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K	 เสิร์ิฟข่่าวดี	 ผลการิดำาเนินงิานเริิ�มส่งิ
สัญญาณเชิิงิบวก	 โชิว์งิบปี	 2565	กวาด
ริายได้จากการิให้้บริิการิ	847.87	ล้านบาท	
เพิิ่�มข้่�นริวม	8%	(YoY)	ห้ลงัิปริบัโคริงิสริา้งิ
ธุุริกิจให้ม่ทั�งิในส่วนข่อิงิธุุริกิจ	 Interior	
และปิดกิจการิบริิษััทย่อิยทั�งิเมียนมาร์ิและ
กัมพูิ่ชิา	 ห้นุน	 Q4/65	 ทำากำาไริได้สูงิสุด	
แตะ	20.55	ล้านบาท	ส่งิผลให้้ตัวเลข่กำาไริ
ริวมทั�งิปีพิ่ลิกเป็นกำาไริ	1.95	ล้านบาท	สบ
ช่ิอิงิปริะกาศแจกวอิริ์แรินต์ฟรีิ	 “K-W2”	
จำานวนไม่เกิน	 79,922,412	 ห้น่วยให้้ผู้ถ้ือิ
หุ้้นเดิม	ในอัิตริา	6	หุ้้นสามัญต่อิ	1	ห้น่วย
ใบสำาคัญแสดงิสิทธิุ	 พิ่ร้ิอิมปริะกาศเดิน
ห้น้าแผนปี	2566	ลุยรัิบงิาน	Interiors	ที�
เชีิ�ยวชิาญ	ห้มุนริอิบเร็ิว	มาร์ิจิ�นสูงิ	ควบคู่
กับงิาน	 Exhibition	 ปริะเภท	 Pop-Up	
Store	ในกลุ่มแบรินด์ลักซ์ชัิวรีิ�ริายให้ญ่	ดัน
ริายได้ทั�งิปีแตะ	780	ล้านบาท		

บริิษััท	คิงิส์เมน	ซี.เอ็ิม.ที.ไอิ.	จำากัด	(มห้าชิน)	
("K")	 ริายงิานต่อิตลาห้ลักทรัิพิ่ย์แห่้งิ
ปริะเทศไทยถ้ืงิผลปริะกอิบการิงิวดปี	2565	
(สิ�นสุดวันที�	 31	 ธุันวาคม	 2565)	 ว่า	
บริิษััทฯ	มีริายได้จากการิให้้บริิการิ	847.87	
ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	8%	(YoY)	ซ้�งิเป็นสัดส่วน
ริายได้จากงิานแสดงิสินค้าและกิจกริริม
ทางิการิตลาดที�มียอิด	 เพิิ่�มข้่�นจากปีก่อิน
ถ้ืงิ	 277.88	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนเพิิ่�ม
ข้่�นริวม	 48%	 (YOY)	 จากงิานกิจกริริม
ทางิการิตลาดที�เริิ�มฟ้�นตัว

ข่ณะที�สายงิานธุุริกิจก่อิสร้ิางิตกแต่งิ
ภายใน	 (Interior)	 มีสัดส่วนลดลงิกว่า	
-44%	 เน้�อิงิจากบริิษััทฯ	 มีการิปรัิบ
โคริงิสร้ิางิ	เพ้ิ่�อิให้้สอิดรัิบกับภาวะตลาดใน
ปัจจุบัน	โดยเน้นรัิบงิานโคริงิการิที�มีข่นาด
เล็กลงิ	 และเน้นรัิบงิานในกลุ่มลูกค้าที�เป็น
ริะดับลักซ์ชัิวรีิ�	(Luxury)	ที�สามาริถืบริิห้าริ
จัดการิได้ทั�วถ้ืงิ	ส่งิมอิบงิานได้ตามกำาห้นด
และเน้นทำากำาไริให้้มากข้่�น

ทั�งินี�	 ภายใต้แผนการิปริับกลยุทธ์ุ	 โดย
การิปรัิบโคริงิสร้ิางิธุุริกิจก่อิสร้ิางิตกแต่งิ
ภายใน	 (Interior)	 และปิดกิจการิบริิษััท
ย่อิยทั�งิเมียนมาร์ิและกัมพูิ่ชิา	 ส่งิผลให้้ผล
การิดำาเนินงิานในไตริมาส	4/2565	มีกำาไริ	
20.55	 ล้านบาท	 ซ้�งิเป็นผลสะท้อินถ้ืงิปี	
2565	 ให้้พิ่ลิกกลับมามีกำาไริสุทธิุ	 ที�ริะดับ	
1.95	ล้านบาท

นอิกจากนี�	ที�ปริะชุิมคณะกริริมการิบริิษััทฯ	
ยังิอินุมัติให้้นำาเสนอิต่อิที�ปริะชุิมสามัญผู้
ถ้ือิหุ้้นปริะจำาปี	2566	เพ้ิ่�อิพิิ่จาริณาอินุมัติ
การิอิอิกและเสนอิข่ายใบสำาคัญแสดงิ
สิทธิุที�จะซ้�อิหุ้้นสามัญข่อิงิ	 บมจ.คิงิส์เมน	
ซี.เอ็ิม.ที.ไอิ.	 ครัิ�งิที�	 2	 (“K-W2”)	 จำานวน
ไม่เกิน	 79,922,412	 ห้น่วยให้้ผู้ถ้ือิหุ้้นเดิม	
โดยไม่คิดมูลค่าการิเสนอิข่าย	 ในอัิตริา	 6	
หุ้้นสามัญต่อิ	1	ห้น่วยใบสำาคัญแสดงิสิทธิุ	
โดย“K-W2”	จะมีอิายุ	1	ปี	นับแต่วันที�อิอิก
และเสนอิข่าย	สามาริถืใช้ิสิทธิุแปลงิสภาพิ่

เป็นหุ้้นสามัญในทุกๆ	3	 เด้อิน	และมีริาคา
ใช้ิสิทธิุเท่ากับ	0.80	บาทต่อิหุ้้น	

และที�ปริะชุิม	 ยังิมีมติพิิ่จาริณาอินุมัติ
ยกเลิกการิอิอิกและเสนอิข่ายหุ้้นกู้แปลงิ
สภาพิ่ที�อิอิกให้ม่	ข่อิงิบริิษััท	 (“หุ้้นกู้แปลงิ
สภาพิ่”)	 มูลค่าการิอิอิกเสนอิข่ายริวมไม่
เกิน	 300	 ล้านบาท	 ที�จะเสนอิข่ายให้้แก่ผู้
ลงิทุนโดยเฉพิ่าะเจาะจงิ	 ได้แก่	 Advance	
Opportunities	Fund	(“AO	Fund”)	และ	
Advance	Opportunities	Fund	1	
(“AO	Fund	1”)	เน้�อิงิจากมอิงิว่า	การิเสนอิ
ข่ายหุ้้นกู้แปลงิสภาพิ่ดังิกล่าว	 มีมูลค่าสูงิ																												
และริะยะเวลาค่อินข้่างินาน	 ดังินั�นบริิษััทฯ
จ้งิมีมติอินุมัติเห็้นควริให้้ยกเลิกการิอิอิก
และเสนอิข่ายหุ้้นกู้แปลงิสภาพิ่ที�อิอิกให้ม่
ดังิกล่าว	เพ้ิ่�อิรัิกษัาผลปริะโยชิน์ข่อิงิ
บริิษััทฯ	และต่อิผู้ถ้ือิหุ้้นในอินาคต

