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ก.ล.ต.นับหน่�งิไฟลิ�งิ	DEXON	เสนอิ
ข่าย	IPO	123.18	ล้านหุ้น	พร้ิอิมลุย
จดทะเบียนตลาดหลักทรัิพย์	mai	 ริะดม
ทุนข่ยายธุุริกิจ	 วางิเป้าข่่�นแท่นผู้้้พัฒนา
เทคโนโลยีการิตริวจสอิบเฉพาะทางิขั่�นส้งิ
แก่อุิตสาหกริริมชัั้�นนำาริะดับนานาชั้าติคริบ
วงิจริ	เดินหน้าให้บริิการิต่อิเน้�อิงิทุกภู้มภิูาค
ทั�วโลกอิย่างิยั�งิย้น	พร้ิอิมรัิบเทรินพลังิงิาน
สะอิาด	เป็นมิตริกับสิ�งิแวดล้อิมมากข่่�น

นางมััลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�
บริหาร บริษััที่ เด็็กซ์์ซ์อน เที่คโนโลย่ี 
จ้ำากัด็ (มัหาชน) หรือ DEXON เปิด
เผู้ยว่า	 แผู้นการิเข้่าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัิพย์เอ็ิม	 เอิ	 ไอิ	 (mai)	 มีความค้บ
หน้าอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 โดยล่าสุดสำานักงิาน
คณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และ
ตลาดหลักทรัิพย์	 หร้ิอิ	 ก.ล.ต.	 ได้เริิ�มนับ
หน่�งิไฟลิ�งิเป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	โดย	DEXON	
เป็นผู้้้ให้บริิการิตริวจสอิบทางิวิศวกริริม	
และสร้ิางินวัตกริริมทางิเทคโนโลยีสำาหรัิบ
ตริวจสอิบโคริงิสริ้างิ	 และอิุปกริณ์การิ
ผู้ลิตในอุิตสาหกริริมปิโตริเลียม	พลังิงิาน	
ปิโตริเคมี	อุิตสาหกริริมก่อิสร้ิางิ	
โริงิไฟฟ้า	และอุิตสาหกริริมปริะเภูทอ้ิ�นๆ	ซ่�งิ	
DEXON	มีทีมผู้้้เชีั้�ยวชั้าญ	และทีมวิศวกริ
ที�มีปริะสบการิณ์	 ริวมถ่ึงิให้บริิการิด้วย
มาตริฐานทางิเทคโนโลยี	 และเคร้ิ�อิงิม้อิที�
ทันสมัย	โดยที�บริิษััทสามาริถึพัฒนา

ข่่�นเอิงิ	 ได้รัิบการิยอิมรัิบ	 และได้รัิบใบรัิบ
ริอิงิมาตริฐานต่างิ	ๆ 	จากหนว่ยงิานรัิบริอิงิ
ริะบบในริะดับสากล

สำาหรัิบร้ิปแบบการิให้บริิการิตาม
โคริงิสร้ิางิ	แบ่งิอิอิกเป็น	4	ปริะเภูท	
ปริะกอิบด้วย	
	 1 . 	 การิบริิการิตริวจสอิบโดยใช้ั้
เทคโนโลยีขั่�นส้งิ	 (Advance	 Inspection	
Technology)	
	 2 . 	 การิบริิการิตริวจสอิบโดยใชั้้
เทคโนโลยีขั่�นพ้�นฐาน	 (Conventional	
Inspection	Technology)	
	 3.	การิบริิการิฝึึกอิบริมด้านการิตริวจ
สอิบ	(Training	Services)	
	 4.การิให้บริิการิอิอิกแบบทางิด้าน
วิศวกริริม	ปริะกอิบ	 ติดตั�งิและซ่อิมบำารุิงิ	
(Engineering	 design,	 Assembly,	
Installation	and	Maintenance	Service)

ซ่�งิการิริะดมทุนในครัิ�งินี�	 บริิษััทมีแผู้นที�
จะข่ยายธุุริกิจไปยังิปริะเทศเนเธุอิร์ิแลนด์	
(ทวีปยุโริป)	ริวมถ่ึงิสหรัิฐอิเมริิกา	โดยเน้น
ให้บริิการิตริวจสอิบทางิวิศวกริริมริะบบ
ท่อิด้วยเทคโนโลยีขั่�นส้งิ	(Smart	Pigging	
Technology)	 ที�มี ค่้แข่่งิในตลาดน้อิย
ริาย	 โดยเฉพาะการิตริวจสอิบริอิยแตก
ข่นาดเล็กในริะบบท่อิส่งิที�ต้อิงิใช้ั้เคร้ิ�อิงิ
ม้อิพิเศษัที�มีเทคโนโลยีส้งิที�บริิษััทพัฒนา

