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โคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลัังิความร้ิอินร่ิวม	บริิษััท	บี.กริิม	เพาเวอิร์ิ	(เอิไอิอีิ-เอ็ิมทีพี)	จำากัด	หร้ิอิ	BGPM2R	บริิษััทย่อิยข่อิงิ	บริิษััท	บี.กริิม	
เพาเวอิร์ิ	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	BGRIM	(บี.กริิม	เพาเวอิร์ิ	ถ้ือิหุ้น	70%)		หน่�งิในผู้้้บุกเบิกอุิตสาหกริริมการิผู้ลิัตไฟฟ้าภาคเอิกชนริาย
ใหญ่่ที�สุดข่อิงิปริะเทศ	ปริะกาศเปิดดำาเนินการิเชิงิพาณิิชย์	 (COD)	 โคริงิการิโริงิไฟฟ้าใหม่เพ้�อิทดแทนโริงิไฟฟ้าเดิม	 โดยมีกำาลัังิการิ
ผู้ลิัตติดตั�งิ	140	เมกะวัตต์	ได้เริิ�มจำาหนา่ยไฟฟ้าให้กับการิไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิัตแห่งิปริะเทศไทย	(กฟผู้.)	ตั�งิแต่วันที�	1	มีนาคม	2566	ที�ผู่้านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์์ ประธาน บีี.กริม และประธานเจ้้าหน้าทีี่�บีริหาร บีริษััที่ บีี.กริม เพาเวอร์ จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ BGRIM	เปิดเผู้ยว่า	โคริงิการิ	BGPM2R	ตั�งิอิย่้ในนิคมอุิตสาหกริริมเอิเซียมาบตาพุด	จังิหวัดริะยอิงิ	มีสัญ่ญ่าซ้�อิข่ายไฟฟ้า	
30	เมกะวัตต์กับ	กฟผู้.	เป็นริะยะเวลัา	25	ปี	แลัะส่วนที�เหล้ัอิเป็นการิทำาสัญ่ญ่าซ้�อิข่ายไฟฟ้าแลัะไอินำ�าริะยะยาวกับล้ักค้าอุิตสาหกริริม
	
โคริงิการิ	 BGPM2R	 เป็นโริงิไฟฟ้าพลัังิความริ้อินริ่วมที�ทดแทนโริงิไฟฟ้าเดิม	 (SPP	 Replacement)	 ด้วยเทคโนโลัยีสมัยใหม่ที�มี
ปริะสิทธิภาพส้งิ	แลัะลัดปริิมาณิการิใช้ก๊าซธริริมชาติต่อิหน่วยลังิ		โดยเป็นโคริงิการิที�	5	ที�เปิดดำาเนินการิ	ซ่�งิทำาให้	บริิษััท	บี.กริิม	เพา
เวอิริ์	จำากัด	(มหาชน)	มีกำาลัังิการิผู้ลัิตติดตั�งิริวม	3,478	เมกะวัตต์	จากโคริงิการิที�มีสัญ่ญ่าซ้�อิข่ายแลั้วทั�งิหมด	4,055	เมกะวัตต์	ซ่�งิ
ริวมโคริงิการิที�อิย้่ริะหว่างิการิก่อิสริ้างิแลัะพัฒนา

ดริ.ฮาริาลัด์	 ลัิงิค์	 กลั่าวว่า	ข่ณิะนี�	 บี.กริิม	 เพาเวอิริ์	อิย้่ริะหว่างิการิก่อิสริ้างิโคริงิการิโริงิไฟฟ้าแบบผู้สมผู้สานอิ้่ตะเภา	 (U-Tapao)	
เฟสแริก	โริงิไฟฟ้าพลัังิงิานแสงิอิาทิตย์	กำาลัังิการิผู้ลัิต	18	เมกะวัตต์	ริ่วมกับริะบบกักเก็บพลัังิงิานข่นาด	50	เมกะวัตต์-ชั�วโมงิ	แลัะ
โคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลัังิความร้ิอินร่ิวมอีิก	2	โคริงิการิ	(BGPAT2&3)	คิดเป็นกำาลัังิการิผู้ลิัตติดตั�งิริวม	280	เมกะวตัต์	โดยมกีำาหนดการิ	
COD	ภายในปี	2566	นอิกจากนี�	เริายังิมีเป้าหมายเพิ�มกำาลัังิผู้ลัิตเป็น	4,700	เมกะวัตต์	ในปี	2567	แลัะเพิ�มข่่�นเป็น	10,000	เมกะวัตต์	
ในปี	2573	โดยมีสัดส่วนพลัังิงิานทดแทนมากกว่า	50%

เดินเค์รื�อง COD เดินเค์รื�อง COD 
โรงไฟฟ้า BGPM2R โรงไฟฟ้า BGPM2R 

มาบีตาพุด มาบีตาพุด 140 เมกะวัตต์140 เมกะวัตต์  
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SEAOIL	 เผู้ยปีนี�	 วางิแผู้นซ่อิมหลุัมผู้ลิัต	
12	หลุัม	แลัะการิเจาะหลุัมในพ้�นที�ผู้ลิัตเพิ�ม
เติมอีิก	2	หลุัม	เพ้�อิเพิ�มปริิมาณิสำาริอิงิแลัะ
อัิตริาการิผู้ลิัต

บริิษััท	ซีอิอิยล์ั	จำากัด	(มหาชน)	SEAOIL	เปิด
เผู้ยว่า		บริิษััท	ซีอิอิยล์ั	จำากัด	(มหาชน)		ถ้ือิ
หุ้นสัดส่วนร้ิอิยลัะ	 49.99	 แปลังิสัมปทาน
บนบก	L53/48	 ซ่�งิดำาเนินการิโดย	บริิษััท	
แพน	โอิเรีิยนท์	เอ็ินเนอิยี�	(สยาม)	ลิัมิเต็ด	
(POES)	 ข่อิริายงิานผู้ลัปริะกอิบการิด้าน
การิดำาเนินงิานแลัะการิเงิินปริะจำาปี	 2565	
ข่อิงิ	POES	สรุิปได้ดังินี�

•	 ปริิมาณิยอิดการิข่ายนำ�ามันริวมจาก
แปลังิสัมปทานบนบก	L53/48	ในปี	2565	
ริวมทั�งิสิ�น	 769,272	บาร์ิเริลั	 เฉลีั�ยวันลัะ	
2,108	บาร์ิเริลัต่อิวัน	ลัดลังิร้ิอิยลัะ	23	จาก
วันลัะ	2,750	บาริเ์ริลัตอ่ิวันในปี	2564	ทั�งินี�
เป็นเพริาะมีการิปรัิบแผู้นโคริงิสร้ิางิการิ
ลังิทุน	ภายในบริิษััท	 แพน	 โอิเรีิยนท์	 เอ็ิน
เนอิยี�	(สยาม)	ปริะกอิบกับอุิปสริริคในการิ
ข่นส่งิแลัะการิผู้ลิัตที�ต้อิงิหยุดชะงัิกในช่วงิ
นำ�าท่วม	ในพ้�นที�การิผู้ลิัต

•	ในปี	2565	ได้ขุ่ดหลุัมผู้ลิัตเพิ�มเติมอีิก	2	
หลุัมค้อิ	L53-DD14	แลัะ	L53-DD15	แลัะ
ได้ดำาเนนิการิผู้ลิัตแล้ัวในช่วงิปลัายปี	2565	
ในปี	2565	บริิษััท	ฯ	มีริายได้จากการิข่าย

นำ�ามันริวมทั�งิสิ�น	 77.67	 ล้ัานเหรีิยญ่ดอิลั
ล่ัาร์ิสหรัิฐ	เพิ�มข่่�นจากปี	2554	ถ่ืงิร้ิอิยลัะ	
90	ทั�งินี�เป็นเพริาะริาคานำ�ามันที�ได้รัิบเฉลีั�ย
เพิ�มข่่�นจาก	40.1	เหรีิยญ่ดอิลัล่ัาร์ิสหรัิฐต่อิ
บาริ์เริลัในปี	 2564	 เป็น	 100.97	 เหริียญ่	
ดอิลัล่ัาร์ิสหรัิฐต่อิบาร์ิเริลัในปี	2565	 เม้�อิ
หักค่าใช้จ่ายริวมทั�งิสิ�น	ค่าภาคหลัวงิ	ภาษีั
ริายได้ปิโตริเลัียม	 แลัะอิัตริาแลักเปลีั�ยน	
ริายได้สุทธิปี	2565	ริวมทั�งิสิ�น	27.97	ล้ัาน
เหรีิยญ่ดอิลัล่ัาร์ิสหรัิฐ	เพิ�มข่่�นจากปี	2564	
ร้ิอิยลัะ	39

นอิกจากริาคานำ�ามันที�ส้งิข่่�น	ในปี	2565	ค่า
ใช้จ่ายในการิปฏิิบัติงิาน	ริวมทั�งิการิอัิดน้ำา
กลัับลังิไปในชั�นหินมีปริะสิทธิภาพเพิ�มข่่�น
อิย่างิมีนัย

•	ปริิมาณินำ�ามนัสำาริอิงิที�พส้ิจนแ์ล้ัวแลัะริอิ
การิขุ่ดเจาะ	(proved	plus	probable)	ณิ	
วันที�	 31	 ธันวาคม	2565	จำานวน	9.632	
ล้ัานบาร์ิเริลั	เพิ�มข่่�นร้ิอิยลัะ	9	จากณิ	วันที�	
31	ธันวาคม	2564	ทั�งินี�หลัังิจากมีการิผู้ลิัต
ในปี	2565	ริวม	769,272	บาร์ิเริลั