 เริ่่�มส่่งส่ัญญาณเชิ่งบวก  เริ่่�มส่่งส่ัญญาณเชิ่งบวก 
ปริ่ะกาศแจกฟริ่ีวอแริ่นต์์ ปริ่ะกาศแจกฟริ่ีวอแริ่นต์์ “ K-W2”“ K-W2”  
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ส่วนกลยุทธ์ุการิดำาเนินธุุริกิจในปี	2566	นายวงิศกริ	พิิ่เศษัสิทธิุ�	ผู้อิำานวยการิอิาวุโสและนักลงิทุนสัมพัิ่นธ์ุ	บมจ.คิงิส์เมน	ซี.เอ็ิม.ที.ไอิ	
“K”	เปิดเผยว่า	ภายห้ลังิการิเศริษัฐกิจได้กลับมาฟ้�นตัว	งิานแสดงิสินค้าและนิทริริศการิ	(Exhibitions)		และธุุริกิจงิานตกแต่งิภายใน	
(Interiors)	 กลับมาค้กคักข้่�น	 ดังินั�นในปีนี�	 บริิษััทฯจ้งิปรัิบกลยุทธ์ุทางิธุุริกิจ	 ในส่วนงิาน	 Interiors	 โดยลดข่นาดงิานลงิ	 หั้นมาเน้น
รัิบงิานริะยะสั�น-ริะยะกลางิมากข้่�น	ริวมถ้ืงิจับกลุ่มลูกค้าที�เป็นริะดับลักซ์ชัิวรีิ�	(Luxury)	มากข้่�น	อิาทิ	งิานปริะเภท	Pop-Up	Store	ใน
กลุ่มแบรินด์ลักซ์ชัิวรีิ�ริายให้ญ่	 (งิานอิอิกร้ิานต่างิๆ	 ที�จะจัดในช่ิวงิเวลาสั�นๆ	 เป็นพ้ิ่�นที�ให้้แบรินด์นำาเสนอิความโดดเด่นในแบบข่อิงิตัว
เอิงิ)	โดยในช่ิวงิที�ผ่านมา	บริิษััทฯได้หั้นมาให้้บริิการิกลุ่มลูกค้าดังิกล่าวเพิิ่�มมากข้่�น	เน้�อิงิจากมอิงิว่างิานปริะเภทดังิกล่าว	อิยู่ในกริอิบ
ริะยะเวลาในการิการิดำาเนินงิานไม่นานเกินไป	ซ้�งิสามาริถืห้มุนริอิบข่อิงิกริะแสเงิินสดที�ไว	และมีมาร์ิจิ�นที�ดี		

ข่ณะเดียวกันในชิ่วงิเด้อินมีนาคม	2566	“K”จะมีงิานโปริเจกต์	Motor	Show	ในส่วนการิจัดบูธุพิ่ิเศษัเท่านั�น	 โดยเบ้�อิงิต้นได้วางิเป้า
ห้มายจะมีริายได้จากงิานดังิกล่าว	ปริะมาณ	100	ล้านบาท		และบริิษััทฯคาดว่ามีงิานโปริเจกต์ให้ม่ๆเข่้ามาอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ซ้�งิบริิษััทฯอิยู่
ริะห้ว่างิการิเจริจาเพิ่้�อิริับงิานอิีกกว่า	10	ริาย	และคาดว่าจะสามาริถืสริุปดีลให้ม่ได้ในเริ็วๆนี�

อิย่างิไริก็ตาม	จากภาพิ่ริวมธุุริกิจในปี	2565	ที�เริิ�มส่งิสัญญาณเชิิงิบวก	ปริะกอิบกับแผนเดินเกมริุก	ปริับกลยุทธุ์ทางิธุุริกิจในชิ่วงิที�
ผ่านมาต่อิเน้�อิงิจนถื้งิปัจจุบัน	ส่งิผลให้้บริิษััทฯเชิ้�อิมั�นว่า	ในปี	2566	“K”	จะกลับมาเทิริ์นอิะริาวด์	ได้อิีกคริั�งิ	พิ่ริ้อิมตั�งิเป้าห้มายริายได้
ริวมปีนี�	แตะริะดับ	850	ล้านบาท	โดยสัดส่วนริายได้	มาจาก	2	กลุ่มห้ลักๆ	ได้แก่	กลุ่มงิาน	Interiors	ปริะมาณ	15-20%	ข่อิงิริายได้
ริวม	ส่วนที�เห้ล้อิจะมาจากกลุ่มงิาน	Exhibition	(เอิ็กซิบิชิั�น)	และงิาน	Event	(อิีเว้นท์)	ซ้�งิล่าสุด	บริิษััทฯ	มีงิานในม้อิ	(Backlog)	ริวม
มูลค่า		400	ล้านบาท	โดยจะทยอิยริับริู้ในปี	2566	เก้อิบทั�งิห้มด

 เริ่่�มส่่งส่ัญญาณเชิ่งบวก  เริ่่�มส่่งส่ัญญาณเชิ่งบวก 
ปริ่ะกาศแจกฟริ่ีวอแริ่นต์์ ปริ่ะกาศแจกฟริ่ีวอแริ่นต์์ “ K-W2”“ K-W2”  
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OR	–	Mercedez	Benz	ร่ิวมเสริิมศักยภาพิ่
โคริงิสร้ิางิพ้ิ่�นฐานริถืยนต์พิ่ลังิงิานไฟฟ้า	
ติดตั�งิสถืานีชิาร์ิจ	EV	Station	PluZ	 รูิป
แบบ	Quick	Charge	กำาลังิไฟสูงิสุด	120	
kW	ณ	ศูนย์ผู้จำาห้นา่ยริถืยนต์เมอิร์ิเซเดส-
เบนซ์อิย่างิเป็นทางิการิ	จำานวน	4	แห่้งิ	ใน
ปริะเทศไทย	และร่ิวมทดสอิบริถืยนต์ไฟฟ้า	
100%	 รุ่ิน	 EQS	 500	 4MATIC	 AMG	
Premium	 ที�จังิห้วัดเชีิยงิให้ม่	 ตอิกยำ�า
ความพิ่ร้ิอิมข่อิงิโคริงิสริา้งิพ้ิ่�นฐานริถืยนต์
พิ่ลังิงิานไฟฟ้า	 เพ้ิ่�อิมุ่งิสู่เป้าห้มายร่ิวมกัน
ในการิส่งิเสริิมให้้คนไทยหั้นมาใช้ิริถืยนต์
พิ่ลังิงิานไฟฟ้า	100%

นายพิ่มาน พิูลศริ่ี ริ่องปริ่ะธาน
เจ้าหน้าที่ี�บริ่่หาริ่ด้้านธุริ่ก่จค้้าปลีก
นำ�ามัน บริ่่ษััที่ ปต์ที่. นำ�ามันและ
การิ่ค้้าปลีก จำากัด้ (มหาชิน) หรืิ่อ OR	เปิด
เผยว่า	ความร่ิวมมอ้ิกับ	เมอิร์ิเซเดส-เบนซ์	
ซ้�งิเป็นห้น้�งิในผู้นำาด้านยานยนตใ์นครัิ�งินี�	จะ
ช่ิวยตอิบสนอิงิความต้อิงิการิในการิเล้อิก
ใช้ิยานยนต์ไฟฟ้าข่อิงิผู้บริิโภค	 และช่ิวย
ให้้ลูกค้าผู้ใช้ิริถืไฟฟ้าสามาริถืเข้่าถ้ืงิสถืานี
ชิาร์ิจไฟฟ้าได้อิย่างิสะดวกสบายยิ�งิข้่�น	ซ้�งิ
สถืานีชิาร์ิจ	 EV	Station	 PluZ	ปริะกอิบ

ด้วย	 เคร้ิ�อิงิชิาร์ิจรูิปแบบ	 Normal	
Charge	 และรูิปแบบ	 Quick	 Charge	
ริอิงิรัิบการิใช้ิงิานข่อิงิริถืยนต์ไฟฟ้าทุก
ค่ายในปริะเทศไทย	พิ่ริอ้ิมแอิปพิ่ลิเคชัิน	EV	
Station	PluZ	บนริะบบปฏิิบัติการิ	iOS	และ	
Android	ซ้�งิจะช่ิวยอิำานวยความสะดวกใน
การิค้นห้าสถืานีชิาริ์จ	 EV	Station	 PluZ	
จอิงิเข้่าใช้ิบริิการิ	 ชิำาริะเงิินอิอินไลน์	 และ
ตริวจสอิบปริะวัติการิใช้ิงิาน	 ริวมทั�งิยังิ
สามาริถืแจ้งิข้่อิมูลสถืานะข่อิงิสถืานีชิาร์ิจ
แต่ละแห่้งิ	 เพ้ิ่�อิให้้ผู้ใช้ิงิานสามาริถืควบคุม
เวลาการิเข้่าชิาร์ิจได้อิย่างิมีปริะสิทธิุภาพิ่