ข่่�น	(Hawk	Pipeline	Crack	Detection	
and	Measurement	 System),	 ลงิทุน
ในงิานวิจัย	 และพัฒนาเทคโนโลยีที�ตอิบ
สนอิงิต่อิความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้า	 และ
การิเปลี�ยนแปลงิข่อิงิอุิตสาหกริริม	 เช่ั้น	
การิเปลี�ยนไปส่้พลังิงิานสะอิาดได้อิย่างิ
มีปริะสิทธิุภูาพ,	 การิตริวจสอิบริะบบท่อิ
ส่งิเพ้�อิริอิงิรัิบการิแปลงิไปส่้การิใช้ั้งิาน
ข่อิงิก๊าซไฮโดริเจน(Hydrogen	 Energy	
Conversion)	 ที�จะเปลี�ยนผู้ลิตภัูณฑ์์ใน
ริะบบท่อิส่งิจากเดิมเป็นนำ�ามัน	 และก๊าซ
ธุริริมชั้าติ	เป็นการิข่นส่งิก๊าซไฮโดริเจน	การิ
ดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์	
(Carbon	Capture	and	Storage	:	CCS)	
เพ้�อิลดปริิมาณการิปลอ่ิยกา๊ซเร้ิอินกริะจก,	
ชั้ำาริะเงิินก้้ย้มจากสถึาบันการิเงิิน	 ริวมถ่ึงิ
เป็นทุนหมุนเวียนในการิดำาเนินธุุริกิจ	 ซ่�งิ
ถ้ึอิเป็นการิเสริิมสร้ิางิความแข็่งิแกร่ิงิให้
กับบริิษััท	และสร้ิางิโอิกาสในการิแข่่งิขั่นให้
กับบริิษััท
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ในข่ณะเดียวกัน	 DEXON	 ยังิมีเป้าหมาย
ในการิเพิ�มศักยภูาพการิดำาเนินธุุริกิจเพ้�อิ
ข่ยายการิให้บริิการิ	 และตอิบสนอิงิต่อิ
ความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้าแบบคริบวงิจริ
ได้อิย่างิคริอิบคลุม	 โดยจัดตั�งิบริิษััทย่อิย	
ได้แก่	1.	บริิษััท	เด็กซ์ซอิน	เทคโนโลยี	พีทีอีิ	
ลิมิเต็ด	 (DTS)	 ให้บริิการิล้กค้าในปริะเทศ
สิงิคโปร์ิ	 และปริะเทศข้่างิเคียงิ	 2.	 บริิษััท	
เด็กซ์ซอิน	เทรินนิ�งิ	เซ็นเตอิร์ิ	จำากัด	(DTC)	
ให้บริิการิการิฝึึกอิมริบเพ้�อิส่งิเสริิม	และยก
ริะดับความร้้ิความสามาริถึแก่บุคลากริทั�งิ
ภูายในและภูายนอิกบริิษััท	3.	บริิษััท	เด็กซ์
ซอิน	เมคคานิคอิล	โซล้ชัั้�นส์	จำากัด	(DMS)	
ให้บริิการิงิานอิอิกแบบทางิวิศวกริริม	
งิานปริะกอิบ	 งิานโคริงิสริ้างิ	 และงิานให้
บริิการิบุคลากริทางิด้านเคร้ิ�อิงิกล	 และ
ซ่อิมบำารุิงิทั�งิในส่วนงิานท่อิ	และโคริงิสร้ิางิ	
ในอุิตสาหกริริมปิโตริเลียม	 และปิโตริเคมี	
4.	บริิษััท	ดาคอิน	 ยุโริป	 บีวี	 (DEBV)	 จัด
ตั�งิในเนเธุอิร์ิแลนด์	 เพ้�อิให้การิดำาเนินงิาน
คริอิบคลุมล้กค้าในทวีปยุโริป	และอิเมริิกา

"เม้�อิสำานกังิาน	ก.ล.ต.	ได้นบัหน่�งิไฟลิ�งิแลว้	
จะทำาให้การิเข้่าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัิพย์เอ็ิม	 เอิ	 ไอิเดินหน้าไปอิีกก้าว	 ซ่�งิจะ
เป็นก้าวสำาคัญในการิข่ยายธุุริกิจบริิษััทให้
แข็่งิแกร่ิงิ	 เพิ�มโอิกาสในการิเติบโตอิย่างิ
มีปริะสิทธิุภูาพและมั�นคงิในอินาคต	 ทั�งินี�	
DEXON	 มีเป้าหมายมุ่งิส่้การิเป็นบริิษััทผู้้้

พัฒนาเทคโนโลยด้ีานการิตริวจสอิบเฉพาะ
ทางิขั่�นส้งิแก่อุิตสาหกริริมชัั้�นนำาริะดับ
นานาชั้าติแบบคริบวงิจริ	 และให้บริิการิ
อิย่างิต่อิเน้�อิงิไปทุกภู้มิภูาคข่อิงิโลกอิย่างิ
ยั�งิย้น"	นางิมัลลิกา	กล่าว

นายีวิชา โตมัานะ กรรมัการผู้้้จั้ด็การ
ฝ่่ายีวาณิิชธนกิจ้ บริษััที่หลักที่รัพย์ี 
ฟิลลิป (ประเที่ศไที่ยี) จ้ำากัด็ (มัหาชน)	
ในฐานะที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิินข่อิงิบริิษััท	
เด็กซ์ซอิน	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 (มหาชั้น)	
หร้ิอิ	 DEXON	 เปิดเผู้ยว่า	 สำานักงิาน
คณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์	 และ
ตลาดหลักทรัิพย์	 หร้ิอิ	 ก.ล.ต.	 ได้เริิ�มนับ
หน่�งิแบบแสดงิริายการิข้่อิม้ลการิเสนอิ
ข่ายหลักทรัิพย์	 หร้ิอิไฟลิ�งิ	 ข่อิงิ	DEXON	
เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	หลังิจากที�บริิษััท	เด็ก
ซ์ซอิน	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 (มหาชั้น)	 หร้ิอิ	
DEXON	 ได้ย้�นแบบแสดงิริายการิข่้อิม้ล	
หร้ิอิไฟลิ�งิ	และร่ิางิหนังิส้อิชีั้�ชั้วนเพ้�อิเสนอิ
ข่ายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อิปริะชั้าชั้นทั�วไป
ครัิ�งิแริก	หร้ิอิ	IPO	จำานวน	123,183,200	
หุ้น	 ม้ลค่าที�ตริาไว้	 0.50	 บาท	 คิดเป็น	
25.85%	ข่อิงิจำานวนหุ้นสามัญที�อิอิกและ
เรีิยกชั้ำาริะแล้วทั�งิหมดข่อิงิบริิษััทภูายหลังิ
การิเสนอิข่ายหุ้นสามัญในครัิ�งินี�	 โดยภูาย
หลังิได้รัิบอินุมัติให้เสนอิข่ายหุ้น	 IPO	 และ
แบบไฟลิ�งิมีผู้ลใช้ั้บังิคับ	 จะกำาหนดวันที�
เสนอิข่ายหุ้น	IPO	และคาดวา่จะนำา	DEXON	