•	 ในปี	2566	บริิษััท	ฯ	 ได้วางิแผู้นที�จะทำา
การิซ่อิมหลุัมผู้ลิัต	 12	 หลุัม	 แลัะการิเจาะ
หลุัมในพ้�นที�ผู้ลิัตเพิ�มเติมอีิก	 2	 หลุัม	
พร้ิอิม	 ทั�งิเพิ�มการิศ่กษัาด้านธริณีิวิทยา
แลัะวิศวกริริมปิโตริเลีัยม	 แลัะดำาเนินการิ

ปริะมวลัผู้ลัข้่อิม้ลัธริณีิฟิสิกส์เพิ�มเติม	
(seismic	 reprocessing)	 เพ้�อิเพิ�มปริิ
มาณิสำาริอิงิแลัะอัิตริาการิผู้ลิัต

•	 ในช่วงิปี	 2565	 ผู้ลัการิปฏิิบัติการิใน
เร้ิ�อิงิความปลัอิดภัยปริะสบความสำาเร็ิจ	
โดยมีอัิตริาการิบาดเจ็บข่อิงิพนักงิานทั�งิ
สิ�นเท่ากับ	ศ้นย์	(zero	 loss	time	injury	
rate	–	LTIR)

อิน่�งิ	 บริิษััท	 ซีอิอิยลั์	 จำากัด(มหาชน)	 แลัะ	
แพนโอิเรีิยนท์	 เอ็ินเนอิยี�	 (สยาม)	 ลิัมิเต็ด	
(POES)	 ยังิคงิดำาเนินการิสำาริวจแลัะผู้ลิัต	
ปิโตริเลีัยมในแปลังิ	 L53/48	 ภายใต้แลัะ
มาตริการิจากหน่วยงิานด้านสาธาริณิะ
อิย่างิเคร่ิงิครัิดแม้สถืานการิณ์ิการิแพร่ิ
ริะบาดข่อิงิไวริัส	 โควิด-19	 จะบริริเทาลังิ
แล้ัวก็ตาม

ปีนี� วางแผนซ่่อมหลุมผลิต ปีนี� วางแผนซ่่อมหลุมผลิต 
12 หลุมเจ้าะหลุมฯอีก 2 หลุม12 หลุมเจ้าะหลุมฯอีก 2 หลุม
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24CS	เปิดแผู้นธุริกิจปี	66	เดินหนา้ปริะมล้ั
งิานใหม่ไม่ยั�งิ	 หลัังิภาคธุริกิจอิสังิหาฯฟ้�น	
โชว์งิานในม้อิแน่นกว่า	1,200	ล้ัานบาท	จ่อิ
บุ๊กริายไดภ้ายในปีนี�กว่า	700	ล้ัานบาท	วางิ
เป้าปีนี�โต	20-25%	พร้ิอิมเปิด	3	กลัยุทธ์	
สร้ิางิ	 Sustainable	 ธุริกิจยั�งิย้นริะยะ
ยาว	 ด้าน	“ยศวีย์	 วัฒนธีริะกิจจา”	 ซีอีิโอิ	
พร้ิอิมวางิเกมใหญ่่	 ลุัยธุริกิจบริิการิเพิ�ม
ความคริบวงิจริ	เจาะกลุ่ัมล้ักค้า	B2C	ย่ด
หัวหาดคอินโดมิเนยีมในเข่ตกรุิงิเทพฯ	แลัะ
ปริิมณิฑลั	หลัังิบอิร์ิดไฟเขี่ยวอินุมัติจัดตั�งิ	
บริิษััท	ทเวนตี�	โฟร์ิ	โฮม	จำากัด	(24	Home)	
ปักธงิส่งิ	Application	 “24	Home”	 บุก
ตลัาด	 คาดนำาร่ิอิงิเปิดให้บริิการิเฟสแริก
ไตริมาส	2/66	นี�	หนุนผู้ลังิานริายได้	กำาไริ	
สร้ิางิสถิืติส้งิสุดใหม่เป็นปริะวัติการิณ์ิ

นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจ้จ้า ประธาน
เจ้้าหน้าทีี่�บีริหาร บีริษััที่ ที่เวนตี� โฟร์ 
ค์อน แอนด์ ซั่พพลาย จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ 24CS	 ผู้้้ปริะกอิบธุริกิจจำาหน่าย
อุิปกริณ์ิริะบบปรัิบอิากาศแลัะรัิบเหมาติด
ตั�งิริะบบวิศวกริริมปริะกอิบอิาคาริ	 	 เปิด
เผู้ยว่า	 ภาพริวมอุิตสาหกริริมก่อิสริ้างิ
ในปี	 2566	 ข่ยายตัวเพิ�มข่่�น	 รัิบปัจจัย
สถืานการิณ์ิโควิด-19	คลีั�คลัายไปในทางิที�
ดีข่่�น	โดยแนวโนม้มล้ัค่าการิลังิทุนก่อิสร้ิางิ
ริวมปี	 2566-2567	 จะข่ยายตัวได้ใน
อัิตริาเพิ�มข่่�นเฉลีั�ย	4.5-5.5%	คิดเป็นการิ
ข่ยายตัว	1.48	ล้ัานล้ัานบาท	ซ่�งิจากความ
เชี�ยวชาญ่	แลัะความเป็นเบอิร์ิหน่�งิในธุริกิจ
งิานริะบบปรัิบอิากาศแลัะริะบายอิากาศ

เป็นริะบบงิานที�บริิษััทมีความเชี�ยวชาญ่	
แลัะได้รัิบความไว้วางิใจจากล้ักค้าชั�นนำา
มากมายคาดในปีนี�จะเป็นปีที�ค่กคักข่อิงิ
อุิตสาหกริริมก่อิสร้ิางิ	สนบัสนุนให้บริิษััทฯ	
รัิบอิานิสงิส์ได้งิานเพิ�มอิย่างิต่อิเน้�อิงิ

ทั�งินี�	 ปัจจุบันบริิษััทฯมีม้ลัค่างิานในม้อิ	
(Backlog)	 อิย่้ที�	 1,200	 ล้ัานบาท	 คาด
ทยอิยรัิบร้้ิริายไดปี้นี�ที�	700	ล้ัานบาท	พร้ิอิม
กับเดินหน้าเข้่าปริะม้ลังิานในโคริงิการิใหม่
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	เสริิมพอิร์ิตริายได้ให้เติบโต
ได้สอิดคล้ัอิงิกับการิข่ยายตัวข่อิงิภาคอิ
สังิหาริิมทริัพย์ฯ	 ในข่ณิะที�วางิเป้าหมาย
ริายได้ในปีนี�เติบโตริาว	 20-25%	 จาก
ปีก่อิน	 โดยแบ่งิสัดส่วนริายได้จากการิ
ก่อิสร้ิางิ	 แลัะริายได้จากการิข่ายสินค้า	
60%	แลัะ	40%	ตามลัำาดับ	

สำาหรัิบกลัยุทธ์	3	Main	Concept	ข่อิงิ
บริิษััทฯ	ปีนี�	ได้แก่	

1.	The	Next	Real	Synergy	การินำาจุดแข็่งิ	
แลัะความแข็่งิแกร่ิงิไนการิทำาธุริกิจมาต่อิย
อิดพัฒนาสินค้าแลัะบริิการิที�ตอิบโจทย์
ความต้อิงิการิข่อิงิล้ักค้า	 Sustainable	
Development	Goals	บริิหาริจัดการิ	แลัะ
พัฒนาริะบบกริะบวนการิด้านความยั�งิย้น	
โดยการิบ้ริณิาการิ	 ESG	 ให้เข้่ากับการิ
ดำาเนินธุริกิจ	 แลัะริะบบงิานทั�วทั�งิอิงิค์กริ
อิย่างิเป็นริะบบภายใต้แนวคิด	 Powering	
Transformation	 Ecosystem	 แลัะ2.	
Synergy	 Empower	Networking	การิ

สร้ิางิเคร้ิอิข่่ายธรุิกิจที�เกี�ยวข้่อิงิ	แลัะเช้�อิม
โยงิ	เพ้�อิข่ยายฐานล้ักค้าตามเป้าหมาย	ทั�งิ
กลุ่ัมผู้้้รัิบเหมาหลััก	แลัะกลุ่ัมล้ักค้าธุริกิจ

นอิกจากนี�ล่ัาสุดที�ปริะชุมคณิะกริริมการิ	
บริิษััทฯ	 มีมติอินุมัติจัดตั�งิบริิษััท	 ทเวนตี�	
โฟร์ิ	โฮม	จำากัด		(24	Home)	เพ้�อิปริะกอิบ
กิจการิจำาหน่ายเคร้ิ�อิงิปรัิบอิากาศแลัะ
บริิการิที�เกี�ยวเน้�อิงิกับริะบบปรัิบอิากาศ
ริวมถ่ืงิการิให้บริิการิผู่้าน	 Application	
ภายใตช้้�อิ	“24	Home”	แลัะเคร้ิ�อิงิจำาหนา่ย
อัิตโนมติั	(Vending	Machine)	คาดดำาเนิน
การิจดทะเบียนแล้ัวเสร็ิจ	 ภายในไตริมาส	
2/66	 ซ่�งินับว่าเป็นธุริกิจใหม่ที�ช่วยต่อิย
อิดการิเติบโตให้	24CS	เติบโตได้อิย่างิมนียั
สำาคัญ่	ผู้ลัักดันแนวโน้มผู้ลัการิดำาเนินงิาน
ในปีนี�สร้ิางิสถิืติส้งิสุดใหม	่ตอิกยำ�าการิก้าว
ข่่�นตำาแหน่งิ	 เบอิร์ิหน่�งิในธุริกิจริะบบปรัิบ
อิากาศให้เติบโตได้คริบทุกมิติ

