาคาพลังิงิานที�ปรัิบตัิวลงิมูา	 ชุ่วย
ลดแริงิกดดันในการิอิอิกนโยบายควบคุมู
ริาคาพลังิงิาน	 ในข่ณะที�ธ์นาคาริกลางิยังิ
คงิมูแีนวโนมู้ข่่�นดอิกเบี�ยต่ิอิ	เพ้�อินำาเงิินเฟ้อิ
กลับเข้่าสู่เป้าหมูาย	แต่ิการิปริบัข่่�นดอิกเบี�ย
ในปีนี�มูีแนวโน้มูชุะลอิตัิวลงิ	 ส่งิผลให้ผล
ติอิบแทนพันธ์บัติริจะมีูการิปรัิบตัิวข่่�นชุ้า
กว่าปีที�ผ่านมูา	 และ	 มีูแนวโน้มูผันผวน
ลดลงิ		SCB	CIO	มูอิงิว่าแริงิขั่บเคล้�อินจาก
ภาครัิฐ	 ผ่านการิส่งิเสริิมูนโยบายที�มูีความู
ชัุดเจนข่่�นจะชุ่วยด่งิดูดเมู็ดเงิินลงิทุน	 และ	
มูีแนวโน้มูหนุนกลุ่มูพลังิงิานหมูุนเวียนต่ิอิ
ไปได้		เชุ่น	ยุโริป	ที�มูีแผน	REPowerEU	ซ่�งิ
จะต้ิอิงิเร่ิงิลงิทุนในอุิติสาหกริริมูพลังิงิาน
หมูุนเวียนเพิ�มูข่่�น	 เพ้�อิให้สัดส่วนการิผลิติ
กริะแสไฟฟ้าจากแหล่งิพลังิงิานหมูุนเวียน
เกิน	 69%	ข่อิงิกริะแสไฟฟ้าทั�งิหมูดที�ผลิติ
ได้	ในปี	2573	ติามูแผน	และ	สหรัิฐฯ	ที�อิอิก
กฎหมูาย	 Inflation	 Reduction	Act	 ลด
เงิินเฟ้อิผ่านการิลดการิข่าดดุลการิคลังิ
ด้วยภาษีัหลายรูิปแบบ	 โดยจะมีูการินำาเงิิน
ภาษีัที�ได้ไปจัดสริริลงิทุนในอุิติสาหกริริมูที�
เกี�ยวข้่อิงิกับกริะแส	 Energy	 Transition	
ซ่�งิคาดว่าจะมูีวงิเงิินสูงิถุ่งิปริะมูาณ	 3.6-
4.0	แสนล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ	ในชุ่วงิ	10	ปีนี�

ทั� งินี� 	 ข้่อิมููลจาก	 Bloomberg	
consensus	 ที�ริวบริวมูการิ
สำาริวจความูเห็น
ข่อิงินักวิเคริาะห์
ในอุิติสาหกริริมู
การิเงิิน	มูอิงิว่า		
จะเห็นกำาไริต่ิอิ

หุ้น	(EPS)	ข่อิงิกลุ่มูธุ์ริกิจพลังิงิานหมูนุเวียน	
ในปี	2566	ฟ้�นตัิว	89%	และเติิบโติได้	37%	
ในปี	 2567	 โดยได้ปัจจัยหนุนจากต้ินทุน	 ที�
มูีแนวโน้มูปรัิบตัิวลงิ	 ส่งิผลให้อัิติริาการิ
ทำากำาไริฟ้�นตัิวข่่�น	 ในข่ณะที�	 Valuation	
ในปัจจุบัน	 Forward	 12M	 P/E	 ข่อิงิ	 SP	
Global	Renewable	Energyอิยู่ที�	24.2	เท่า	
ใกล้เคียงิกับค่าเฉลี�ยย้อินหลังิ	5	ปี	ซ่�งิอิยู่ที�	
24	เท่า	อิย่างิไริก็ติามู		หากพจิาริณาในชุ่วงิ	
3	ปี	ย้อินหลังิที�กริะแสเงิินลงิทุนใน	ESG	มีู
การิเร่ิงิตัิวข่่�น	P/E		ในปัจจุบันจะอิยู่ติำ�ากว่า
ค่าเฉลี�ย	3	ปีย้อินหลังิ	เริามูอิงิวา่กริะแสข่อิงิ
ภาครัิฐที�มูีแนวโน้มูสนับสนุนการิลงิทุนใน
อุิติสาหกริริมูอิย่างิต่ิอิเน้�อิงิจะเป็นตัิวเร่ิงิ	ที�
ทำาใหหุ้นในกลุ่มู	Renewable	energy	มูกีาริ		
Rerating		ข่่�นได้