เข้่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพย์
เอ็ิม	เอิ	ไอิ	ภูายในไตริมาสแริกข่อิงิปีนี�

ในข่ณะที�ผู้ลปริะกอิบการิข่อิงิ	 DEXON	
ในปี	 2563-2565	บริิษััท	 และบริิษััทย่อิย
มีริายได้จากการิข่าย	และบริิการิ	438.97	
ล้านบาท	433.46	 ล้านบาท	 และ	 608.51	
ล้านบาท	ตามลำาดับ	และมีกำาไริสุทธิุ	11.04	
ล้านบาท	 18.15	 ล้านบาท	 105.15	 ล้าน
บาท	ตามลำาดับ		ซ่�งิริายได้ในปี	2565	เพิ�ม
ข่่�น	175.04	ล้านบาท	เติบโต	40.38%	เม้�อิ
เปรีิยบเทียบกับปี2564	 และมีกำาไริสุทธิุ
ในปี	 2565	 เพิ�มข่่�น	 87	 ล้านบาท	 เติบโต	
479.33%	 เม้�อิเปรีิยบเทียบกับปี	 2564		
เน้�อิงิจากล้กค้าต่างิปริะเทศเป็นหลัก	 ตาม
สถึานการิณ์	COVID-19	ที�ผู่้อินคลาย	และ
บริิษััทสามาริถึเดินทางิไปให้บริิการิในต่างิ
ปริะเทศได้มากข่่�น	 โดยเช้ั้�อิว่าเศริษัฐกิจจะ
เริิ�มกลับเข้่าส่้ภูาวะปกติ	 หลังิจากที�เผู้ชิั้ญ
วิกฤต	COVID-19	มาตั�งิแต่ปี	2563

ไฟเขี่ยีว ก.ล.ต.นับหน่�งไฟลิ�ง ไฟเขี่ยีว ก.ล.ต.นับหน่�งไฟลิ�ง 
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TEGH	คาดโคริงิการิข่ยายกำาลังิการิผู้ลิต
ก๊าซชีั้วภูาพ	ริะยะที�	1	จะสามาริถึเดินเคร้ิ�อิงิ
เชิั้งิพาณิชั้ย์	(COD)	ได้ในไตริมาส	2/2566	
นี�	หนนุความสามาริถึรัิบบริิหาริจัดการิกาก
อิินทรีิย์เป็น	720,000	ตันต่อิปี	และมกีำาลังิ
การิผู้ลิตก๊าซชีั้วภูาพริวมเป็น	 34	 ล้าน
ล้กบาศก์เมตริต่อิปี	 พร้ิอิมเตรีิยมข่ยาย
กำาลังิการิผู้ลิตยางิแท่งิต่อิเน้�อิงิ	 ลุยเจาะ
ตลาดล้กค้ายางิลอ้ิปริะเทศอิินเดยี-จีน	เหตุ
มีดีมานด์ส้งิ	 หนุนเป้าริายได้ปีนี�เติบโตกว่า	
10%	จากปีก่อิน
	
นางสาวสิน่น้ช โกกน้ที่าภรณ์ิ กรรมัการ
ผู้้้จั้ด็การ บริษััที่ ไที่ยีอ่สเทิี่ร์น กร้�ป 
โฮลดิ็�งส์  จ้ำากัด็ (มัหาชน) หรือ TEGH	เปิด
เผู้ยว่า	 ความค้บหน้าโคริงิการิข่ยายกำาลังิ
การิผู้ลิตก๊าซชีั้วภูาพ	 ริะยะที�	 1	 คาดว่าจะ
สามาริถึเดินเคร้ิ�อิงิเชิั้งิพาณิชั้ย์	(COD)	ได้
ในไตริมาส	2/2566	ทำาให้บริิษััทฯ	สามาริถึ
ริอิงิรัิบปริิมาณกากอิินทรีิย์ได้เพิ�มข่่�นอีิก
วันละ	 300	 ตัน	 ริวมเป็นความสามาริถึใน
การิรัิบบริิหาริจัดการิกากอิินทรีิย์ทั�งิหมด	
720,000	ตนัต่อิปี	และผู้ลติก๊าซชีั้วภูาพได้
เพิ�มข่่�นอีิกวันละ	 30,000	 ล้กบาศก์เมตริ	
ทำาให้มีกำาลังิการิผู้ลิตก๊าซชีั้วภูาพริวมเป็น	
34	 ล้านล้กบาศก์เมตริต่อิปี	 นอิกจากนี�	
บริิษััทฯ	 ยังิมีแผู้นที�ข่ยายกำาลังิการิผู้ลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีั้วภูาพจาก	 43	 ล้านกิโล
วัตต์ชัั้�วโมงิต่อิปี	 เพิ�มข่่�นเป็น	64	 ล้านกิโล
วัตต์ชัั้�วโมงิต่อิปี	ภูายในปี	2566	นี�	พร้ิอิม
ริอิงิรัิบความต้อิงิการิการิใชั้พ้ลังิงิานที�เพิ�ม

ข่่�น	และยังิเป็นพลังิงิานสะอิาดที�ตอิบโจทย์
ความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้าจากทั�งิภูายในและ
นอิกกลุ่มบริิษััทฯ	อีิกด้วย
	
นอิกจากนี�	 ในส่วนข่อิงิธุุริกิจผู้ลิตและ
จำาหน่ายยางิธุริริมชั้าตินั�น	บริิษััทฯ	มแีผู้นที�
จะเพิ�มกำาลังิการิผู้ลิตยางิแท่งิเป็น	430,000	
ตัน/ปี	ภูายในปี	2567	หร้ิอิเพิ�มข่่�น	34%	จาก
กำาลังิการิผู้ลิตปัจจุบัน	 และตั�งิเป้าเจาะกลุ่ม
ล้กค้ายางิแท่งิในตลาดอิินเดยีและจีนมากข่่�น	
โดยบริิษััทฯ	 ยังิคงิเน้นการิผู้ลิตสินค้าเกริด
พรีิเมยีมที�สามาริถึตอิบโจทย์ความต้อิงิการิ
ล้กค้าชัั้�นนำาริะดับโลกได้	และให้ความสำาคัญ
กับการิผู้ลิตสินค้ามาตริฐานความยั�งิย้นที�มี
ปริิมาณข่ายเติบโตข่่�นและมีแนวโน้มข่ยาย
ตัวอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
	