ประเมินปีนี� รายได้โต 20-25% ประเมินปีนี� รายได้โต 20-25% 
พร้อมค์าดภาพรวมพร้อมค์าดภาพรวม

อุตฯก่อสร้างขยายตัวอุตฯก่อสร้างขยายตัว
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ปตท.สผู้.	ชนะการิปริะมล้ัสิทธิสำาริวจแลัะผู้ลิัตปิโตริเลีัยมแปลังิสำาริวจในอ่ิาวไทย	2	แปลังิ	ถ้ือิเป็นอีิกหน่�งิในความสำาเร็ิจตามแผู้นกลัยุทธ์
ในการิสร้ิางิความมั�นคงิทางิพลัังิงิานให้กับปริะเทศ	

นายมนตร ีลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้้าหนา้ทีี่�บีริหาร บีริษััที่ ปตที่.สำารวจ้และผลติปิโตรเลียม จ้ำากัด (มหาชน) หรือ 
ปตที่.สผ.	เปิดเผู้ยว่า	จากการิที�กริมเช้�อิเพลิังิธริริมชาติ	กริะทริวงิพลัังิงิานได้ปริะกาศผู้ลัผู้้้ชนะการิปริะมล้ัแปลังิสำาริวจปิโตริเลีัยมใน
ทะเลัอ่ิาวไทย	ครัิ�งิที�	24	ภายใต้ริะบบสัญ่ญ่าแบ่งิปันผู้ลัผู้ลิัต	(Production	Sharing	Contract	หร้ิอิ	PSC)	นั�น	บริิษััท	ปตท.สผู้.	เอิน
เนอิร์ิยี�	 ดีเวลัลัอิปเมนท์	จำากัด	 (ปตท.สผู้.	 อีิดี)	 ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยข่อิงิ	ปตท.สผู้.	ชนะการิปริะม้ลัแลัะได้รัิบสิทธิในการิสำาริวจแลัะผู้ลิัต
ปิโตริเลีัยม	จำานวน	2	แปลังิ	ค้อิ	แปลังิ	G1/65	แลัะแปลังิ	G3/65	มีพ้�นที�ริวมกัน	19,515.42	ตาริางิกิโลัเมตริ	โดย	ปตท.สผู้.	อีิดี	ถ้ือิ
สัดส่วนการิลังิทุนร้ิอิยลัะ	100	ในทั�งิ	2	แปลังิ

“ปตท.สผู้.	มีความยินดีที�เริาชนะทั�งิ	2	แปลังิที�ย้�นปริะม้ลั	ซ่�งิทั�งิ	2	แปลังิอิย่้ใกล้ักับแปลังิ	G1/61	แลัะ	G2/61	ที�เริาเป็นผู้้้ดำาเนินการิอิย่้
แล้ัว	ทำาให้สามาริถืพัฒนาโคริงิการิได้ริวดเร็ิวข่่�น	เพ้�อิสร้ิางิปริะโยชน์ส้งิสุดให้กับปริะเทศไทยแลัะคนไทย”	นายมนตรีิ	กล่ัาว

ทั�งินี�	 การิชนะปริะม้ลัแปลังิสำาริวจแลัะผู้ลิัตปิโตริเลีัยม	 ริอิบที�	 24	 ถ้ือิเป็นอีิกหน่�งิในความสำาเร็ิจข่อิงิ	ปตท.สผู้.	 ที�มุ่งิเน้นการิลังิทุนใน
ภ้มิภาคเอิเชียตะวันอิอิกเฉียงิใต้ซ่�งิเป็นพ้�นที�ยุทธศาสตร์ิการิลังิทุนข่อิงิบริิษััท

ปัจจุบัน	ปตท.สผู้.	มโีคริงิการิสำาริวจแลัะผู้ลิัตปิโตริเลีัยมกว่า	50	โคริงิการิ	ใน	14	ปริะเทศทั�วโลัก	โดยเป็นโคริงิการิในปริะเทศไทยจำานวน	
14	โคริงิการิ	

ชนะการประมูลสิที่ธิชนะการประมูลสิที่ธิ
แปลงสำารวจ้ปิโตรเลียม 2 แปลงแปลงสำารวจ้ปิโตรเลียม 2 แปลง

ในอ่าวไที่ยในอ่าวไที่ย
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KCC	เปิดแผู้นธุริกิจปี	2566	เล็ังิข่อิอินมุติั
ผู้้้ถ้ือิหุ้นอิอิกหุ้นก้้	2,000	ล้ัานบาท	
นำาเงิินลังิทุนซ้�อิหนี�	NPLs	เพิ�มเฉียด	1,000	
ล้ัานบาท	หนุนริายได้-กำาไริ	โตต่อิเน้�อิงิ	
	
นายที่วี กุลเลิศประเสริฐ ประธาน
เจ้้าหน้าทีี่�บีริหาร บีริษััที่ บีริหาร
สินที่รัพย์ ไนที่ ค์ลับี แค์ปปิตอล 
จ้ำากัด (มหาชน) หรือ KCC ผู้้้ดำาเนิน
ธุริกิจจัดหาแลัะบริิหาริจัดการิสินทรัิพย์
ด้อิยคุณิภาพแลัะธุริกิจบริิหาริจัดการิ
ทรัิพย์สินริอิการิข่ายแลัะการิปรัิบปรุิงิ
ทรัิพย์สินริอิการิข่ายเพ้�อิจำาหนา่ย	เปิดเผู้ย
ในงิาน	 Opportunity	 Day	 ถ่ืงิแผู้นการิ
ทำาธุริกิจปี	 2566	 ว่า	 บริิษััทมุ่งิมั�นสร้ิางิ
การิเติบโตอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 โดยปีนี�มีเป้า
หมายจะเข้่าลังิทุนซ้�อิหนี�	 NPLs	 เพิ�มอีิก
ปริะมาณิ	900	 ล้ัานบาท	 แลัะคาดว่าเม้�อิ
ถ่ืงิสิ�นปีพอิร์ิตหนี�	NPLs	ริวมจะข่ยับข่่�นไป
ทะลุั	1,800	ล้ัานบาท	จากสิ�นปี	2565	อิย่้
ที�	1,332.62	ล้ัานบาท	ซ่�งิเพิ�มข่่�น	135.62%	
จากสิ�นปี	2564	อิย่้ที�		565.57	ล้ัานบาท		

“จากการิปริะเมินภาพริวมข่อิงิ
อุิตสาหกริริม	AMC	ในปีนี�	คาดว่าปริิมาณิ
หนี�	NPLs	ที�จะเข้่าส่้ริะบบจะเพิ�มมากข่่�นหลัังิ
จากธนาคาริแห่งิปริะเทศไทย	(ธปท.)	ไม่ต่อิ
มาตริการิช่วยเหล้ัอิที�หมดอิายุลังิแล้ัวเม้�อิ
สิ�นเด้อินธันวาคม	 2565	 แลัะบริิษััทซ่�งิมี
ความเชี�ยวชาญ่มีปริะสบการิณ์ิมามากกว่า	
20	ปี	ด้านหนี�คอิร์ิปอิเริท	ซ่�งิถ้ือิว่าเป็นหนี�
ที�มสัีดส่วนมากที�สุดข่อิงิหนี�	NPLs	ในริะบบ	

ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการิเติบโต
ข่อิงิบริิษััท”		นายทวี	กล่ัาว

ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 KCC	 กล่ัาว
ว่า	 เพ้�อิเตรีิยมความพร้ิอิมในด้านเงิินทุน
ริอิงิรัิบการิข่ยายตัวทางิธุริกิจ	 ในการิ
ปริะชุมสามัญ่ปริะจำาปีผู้้้ถื้อิหุ้นวันที�	 20	
เมษัายน	 2566	 บริิษััทจะข่อิอินุมัติต่อิที�
ปริะชุมผู้้้ถ้ือิหุ้นข่อิอิอิกแลัะจำาหน่ายหุ้นก้้
วงิเงิิน	 2,000	 ล้ัานบาท	 เพ้�อินำาเงิินมาใช้
ข่ยายธุริกิจเป็นทุนหมุนเวียนแลัะชำาริะหนี�
ค้น	 ซ่�งิริะยะเวลัาในการิอิอิกจะข่่�นอิย่้กับ
สถืานการิณ์ิแลัะสภาพตลัาดในข่ณิะนั�น	

นายทวี	กล่ัาวเพิ�มเติมว่า	นบัตั�งิแต่เข้่าริะดม
ทุนด้วยการิเสนอิข่ายหุ้นให้กับปริะชาชน
เป็นครัิ�งิแริก	(IPO)	เม้�อิพฤษัภาคม	2565	
แลัะการิอิอิกหุ้นก้้ได้เงิินริวมกันกว่า	 926	
ล้ัานบาท	 ได้นำามาลังิทุนซ้�อิหนี�ต่อิเน้�อิงิปี	
2565	ลังิทุนซ้�อิหนี�	NPLs	ทั�งิสิ�น	930	ล้ัาน
บาท	 ซ่�งิเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ริายได้แลัะ
กำาไริเติบโต	โดยปี	2565	บริิษััทมีกำาไริสุทธิ
จำานวน	77.24	ล้ัานบาท	เพิ�มข่่�น	47.35%	
เม้�อิเทียบกับปี	2564	ที�มีกำาไริสุทธิ	52.42	
ล้ัานบาท	แลัะบริิษััทมรีิายได้จากการิดำาเนนิ
งิานในปี	2565	จำานวน	170.49	ล้ัานบาท	