OR	 เร่ิงิติดตั�งิสถืานีชิาร์ิจ	 EV	 Station	
PluZ	ทั�วปริะเทศเพ้ิ่�อิให้้คริอิบคลุมพ้ิ่�นที�ให้้
บริิการิ	เพ้ิ่�อิเป้าห้มาย	800	แห่้งิในปี	2566	
และวางิแผนข่ยายเป็น	 7,000	 หั้วชิาร์ิจ
ในปี	2573	ซ้�งิสอิดคล้อิงิกับพัิ่นธุกิจ	ข่อิงิ	
OR	 ที�มุ่งิมั�นผลักดันธุุริกิจยานยนต์ไฟฟ้า	
และอิอิกแบบริะบบนิเวศสำาห้รัิบธุุริกิจยาน
ยนต์ไฟฟ้า	 (Ecosystem	Design)	อิย่างิ
เห้มาะสม	 เพ้ิ่�อิก้าวสู่การิเป็นผู้นำาในริะบบ
นิเวศยานยนต์ไฟฟ้า	 อีิกทั�งิยังิสอิดคล้อิงิ
กับแนวทางิการิสร้ิางิอินาคตที�ยั�งิย้นผ่าน	
OR's	 SDG	 ที�จะตอิบโจทย์เป้าห้มาย	 "G"	
ห้ร้ิอิ	 "GREEN"	 เพ้ิ่�อิสนับสนุนให้้เกิด
สังิคมคาร์ิบอินตำ�า	 อิย่างิยั�งิย้น	 และบริริลุ
ความเป็นกลางิทางิคาร์ิบอิน	 (Carbon-
neutrality)	 ภายในปี	 2030	 และมุ่งิสู่เป้า
ห้มายการิเป็นอิงิค์กริที�การิปล่อิยคาร์ิบอิน
สุทธิุเป็นศูนย์	 (Net	Carbon	 Zero)	 ในปี	
2050	ต่อิไป

โดยล่าสุด	 โอิอิาริ์	 และเมอิร์ิเซเดส-เบนซ์	
ได้มีโอิกาสร่ิวมกันการิทดสอิบริถืยนต์
ไฟฟ้า	100%	รุ่ิน	EQS	500	4MATIC	AMG	
Premium	 ที�จังิห้วัดเชีิยงิให้ม่	 เพ้ิ่�อิเป้า
ห้มายร่ิวมกันในการิส่งิเสริิมให้้คนไทยหั้น
มาใช้ิริถืยนต์พิ่ลังิงิานไฟฟา้	100%	ชิคูวาม
พิ่ร้ิอิมด้านโคริงิสร้ิางิพ้ิ่�นฐานข่อิงิริถืยนต์
พิ่ลังิงิานไฟฟ้า

สำาห้รัิบ	 เมอิร์ิเซเดส-เบนซ์	 	 EQS	 500	
4MATIC	 AMG	 Premium	 เป็นริถืยนต์
ไฟฟ้า	 100%	 รุ่ินแริกจาก	Mercedes-
EQ	 ที�เปิดไลน์การิผลิตภายในปริะเทศไทย
อิย่างิเป็นทางิการิ	 ขั่บเคล้�อินด้วยขุ่มพิ่ลังิ
มอิเตอิร์ิไฟฟ้าคู่ที� ให้้กำาลังิสูงิสุด	 449	
แริงิม้า	พิ่ร้ิอิมแริงิบิดสูงิสุด	 828	 นิวตัน
เมตริ	 มาพิ่ร้ิอิมแบตเตอิรีิ�ข่นาด	 108.4	
kWh	 ทำาให้้สามาริถืวิ�งิได้ไกลสูงิสุดถ้ืงิ	
702	กิโลเมตริ	ต่อิการิชิาริ์จเต็มห้น้�งิครัิ�งิ	
ตามมาตริฐาน	WLTP	 ริอิงิริับการิชิาริ์จ
ไฟฟ้ากริะแสสลับ	(AC	Charge)	สูงิสุด	11	
kWh	จาก	0-100%	ภายใน	10	ชัิ�วโมงิ	และ
การิชิาร์ิจไฟฟ้ากริะแสตริงิ	(DC	Charge)	
สูงิสุด	200	kWh	จาก	10-80%	
ภายใน	31	นาที

ริ่่วมกับเมอริ่์เซเด้ส่-เบนซ์ ริ่่วมกับเมอริ่์เซเด้ส่-เบนซ์ 
ต์่ด้ต์ั�งส่ถานีชิาริ่์จ EV Station PluZ ต์่ด้ต์ั�งส่ถานีชิาริ่์จ EV Station PluZ 

ริู่ปแบบ Quick Chargeริู่ปแบบ Quick Charge
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TEAMG	 คาดภัยแล้งิปี	 66	 ไม่รุินแริงิ-
อิากาศไม่ร้ิอินจัด-ฝนทิ�งิช่ิวงิเห้ม้อินปี
ก่อิน	 เต้อิน	 ริะวังิ!	 "พิ่ายุฤดูร้ิอิน"	 ปลาย
เด้อินมนีาคมต่อิเน้�อิงิเด้อินเมษัายน	พิ่ร้ิอิม
ริณริงิค์ให้้ปริะชิาชินใช้ินำ�าอิย่างิรู้ิคุณค่า	
เพ้ิ่�อิให้้มีนำ�าใช้ิเพีิ่ยงิพิ่อิตลอิดแล้งินี�

นายชิวลิต	จันทริรัิตน	์วิศวกริแห้ล่งินำ�า	และ
กริริมการิ	บริิษััท	ทีม	คอินซัลติ�งิ	เอินจิเนีย
ริิ�งิ	 แอินด์	 แมเนจเมนท์	 จำากัด	 (มห้าชิน)	
ห้ร้ิอิ	 TEAMG	 ผู้เชีิ�ยวชิาญเร้ิ�อิงินำ�าข่อิงิ
ปริะเทศไทย	 เปิดเผยว่า	 ตามที�ได้ปริะเมิน
สถืานการิณ์ภัยแล้งิในปี	 2566	 ห้ลังิกริม
อุิตุนยิมวิทยา	ปริะกาศวา่ปริะเทศไทยเข่า้สู่
ฤดูร้ิอินในปี	2566	อิย่างิเป็นทางิการิ	เม้�อิ	
5	มนีาคม	และจะสิ�นสุดปริะมาณกลางิเด้อิน
พิ่ฤษัภาคมนี�	แนวโน้มสถืานการิณ์แล้งิปีนี�
นับว่าไม่รุินแริงิและน่าจะรุินแริงิน้อิยกว่า
ปีก่อินๆ	 เน้�อิงิจากแล้งินี�ยังิคงิอิยู่ในช่ิวงิ
ปริากฏิการิณ์	 "ลานีญา"	 ส่งิผลให้้สภาพิ่
อิากาศไม่ร้ิอินจัดและฝนมาเริ็ว	 แต่อิาจ
เกิดพิ่ายุฤดูร้ิอินและลูกเห็้บตกข้่�นได้ในบางิ
พ้ิ่�นที�	 ช่ิวงิปลายเด้อินมีนาคมต่อิเน้�อิงิถ้ืงิ
ต้นเด้อินเมษัายน

สำาห้รัิบปริิมาณนำ�าในเข้่�อิน	พิ่บว่า	ภาพิ่ริวม
ถ้ืงิสิ�นเด้อินกุมภาพัิ่นธ์ุนี�	 มีปริิมาณนำ�าใช้ิ
การิได้ทั�งิในอ่ิางิเก็บนำ�าข่นาดให้ญ่	 ข่นาด
กลางิ	 และข่นาดเล็ก	 ริวมกัน	 33,700	
ล้าน	ลบ.ม.	 คิดเป็น	 58%	ข่อิงิอ่ิางิเก็บนำ�า	
เน้�อิงิจากในปี	 2565	 มีฝนตกชิุกและห้นา

แนน่ในชิว่งิปลายฤดูฝน	นับเป็นสถืานการิณ์
นำ�าที�อิยู่ในเกณฑดี	 เพีิ่ยงิพิ่อิในการิจัดการิ
นำ�าเพ้ิ่�อิการิเกษัตริริวมถ้ืงิใช้ิการิอุิปโภค
และบริิโภคไปตลอิดฤดูแล้งินี�	 โดยภาครัิฐ
ได้กำาห้นดมาตริการิและแผนการิบริิห้าริ
จัดการินำ�าฤดูแล้งิปี	2566	ให้้สอิดคล้อิงิกับ
ปริิมาณนำ�าต้นทุน	เพ้ิ่�อิป้อิงิกันผลกริะทบที�
จะเกิดข้่�นในฤดูแล้งิปีนี�แล้ว