กริริมการิผู้้้จัดการิ	 กล่าวต่อิว่า	 สำาหรัิบ
ธุุริกิจผู้ลิตและจำาหน่ายนำ�ามันปาล์มดิบ	
บริิษััทฯ	คาดวา่ปีนี�จะฟ้�นตัวกลับมาได้	หลังิ
จากที�มีการิซ่อิมบำารุิงิเคร้ิ�อิงิจักริไปเม้�อิปี
ที�แล้ว	และจากโคริงิการิติดตั�งิ	Boiler	ล้ก
ใหมที่�จะแล้วเสร็ิจในไตริมาส	1/2566	ซ่�งิจะ
ทำาให้ปริะสิทธิุภูาพการิผู้ลิตดีข่่�น	 และเดิน
หน้าติดตั�งิหม้อิน่�งิปาล์ม	(Sterilizer)	เพิ�ม
เติม	 เพ้�อิข่ยายกำาลังิการิผู้ลิตเป็น	84	 ตัน
ปาล์มทะลายต่อิชัั้�วโมงิ	 ส่งิผู้ลให้บริิษััทฯ	
จะมีกำาลังิการิผู้ลิตนำ�ามันปาล์มดิบริวม
เพิ�มข่่�น	เป็น	735,000	ตันปาล์มทะลายต่อิ
ปี	 ซ่�งิคาดว่าจะติดตั�งิเสร็ิจภูายในไตริมาส	
4/2566	นี�

“แผู้นธุุริกิจในปีนี�	 เริาตั�งิเป้าริายได้เติบโต
มากกว่า	 10%	 จากการิเติบโตและข่ยาย
กำาลังิการิผู้ลิตข่อิงิทั�งิ	 3	 สายธุุริกิจหลัก		
ซ่�งิสัดส่วนริายได้จะยังิคงิใกล้เคียงิเดิม	 ใน
ข่ณะเดียวกัน	เริาก็ยังิคงิมุ่งิมั�นที�จะพัฒนา
อิงิค์กริให้เติบโตอิย่างิยั�งิย้น	 ไปพร้ิอิมๆ	
กับการิด้แลชุั้มชั้น	สังิคม	และสิ�งิแวดล้อิม	
โดยตอินนี�	บริิษััทฯ	กไ็ด้ทำาแผู้นการิลดการิ
ปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์	 เพ้�อิก้าว
ส่้การิเป็นอิงิค์กริที�มีความเป็นกลางิทางิ
คาร์ิบอิน	 (Carbon	Neutrality)	 ภูายใน
ปี	 2573	 และมุ่งิส่้การิเป็นอิงิค์กริที�มีการิ
ปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์สุทธิุ�เป็น
ศ้นย์ต่อิไป”		นางิสาวสินีนุชั้	กล่าว
	
อิน่�งิ	 ล่าสุดผู้ลการิดำาเนินงิานในปี	 2565	
บริิษััทฯ	มรีิายไดร้ิวมอิย่้ที�	15,403.32	ลา้น
บาท	 เพิ�มข่่�น	 38.92%	จากช่ั้วงิปีก่อินที�มี
ริายได้	11,087.76	ล้านบาท	และมกีำาไริสุทธิุ
อิย่้ที�	 684.05	 ล้านบาท	 เพิ�มข่่�น	 21.58%	
จากช่ั้วงิปีก่อินที�ทำาได้	562.64	ล้านบาท
	
โดยที�ปริะชุั้มคณะกริริมการิ	 (บอิร์ิด)	
บริิษััทฯ	 มีมติให้เสนอิต่อิที�ปริะชุั้มสามัญ
ผู้้้ถ้ึอิหุ้น	 พิจาริณาอินุมัติจ่ายเงิินปันผู้ลใน
อัิตริาริวม	 0.26	 บาทต่อิหุ้น	 กำาหนดข่่�น
เคร้ิ�อิงิหมาย	XD	วันที�	13	มีนาคมนี�	และจ่าย
เงิินปันผู้ลแก่ผู้้้ถ้ึอิหุ้นในวันที�	23	พฤษัภูาคม	
2566	หลังิจากที�ได้รัิบอินุมติัในการิปริะชุั้ม
สามัญผู้้้ถ้ึอิหุ้นปริะจำาปี	2566

 คาด็โครงการขียีายีกำาลัง คาด็โครงการขียีายีกำาลัง
การผู้ลิตก�าซ์ช่วภาพ การผู้ลิตก�าซ์ช่วภาพ 

เฟสแรก COD ไตรมัาส 2ปีน่�เฟสแรก COD ไตรมัาส 2ปีน่�
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SA	 ตั�งิเป้าริายได้ปี	 66	 โตไม่น้อิยกว่า	
130%	 แตะริะดับ	 6,000	 ล้านบาท	 ช้ั้
กลยุทธ์ุบุกอิสังิหาฯแนวริาบ	 ข่ยายฐาน
ริายได้โตแกร่ิงิ	 พร้ิอิมเตรีิยมรัิบร้้ิริาย
ได้โคริงิการิพริะริาม	 9	 และยอิดโอิน	
inventory	 หนุน	 ฟากบิ�กบอิส	 “ข่จริ
ศิษัฐ์	 สิ�งิสริริเสริิญ”	 เผู้ยเตริียมเปิด	 5	
โคริงิการิใหม่แนวริาบทั�งิหมดม้ลค่าริวม	
11,225	ล้านบาท	พร้ิอิมลุย	Mixed	Use		
2	 โคริงิการิ	 ตุน	 Backlog	 Forecast	
มล้ค่ากว่า	6,500	ล้านบาท	ข่ณะที�ธุุริกิจ
อ้ิ�นๆ	 รัิบอิานิสงิส์การิกลับมาข่อิงินัก
ท่อิงิเที�ยวและนักลงิทุนต่างิชั้าติ	 ริวมทั�งิ
นโยบายกริะตุ้นเศริษัฐกิจข่อิงิภูาครัิฐ
โตเสริิม	 ดันผู้ลงิานปีนี�เติบโตส้งิสุดเป็น
ปริะวัติการิณ์
	