ทั�งินี�ริายได้ข่อิงิบริิษััทฯ	ส่วนใหญ่่มาจาก	
2	ธุริกิจหลััก	ได้แก่	

1.ธุริกิจบริิหาริจัดการิสินทรัิพย์ด้อิย
คุณิภาพ	(NPLs)	ที�มีริายได้	

164.22	 ล้ัานบาท	 หร้ิอิคิดเป็นสัดส่วน	
96.33%	ข่อิงิริายได้ทั�งิหมด	แลัะ

2.ธุริกิจบริิหาริจัดการิทรัิพย์สินริอิการิ
ข่าย	(NPAs)	ที�มีริายได้	5.95	ล้ัานบาท	คิด
เป็นสัดส่วน	3.49%

นายทวี	 กล่ัาวว่า	 บริิษััทยังิคงิรัิกษัาความ
แข็่งิแกร่ิงิในการิทำาธุริกิจโดยเฉพาะความ
สามาริถื	 ในการิทำากำาไริ	 ยังิคงิอิย่้ในริะดับ
ส้งิ	 โดยบริิษััทมีกำาไริขั่�นต้น	 (มาร์ิจิ�น)	 ใน
ริะดับที�ส้งิกว่า	 80%	 ข่ณิะที�อัิตริากำาไริ
สุทธิอิย่้ที�	 37.79%	 ซ่�งิผู้ลัดำาเนินงิานที�
เติบโตข่่�น	 ริวมกับการิเข้่าริะดมทุนใน
ตลัาดหลัักทรัิพย์	mai	หนุนให้	ณิ	วันที�	31	
ธันวาคม	2565	บริิษััทฯ	มส่ีวนข่อิงิเจ้าข่อิงิ
เท่ากับ	1,095.02	ล้ัานบาท	เพิ�มข่่�นจากสิ�น
ปี	2564	จำานวน	634.41	ล้ัานบาท	ซ่�งิเพิ�ม
ข่่�น	137.73	%

นอิกจากนี�คณิะกริริมการิบริิษััท	 (บอิร์ิด)	
มีมติอินุมัติจ่ายเงิินปันผู้ลัให้กับผู้้้ถ้ือิหุ้น
อีิกหุ้นลัะ	 0.0212	 บาท	 เท่ากับทั�งิปีบริิษััท
จ่ายเงิินปันผู้ลัให้กับผู้้้ถ้ือิหุ้นทั�งิสิ�นหุ้นลัะ	
0.0591	บาท	หลัังิจาก	เม้�อิเด้อินสิงิหาคม	
2565	 ได้อินุมัติจ่ายไปแล้ัวหุ้นลัะ	 0.0379	
บาท	 คิดเป็นเงิิน	 23.50	 ล้ัานบาท	 โดยจะ
กำาหนดริายช้�อิผู้้้มีสิทธิรัิบเงิินปันผู้ลัวันที�	
27	 เมษัายน	 2566	 แลัะวันที�ไม่ได้รัิบสิทธิ
ปันผู้ลั	(XD)	วันที�	26	เมษัายน	2566

เผยปีนี�จ้ะซ่ื�อหนี� NPLs เผยปีนี�จ้ะซ่ื�อหนี� NPLs 
เพิ�มอีก 900 ลบี. ค์าดสิ�นปีเพิ�มอีก 900 ลบี. ค์าดสิ�นปี

พอร์ตหนี� NPLs รวมที่ะลุ 1.8 พันลบี.พอร์ตหนี� NPLs รวมที่ะลุ 1.8 พันลบี.
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การิบริิโภคภาคเอิกชนแลัะกิจกริริมภาค
บริิการิที�ข่ยายตัวช่วยขั่บเคล้ั�อินเศริษัฐกิจใน
เด้อินมกริาคม	 แต่เศริษัฐกิจทั�งิปีมีแนวโน้ม
เติบโตตำ�ากว่าคาด	 ธนาคาริแห่งิปริะเทศไทย	
(ธปท.)	 ริายงิานเคร้ิ�อิงิชี�การิบริิโภคภาค
เอิกชนปรัิบดีข่่�นจากเด้อินก่อิน		ส่วนหน่�งิเป็น
ผู้ลัจากมาตริการิกริะตุ้นการิใช้จ่ายข่อิงิภาค
รัิฐ	แลัะปัจจัยสนับสนุนกำาลัังิซ้�อิภาคครัิวเร้ิอิน
จากการิจ้างิงิานแลัะความเช้�อิมั�นข่อิงิผู้้้บริิโภค
ที�ปรัิบดีข่่�น	ริวมถ่ืงิการิใช้จ่ายในภาคบริิการิที�
ข่ยายตัวตามการิฟ้�นตัวข่อิงินักท่อิงิเที�ยวไทย
แลัะต่างิชาติ	ส่วนการิลังิทุนภาคเอิกชนมีการิ
ปรัิบดีข่่�นในหมวดเคร้ิ�อิงิจักริแลัะอุิปกริณ์ิ	
ข่ณิะที�การิลังิทนุในหมวดกอ่ิสริา้งิยังิคงิลัดลังิ	
ด้านต่างิปริะเทศม้ลัค่าการิส่งิอิอิกหดตัวต่อิ
เน้�อิงิเป็นเด้อินที�	 4	 จำานวนนักท่อิงิเที�ยวต่างิ
ชาติที�เดินทางิมาไทยอิย่้ที�	2.14	ล้ัานคน	จาก	
2.24	ล้ัานคนในเด้อินธันวาคม	

เศริษัฐกิจในช่วงิต้นปี	 2566	 ยังิมีโมเมนตัม
เชิงิบวกในการิฟ้�นตัว	 แต่เพ้�อิสะท้อินข้่อิม้ลั	
GDP	ในไตริมาส	4/2565	ที�เติบโตตำ�ากวา่คาด	
(1.4%	 YoY	 เทียบกับวิจัยกรุิงิศรีิคาดการิณ์ิ
ที�	3.7%	แลัะนักวิเคริาะห์คาดที�	3.6%)	ล่ัาสุด
วิจัยกรุิงิศรีิได้ปรัิบลัดปริะมาณิการิอิตัริาการิ
ข่ยายตัวข่อิงิเศริษัฐกิจไทยในปีนี�ลังิเหล้ัอิ	
3.3%	 จากเดิมคาด	 3.6%	 โดยปริับลัดคาด
การิณ์ิการิบริิโภคภาครัิฐแลัะการิลังิทุนภาค
รัิฐ	เพ้�อิชี�ถ่ืงิการิลัดลังิข่อิงิการิใช้จ่ายภาครัิฐ
ผู่้านมาตริการิบริริเทาผู้ลักริะทบจากการิแพริ่
ริะบาดข่อิงิโควิด-19	แลัะความล่ัาช้าข่อิงิการิ
ลังิทุนโคริงิสร้ิางิพ้�นฐาน	ริวมถ่ืงิผู้ลัทวีค้ณิเชิงิ
ลับที�มต่ีอิริะบบเศริษัฐกจิ	(multiplier	effect)	
ผู่้านการิบริิโภคภาคเอิกชนแลัะการิลังิทุนภาค
เอิกชนในปีนี�	 สำาหรัิบภาคการิส่งิอิอิกยังิคงิ
ปริะมาณิการิเดิมว่าอิาจเติบโตเพียงิเล็ักนอ้ิยที�	
0.5%	โดยภาพริวมแล้ัวคาดว่าเศริษัฐกิจไทย
ในปีนี�น่าจะหลัีกเลีั�ยงิภาวะถืดถือิยได้	 ม้ลัค่า

กิจกริริมทางิเศริษัฐกิจมีแนวโน้มเพิ�มข่่�นส้งิ
กว่าริะดับก่อินเกิดโริคริะบาดได้	แลัะดีข่่�นจาก
ปีก่อินที�เติบโตเพียงิ	2.6%

การิส่งิอิอิกเด้อินมกริาคมมีม้ลัค่าตำ�าสุดใน
ริอิบเก้อิบ	2	ปี	คาดทั�งิปีอิาจเติบโตเพียงิเล็ัก
น้อิย	 กริะทริวงิพาณิิชย์เผู้ยม้ลัค่าส่งิอิอิก
เด้อินมกริาคมอิย่้ที�	 20.2	 พันล้ัานดอิลัลัาร์ิ	
หดตัว	 4.5%	 YoY	 แลัะหากหักนำ�ามันแลัะ
ทอิงิคำา	มล้ัค่าส่งิอิอิกจะหดตัวอิย่้ที�	3.0%	โดย
การิส่งิอิอิกไปยังิตลัาดหลัักทั�งิสหรัิฐ	 ญี่�ปุ่น	
จีน	 แลัะ	CLMV	หดตัว	 ข่ณิะที�ข่ยายตัวได้ใน
ตลัาดสหภาพยุโริป	 แลัะอิาเซียน5	 ด้านการิ
ส่งิอิอิกริายสินค้า	 พบว่าการิส่งิอิอิกสินค้า
อุิตสาหกริริมหดตวั	5.4%	สนิค้าอุิตสาหกริริม
การิเกษัตริหดตัว3.3%	แลัะสินค้าเกษัตริ	หด
ตัว	2.2%	อิย่างิไริก็ตาม	สินค้าส่งิอิอิกสำาคัญ่
ที�ยังิข่ยายตัวได้ในเด้อินมกริาคม	อิาทิ	ริถืยนต์	
ชิ�นส่วนแลัะส่วนปริะกอิบ	 เคร้ิ�อิงิปรัิบอิากาศ	
แลัะไก่สดแช่เย็น	แช่แข็่งิ		