SCB CIO 
ช่�ธิ้ริกิัจำพีลังงานหม้นเวิ่ยน  

เหมาะทางเลือกัลงท้นริะยะยาวิ 
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เมู้�อิมูอิงิการิเติิบโติในริะยะยาวข่อิงิธุ์ริกิจ
พลังิงิานหมูุนเวียน	พบว่า	 เป้าหมูายการิ
ลดปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินสุทธิ์เป็นศูนย์	 หร้ิอิ	
Net	Zero	Emission	ภายในปี	2593	ข่อิงิ
แต่ิละปริะเทศ	 โดยเฉพาะ	 จีน	 สหรัิฐฯ	 และ	
กลุ่มูเศริษัฐกิจยุโริป	 ซ่�งิมูีสัดส่วนในการิ
ปล่อิยมูลภาวะคิดเป็น	 50%	ข่อิงิโลก	 เพ้�อิ
ให้เป็นไปติามูความูติกลงิปารีิส	 (Paris	
Agreement)	 ยังิเป็นปัจจัยสำาคัญที�ทำาให้
รัิฐบาลอิอิกนโยบายด่งิดูดการิลงิทุนใน
อุิติสาหกริริมูพลังิงิานสะอิาดเพิ�มูข่่�น	ข่ณะที�	
สำานกังิานพลังิงิานสากล	 (IEA)	คาดการิณ์
ว่า	 แหล่งิพลังิงิานจากแสงิอิาทิติย์	 และลมู	
จะเป็นที�มูาหลักข่อิงิการิผลิติไฟฟ้าในอินาคติ	
โดยคาดว่า	ความูสามูาริถุผลิติกริะแสไฟฟ้า
จากพลังิงิานแสงิอิาทิติย์ในปี	2570	จะเติิบโติ
ข่่�น	165%	จากปี	2564	ส่วนพลังิงิานลมู	จะ
เติิบโติ	 85%	ข่ณะที�อุิติสาหกริริมูพลังิงิาน
หมูนุเวียนทั�งิหมูด	เติิบโติ	73%	

SCB	 CIO	 มูอิงิว่า	 นอิกเหน้อิจากแริงิ
สนับสนุนข่อิงิภาครัิฐ	 ยังิมูี ปัจ จัยอ้ิ�น
สนับสนุนการิเติิบโติข่อิงิธุ์ริกิจพลังิงิาน
หมูุนเวียนอีิก	ได้แก่	

1)	ต้ินทุนการิใชุพ้ลังิงิานสะอิาดที�ปรัิบตัิวลด
ลงิต่ิอิเน้�อิงิ	และเริิ�มูอิยู่ในริะดับติำ�ากว่าการิใชุ้
พลังิงิานฟอิสซิล	

2)	กริะแส	ESG	ที�ทำาให้อุิติสาหกริริมูอ้ิ�นต้ิอิงิ
หันมูาใชุพ้ลังิงิานที�สะอิาดและมูคีวามูยั�งิย้น	
ซ่�งิริวมูถุ่งิการิเปลี�ยนไปใชุ้ยานพาหนะที�ใชุ้
พลังิงิานสะอิาด	 เชุ่น	 พลังิงิานไฟฟ้า	 ส่งิ
เสริิมูให้ความูต้ิอิงิการิใชุ้ไฟฟ้าเพิ�มูข่่�น	และ	