นายีขีจ้รศิษัฐ์์ สิ�งสรรเสริญ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ไซ์มิัส 
แอสเสที่ จ้ำากัด็ (มัหาชน) (SA)	
ผู้้้พัฒนาอิสังิหาริิมทรัิพย์แบบคริบวงิจริ	
ภูายใต้แนวคิด	 “Asset	 of	 Life	 สร้ิางิ
กำาไริให้กับทุกการิใช้ั้ชั้ีวิต”	 เปิดเผู้ยว่า	
แผู้นการิดำาเนนิธุุริกิจในปี	2566	บริิษััทฯ	
ตั�งิเป้าหมายริายได้โตไม่น้อิยกว่า	 130%	
จากปีก่อิน	 โดยแตะที�ริะดับ	6,000	 ล้าน
บาท	ซ่�งิส้งิสุดเป็นปริะวัติการิณ์ตั�งิแต่ก่อิ
ตั�งิบริิษััทมา	 โดยคาดการิณ์ริายได้จาก
ธุุริกิจอิสังิหาริิมทรัิพย์เป็นหลักปริะมาณ	
5,500	ล้านบาท	สามาริถึแบ่งิเป็นริายได้
จากโคริงิการิแนวริาบปริะมาณ	2,000	

ล้านบาท	 และโคริงิการิ	 Landmark	@
MRTA	 พริะริาม	 9	 ปริะมาณ	 2,000	
ล้านบาท	 และมาจากโคริงิการิที�เป็น	
Inventory	ปริะมาณ	1,500	ลา้นบาท	และ
มาจากริายได้อ้ิ�นๆ	ปริะมาณ	500	ล้าน
บาท		

ทั�งินี�	 ปัจจุบันบริิษััทฯ	มีโคริงิการิที�กำาลังิ
ดำาเนินงิานอิย่้	(Under	Development)	
จำานวน	7	โคริงิการิ	ม้ลค่า	22,291	ล้าน
บาท	 และมียอิดข่ายริอิโอิน	 (Backlog)	
ม้ลค่ากว่า	 6,500	 ล้านบาท	ทยอิยริับร้้ิ
ริายได้ถ่ึงิปี	2568	

พร้ิอิมกันนี�	 บริิษััทฯ	 มีแผู้นจะเปิดโคริงิ
การิอิสังิหาฯ	 แนวริาบใหม่จำานวน	
5	 โคริงิการิได้แก่	 SIAMESE	 KIN	
Ramintra	,	SIAMESE	HOLM	Phahol	
–	Vibhavadi	 ,	SIAMESE	BLOSSOM	
Phahol	 –	 Vibhavadi	 ,	MONSANE’	
Ratchapruek-Chaeng	Wattana	
และอีิก	1	โคริงิการิในอินาคต	Housing	
(Phutthamonthon	 sai4)	 ม้ลค่าริวม
ปริะมาณ	11,225	ล้านบาท	นอิกจากนี�มี
โคริงิการิ	Mixed	Use	จำานวน	2	โคริงิการิ
ได้แก่	Wellness	 &	 Healthcare	 @
Talingchan	Plot	A	และ	Condominium	
@Talingchan	Plot	B	อีิกด้วย

ข่ณะเดียวกันธุุริกิจอ้ิ�นๆ	 ปริะกอิบด้วย
ธุุริกิจโริงิแริม	ธุุริกิจให้เช่ั้า	ธุุริกิจอิาหาริ

และเคร้ิ�อิงิด้�ม	 ธุุริกิจด้านสุข่ภูาพ	 ธุุริกิจ
เทคโนโลยีข่อิงิการิพักอิาศัย	 และธุุริกิจ
การิเงิินและการิลงิทุน	 มีแนวโน้มอัิตริา
การิเติบโตต่อิเน้�อิงิจากปีก่อิน	 จาก
อิานิสงิส์การิกลับมาข่อิงินักท่อิงิเที�ยว
และนักลงิทุนต่างิชั้าติ	และนโยบายกริะตุ้น
เศริษัฐกิจข่อิงิภูาครัิฐ	

	“เริามุ่งิมั�นสร้ิางิการิเติบโตที�แข็่งิแกร่ิงิ	
โดยมกีาริวางิแผู้นพัฒนาโคริงิการิใหม่ๆ 	
และธุุริกิจอ้ิ�นๆ	อิย่้เสมอิเพ้�อิให้	SA	เป็นผู้้้
พัฒนาอิสังิหาริิมทรัิพย์แบบคริบวงิจริ	
จากการิสร้ิางิม้ลค่าเพิ�มจากสิ�งิที�มีอิย่้
แล้วและต่อิยอิดธุุริกิจที�มีแนวโน้มการิ
เติบโตที�เด่นชัั้ด	 ซ่�งิบริิษััทฯ	 เช้ั้�อิมั�นว่าจะ
เป็นปัจจัยสำาคัญที�ช่ั้วยสนับสนุนผู้ลการิ
ดำาเนนิงิานข่อิงิบริิษััทฯ	ให้สามาริถึเติบโต
ได้อิย่างิโดดเด่น	 มั�นคงิและยั�งิย้นต่อิไป”	
นายข่จริศิษัฐ์	กล่าว