ม้ลัค่าการิส่งิอิอิกข่อิงิไทยในเด้อินแริกข่อิงิ
ปีนี�แม้หดตัวต่อิเน้�อิงิเป็นเด้อินที�	 4	 แต่หดตัว
ชะลัอิลังิจากเด้อินก่อินแลัะถ้ือิว่ายังิหดตัวไม่
รุินแริงิเม้�อิเทียบกับหลัายปริะเทศในภ้มิภาค	
อิาทิ	 เวียดนาม	 (-25.9%)	 ไต้หวัน	 (-21.2%)	
แลัะเกาหลีัใต้	 (-16.6%)	 ผู้ลักริะทบจากการิ
ชะลัอิตัวข่อิงิอุิปสงิค์ทั�วโลัก	 ตามความวิตก
กังิวลัเศริษัฐกิจถืดถือิย	 ทั�งินี�	 แนวโน้มม้ลัค่า
การิส่งิอิอิกในช่วงิคร่ิ�งิแริกข่อิงิปีนี�อิาจยังิหด
ตัวอิย่้	 ส่วนหน่�งิเป็นผู้ลัจากฐานแลัะปัจจัย
ทางิด้านริาคาในช่วงิเดียวกันข่อิงิปี
ก่อินที�อิย่้ในริะดับส้งิ	 ข่ณิะที�
ยังิมีปัจจัยบวกอิย่้บ้างิ
จาก	 (i)	 เศริษัฐกิจ
โลักมีความเสี�ยงิ
น้อิยลังิที�จะเข้่า
ส่้ภาวะถืดถือิย

ในปีนี�	โดย	IMF	ปรัิบเพิ�มปริะมาณิการิเติบโต
ข่อิงิเศริษัฐกิจโลักส่้	 2.9%	 จาก	 2.7%	 (ii)	
ผู้ลับวกจากการิเปิดปริะเทศข่อิงิจีนแลัะความ
ต้อิงิการิสินคา้ที�จะทยอิยปริากฎชัดข่่�นในริะยะ
ข้่างิหน้า	 แลัะ	 (iii)	 การิคลีั�คลัายลังิข่อิงิภาวะ
ชะงัิกงัินข่อิงิห่วงิโซ่การิผู้ลิัตโลัก	วิจัยกรุิงิศรีิ
คาดม้ลัค่าการิส่งิอิอิกทั�งิปี	2566	อิาจเติบโต
ได้เพียงิเล็ักน้อิยที�	0.5%

เศริษัฐกิจโลัก

กิจกริริมทางิเศริษัฐกิจในปริะเทศสำาคัญ่ปรัิบ
ดีข่่�นในช่วงิต้นปี	แต่การิเติบโตในริะยะข้่างิหนา้
ยังิมีแนวโน้มอ่ิอินแอิ

เศริษัฐกิจสหรัิฐมแีนวโน้มชะลัอิตัวจากผู้ลักริะ
ทบข่อิงิดอิกเบี�ยที�อิย่้ในริะดับส้งิ	 โดยในเด้อิน
กุมภาพันธ์	 ดัชนีความเช้�อิมั�นผู้้้บริิโภคปรัิบ
ตัวลังิส่้	 102.9	 จากเด้อินก่อินหน้าที�	 106.6	
ข่ณิะที�ผู้้้บริิโภคคาดการิณ์ิว่าเงิินเฟ้อิในอีิก	 1	
ปีข้่างิหน้าจะอิย่้ที�ริะดับ	 6.3%	 โดยลัดลังิจาก
ผู้ลัสำาริวจในเด้อินก่อินหน้าที�	 6.7%	 ในส่วน
ข่อิงิดัชนีภาคการิผู้ลิัต	(ISM	Manufacturing	
PMI)	 ปรัิบตัวข่่�นเล็ักน้อิยส่้	 47.7	 จากเด้อิน
ก่อินหน้าที�	 47.4	 รัิบแริงิหนุนจากการิเพิ�ม
ข่่�นข่อิงิคำาสั�งิซ้�อิใหม่	 อิย่างิไริก็ตาม	
ริะดับดัชนีที�ตำ�ากว่า	50	ยังิคงิบ่งิ
ชี�ถ่ืงิภาวะการิหดตัวข่อิงิ
ภาคการิผู้ลิัตสหรัิฐ
ต่อิเน้�อิงิเป็น
เด้อินที�	4

วิจ้ัยกรุงศรี ปรับีลดค์าดการณ์์ GDP ปี66 
เป็นขยายตัว 3.3% จ้ากเดิมค์าด 3.6%
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ตลัาดเลิักคาดหวังิว่าเฟดจะปรัิบลัดดอิกเบี�ย
ลังิในช่วงิปลัายปีนี�	ข่ณิะที�	FedWatch	Tool	
ข่อิงิ	CME	Group	ล่ัาสุดบ่งิชี�ว่ามีโอิกาสเพิ�ม
ข่่�นจาก	 25.1%	 เป็น	 38.5%	 ที�เฟดจะปรัิบ
ดอิกเบี�ยข่่�นส่้ริะดับ	5.50-5.75%	ภายในเด้อิน
กันยายน	หลัังิตัวเลัข่เงิินเฟ้อิยังิคงิอิย่้ในริะดับ
ส้งิแลัะอิาจปรัิบลัดลังิช้ากว่าคาดสะท้อินผู่้าน
ดัชนีริาคาการิบริิโภคส่วนบุคคลั,	 ดัชนีริาคา
ผู้้้บริิโภค	แลัะดัชนีริาคาผู้้้ผู้ลิัต	ที�ริายงิานอิอิก
มาส้งิกว่าคาดในเด้อินมกริาคมปริะกอิบกับ
เจ้าหน้าที�เฟดหลัายริายที�ยังิคงิอิอิกมากล่ัาว
สนับสนุนการิคุมเข้่มนโยบายการิเงิินต่อิ
เน้�อิงิ	ซ่�งิส่งิผู้ลัให้อัิตริาผู้ลัตอิบแทนพันธบัตริ
รัิฐบาลัสหรัิฐอิายุ	 10	 ปีล่ัาสุดปรัิบข่่�นเหน้อิ	
4.0%	ทำาจุดส้งิสุดในริอิบ	4	เด้อิน	ทั�งินี�	วิจัย
กรุิงิศรีิปริะเมินว่าเศริษัฐกิจสหรัิฐยังิคงิอิย่้ใน
ทิศทางิชะลัอิตัวสะท้อินจากดัชนีชี�นำาเศริษัฐกิจ	
(LEI)	ที�ยังิคงิปรัิบตัวลังิต่อิเน้�อิงิเป็นเด้อินที�	10	
ติดต่อิกัน			

เงิินเฟ้อิพ้�นฐานยังิพุ่งิแริงิ	 กดดัน	 ECB	 เดิน
หน้าคุมเข้่มนโยบายการิเงิินต่อิ	 ในเด้อิน
กุมภาพันธ์	 อัิตริาเงิินเฟ้อิทั�วไปอิย่้ที�	 8.5%	
YoY	 ชะลัอิลังิจากเด้อินก่อินหน้าเล็ักน้อิยที�	
8.6%	 ข่ณิะที�อัิตริาเงิินเฟ้อิพ้�นฐานปรัิบเพิ�ม
ข่่�นทำาจุดส้งิสุดใหม่ต่อิเน้�อิงิที�ริะดับ	5.6%	YoY	
ซ่�งิยังิคงิส้งิกว่าริะดับเป้าหมายเงิินเฟ้อิข่อิงิ
ธนาคาริกลัางิยุโริป	(ECB)	ที�	2%	ค่อินข้่างิมาก	
ในส่วนข่อิงิอัิตริาการิว่างิงิานเด้อินมกริาคม	
ยังิคงิอิย่้ใกล้ัจุดตำ�าสุดเป็นปริะวัติการิณ์ิที�	
6.7%	สะท้อินภาพริวมอุิปสงิค์แริงิงิานในย้โริ
โซนที�ยังิคงิแข็่งิแกร่ิงิ

วิจัยกรุิงิศรีิปริะเมินว่าภาพริวมเศริษัฐกิจ
ย้โริโซนยังิคงิอิย่้ในภาวะชะลัอิตัวแลัะมีความ
เปริาะบางิส้งิจาก	 (i)	 ต้นทุนการิก้้ย้มที�ทยอิย
เพิ�มส้งิข่่�นผู่้านการิเร่ิงิปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ย
นโยบาย	 ซ่�งิส่งิผู้ลัต่อิการิลัดลังิข่อิงิปริิมาณิ

ความต้อิงิการิสินเช้�อิเพ้�อิการิบริิโภคแลัะ
ลังิทุนใน	4Q65,	 (ii)	 ดัชนีชี�วัดการิบริิโภคยังิ
คงิอ่ิอินแอิโดยตลัาดคาดการิณ์ิยอิดค้าปลีัก
เด้อินมกริาคม	อิย่้ที�	-2.7%	YoY	ข่ณิะที�คาด
การิณ์ิความเช้�อิมั�นผู้้้บริิโภคเด้อินมีนาคม	
อิย่้ที�	 -19.0	 จุด	 ซ่�งิยังิคงิอิย่้ในภาวะหดตัว
ต่อิเน้�อิงิจาก	 4Q65	 แลัะ	 (iii)	 ปัจจัยด้าน
ภ้มิรัิฐศาสตร์ิแลัะมาตริการิควำ�าบาตริรัิสเซีย
ที�ย้ดเย้�อิอิาจสร้ิางิข้่อิจำากัดในการิเติบโตทางิ
เศริษัฐกิจข่อิงิกลุ่ัมปริะเทศย้โริโซนในริะยะต่อิ
ไป	 นอิกจากนี�ด้วยแริงิกดดันเงิินเฟ้อิฝั่�งิภาค
บริิการิที�ยังิคงิเร่ิงิตัวข่่�นอิาจเป็นปัจจัยที�ทำาให้
เงิินเฟ้อิพ้�นฐานลังิช้าแลัะสนับสนนุให้	ECB	คุม
เข้่มนโยบายการิเงิินต่อิซ่�งิอิาจส่งิผู้ลัให้อัิตริา
ดอิกเบี�ยส้งิสุด	(Terminal	Rate)	ข่อิงิ	ECB	
ดีดตัวข่่�นแตะริะดับ	 4%	ภายในช่วงิคร่ิ�งิแริก
ข่อิงิปีนี�

ภาคการิผู้ลิัตแลัะภาคบริิการิข่อิงิจีนปรัิบดี
ข่่�นต่อิเน้�อิงิหลัังิการิเปิดปริะเทศ	ข่ณิะที�ความ
ต่งิเครีิยดกับสหรัิฐกริะทบต่อิการิลังิทุนข่อิงิ
บริิษััทต่างิชาติในจีน	ดัชนี	PMI	ริวมภาคการิ
ผู้ลิัตแลัะภาคบริิการิที�สำาริวจโดยทางิการิจีน	
พุ่งิข่่�นส่้ริะดับส้งิสุดเป็นปริะวัติการิณ์ิที�	 56.4	
ในเด้อินกุมภาพันธ์	จาก	52.9	ในเด้อินมกริาคม	
กิจกริริมภาคการิผู้ลัติข่ยายตัวมากสุดในริอิบ
เก้อิบ	11	ปี	แลัะภาคบริิการิเติบโตดีสุดในริอิบ
เก้อิบ	2	 ปี	ภายหลัังิการิยกเลิักมาตริการิคุม
โควิดแลัะการิผู่้อินคลัายลังิข่อิงิสถืานการิณ์ิ
การิริะบาดในจีน	ข่ณิะเดียวกันดัชนี	PMI	ริวม
ภาคการิผู้ลิัตแลัะภาคบริิการิที�สำาริวจโดย
ภาคเอิกชนหร้ิอิ	Caixin	 ซ่�งิสำาริวจผู้้้
ปริะกอิบการิ	ริายกลัางิแลัะริาย
ย่อิย	 ดัชนีฯเพิ�มข่่�นส่้
ริะดับส้งิสุดในริอิบ	
8	เด้อิน	ที�	54.2	
จาก	 51.1	 โดย
ภาคการิผู้ลิัต

แลัะภาคบริิการิข่ยายตัวมากสุดตั�งิแต่ช่วงิ
กลัางิปีที�แล้ัว	ด้านอิงิค์ปริะกอิบต่างิๆปรัิบตัวดี
ข่่�นชัดเจน	ทั�งิดัชนีคำาสั�งิซ้�อิใหม่	คำาสั�งิซ้�อิจาก
ต่างิปริะเทศ	แลัะการิจ้างิงิาน

วิจัยกรุิงิศรีิปริะเมินว่าการิเปิดปริะเทศข่อิงิ
จีนเป็นปัจจัยสำาคัญ่ที�หนุนให้กิจกริริมทางิ
เศริษัฐกิจข่ยายตัวดีข่่�นในริะยะนี�	 อิย่างิไริ
ก็ตาม	 การิเติบโตในริะยะปานกลัางิแลัะริะยะ
ยาวยังิเผู้ชิญ่อุิปสริริคจากหลัายปัจจัย	 อิาทิ	
ปัญ่หาในภาคอิสังิหาริิมทริัพย์	 ภาริะหนี�ที�ส้งิ
ข่อิงิรัิฐบาลัท้อิงิถิื�น	 ปัญ่หาการิลัดลังิข่อิงิ
ปริะชากริจีน	ตลัอิดจนความขั่ดแยังิกับสหรัิฐ	
ล่ัาสุด	การิลังิทุนข่อิงิบริิษััทต่างิชาติในจีนลัด
ลังิส่้ริะดับตำ�าสุดในริอิบ	 18	 ปีในช่วงิคร่ิ�งิหลัังิ
ข่อิงิปีที�แล้ัว	 ผู้ลักริะทบจากความต่งิเครีิยด
กับสหรัิฐ	 การิกีดกันด้านเทคโนโลัยีจากต่างิ
ปริะเทศ	 แนวโน้มการิเติบโตข่อิงิจีนที�ชะลัอิ
ลังิ	แลัะความกังิวลัการิปฏิิร้ิปเศริษัฐกิจที�อิาจ
กริะทบกำาไริข่อิงิบริิษััท	 ทั�งินี�	 ยังิต้อิงิจับตาด้
การิปริะชุมสภาปริะชาชนแห่งิชาติจีน	 (NPC)	
ในช่วงิต้นเด้อินมีนาคม	ซ่�งิจะมีผู้ลัต่อินโยบาย
เศริษัฐกิจทั�งิในริะยะสั�นแลัะริะยะยาว

วิจ้ัยกรุงศรี ปรับีลดค์าดการณ์์ GDP ปี66 
เป็นขยายตัว 3.3% จ้ากเดิมค์าด 3.6%
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สภาธุริกิจตลัาดทุนไทย	เผู้ยดัชนคีวามเช้�อิมั�น
นกัลังิทุนในอีิก	3	เด้อินข้่างิหน้า	(พ.ค.66)	อิย่้
ในเกณิฑ์	“ร้ิอินแริงิ”	(ช่วงิค่าดัชนี	120-159)	
ลัดลังิ	 24.3%	 จากเด้อินก่อินหน้า	 มาอิย่้ที�
ริะดับ	121.13

นายกอบีศักดิ� ภูตระกูล ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจ้ตลาดทุี่นไที่ย เปิดเผยดัชนี
ค์วามเชื�อมั�นนักลงทุี่น (FETCO	 Investor	
Confidence	 Index)	 ผู้ลัสำาริวจในเด้อิน
กุมภาพันธ์	2566	พบว่า	“ดัชนีความเช้�อิมั�น
นักลังิทุน	 (FETCO	 Investor	 Confidence	
Index:	ICI)	ในอีิก	3	เด้อินข้่างิหน้า	อิย่้ที�ริะดับ	
121.13	ปรัิบตัวลัดลังิ	24.3%	จากเด้อินก่อิน
หนา้มาอิย่้ในเกณิฑ์	“ร้ิอินแริงิ”		นกัลังิทุนมอิงิ
ว่าการิฟ้�นตัวข่อิงิภาคท่อิงิเที�ยวจะเป็นปัจจัย
หนุนความเช้�อิมั�นมากที�สุด	ริอิงิลังิมาค้อิการิ
เล้ัอิกตั�งิในปริะเทศแลัะการิไหลัเข่า้ข่อิงิเงิินทุน	
สำาหรัิบปัจจัยที�ฉุดความเช้�อิมั�นนักลังิทุนมาก
ที�สุด	 ได้แก่	 ความกังิวลัต่อิการิกลัับมาแพร่ิ
ริะบาดข่อิงิ	 Covid-19	 หลัังินักท่อิงิเที�ยว
ต่างิชาติเดินทางิเข้่าปริะเทศมากข่่�น	ริอิงิลังิมา
ค้อิสัดส่วนหนี�ภาคครัิวเร้ิอิน	แลัะสถืานการิณ์ิ
การิเม้อิงิในปริะเทศก่อินการิเล้ัอิกตั�งิ

ดัชนีความเช้�อิมั�นนกัลังิทุน	(FETCO	Investor	
Confidence	 Index)	 สำาริวจในเด้อิน
กุมภาพันธ์	2566	ได้ผู้ลัสำาริวจโดยสรุิป	ดังินี�	
	 	 ดัชนีความเช้�อิมั�นริวมทุกกลุ่ัมนัก
ลังิทุนในอีิก	 3	 เด้อินข้่างิหน้า	 (พฤษัภาคม	
2566)	อิย่้ในเกณิฑ์	“ร้ิอินแริงิ”	(ช่วงิค่าดัชนี	
120-159)	ลัดลังิ	24.3%	จากเด้อินก่อินหน้า	
มาอิย่้ที�ริะดับ	121.13
	 	 ความเช้�อิมั�นกลุ่ัมนักลังิทุนบุคคลั	
กลุ่ัมบัญ่ชีบริิษััทหลัักทรัิพย์	แลัะกลุ่ัมนกัลังิทุน
ต่างิปริะเทศ	อิย่้ในเกณิฑ์	“ร้ิอินแริงิ”	ในข่ณิะที�
กลุ่ัมนักลังิทุนสถืาบัน	อิย่้ในเกณิฑ์	“ทริงิตัว”	
	 	 หมวดธุริกิจที�น่าสนใจมากที�สุด	 ค้อิ	
หมวดธนาคาริ	(BANK)

	 	 หมวดธุริกิจที�ไม่น่าสนใจมากที�สุด	
ค้อิ	หมวดเหม้อิงิแร่ิ	(MINE)
	 	 ปัจจัยหนุนที�มีอิิทธิพลัต่อิตลัาดหุ้น
ไทยมากที�สุด	 ค้อิ	 การิฟ้�นต้วข่อิงิภาคท่อิงิ
เที�ยว
	 	 ปัจจัยฉุดที�มีอิิทธิพลัต่อิตลัาดหุ้น
ไทยมากที�สุด	ค้อิ	ความกังิวลัต่อิสถืานการิณ์ิ
โควิด	 หลัังินักท่อิงิเที�ยวต่างิชาติเดินทางิเข้่า
ปริะเทศมากข่่�น