ส่วนเกษัตริกริที�ปลูกข้่าวนาปรัิงิ	ซ้�งิเป็นพ้ิ่ชิ
ที�ได้รัิบผลกริะทบมากที�สุดในช่ิวงิฤดูแล้งิ	
จากข้่อิมลูข่อิงิกริมชิลปริะทาน	จนถ้ืงิวันที�	
15	กุมภาพัิ่นธ์ุ	2566	พิ่บว่า	มเีกษัตริกริทั�ว
ปริะเทศปลูกข้่าวนาปรัิงิแล้วปริะมาณ	9	ล้าน	
3	 แสนไร่ิ	 โดยส่วนให้ญ่จะอิยู่ในภาคกลางิ
ตั�งิแต่ท้ายเข้่�อินภูมพิิ่ล	จังิห้วัดตาก	และท้าย
เข้่�อินสิริิกิติ�	 จังิห้วัดอุิตริดิตถ์ื	 ลงิมา	 ริวม
ปริะมาณ	8	ล้าน	6	แสนไร่ิ	ส่วนที�เห้ล้อิกริะจา
ยอิยู่ในพ้ิ่�นที�ภาคเห้นอ้ิตอินบนและภาคตะวัน
อิอิกเฉียงิเห้นอ้ิ	โดยข่อิให้้เกษัตริกริที�อิยู่ใน
พ้ิ่�นที�ชิลปริะทานใช้ินำ�าอิย่างิปริะห้ยัด	 ส่วน
เกษัตริกริที�อิยู่นอิกแนวชิลปริะทาน	อิาจจะ
ปริะสบกบัการิข่าดแคลนนำ�าเพ้ิ่�อิการิเกษัตริ
ในบางิพ้ิ่�นที�	ข่อิให้้เกษัตริกริเตริยีมพิ่ร้ิอิมใน
การิจัดห้านำ�าจากแห้ล่งินำ�าในพ้ิ่�นที�ใกล้เคียงิ	
ห้ร้ิอิสูบนำ�าจากพ้ิ่�นที�ต้นนำ�าเพ้ิ่�อินำาไปห้ล่อิ
เลี�ยงิต้นข้่าวที�กำาลังิต้อิงิการินำ�าไม่ให้้
ต้นข้่าวย้นต้นตาย

"แม้ปีนี�	 ปริากฏิการิณ์	 "ลานีญา"	 จะทำาให้้
มีความช้ิ�นมากกว่าค่าเฉลี�ยปกติ	 ส่งิผลให้้

สภาพิ่อิากาศไมร้่ิอินจัดและไมเ่ผชิิญกับภัย
แล้งิที�ยาวนานเห้ม้อินกับห้ลายๆ	 ปีที�ผ่าน
มาก	 แต่เพ้ิ่�อิลดการิเผชิิญความเสี�ยงิใน
การิข่าดแคลนนำ�า	 อิยากจะข่อิความร่ิวม
ม้อิจากทุกภาคส่วน	 ร่ิวมใจกันใช้ินำ�าอิย่างิ
ปริะห้ยัดและรู้ิคุณค่า	 เพ้ิ่�อิให้้มีนำ�าใชิ้เพีิ่ยงิ
พิ่อิไปจนถ้ืงิต้นฤดูฝนนี�"	นายชิวลิต	กล่าว

ค้าด้ภััยแล้งปี 66 ไม่ริุ่นแริ่งค้าด้ภััยแล้งปี 66 ไม่ริุ่นแริ่ง
วอน ปชิชิ.ใชิ้นำ�าอย่างปริ่ะหยัด้วอน ปชิชิ.ใชิ้นำ�าอย่างปริ่ะหยัด้
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RMLปรัิบกลยุทธ์ุปีนี�	รุิกJoint	venture-Asset	
light	 ไตริมาส	 2/66	 เปิดให้้บริิการิ	 ‘วัน	 ซิตี�	
เซ็นเตอิร์ิ’+ยังิมีแผนเปิดตัวโคริงิการิให้ม่ในรูิป
แบบ	 อัิลตร้ิา	 ลักชัิวรีิ�	 แบรินด์เด็ด	 เริสซิเดนซ์	
(Ultra-Luxury	Branded	Residence)	2	แห่้งิ	
โคริงิการิแริกค้อิ	โริสวูด	เริสซิเดนซ์เซส	กมลา	
(Rosewood	Residences	Kamala)	 จังิห้วัด
ภูเก็ต	 โดยจะพัิ่ฒนาในรูิปแบบโคริงิการิวิลล่า
สุดห้รูิส่วนตัวเพีิ่ยงิไม่กี�ห้ลังิ	 มูลค่าโคริงิการิ
ริวมกว่า	7	พัิ่นล้านบาท	และอิกีโคริงิการิ	ในโซน
สุขุ่มวิท	เพ้ิ่�อิมุง่ิมั�นสู่การิเป็นผู้นำาอัินดับ	1	ในด้าน
การิพัิ่ฒนาอิสังิห้าริิมทรัิพิ่ย์	ริะดับลักชัิวรีิ�	และ
อัิลตร้ิาลักชัิวรีิ�

นายกริ่ณ์ ณริ่งค์้เด้ชิ ปริ่ะธานเจ้าหน้าทีี่�
ฝ่่ายบร่ิ่หาริ่ บร่ิ่ษััที่ ไริ่มอน แลนด้ ์จำากัด้ 
(มหาชิน) เปิดเผยว่า	 ผลการิดำาเนินธุุริกิจ
ข่อิงิไริมอิน	แลนด์	ในปี	2565	ที�ผ่านมา	นับว่า
บริิษััทฯ	ปริะสบความสำาเร็ิจ	มผีลปริะกอิบการิที�
โดดเด่นเป็นอิย่างิยิ�งิ	 โดยเฉพิ่าะในช่ิวงิไตริมาส
สุดท้ายข่อิงิปี	 ที�สามาริถืทำากำาไริได้จากที�มีผล
ข่าดทุนในปีก่อินห้น้านั�น	 ริวมถ้ืงิบริิษััทฯ	 ยังิมี
ยอิดข่ายในไตริมาสเดียวกัน	 ที�สูงิมากข้่�นกว่า
ปีก่อินเก้อิบเท่าตัว	 ข่ณะที�ยอิดข่ายทั�งิปี	 ก็ยังิ
ข่ยับสูงิข้่�นเก้อิบ	7%	จากปี	2564	ซ้�งิเป็นเร้ิ�อิงิ
นา่ยินดีมากที�ลูกค้าข่อิงิ	RML	เช้ิ�อิมั�นในแบรินด์
และคุณภาพิ่โคริงิการิ	 ‘ดิ	 เอิสเทลล์	 พิ่ร้ิอิม
พิ่งิษ์ั’	จ้งิทำาให้้การิโอินโคริงิการิเดนิห้นา้ไปอิย่างิ
ริวดเร็ิว	โดยเริิ�มโอินกริริมสิทธิุ�ตั�งิแต่ไตริมาสที�	
3	ปี	2565	และมียอิดโอินไปแล้วปริะมาณ	50%	
ข่อิงิจำานวนยูนิตพิ่ร้ิอิมข่าย	 และคาดว่า	 จะปิด
การิข่ายในปีนี�อิย่างิแน่นอิน

“ในไตริมาสที�	4	ข่อิงิปี	2565	บริิษััทฯ	สามาริถื
พิ่ลิกกลับมามกีำาไริ	เน้�อิงิจากผลการิดำาเนนิงิาน

ที�สะท้อินถ้ืงิการิบริิห้าริงิานที�มีปริะสิทธิุภาพิ่	
จากการิบริิห้าริจัดการิต้นทุนโคริงิการิข่อิงิ	
RML	 ในปัจจุบัน	 ริวมถ้ืงิการิบริิห้าริต้นทุน
ทางิการิเงิินที�มีดอิกเบี�ยแบบอัิตริาลอิยตัวและ
อัิตริาคงิที�ในสัดส่วนที�เห้มาะสม	 นอิกจากนี�	
บริิษััทฯ	ยังิปริะสบความสำาเร็ิจจากการิรีิแบรินด์	
ภายใต้สโลแกน	 ‘ลักชัิวรีิ�	 รีิอิิมเมจิ�น	 (Luxury	
Reimagined)’	เพ้ิ่�อิยกภาพิ่ลักษัณ์ข่อิงิแบรินด์
ให้้เข้่าถ้ืงิง่ิาย	ทันสมยั	และข่ยายกลุ่มเป้าห้มายให้้
เข้่าถ้ืงิทุกเจเนอิเริชัิ�นที�มีกำาลังิซ้�อิข่อิงิตลาดลัก
ชัิวรีิ�และอัิลตร้ิาลักชัิวรีิ�	 จ้งิทำาให้้โคริงิการิได้รัิบ
การิตอิบรัิบ	 ที�ดีมาก	 โดยทั�งิสอิงิโคริงิการิภาย
ใต้การิร่ิวมทุนกับ	โตเกียว	ทาเทโมโนะ	ค้อิ	‘ดิ	เอิ
สเทลล์	พิ่ร้ิอิมพิ่งิษ์ั’	 มียอิดข่ายแล้ว	ปริะมาณ	
80%	และ	‘เทตต์	สาทริ	ทเวลฟ์’	(Tait	Sathorn	
12)	มียอิดข่ายแล้วปริะมาณ	90%”	
นายกริณ์	กล่าว		