อิน่�งิ	 ผู้ลการิดำาเนินงิานที�ผู่้านมา	 งิวด
ปี	2565	บริิษััทฯ	มีริายได้ริวม	2,515.0	
ล้านบาท	 ปริะกอิบด้วย	 ริายได้จากการิ
โอินกริริมสิทธิุ�เท่ากับ	1,809.4	ล้านบาท	
ริายได้จากการิบริิการิ	 222.3	 ล้านบาท	
ส่งิผู้ลให้มกีำาไริสุทธิุ	226.1	ลา้นบาท	เพิ�ม
ข่่�น	82.2	ล้านบาท	หร้ิอิ	57.1%	เทียบช่ั้วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อินที�มีกำาไริสุทธิุ	 143.9	
ล้านบาท		โดยเป็นกำาไริจากผู้้้ถ้ึอิหุ้นข่อิงิ
บริิษััทใหญ่เท่ากับ	155.9	ล้านบาท

 ตั�งเป้ารายีได็้ปีน่�โตไมั่น้อยีกว่า 130%  ตั�งเป้ารายีได็้ปีน่�โตไมั่น้อยีกว่า 130% 
เตร่ยีมัเปิด็ 5 โครงการใหมั่เตร่ยีมัเปิด็ 5 โครงการใหมั่

มั้ลค่ารวมักว่า 1.12 หมัื�นลบ.มั้ลค่ารวมักว่า 1.12 หมัื�นลบ.
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เฮียฮ้อิ	ข่่�นแท่นผู้้้ถ้ึอิหุ้นใหญ่	GIFT	
ด้วยสัดส่วนหุ้น	 62.5%	 หลังิเข้่าทำา
ริายการิซ้�อิหุ้นเดิมเสร็ิจสมบ้ริณ์	พร้ิอิม
ปริะกาศลุยธุุริกิจหลากหลาย	สร้ิางิ	
New	S-Curve	ใหม่
	
จากการิเปิดเผู้ยสาริสนเทศข่อิงิ	 บมจ.	
แกริททิท้ด	 อิินฟินิท”	 (GIFT)	 ต่อิ
ตลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย	 เกี�ยว
กับการิเปลี�ยนแปลงิโคริงิสร้ิางิผู้้้ถ้ึอิ
หุ้นใหญ่	 การิแต่งิตั�งิ	 CEO	 ริวมทั�งิการิ
เปลี�ยนแปลงิสำานักงิานใหญ่	 และการิ
เรีิยกปริะชุั้มสามัญผู้้้ถ้ึอิหุ้น	 AGM	 นั�น	
กลุ่มคุณสุริชัั้ย	 ซ่�งิปริะกอิบด้วย	 คุณสุริ
ชัั้ย	 เชั้ษัฐโชั้ติศักดิ�,	 คุณเชั้ษัฐ	 เชั้ษัฐโชั้ติ
ศักดิ�	และ	คุณโชั้ติ	เชั้ษัฐโชั้ติศักดิ�	ได้เข้่า
ทำาธุุริกริริมการิซ้�อิหุ้นข่อิงิ	GIFT	 เสริ็จ
สมบ้ริณ์แล้ว	โดยผู่้านการิซ้�อิหุ้น	

Big	 lot	 จากกลุ่มผู้้้ถ้ึอิหุ้นเดิม	 บมจ.	 ย้
เนี�ยน	 ปิโตริเคมีคอิล	 จำากัด”	 (UKEM)	
จำานวน	 206,596,466	 หุ้น	 คิดเป็น	
62.5%		ข่อิงิจำานวนหุ้นทั�งิหมดข่อิงิ	GIFT		
ริวมม้ลค่าทั�งิหมด	340,884,169	บาท	

ทั�งินี�	 การิทำาธุุริกริริมดังิกล่าวจ่งิส่งิผู้ล
ให้กลุ่มคุณสุริชัั้ยเป็นผู้้้มีอิำานาจควบคุม
ธุุริกิจข่อิงิ	GIFT	และได้รัิบความไว้วางิใจ
จากที�ปริะชุั้มคณะกริริมการิบริิษััทให้
คุณสุริชัั้ย	เข้่าดำาริงิตำาแหน่งิปริะธุานเจ้า
หนา้ที�บริิหาริ	(CEO)	และกริริมการิบริิษััท

โด็ยี ค้ณิส้รชัยี เชษัฐ์โชติศกัดิ็� ในฐ์านะ
ผู้้้ถืือห้้นใหญ่	 หลังิได้เข้่าทำาริายการิซ้�อิ
หุ้นเสร็ิจสมบ้ริณ์	 ได้แสดงิวิสัยทัศน์ใน
การิปริะชุั้มร่ิวมกับผู้้้ถ้ึอิหุ้นใหญ่ริายอ้ิ�นๆ	
ข่อิงิ	GIFT	ว่า	“มีความตั�งิใจ	มุ่งิมั�น	และ

มีความพร้ิอิม	 โดยมอิงิเห็นโอิกาสทางิ
ธุุริกิจมากมายที�จะเข้่ามาฟ้�นฟ้กิจการิ	
และ	 Turn	 Around	 ให้	 GIFT	 กลับมา
เติบโตอิย่างิแข็่งิแริงิ		ซ่�งิครัิ�งินี�จะมุง่ิส่้การิ
เปลี�ยนแปลงิธุุริกิจข่อิงิ	GIFT	 จากการิ
ขั่บเคล้�อินธุุริกิจใหม่	 อิาทิ	 ธุุริกิจ	 Food	
&	Beverage	 ธุุริกิจ	Data	Solutions	
และธุุริกิจ	 Hospitality	 ริวมถึ่งิธุุริกิจ	
Healthcare	&	Wellness	ซ่�งิเป็นธุุริกจิที�
คริอิบครัิวเชั้ษัฐโชั้ติศักดิ�มีปริะสบการิณ์
ในการิบริิหาริงิานมาอิย่างิยาวนาน	
และพร้ิอิมนำาคณะผู้้้บริิหาริชุั้ดใหม่ซ่�งิมี
ปริะสบการิณ์และศักยภูาพส้งิเข้่ามาร่ิวม
ดำาเนนิงิานผู่้านกลยุทธ์ุใหม่ๆ	เพ้�อิร่ิวมกัน
สร้ิางิม้ลค่าข่อิงิผู้้้ถ้ึอิหุ้นให้เติบโตอิย่างิ
ยั�งิย้นในอินาคต	และก้าวส่้การิเป็นบริิษััท
ชัั้�นนำาในตลาดหลักทรัิพย์ฯ	ต่อิไป”