“ผู้ลัสำาริวจ	ณิ	 เด้อินกุมภาพันธ์	2566	ริาย
กลุ่ัมนักลังิทุน	พบว่า	 ความเช้�อิมั�นนักลังิทุน
ทุกกลุ่ัมปรัิบลัดลังิ	 โดยนักลังิทุนบุคคลัปริับ
ลัด	27.0%	อิย่้ที�ริะดับ	121.62	กลุ่ัมบัญ่ชีบริิษััท
หลัักทรัิพย์ปรัิบลัด		9.1%	อิย่้ที�ริะดับ	125.00	
กลุ่ัมนักลังิทุนสถืาบันในปริะเทศปรัิบลัด	
28.2%	อิย่้ที�ริะดับ	107.69	แลัะกลุ่ัมนักลังิทุน
ต่างิชาติปรัิบลัด	23.6%	อิย่้ที�ริะดับ	122.22

ในช่วงิเด้อินกุมภาพันธ์	 2566	 SET	 Index	
ปรัิบตัวลัดลังิโดยเคล้ั�อินไหวไปในทิศทางิ
เดียวกับตลัาดหลัักทรัิพย์ทั�วโลัก	 นักลังิทุน
มีความกังิวลัว่า	 FED	 จะข่่�นดอิกเบี�ยอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิหลัังิจากการิปริะกาศตัวเลัข่เงิินเฟ้อิ
ข่อิงิสหริัฐฯ	 ที�เพิ�มข่่�นเกินกว่าที�คาดการิณิ์
ไว้	 ริวมถ่ืงิการิที�เงิินทุนต่างิชาติไหลัอิอิก
จากตลัาดหุ้นไทยต่อิเน้�อิงิซ่�งิเป็นผู้ลัจาก
ส่วนต่างิอัิตริาดอิกเบี�ยไทยกับต่างิปริะเทศ
ห่างิกันชัดเจน	 นอิกจากนี�	 เศริษัฐกิจไทย
ยังิข่ยายตัวตำ�ากว่าที�ปริะเมินไว้โดยตัวเลัข่	
GDP	 ล่ัาสุดที�ทางิสำานักงิานสภาพัฒนาการิ
เศริษัฐกิจแลัะสังิคมแห่งิชาติ	ปริะกาศ	พบว่า
เศริษัฐกจิไทยไตริมาส	4	ปี	2565	ข่ยาย
ตัวเพียงิ	 1.4%	 ชะลัอิตัวลังิจาก
ไตริมาสก่อินที�ข่ยายตวั	
4.5%	 ส่งิผู้ลัให้ทั�งิปี	
2565	 เศริษัฐกิจ
ไทยข่ยายตัวแค่	
2.6%	 ตำ�ากว่า

ปริะมาณิการิเดิมที�คาดว่าทั�งิปีจะข่ยายตัว
ได้ถ่ืงิ	 3.2%	 โดย	 SET	 Index	ณิ	 สิ�นเด้อิน
กุมภาพันธ์	2566		ปิดที�	1,622.35	จุด		ปรัิบ
ตัวลัดลังิ	2.9%	จากเด้อินก่อินหน้า	ในข่ณิะที�
นกัลังิทุนต่างิชาติข่ายสุทธิในเด้อินกุมภาพันธ์	
2566	กว่า	43,562	ล้ัานบาท	โดยตั�งิแต่ต้นปี	
2566	นกัลังิทุนต่างิชาติข่ายสุทธิริวม	24,565	
ล้ัานบาท	

ปัจจัยต่างิปริะเทศที�ต้อิงิติดตามได้แก่	ทิศทางิ
การิข่่�นดอิกเบี�ยแลัะนโยบายการิเงิินข่อิงิ	
FED	 ปัญ่หาการิจ้างิงิานจากแนวโน้มการิ
ลัดคนอิย่างิต่อิเน้�อิงิข่อิงิบริิษััทชั�นนำาในต่างิ
ปริะเทศ	 ความเสี�ยงิทางิภ้มิรัิฐศาสตร์ิโลัก	
โดยเฉพาะความขั่ดแย้งิในรัิสเซีย—ย้เคริน	
ซ่�งิย้ดเย้�อิมานานการิ	 1	 ปี	 แลัะความขั่ดแย้งิ
ริะหว่างิสหรัิฐฯ—จีน	 จากปัญ่หา	 “บอิลัล้ัน
จีน”	ที�รุิกลัำ�าน่านฟ้าสหรัิฐฯ	ซ่�งิอิาจลุักลัามไป
เร้ิ�อิงิสงิคริามการิค้าริะหว่างิสอิงิปริะเทศ	 ใน
ส่วนข่อิงิปัจจัยในปริะเทศที�น่าติดตาม	 ได้แก่	
การิฟ้�นตัวภาคการิท่อิงิเที�ยวทั�งิจากจำานวน
นักท่อิงิเที�ยวต่างิชาติที�เพิ�มมากข่่�นแลัะนัก
ท่อิงิเที�ยวไทยจากมาตริการิเริาเที�ยวด้วย
กัน	 ซ่�งิจะส่งิผู้ลัให้เศริษัฐกิจไทยกลัับส่้ช่วงิ
ก่อิน	Covid-19	 ได้เร็ิวยิ�งิข่่�น	ริวมถ่ืงิ
สถืานการิณิก์าริเมอ้ิงิในปริะเทศ
ก่อินการิเล้ัอิกตั�งิ

FETCO เผยดัชนีค์วามเชื�อมั�นนักลงทีุ่น 
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พ.ค์.66) 

อยู่ในเกณ์ฑ์์ “ร้อนแรง”
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ธนาคาริกรุิงิเทพ	ตอิกยำ�าความสำาเร็ิจ	ข่ยายบริิการิ	
L/C	on	Blockchain	ผู่้าน	Contour	เต็มร้ิปแบบ
ส่้อุิตสาหกริริมนำ�ามันแลัะก๊าซ	 เป็นริายแริกในไทย	
จับม้อิ	 “บางิจาก”	 ตัดริิบบิ�นบริิการิใหม่กับค่้ค้า
ต่างิปริะเทศได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ลัดริะยะเวลัาทำาธุริกิจ
จาก	3	วันเหล้ัอิไม่เกิน	3	ชั�วโมงิ	ยำ�าจุดเด่นบริิการิ
บนริะบบดิจิทัลัทุกขั่�นตอิน	 ริวดเริ็วแลัะปลัอิดภัย	
พร้ิอิมเดินหน้าให้บริิการิล้ักค้าได้เลัยทันที

นายพิพัฒน์ อัสสมงค์ล ผู้ช่วยผู้จั้ดการใหญ่่ 
ธนาค์ารกรุงเที่พ จ้ำากัด (มหาชน) BBL เปิดเผู้ย
ว่า	 ธนาคาริได้เปิดให้บริิการิเลัตเตอิร์ิอิอิฟเคริดิต
บนริะบบบลั็อิกเชน	 หร้ิอิ	 L/C	 on	 Blockchain	
นวัตกริริมที�ช่วยให้บริิการิทางิการิเงิินสำาหรัิบการิ
ค้าริะหว่างิปริะเทศ	 (Trade	 Finance)	 ทำาได้ง่ิาย
ข่่�นแลัะปริะสิทธิภาพดีข่่�น	นับเป็นการิเปิดให้บริิการิ
ได้แบบเต็มร้ิปแบบเป็นริายแริกในปริะเทศไทย	 โดย
ล่ัาสุด	บริิษััท	บางิจาก	คอิร์ิปอิเริชั�น	จำากัด	(มหาชน)	
ได้เล้ัอิกใช้บริิการิ	L/C	on	Blockchain	กับธนาคาริ
กรุิงิเทพ	เพ้�อิเปิด	L/C	ให้แก่ธนาคาริข่อิงิค่้ค้าซ่�งิอิย่้
ในต่างิปริะเทศ	 โดยมีกำาหนดทำาธุริกริริมดังิกลั่าว
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 เริิ�มตั�งิแต่เด้อินกุมภาพันธ์ที�ผู่้านมา
นี�เป็นต้นไป	นอิกจากนี�	ธุริกริริมดังิกล่ัาวยังิถ้ือิเป็น	
L/C	 on	 Blockchain	 ริายการิแริกข่อิงิธนาคาริ
กรุิงิเทพที�ให้บริิการิแกธุ่ริกิจในอุิตสาหกริริมนำ�ามนั
แลัะก๊าซอีิกด้วย

“นับเป็นอีิกหน่�งิก้าวความสำาเร็ิจที�สำาคัญ่มาก
สำาหรัิบการิพัฒนาบริิการิด้าน	 Trade	 Finance	
โดยนำาเทคโนโลัยียุคใหม่เข้่ามาช่วยสนับสนุนการิ
ทำางิานให้ริวดเร็ิวแลัะมีปริะสิทธิภาพมากยิ�งิข่่�น	 ซ่�งิ
บริิการิดังิกล่ัาวจะดำาเนินการิผู่้านริะบบดิจิทัลัทั�งิ
กริะบวนการิ	 โดยไม่มีขั่�นตอินที�ใช้เอิกสาริกริะดาษั
เลัย	แลัะช่วยลัดริะยะเวลัาข่อิงิธุริกริริม	L/C	จากที�
เคยต้อิงิใช้เวลัาทำาธุริกริริม	3	วัน	ลัดเหล้ัอิเพียงิไม่
เกิน	3	ชั�วโมงิ	ดังินั�น	ธุริกริริมลัักษัณิะนี�ที�ต้อิงิทำาเป็น
ปริะจำา	จ่งิเท่ากับช่วยให้การิทำาธุริกิจมีปริะสิทธิภาพ
เพิ�มส้งิข่่�นได้อิย่างิชัดเจน”