*ห้มายเห้ตุ	:	ในปี	2565	ริายได้ริวม	2,745	ล้าน
บาท	 ส่วนห้น้�งิข่อิงิริายได้จำานวน	 2,393	 ล้าน
บาท	มาจากริายได้จากการิโอินกริริมสิทธ์ุข่อิงิ
โคริงิการิ	 ‘ดิ	 เอิสเทลล์	 พิ่ร้ิอิมพิ่งิษ์ั’	 ซ้�งิเป็น
โคริงิการิร่ิวมทุนริะห้ว่างิไริมอิน	 แลนด์	 และ	
โตเกียว	ทาเทโมโนะ	บริิษััทฯ	มียอิดข่ายริอิโอิน	
(Backlog)	ณ	วันที�	31	ธัุนวาคม	2565	อิยู่ที�	
4,965	ล้านบาท	ริวมทั�งิห้มด	2	โคริงิการิ	ได้แก่	
โคริงิการิ	 ‘ดิ	 เอิสเทลล์	พิ่ร้ิอิมพิ่งิษ์ั’	 ซ้�งิทยอิย
โอินกริริมสิทธิุ�มาตั�งิแต่ไตริมาส	 3	 ปี	 2565	
และโคริงิการิ	 ‘เทตต์	 สาทริ	ทเวลฟ์’	 คอินโดมิ
เนียมลักชัิวรีิ�	 ใจกลางิสาทริ	 ซ้�งิจะทยอิยโอิน
กริริมสิทธิุ�ในไตริมาส	3	ปี	2566

สำาห้รัิบทิศทางิการิดำาเนินธุุริกิจในปี	 2566	
บริิษััทฯ	 ปรัิบเปลี�ยนกลยุทธ์ุการิลงิทุนใน
โคริงิการิต่างิๆ	จากการิริะดมทุนด้วยตนเอิงิไป

สู่การิลงิทุนร่ิวมกับบริิษััทอ้ิ�น	(Joint	venture)	
ริวมทั�งิกลยุทธ์ุ	 แอิสเสท	 ไลท์	 (Asset	 light)	
ซ้�งิเน้นเปิดโคริงิการิร่ิวมกับเจ้าข่อิงิที�ดินเพ้ิ่�อิ
พัิ่ฒนาโคริงิการิ	 ทำาให้้ปริะห้ยัดต้นทุนค่าที�ดิน
มากข้่�น	 นอิกจากนี�	 บริิษััทฯ	 ยังิคงิมุ่งิพัิ่ฒนา
และลงิทุนโคริงิการิ	ที�สร้ิางิริายได้ห้มุนเวียนต่อิ
เน้�อิงิ	(Recurring	Income)		สามาริถืรัิบรู้ิริาย
ได้เร็ิว	และริายได้ปริะจำามากข้่�น	โดยในไตริมาส
ที�	2	ข่อิงิปีนี�	จะเปิดให้้บริิการิ	‘วัน	ซิตี�	เซ็นเตอิร์ิ’	
(One	 City	 Centre)	 อิาคาริสำานักงิานเกริด
เอิ	ริะดับลักชัิวรีิ�ที�สูงิที�สุดในปริะเทศไทย	บนสุด
ยอิดทำาเลใจกลางิย่านธุุริกิจติดสถืานีริถืไฟฟ้า
บีทีเอิสเพิ่ลินจิต	ซ้�งิจะเป็นปัจจัยห้นุนให้้บริิษััทฯ	
มีริายได้ปริะจำา	 และ	 กริะแสเงิินสดเข้่ามาอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	 ทางิโคริงิการิฯ	 ได้รัิบผลตอิบรัิบที�ดี
มากแม้ยังิไม่ได้เปิดทำาการิเต็มรูิปแบบก็ตาม	
ปัจจุบันมีอัิตริาการิเช่ิาแล้วกว่า	 50%	 และมี
บริิษััทชัิ�นนำามากมายเข้่าเซ็นสัญญาแล้ว	 อิาทิ	
มิตซูบิชิิ	 เอิสเตท	 (ปริะเทศไทย),	 มิตซูบิชิิ	 เฮฟ
วี�	 อิินดัสตรีิ�	 (ปริะเทศไทย),	มิตซูบิชิิ	พิ่าวเวอิร์ิ	
(ปริะเทศไทย),	 มารูิเบนิ	 (ปริะเทศไทย)	 และอีิก
ห้ลากห้ลาย	อิงิค์กริดังิริะดับโลก

นอิกจากนั�น	บริิษััทฯ	ยังิมีแผนเปิดตัวโคริงิการิ
ให้ม่ในรูิปแบบ	อัิลตร้ิา	ลักชัิวรีิ�	แบรินด์เด็ด	เริส
ซิเดนซ์	(Ultra-Luxury	Branded	Residence)	
2	แห่้งิ	โคริงิการิแริกค้อิ	โริสวูด	เริสซิเดนซ์เซส	
กมลา	 (Rosewood	 Residences	 Kamala)	
จังิห้วัดภูเก็ต	โดยจะพัิ่ฒนาในรูิปแบบโคริงิการิ
วิลล่าสุดห้รูิส่วนตัวเพีิ่ยงิไม่ กี�ห้ลังิ	 มูลค่า
โคริงิการิริวมกว่า	 7	 พัิ่นล้านบาท	 และอีิก
โคริงิการิ	 ในโซนสุขุ่มวิท	 เพ้ิ่�อิมุ่งิมั�นสู่การิเป็น
ผู้นำาอัินดับ	1	ในด้านการิพัิ่ฒนาอิสังิห้าริิมทรัิพิ่ย์	
ริะดับลักชัิวรีิ�	และอัิลตร้ิาลักชัิวรีิ�

ปริ่ับกลยุที่ธ์ปีนี�ปริ่ับกลยุที่ธ์ปีนี�  
ริุ่ก Joint venture-Asset lightริุ่ก Joint venture-Asset light
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บอิร์ิด	KGEN	ลงิมติ	แจกKGEN-W2	ห้วังินำาเงิินไปเป็นเงิินทุนห้มุนเวียนภายในบริิษััทฯ	และเพ้ิ่�อิใช้ิในการิข่ยายและพัิ่ฒนาธุุริกิจเดิมที�
มีอิยู่ต่อิไปในอินาคต

บริิษัทั	คงิิ	เจน	จำากัด	(มห้าชิน)	ห้ร้ิอิ	KGEN	เปิดเผยข้่อิมลูจากที�ปริะชิมุคณะกริริมการิบริษิัทั	ห้ลงัิมกีาริปริะชิมุเม้�อิวนัที�	3	มนีาคม	2566	
โดยมีวาริะสำาคัญเริ้�อิงิการิพิ่ิจาริณาอินุมัติการิอิอิกและจัดสริริใบสำาคัญแสดงิสิทธิุที�จะซ้�อิหุ้้นสามัญข่อิงิบริิษััทคริั�งิที�	 2	 (“ใบสำาคัญ
แสดงิสิทธิุ	 KGEN-W2”)	 เพิ่้�อิจัดสริริให้้แก่ผู้ถื้อิหุ้้นเดิมข่อิงิบริิษััทตามสัดส่วนการิถ้ือิหุ้้น	 (Right	Offering)	 และเริ้�อิงิการิพิิ่จาริณา
อินุมัติการิเพิ่ิ�มทุนจดทะเบียนข่อิงิบริิษััท	จำานวน	674,650,380	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	1,124,417,300	บาท	เป็นทุนจด
ทะเบียนจำานวน	1,799,067,680	บาท	และการิแก้ไข่เพิ่ิ�มเติมห้นังิส้อิบริิคณห้์สนธุิ	ข่้อิ	4.	ข่อิงิบริิษััท	เพิ่้�อิให้้สอิดคล้อิงิกับการิเพิ่ิ�มทุน
จดทะเบียนข่อิงิบริิษััท