ขี่�นแที่่นผู้้้ถืือห้้นใหญ่ ขี่�นแที่่นผู้้้ถืือห้้นใหญ่ GIFTGIFT
พร้อมัประกาศล้ยีธ้รกิจ้หลากหลายี พร้อมัประกาศล้ยีธ้รกิจ้หลากหลายี 

สร้าง New S-Curve ใหมั่สร้าง New S-Curve ใหมั่
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Kept	by	krungsri	นวัตกริริมบริิหาริเงิินที�ทำาให้การิอิอิมเงิินเป็น
เร้ิ�อิงิง่ิาย	สนุกและสำาเร็ิจได้จริิงิ	ปริะกาศปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยเงิิน
ฝึากอิอิมทรัิพย์ดิจิทัลกริะปุก	Grow	savings	ส้งิสุดถ่ึงิ	1.7%	ต่อิ
ปี	สำาหรัิบยอิดเงิินฝึากใหม่ตั�งิแต่วันที�	9	มีนาคม	2566	เป็นต้นไป	
พร้ิอิมส่งิแคมเปญพิเศษั	“ข่ยายกริะปกุ”	ปรัิบเพิ�มวงิเงิินฝึากส้งิสุด
ได้ถ่ึงิ	3	ล้านบาท	สนับสนุนให้คนไทยเก็บเงิินได้ง่ิายๆ	ตามสไตล์ที�
ชั้อิบ	พร้ิอิมรัิบดอิกเบี�ยส้งิได้ทุกเด้อิน	เริิ�มแคมเปญพิเศษัตั�งิแต่วัน
ที�	9	มีนาคม	ถ่ึงิ	31	สิงิหาคม	2566	

นางสาวด็มัิศา พิศิษัฐ์วานิช ประธานคณิะเจ้้าหน้าท่ี่�
ด้็านผู้ลิตภัณิฑ์์และการตลาด็ล้กค้ารายีย่ีอยี ธนาคาร
กร้งศร่อย้ีธยีา จ้ำากัด็ (มัหาชน)	กล่าวว่า	“จุดเริิ�มต้นในการิ
พัฒนาแอิปพลิเคชัั้น	Kept	เพ้�อิต้อิงิการิตอิบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่ิน
ใหม่ที�มีเป้าหมายด้านการิอิอิมเงิิน	โดยฟีเจอิร์ิต่างิๆ	ข่อิงิ	Kept	จะ
เข้่ามาช่ั้วยสร้ิางิวินยัในการิเก็บอิอิมและบริิหาริเงิิน	ริวมทั�งิยังิช่ั้วย
ให้บริริลุเป้าหมายการิอิอิมเงิินได้ง่ิายและสนุกสนานตามไลฟ์สไตล์
ข่อิงิตนเอิงิ	 และด้วยสถึานการิณ์ปัจจุบันที�แนวโน้มอัิตริาดอิกเบี�ย
อิย่้ในช่ั้วงิข่าข่่�น	 Kept	 จ่งิตัดสินใจปริับข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยเงิินฝึาก
ส้งิสุดจาก	1.5%	ตอ่ิปี	เป็น	1.7%	ตอ่ิปี	โดยมผีู้ลตั�งิแตวั่นที�	9	มนีาคม	
2566	เป็นต้นไป	เพ้�อิให้ผู้ลตอิบแทนที�ส้งิข่่�นและกริะตุ้นให้เกิดวินัย
การิอิอิมในริะยะยาว	 โดยยังิคงิให้ความอิิสริะและย้ดหยุ่นในการิใชั้้
เงิิน	 ถึอินได้	 ไม่มีเง้ิ�อินไข่	พร้ิอิมกันนี�	 	 Kept	 ยังิได้อิอิกแคมเปญ
พิเศษัข่ยายวงิเงิินฝึากส้งิสุดถ่ึงิ	3	ล้านบาท	ซ่�งิทำาให้	Kept	ยังิคงิ
รัิกษัาความเป็นผู้้้นำาในฐานะบัญชีั้เงิินฝึากดิจิทลัที�ให้ดอิกเบี�ยส้งิ	
และมีเพดานวงิเงิินฝึากส้งิมากเม้�อิเทียบกับผู้้้เล่นริายอ้ิ�นๆ	 ใน
ตลาด	สอิดคล้อิงิกับเป้าหมายข่อิงิเริาที�ต้อิงิการิส่งิเสริิมวินัย

การิอิอิมและสร้ิางิการิเติบโตทางิการิเงิินอิย่างิมั�นคงิในริะยะยาว”

ทั�งินี�	Kept	ปรัิบข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยเงิินฝึากอิอิมทรัิพย์ดิจิทัลกริะปุก	
Grow	 savings	สำาหรัิบยอิดเงิินฝึากใหม่ตั�งิแต่	 	 วันที�	 9	มีนาคม	
2566	เป็นต้นไป	โดยมีริายละเอีิยด	ดังินี�
•	 เด้อินที�	1-12			อัิตริาดอิกเบี�ย	1.5%	ต่อิปี
•	 เด้อินที�	13-24			อัิตริาดอิกเบี�ย	1.7%	ต่อิปี