นางสาวภัที่ร์ภูรี ชินกุลกิจ้นิวัฒน์ รองกรรมการ
ผู้จั้ดการใหญ่่ กลุ่มงานบัีญ่ชีและการเงิน บีริษััที่ 
บีางจ้าก ค์อร์ปอเรชั�น จ้ำากัด (มหาชน) กล่ัาว
ว่า	 บางิจากฯ	 มุ่งิมั�นในพันธกิจขั่บเคล้ั�อินการิ
เปลีั�ยนแปลังิผู่้านด้านพลัังิงิาน	 โดยมุ่งิเน้นพัฒนา

นวัตกริริมในการิดำาเนนิธุริกิจอิย่างิยั�งิย้นมาตลัอิด	
การินำาเทคโนโลัยีบล็ัอิกเชน	 (Blockchain)	 มาใช้
เพ้�อิยกริะดับกริะบวนการิทำาธุริกริริม	L/C	สำาหรัิบ
การิค้าริะหว่างิปริะเทศข่อิงิบางิจากฯ	 เป็นอีิกหน่�งิ
การิดำาเนินการิสำาคัญ่ข่อิงิบางิจากในการิเพิ�ม
ปริะสิทธิภาพการิดำาเนินงิานข่อิงิอิงิค์กริ	

การิร่ิวมกับธนาคาริกรุิงิเทพในการินำาเทคโนโลัยี
บล็ัอิกเชนมาใช้ในธุริกริริมเลัตเตอิร์ิอิอิฟเคริดิต	
(Letter	of	Credit:	L/C)	แบบอิิเล็ักทริอินิกส์ผู่้าน
บริิษััท	Contour	ซ่�งิเป็นผู้้้ให้บริิการิแพล็ัตฟอิร์ิมชั�น
แนวหน้าที�มีมาตริฐานความปลัอิดภัยริะดับสากลั
ครัิ�งินี�	 นับเป็นอีิกก้าวหน่�งิในการินำาขั่บเคล้ั�อินการิ
ทำาธุริกริริมการิค้าริะหว่างิปริะเทศข่อิงิบางิจากฯ	
ให้ดีข่่�นอิย่างิชัดเจน	 บริิษััทที�เป็นค่้ค้าในการิทำา
ธุริกริริมการิค้าริะหว่างิปริะเทศสามาริถืตริวจสอิบ
ริายลัะเอีิยดข่อิงิธุริกริริมได้ชัดเจน	มีความโปร่ิงิใส	

นายพิพัฒน์	 กล่ัาวอีิกว่า	 บริิการิดังิกล่ัาวจะใช้
เทคโนโลัยีข่อิงิ	‘Contour’	ผู้้้ให้บริิการิด้านการิเงิิน
เพ้�อิการิค้าแบบดิจทัิลัริะดับโลัก	ซ่�งิธนาคาริกรุิงิเทพ	
ถ้ือิเป็นธนาคาริไทยแห่งิแริกแลัะเป็นธนาคาริเดียวที�
ได้เข้่าร่ิวมกับธนาคาริแลัะอิงิค์กริพันธมิตริชั�นนำา
ริะดับโลัก	 เพ้�อิร่ิวมก่อิตั�งิ	 ‘Contour’	 ข่่�นมา	 ริวม
ถ่ืงิได้มีส่วนร่ิวมในการิพัฒนาบริิการิดังิกล่ัาวมา
ตั�งิแต่ปี	 2562	ตลัอิดจนการิเริิ�มทดลัอิงิให้บริิการิ
ทำาธุริกริริม	L/C	on	Blockchain	แบบข้่ามธนาคาริ	
(Cross	Bank)	บน	Contour	Network	ให้แก่ล้ักค้า
ริายสำาคัญ่จำานวน	3	ริาย	ในต้นปี	2564	ซ่�งิสามาริถื
ดำาเนนิการิได้อิย่างิริาบร้ิ�น	ตอิบโจทย์การิใช้บริิการิ
ด้าน	Trade	Finance	ได้อิย่างิมปีริะสิทธิภาพให้แก่
ผู้้้ปริะกอิบการิทั�งิด้านนำาเข้่าแลัะส่งิอิอิก	จนนำามาส่้
การิเปิดให้บริิการิในเชิงิพาณิิชย์1	 ได้อิย่างิเต็มร้ิป
แบบในเด้อินพฤศจิกายน	2564

ทั�งินี�	 ปัจจุบัน	 Contour	 มีธนาคาริต่างิๆ	 เข้่า
ร่ิวมปริะมาณิ	 20	 แห่งิ	 ซ่�งิให้บริิการิ
คริอิบคลุัมพ้�นที�กว่า	 50	 ปริะเทศ
ทั�วโลัก	 ทั�งิในภ้มิภาคยุโริป	
อิ เม ริิกา 	 แอิฟ ริิกา	
ตะวันอิอิกกลัางิ	แลัะ
เอิเชียแปซิฟิก
สำาหรัิบจุดเด่น
ข่อิงิบริิการิ	 L/C	

on	Blockchain	นั�นเป็นการิทำางิานโดยใช้เทคโนโลัยี	
Distributed	 Ledger	 Technology	 (DLT)	 หร้ิอิ	
Enterprise	 Blockchain	 Platform	 ซ่�งิช่วยให้
ล้ักค้าสามาริถืทำาธุริกริริมในร้ิปแบบดิจิทัลัได้ทั�งิ
กริะบวนการิ	 ทำาให้ค่้ค้าทุกฝ่่ายสามาริถืเห็นข้่อิม้ลั
พร้ิอิม	ๆ 	กัน	จ่งิทำาธุริกริริมได้อิย่างิริวดเร็ิว	โปร่ิงิใส
แลัะลัดต้นทุนการิดำาเนินการิได้ดีกว่าการิใช้เอิกสาริ
ในร้ิปแบบเดิมได้อิย่างิมาก	สอิดรัิบกับสถืานการิณ์ิ
การิค้าริะหว่างิปริะเทศทั�งิในปัจจุบันแลัะอินาคต	ที�จะ
ต้อิงิมคีวามริวดเร็ิวแลัะทำาธุริกริริมต่างิ	ๆ 	ได้อิย่างิ
ปลัอิดภัย

“การิทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลัยีด้านการิเงิินอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิตลัอิดช่วงิเวลัาหลัายปีที�ผู่้านมา	 ได้พิส้จน์ให้
เห็นแล้ัวว่าเริาสามาริถืนำาเทคโนโลัยีมาปริะยุกต์
ใช้กับบริิการิทางิการิเงิินได้จริิงิ	 ซ่�งิได้ปฏิิวัติร้ิป
แบบการิบริิการิด้าน	Trade	Finance	แบบเดิมไป
อิย่างิสิ�นเชิงิ	 แลัะเช้�อิมั�นว่าด้วยปริะสบการิณ์ิที�มี
ส่วนร่ิวมพัฒนาบริิการินี�มาอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 จะเป็น
ส่วนสำาคัญ่ที�ช่วยยกริะดับการิบริิการิด้าน	 Trade	
Finance	 ข่อิงิธนาคาริกริุงิเทพให้แข็่งิแกร่ิงิมาก
ยิ�งิข่่�นในปัจจุบัน	ตอิบโจทย์ทั�งิล้ักค้าธุริกิจแลัะค่้ค้า
ที�อิย่้ในต่างิปริะเทศ	ให้มี		ขี่ดความสามาริถืแข่่งิขั่น
ในตลัาดโลักได้ส้งิข่่�น	 ซ่�งิเป็นบทบาทสำาคัญ่ข่อิงิ
ธนาคาริกริุงิเทพ	 ในฐานะ	 ‘เพ้�อินค่้คิด’	 ที�จะก้าว
เดินเคียงิข้่างิกันไปกับล้ักค้า	 ด้วยบริิการิทางิการิ
เงิินที�มีคุณิภาพ	 เทคโนโลัยีที�ทันสมัย	 ริวมถ่ืงิ
ปริะสบการิณ์ิแลัะคำาแนะนำาทางิธุริกิจที�
จะสนับสนุนให้ล้ักค้าเติบโตได้อิย่างิ
แข็่งิแกร่ิงิในอินาคต”	
นายพิพัฒน์	กล่ัาว

BBL ขยายบีริการ L/C 
ผ่านบีล็อกเชนเชิงพาณ์ิชย์

สู่อุตสาหกรรมธุรกิจ้นำ�ามันและก๊าซ่
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อินไซ่ด์
Business

PPPGC ถืือฤกษ์ัดี 
เปิดสำานักงานแห่งใหม่

"พฤกษัา" กางโรดแมปสู่แสนล้าน 
ผนึกพลัง "อสังหาฯ-เฮลท์ี่แค์ร์-อีค์อมเมิร์ซ่" 

ส่งมอบีคุ์ณ์ค่์าการอยู่อาศัยเพื�อผู้บีริโภค์ 
"อยู่ดี มีสุข"

ชไนเดอร์ อิเล็ค์ที่ริค์ 
มอบีรางวัลค์วามยั�งยืนให้กันกุลฯ

กรุงศรี ออโต้ ค์ว้า 2 รางวัลด้าน
แบีรนด์ผู้นำาสินเชื�อยานยนต์ จ้ากงาน 

Best Car & Bike of the Year ต่อเนื�องปีทีี่� 10
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สรุป
ภาพรวมตลาด
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10 อันดับีสูงสุด
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มูลค่์าซื่�อขาย
ตามกลุ่มนักลงทุี่น

SET
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มูลค่์าซื่�อขาย
ตามกลุ่มนักลงทุี่น

mai
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