นางส่าวพิริ่ที่่พิย์ ต์ริ่งก่�งต์อน ปริ่ะธานเจ้าหน้าที่ี�บริ่่หาริ่	กล่าวว่า	คณะกริริมการิบริิษััทฯ	มีมติอินุมัติการิอิอิกและจัดสริริใบ
สำาคญัแสดงิสทิธิุที�จะซ้�อิหุ้้นสามญัข่อิงิบริิษัทัครัิ�งิที�	2	(“ใบสำาคญัแสดงิสทิธิุ	KGEN-W2”)	เพิ่้�อิจดัสริริให้้แก่ผูถ้้ือิหุ้้นเดมิข่อิงิบริิษัทัตาม
สัดส่วนการิถือ้ิหุ้้น	(Right	Offering)	ซ้�งิทางิบริิษัทัฯ	จะจดัสริริหุ้้นสามญัเพิิ่�มทนุจำานวนไม่เกนิ	449,766,920	มลูค่าที�ตริาไว้หุ้้นละ	1.00	
บาท	เพิ่้�อิริอิงิริับการิใชิ้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดงิสิทธุิ	KGEN-W2	ซ้�งิจัดสริริให้้แก่ผู้ถื้อิหุ้้นเดิมข่อิงิบริิษััทตามสัดส่วนการิถื้อิหุ้้น	โดยใบ
สำาคัญแสดงิสิทธุิ	KGEN-W2	มีอิัตริาการิใชิ้สิทธุิเท่ากับ	1	ใบสำาคัญแสดงิสิทธุิ	KGEN-W2	มีสิทธุิซ้�อิหุ้้นสามัญเพิ่ิ�มทุนได้	1	หุ้้น	และกำา
ห้นดวันกำาห้นดริายชิ้�อิผู้ถื้อิหุ้้นที�มีสิทธุิได้ริับการิจัดสริริและเสนอิข่ายหุ้้นสามัญเพิ่ิ�มทุน	(Record	Date)	เป็นวันที�	28	เมษัายน	2566	

นอิกจากนี�ทางิบริิษััทฯ	มีแผนที�จะนำาเงิินที�ได้จากการิอิอิกใบสำาคัญแสดงิสิทธุิ	KGEN-W2	ไปเป็นเงิินทุนห้มุนเวียนภายในบริิษััทฯ	และ
เพิ่้�อิใชิ้ในการิข่ยายและพิ่ัฒนาธุุริกิจเดิมที�มีอิยู่ต่อิไปในอินาคต

“ด้านวาริะการิพิ่ิจาริณาอินุมัติการิเพิ่ิ�มทุนจดทะเบียนข่อิงิบริิษััท	 จำานวน	 674,650,380	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	
1,124,417,300	บาท	เป็นทนุจดทะเบยีนจำานวน	1,799,067,680	บาท	และการิแก้ไข่เพิ่ิ�มเตมิห้นงัิสอ้ิบริคิณห์้สนธุ	ิข้่อิ	4.	ข่อิงิบริษิัทั	เพิ่้�อิ
ให้้สอิดคล้อิงิกับการิเพิ่ิ�มทุนจดทะเบียนข่อิงิบริิษััทนั�น	ทางิคณะกริริมการิบริิษััทฯ	ได้มีมติอินุมัติอิย่างิเอิกฉันท์เชิ่นเดียวกัน	เน้�อิงิจาก
เล็งิเห้็นแล้วว่าการิเพิ่ิ�มทุนในคริั�งินี�จะชิ่วยสริ้างิปริะโยชิน์ให้้แก่บริิษััทฯ	และผู้ถื้อิหุ้้นทุกท่านได้”	นางิสาวพิ่ริทิพิ่ย์กล่าว
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กรุิงิศรีิ	คอินซูมเมอิร์ิ	เผยผลปริะกอิบการิ
ปี	2565	เติบโตแข็่งิแกร่ิงิ	ปริะกาศกลยุทธ์ุ
ปี	 2566	พิ่ร้ิอิมก้าวสู่ความเป็นผู้นำาใน
ธุุริกิจบัตริเคริดิตและสินเช้ิ�อิส่วนบุคคล	
ที�มุ่งิสร้ิางิความเติบโตอิย่างิยั�งิย้น	รุิกขั่บ
เคล้�อินธุุริกิจด้วยนวัตกริริมและข้่อิมูล	
ยกริะดับผลิตภัณฑ์และบริิการิ	 ทั�งิบัตริ
เคริดิตและสินเช้ิ�อิดิจิทัล	 ตอิบโจทย์และ
เข้่าถ้ืงิลูกค้าทุกกลุ่ม	พิ่ร้ิอิมข่ยายธุุริกิจ
สินเช้ิ�อิเพ้ิ่�อิริายยอ่ิยสู่ภูมภิาคอิาเซียน	จับ
ม้อิพัิ่นธุมิตริทั�งิในและนอิกอิงิค์กริ	สร้ิางิ
ความเติบโตสู่อินาคต	 ตั�งิเป้าภายในปี	
2566	มียอิดใชิ้จ่ายผ่านบัตริ	 350,000	
ล้านบาท,	ยอิดสินเช้ิ�อิให้ม่	97,000	 ล้าน
บาท	และจำานวนลูกค้าผ่านช่ิอิงิทางิดิจิทัล
เติบโต	20%

นางส่าวณญาณ ี เผืือกขำำา ปริ่ะธาน
กริ่ริ่มการิ่ กรุิ่งศรีิ่ ค้อนซูมเมอร์ิ่	
ผู้ให้้บริิการิด้านบัตริเคริดิตและสินเช้ิ�อิ
ส่วนบุคคล	 อัินปริะกอิบไปด้วย	 บัตริ
เคริดิตกรุิงิศรีิ,	 บัตริเคริดิตกรุิงิศรีิ	นาว,	
บัตริเคริดิตโฮมโปริ,	 บัตริเคริดิตสยาม	
ทาคาชิิมายะ,	 บัตริเคริดิตเซ็นทรัิล	 เดอิะ
วัน,	บัตริเคริดิตโลตัส,	บัตริเคริดิตกรุิงิศรีิ
เฟิร์ิสช้ิอิยส	์วีซ่า	แพิ่ลทนิมั	และบัตริเอ็ิกซ์
ยู	ดิจิทัล	การ์ิด	เปิดเผยว่า	ในปี	2565	ผล
ปริะกอิบการิข่อิงิกริุงิศรีิ	 คอินซูมเมอิร์ิ	
เติบโตดีกว่าเป้าห้มาย	จากภาวะเศริษัฐกิจ
ที�ฟ้�นตัวต่อิเน้�อิงิ	 และความสำาเริ็จในการิ
ปรัิบกลยุทธ์ุการิตลาดข่อิงิบริิษััท	 โดย
มียอิดใช้ิจ่ายผ่านบัตริ	 333,000	 ล้าน
บาท	ยอิดสินเช้ิ�อิให้ม่	 87,000	ล้านบาท	
ทั�งินี�	 ห้มวดใชิ้จ่ายผ่านบัตริสูงิสุดเรีิยงิ
ตามยอิดใช้ิจ่าย	ได้แก่	1.ปริะกันภัย,	2.ปั�ม

นำ�ามัน,	3.ช้ิอิปปิ�งิอิอินไลน์และกริะเป๋าเงิิน
อิิเล็กทริอินกิส์,	4.	ตกแตง่ิบ้านและเคร้ิ�อิงิ
ใช้ิในครัิวเร้ิอิน,	 5.	 ไฮเปอิริ์มาร์ิทและซู
เปอิร์ิมาร์ิเก็ต	 ข่ณะที�อัิตริาส่วนสินเช้ิ�อิที�
ไม่ก่อิให้้เกิดริายได้	(NPL)	อิยู่ที�ริะดับ	1%	
สำาห้รัิบบัตริเคริดิต	และ	2.5%	สำาห้รัิบสิน
เช้ิ�อิส่วนบุคคลและสินเช้ิ�อิผ่อินชิำาริะ	นับว่า
ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยในธุุริกิจ

“สำาห้รัิบในปีนี� 	 เศริษัฐกิจมีแนวโน้ม
เติบโตต่อิเน้�อิงิจากการิท่อิงิเที�ยวและ
การิบริิโภคที�เพิิ่�มสูงิข้่�น	ข่ณะที�ธุุริกิจบัตริ
เคริดิตและสินเช้ิ�อิส่วนบุคคลน่าจะมีการิ
แข่่งิขั่นสูงิข้่�น	 ผู้ปริะกอิบการิมีแนวโน้ม
จะพัิ่ฒนาผลิตภัณฑ์ทางิการิเงิินให้ม่ๆ		
ให้้สอิดคล้อิงิกับพิ่ฤติกริริมข่อิงิลูกค้าที�
เปิดรัิบเทคโนโลยีมากข้่�น	ดังิจะเห็้นได้จาก
ข้่อิมูลที�ชีิ�ให้้เห็้นว่า	 อัิตริาการิเติบโตข่อิงิ
จำานวนลูกค้าให้มผ่่านช่ิอิงิทางิดจิิทัลข่อิงิ
กรุิงิศรีิ	คอินซูมเมอิร์ิ	ในปี	2565	เติบโต
กว่า	3	เท่าตัว	เทียบกับปี	2564	แสดงิให้้
เห็้นถ้ืงิสภาวะการิดำาเนินธุุริกิจและไลฟ์
สไตล์ข่อิงิผู้บริิโภคที�เปลี�ยนไป	 เป็นปัจจัย
ที�ผลักดันให้้ผู้ปริะกอิบการิต้อิงิเร่ิงิปรัิบ
แผนธุุริกิจ”