3)	การิเติิบโติข่อิงิอิตุิสาหกริริมูที�อิยู่ในห่วงิ
โซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ในกริะแส	Energy	
transition	เชุ่น	ธุ์ริกิจการิจัดเก็บพลังิงิาน	
ที�ชุ่วยส่งิเสริิมูให้การิใชุ้ไฟฟ้าจากแหล่งิ

พลังิงิานสะอิาดมูีเสถีุยริภาพและ
เป็นที�นิยมูมูากข่่�น

ดริ.กำาพล	กล่าวติ่อิไปว่า	 ในแงิ่ปัจจัยเสี�ยงิ
ข่อิงิกริะแส	Energy	transition	จะมูาจาก
นโยบายข่อิงิภาคริัฐ		ว่าจะให้การิสนับสนุน
อิย่างิติ่อิเน้�อิงิ	 และส่งิเสริิมูให้การิลงิทุน
ในอิุติสาหกริริมูมูีความูคล่อิงิติัวมูากน้อิย
แค่ไหน	 ข่ณะเดียวกันความูพริ้อิมูด้าน
เทคโนโลยี	 และริะบบโคริงิสริ้างิพ้�นฐาน
ยังิคงิเป็นปัจจัยสำาคัญติ่อิการิเติิบโติข่อิงิ
อิุติสาหกริริมู	 และสุดท้ายแมู้ว่าธ์ุริกิจจะมูี
การิลงิทุนโดยติริงิที�เกี�ยวข่้อิงิกับ	 Energy	
transition	แติ่	Value	Chain	ในริะบบนั�น	
จะติ้อิงิเอิ้�อิติ่อิความูยั�งิย้นด้วยเชุ่นกัน

SCB CIO 
ช่�ธิ้ริกิัจำพีลังงานหม้นเวิ่ยน  

เหมาะทางเลือกัลงท้นริะยะยาวิ 

รูิป	:	Bloomberg	consensus	คาดการิณ์ว่า	EPS	ข่อิงิกลุ่มู	Renewable	
Energy	จะสามูาริถุกลับมูาเติิบโติได้ในปีนี�	จากการิฟ้�นตัิวข่อิงิ	Margin

รูิป	:	Forward	P/E	ratio	ข่อิงิกลุ่มู	Renewable	Energy	ปรัิบตัิว
กลับลงิมูาอิยู่ในริะดับค่าเฉลี�ยย้อินหลังิ	5	 ปี	 แต่ิด้วยพัฒนาการิที�ดีข่่�น
เริามูอิงิว่ามีูโอิกาสที�	P/E	จะได้รัิบการิ	Rerating	เพิ�มูข่่�นได้
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อินไซด์
Business

DMT เปิดสิถาน่ชาร์ิจำริถยนต์ไฟ์ฟ้์า 
ช่วิยเหลือผูู้้ใช้ทางกัริณ่ฉ้กัเฉิน

พิีธ่ิเปิดกัาริซื�อขึ้ายหลักัทรัิพีย์ TRUE 
วัินแริกั จำากักัาริควิบริวิมกิัจำกัาริ

ในตลาดหลักัทรัิพีย์แห่งปริะเทศูไทย

บลูบิค (BBIK) คว้ิาริางวัิล 
Microsoft Thailand Partner 

of the Year 2022

VRANDA เปิดบ้านต้อนรัิบนักัลงท้น 
โชว์ิแผู้นขึ้ยายกัาริลงท้น 5 ปี
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สิร้ิป
ภัาพีริวิมตลาด
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10 อันดับสูิงส้ิด
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มูลค่าซื�อขึ้าย
ตามกัล่้มนักัลงท้น

SET
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มูลค่าซื�อขึ้าย
ตามกัล่้มนักัลงท้น

mai
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