“เพ้ิ่�อิให้้ก้าวทันความเปลี�ยนแปลงิดังิ
กล่าว	 กรุิงิศรีิ	 คอินซูมเมอิร์ิ	 ได้เตรีิยม
ปรัิบกลยุทธ์ุเพ้ิ่�อิก้าวสู่ความเป็นผู้นำา
ในธุุริกิจบัตริเคริดิตและสินเช้ิ�อิ
ส่วนบุคคลซ้�งิมุง่ิสร้ิางิความ
เติบโตอิย่างิยั�งิย้น	
เพ้ิ่�อิสร้ิางิคุณค่า
ในเชิิงิธุุริกิจ	
ริวมถ้ืงิตอิบ

โจทย์ทั�งิพัิ่นธุมิตริและลูกค้าข่อิงิเริา	ผ่าน
กลยุทธ์ุห้ลัก	 ค้อิ	 การิใชิ้นวัตกริริมและ
ข้่อิมูลเพ้ิ่�อิขั่บเคล้�อินธุุริกิจ	 และพัิ่ฒนา
ผลิตภัณฑ์,บริิการิทางิการิเงิินคุณภาพิ่	ที�
ตอิบโจทย์และเข้่าถ้ืงิได้ง่ิายยิ�งิข้่�นสำาห้รัิบ
ลูกค้าทุกกลุ่ม,	 ผสานความร่ิวมม้อิกับ
พัิ่นธุมิตริในห้ลากห้ลายธุุริกิจ	 ริวมถ้ืงิ
กับบริิษััทในเคร้ิอิกรุิงิศรีิ	เพ้ิ่�อิสร้ิางิความ
เติบโตสู่อินาคต,	พิ่ร้ิอิมข่ยายธุุริกิจสินเช้ิ�อิ
เพ้ิ่�อิริายย่อิยสู่ภูมิภาคอิาเซียน”

กริุ่งศรีิ่ ค้อนซูมเมอริ่ ์
ต์ั�งเป้าปีนี�ยอด้ใชิ้จ่ายผื่านบัต์ริ่ 3.5 แส่นลบ. 

ยอด้ส่่นเชิื�อใหม่ 9.7 หมื�นลบ.
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กลยุทธ์ุห้ลัก	4	ปริะการิ	
ข่อิงิกรุิงิศรีิ	คอินซูมเมอิร์ิ	ได้แก่	

1.การิใช้ินวัตกริริมและข้่อิมูลเพ้ิ่�อิขั่บ
เคล้�อินธุุริกิจ	 เพ้ิ่�อิเปลี�ยนรูิปแบบการิทำา
ธุุริกิจ	 พัิ่ฒนาปริะสิทธิุภาพิ่การิดำาเนิน
งิาน	และสร้ิางิสริริค์ผลิตภัณฑ์ที�แตกต่างิ	
ตอิบโจทย์	ตริงิใจ	เพ้ิ่�อิสร้ิางิปริะสบการิณ์
ที�ดีให้้กับลูกค้า	 และสร้ิางิริายได้ผ่านช่ิอิงิ
ทางิให้ม่	 ๆ	 เช่ิน	 การิข่ยายตลาดสินเช้ิ�อิ
ส่วนบุคคล	 ผ่านสินเช้ิ�อิส่วนบุคคลดิจิทัล	
FirstChoice	 Snapcash,	 สินเช้ิ�อิส่วน
บุคคล	GrabFirst		ซ้�งิใช้ิข้่อิมูลทางิเล้อิก
ในการิพิ่จิาริณาสนิเช้ิ�อิ	เพ้ิ่�อิเพิ่ิ�มโอิกาสใน
การิเข่้าถ้ืงิสินเช้ิ�อิให้้ง่ิาย	 สะดวก	 และเท่า
เทียมยิ�งิข้่�นสำาห้ริบัลูกค้าทุกกลุ่ม,	บริิการิ	
0%	Pay	Later,	การิพัิ่ฒนาสิทธิุปริะโยชิน์
ข่อิงิผลิตภัณฑ์บัตริเคริดิตดิจิทัลให้้ตอิบ
โจทย์กลุ่มคนรุ่ินให้ม่มากยิ�งิข้่�น	 ริวมถ้ืงิ	
การินำาการิวิเคริาะห์้ข้่อิมูลเชิิงิล้กมาใช้ิ
ในการิทำาการิตลาดเฉพิ่าะบุคคล	 เพ้ิ่�อิ
นำาเสนอิผลิตภัณฑ์และ	 โปริโมชัินที�ตริงิ
ใจลูกค้ายิ�งิข้่�น	 และการิพิ่ัฒนาการิให้้
บริิการิผ่านช่ิอิงิทางิดิจิทัล	เช่ิน	U	CARD,	
U	CASH,	Automated	Collection,	AI	
Manow	ผู้ช่ิวยอัิตโนมัติข่อิงิศูนย์บริิการิ
สมาชิิกบัตริฯ	ผ่านช่ิอิงิทางิ	UCHOOSE,	
Facebook	และ	Call	Center	เพ้ิ่�อิอิำานวย
ความสะดวกให้้ลูกค้ามากยิ�งิข้่�น

2.	 ผสานความร่ิวมม้อิกับพัิ่นธุมิตริใน
ห้ลากห้ลายธุุริกิจ	 เพ้ิ่�อิความเติบโต	 เพ้ิ่�อิ
ผสานจุดแข็่งิข่อิงิกรุิงิศรีิ	 คอินซูมเมอิร์ิ	
ในด้านผลิตภัณฑ์ทางิการิเงิิน	การิบริิห้าริ
ความเสี�ยงิ	 นวัตกริริม	 ริะบบการิดำาเนิน
งิาน	 กับจุดแข็่งิข่อิงิพัิ่นธุมิตริในด้าน
เคร้ิอิข่่ายและฐานลูกค้า	 เพ้ิ่�อิสริ้างิริะบบ
นเิวศทางิธุุริกิจ	ข่ยายโอิกาสในการิเข้่าถ้ืงิ
ลูกค้าได้กว้างิข่วางิยิ�งิข้่�น	

3.	 ผสานความริ่วมม้อิข่อิงิทุกภาคส่วน
ในเคริ้อิกริุงิศริีภายใต้กลยุทธุ์	Krungsri	
One	 Retail	 ซ้�งิมุ่งิเน้นการิผสานความ
ร่ิวมมอ้ิข่อิงิห้น่วยงิานในกลุม่ธุรุิกจิลกูค้า
ริายย่อิยและลูกค้าบุคคล	 โดยย้ดลูกค้า
เป็นศูนย์กลางิ	 เพ้ิ่�อิมอิบผลิตภัณฑ์และ
บริิการิที�งิ่าย	 คริบ	 จบทุกเริ้�อิงิการิเงิิน	
สริ้างิความผูกพิ่ันกับลูกค้าในริะยะยาว

4.การิข่ยายธุุริกิจสินเชิ้�อิเพิ่้�อิริายย่อิย
สู ่ภูมิภาคอิาเซียน	 เชิ่น	 ลาว	 กัมพิู่ชิา	
ฟิลปิปินส์	และเวยีดนาม	โดยผสานความ
ริ่วมม้อิกับบริิษััทในเคริ้อิกริุงิศริี
ในภูมิภาค	 เพิ่้�อิเพิ่ิ�มโอิกาส
ในการิทำาธุุริกิจ	 ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่ม
ลกูค้าให้ม่	ห้ริอ้ิ
ห้าริายได้ผ่าน
ช่ิอิงิทางิให้ม่	ๆ 	

“กลยุทธ์ุทั�งิสี�ปริะการินี�	 เป็นไปเพ้ิ่�อิเสริิม
ศักยภาพิ่ข่อิงิกรุิงิศรีิ	 คอินซูมเมอิร์ิ	 ให้้
สอิดรัิบกับสภาวะแวดล้อิมในการิดำาเนิน
ธุุริกิจ	ริวมถ้ืงิไลฟ์สไตล์ยุคให้ม่ที�เปลี�ยนไป	
เพ้ิ่�อิรัิกษัาความเป็นผู้นำาในธุุริกิจการิเงิิน
ไว้ได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	และสร้ิางิความเติบโต
อิย่างิยั�งิย้น	 ทั�งินี�	 กรุิงิศริี	 คอินซูมเมอิร์ิ	
ตั�งิเป้ายอิดใชิ้จ่ายผ่านบัตริ	 350,000	
ล้านบาท	ยอิดสินเช้ิ�อิให้ม่	 97,000	 ล้าน
บาท	และจำานวนลูกค้าผ่านช่ิอิงิทางิดิจิทัล
เติบโต	20%	ภายในปี	2566”	
นางิสาวณญาณีกล่าวสรุิป

กริุ่งศรีิ่ ค้อนซูมเมอริ่ ์
ต์ั�งเป้าปีนี�ยอด้ใชิ้จ่ายผื่านบัต์ริ่ 3.5 แส่นลบ. 

ยอด้ส่่นเชิื�อใหม่ 9.7 หมื�นลบ.
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BAY	คาดเงิินบาทสัปดาห์้นี�	ซ้�อิข่ายในกริอิบ	34.35-35.00	จับตาปริะธุานเฟดแถืลงิ	ข้่อิมูลจ้างิงิานสห้รัิฐฯ

กลุ่มงิานโกลบอิลมาริ์เก็ตส์	ธุนาคาริกริุงิศริีอิยุธุยา	จำากัด	(มห้าชิน)	มีมุมมอิงิต่อิทิศทางิค่าเงิินบาทในสัปดาห้์นี�ว่า	เงิินบาท
สัปดาห้์นี�มีแนวโน้มเคล้�อินไห้วในกริอิบ	34.35-35.00	บาท/ดอิลลาริ์	เทียบกับสัปดาห้์ที�ผ่านมา	เงิินบาทปิดแข่็งิค่าที�	34.72	
บาท/ดอิลลาริ์	ห้ลังิซ้�อิข่ายในชิ่วงิ	34.68-35.39	บาท/ดอิลลาริ์	โดยเงิินบาทแตะริะดับอิ่อินค่าสุดในริอิบ	12	สัปดาห้์	ก่อินจะ
พิ่ลิกกลับมาฟ้�นตัวตามค่าเงิินห้ยวน	 เงิินดอิลลาริ์อิ่อินค่าเม้�อิเทียบกับทุกสกุลเงิินสำาคัญ	 โดยดัชินีดอิลลาริ์เทียบกับตะกริ้า
เงิินห้ลักย่อิตัวลงิจากริะดับสูงิสุดในริอิบ	8	สัปดาห้์ท่ามกลางิแริงิข่ายทำากำาไริห้ลังิข่้อิมูลบ่งิชิี�ว่ากิจกริริมภาคการิผลิตเด้อิน
กุมภาพิ่ันธุ์ข่อิงิจีนเติบโตในอิัตริาสูงิสุดในริอิบกว่า	10	ปี	ซ้�งิดีกว่าที�ตลาดคาดอิย่างิมีนัยสำาคัญ	ส่วนดัชินี	PMI	ภาคบริิการิ
เด้อินกุมภาพิ่ันธุ์พิุ่่งิข่้�นเชิ่นกันโดยเป็นการิข่ยายตัวมากที�สุดตั�งิแต่เด้อินมีนาคม	 2565	 สริ้างิความห้วังิเกี�ยวกับแนวโน้ม
การิปริะคอิงิตวัข่อิงิเศริษัฐกจิโลกอิกีคริั�งิข่ณะที�ยโุริปและสห้รัิฐฯยังิคงิเผชิญิกับภาวะเงินิเฟ้อิสูงิ	อิย่างิไริก็ตาม	แม้อิตัริาผล
ตอิบแทนพิ่ันธุบัตริ(บอินด์ยิลด์)ริะยะสั�นข่อิงิสห้ริัฐฯยังิไต่ริะดับสูงิข่้�นแต่ค่าเงิินดอิลลาริ์ได้แริงิห้นุนอิย่างิจำากัดเน้�อิงิจากบ
อินด์ยิลด์ข่อิงิยุโริปปริับตัวสูงิข่้�นล้อิไปกับการิคาดการิณ์นโยบายการิเงิินต้งิตัวข่อิงิกลุ่มยูโริโซน	 ทั�งินี�	 นักลงิทุนต่างิชิาติ
ข่ายหุ้้นไทยสุทธุิ	10,142	ล้านบาท	แต่ซ้�อิพิ่ันธุบัตริ	3,216	ล้านบาท

สำาห้รัิบภาพิ่ริวมในสปัดาห์้นี�	กลุม่งิานโกลบอิลมาร์ิเกต็ส์	กริงุิศริ	ีมอิงิว่า	จดุสนใจข่อิงิตลาดจะอิยูท่ี�ถ้ือิยแถืลงิปริะธุานธุนาคาริ
กลางิสห้ริฐัฯ(เฟด)และข้่อิมลูจ้างิงิานนอิกภาคเกษัตริเดอ้ินกมุภาพิ่นัธ์ุข่อิงิสห้ริฐัฯซ้�งิจะส่งิผลต่อิการิปริะเมนิทศิทางิดอิกเบี�ย
เฟดต่อิไป	นอิกจากนี�	จะมกีาริปริะชิมุธุนาคาริกลางิญี�ปุน่(บโีอิเจ)ซ้�งิเป็นคริั�งิสุดท้ายข่อิงิผู้ว่าการิคนปัจจบุนั	โดยคาดว่าจะยงัิ
คงินโยบายการิเงิินในริอิบนี�	 อิย่างิไริก็ดี	 เริามอิงิว่าเงิินเยนอิาจผันผวนในกริอิบที�แข่็งิค่าข่ณะที�นักลงิทุนจะจับตาสัญญาณ
เกี�ยวกับมาตริการิที�บิดเบ้อินการิทำางิานข่อิงิตลาดอิย่างิ	Yield	Curve	Control	ส่วนจีนตั�งิเป้าห้มายการิเติบโตข่อิงิจีดีพิ่ีปี
นี�ไว้ที�ริาว	 5%	ซ้�งิทำาให้้ผู้ริ่วมตลาดบางิส่วนผิดห้วังิ	 แต่เริามอิงิว่าเป้าห้มายนี�สมเห้ตุสมผลและสะทอ้ินว่าจีนวางิแนวทางิให้้
เศริษัฐกิจฟ้�นตัวอิย่างิมั�นคงิโดยไม่ต้อิงิการิกริะตุ้นให้้ริ้อินแริงิจนเกินไป

สำาห้รัิบปัจจัยในปริะเทศ	 ไทยข่าดดุลบัญชิีเดินสะพิ่ัดเด้อินมกริาคม	 2	พิ่ันล้านดอิลลาริ์	 โดยเป็นผลข่อิงิการิข่าด
ดลุการิค้าข่ณะที�ยอิดส่งิอิอิกห้ดตัวแต่การินำาเข้่าเพิ่ิ�มข่้�น	ธุปท.ริะบวุ่า	เศริษัฐกจิไทยเดอ้ินกมุภาพิ่นัธ์ุมแีนวโน้ม
ฟ้�นตัวต่อิเน้�อิงิ	 โดยต้อิงิติดตามแนวโน้มเศริษัฐกิจโลก	 และการิส่งิผ่านต้นทุนข่อิงิผู้ปริะกอิบการิที�อิาจ
เพิ่ิ�มข่้�น

BAY ค้าด้เง่นบาที่ส่ัปด้าห์นี�
ซื�อขำายในกริ่อบ 34.35-35.00 
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อ่นไซด์้
Business

TMILL มอบทุี่นการิ่ศึกษัา
นักเรีิ่ยนทีี่�มีผืลการิ่เรีิ่ยนดี้

พิฤกษัา แจกหนักริ่างวัลใหญ่
ริ่ถยนต์์ไฟฟ้าเอาใจส่ายรัิ่กษ์ัโลก
จากแค้มเปญ 'จึ�ง' ช้ิอปที่าวน์โฮม

ลุ้นริ่ถ กวาด้ยอด้ขำายริ่วมกว่า 2,000 ล้าน

CHG พิบนักว่เค้ริ่าะห์ 
อัพิเด้ที่แผืนธุริ่ก่จปี 66

AGE รุิ่กปล่อยส่่นเชืิ�อ
ริ่ถแบค้โฮ-ส่่บล้อหัวลาก 

ดั้นพิอร์ิ่ต์ทัี่�งปีแต์ะ 500 ลบ.
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ส่รุิ่ป
ภัาพิริ่วมต์ลาด้
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10 อันดั้บสู่งสุ่ด้
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มูลค่้าซื�อขำาย
ต์ามกลุ่มนักลงทุี่น

SET
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มูลค่้าซื�อขำาย
ต์ามกลุ่มนักลงทุี่น
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