สำาหริับแคมเปญพิเศษั	 “ข่ยายกริะปุก”	 เพิ�มวงิเงิินฝึากส้งิสุดจาก
เดิม	2	ล้านบาท	เป็น	3	ล้านบาท	เฉพาะการิฝึากเงิินในริะหว่างิวันที�	
9	มีนาคม	2566	ถึ่งิ	วันที�	31	สิงิหาคม	2566	เท่านั�น	โดยผู้้้ที�สนใจ
สามาริถึดาวน์โหลดแอิปพลเิคชั้นั	Kept	พร้ิอิมเปิดบญัชั้ผ่ีู้านริะบบ
ย้นยันตัวตนริ้ปแบบดิจิทัล	(National	Digital	ID	-	NDID)	หริ้อิ
ย้นยันตัวตนผู้่านชั้่อิงิทางิ	Krungsri	 i-CONFIRM	ซ่�งิเป็น
จุดบริิการิย้นยันตัวตน	ณ	ธุนาคาริกริุงิศริีอิยุธุยาทุก
สาข่าทั�วปริะเทศ	หริ้อิโทริ	Kept	 help	 center	
02-296-6299	หริ้อิ	
www.keptbykrungsri.com

Kept by krungsri 
ปรับขี่�นด็อกเบ่�ยีเงินฝ่ากส้งส้ด็ 1.7% ต่อปี
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นัักลงทุุนัรุุ่�นัใหม่� ปรุ่ะเมิ่นั FED ม่ีโอกาสทีุ�จะ
เรุ่�งข้ึ้�นัอัตรุ่าดอกเบี้ี�ยทีุ� 0.5% อีกครัุ่�งในัการุ่
ปรุ่ะชุุม่ปลายเดือนัมี่นัาคม่นัี� ทุำาให้ทุุกสินัทุรัุ่พย์
ถููกเทุขึ้าย อย�างไรุ่ก็ตาม่หุ้นัเทุคโนัโลยีสหรัุ่ฐฯ 
ยังคงนั�าสนัใจในัการุ่ลงทุุนั ส�วนัตลาดหุ้นั
เวียดนัาม่ ม่คีวาม่เสี�ยงเพิ�ม่ทีุ�จะเกิดการุ่ผิิดนัดั
ชุำารุ่ะหนีั�ในัอสังหาริุ่ม่ทุรัุ่พย์ แต�รุ่ะยะยาวเชิุง
พื�นัฐานัยังนั�าสนัใจ ด้านัทุองคำา แนัะจับี้ตา
แนัวรัุ่บี้ทีุ� 1,800 ดอลลาร์ุ่ ถู้าหลุดจากนัี�ให้รุ่อ
ดูสถูานัการุ่ณ์์ไปก�อนั

นายณพวีีร์์ พุกกะมาน นักลงทุุนและ
ผู้้�ก่อตัั้�ง Creative Investment Space 
(CIS) สถาบัันให้�ควีามร้์�ด้�านนวัีตั้กร์ร์ม
การ์ลงทุุนร้์ปแบับัให้ม่ เปิดเผิยว�า ปรุ่ะเด็นั
สำาคัญทีุ�เกิดข้ึ้�นัหลังจากปรุ่ะธานัธนัาคารุ่
กลางสหรัุ่ฐอเม่ริุ่กา (FED) ข้ึ้�นัให้การุ่กับี้
สภาครุ่องเกสในัคืนัวันัทีุ� 7 ม่ี.ค. 66 ซ้ึ่�งรุ่ะบุี้
ว�าเงินัเฟ้้อสหรุ่ัฐฯ และตัวเลขึ้การุ่จ้างงานัในั
เดือนัม่กรุ่าคม่ทีุ�ผิ�านัม่า ปรัุ่บี้ตัวเพิ�ม่ข้ึ้�นัเกินั
คาดหม่าย จ้งม่องว�าเศรุ่ษฐกิจสหรัุ่ฐฯ ยังคง
เติบี้โตอย�างแขึ้็งแกรุ่�ง ทุำาให้ม่ีความ่เป็นัไปได้
ว�าการุ่ปรุ่ะชุุม่ FOMC ในัครัุ่�งถัูดไป วันัทีุ� 21 – 
22 ม่ี.ค. 66 อาจจะต้องข้ึ้�นัดอกเบี้ี�ยในัอัตรุ่า
สูงกว�าทีุ�เคยคาดไว้ เพื�อทีุ�จะสะกัดเงินัเฟ้้อให้
เป็นัไปตาม่เป้าหม่ายทีุ�อัตรุ่า 2%

ก�อนัหนั้านัี� ตลาดคาดว�า FED จะข้ึ้�นัดอกเบีี้�ย
ในัอัตรุ่า 0.25% ในัการุ่ปรุ่ะชุุม่รุ่อบี้หนั้า แต�
ล�าสุด FED Watch ได้แสดงให้เห็นัว�าโอกาส
ทีุ� FED จะข้ึ้�นัดอกเบีี้�ยในัอัตรุ่า 0.5% ปรัุ่บี้ข้ึ้�นั
ม่าอยู�ทีุ� 50% แล้ว จากก�อนัหนั้านัี�ทีุ�ยังอยู�ทีุ�
รุ่ะดับี้ 30% นัอกจากนัี� ตลาดยังมี่การุ่ปรัุ่บี้ม่มุ่
ม่องใหม่�ทีุ�คาดการุ่ณ์์ว�าจะเห็นัอัตรุ่าดอกเบีี้�ย
สูงสุดทีุ� 5.2% ในัปีนัี� เพิ�ม่ม่าเป็นัรุ่ะดับี้ 5.5% 
เทุ�ากับี้ว�าโอกาสทีุ�จะได้เห็นัการุ่ลดดอกเบีี้�ยในั
ปีนัี�ลดน้ัอยลงอย�างม่าก

“ผิลจากการุ่ข้ึ้�นัให้การุ่เรืุ่�องนัโยบี้ายเศรุ่ษฐกจิ
ต�อครุ่องเกสเม่ื�อคืนั ทุำาให้ดัชุนัี Dollar Index 
แข็ึ้งค�าข้ึ้�นัทัุนัทีุกว�า 1.3% สูงทีุ�สุดในัรุ่อบี้หนั้�ง
เดือนั และยังทุำาให้ ทุองคำา ตลาดหุ้นัสหรัุ่ฐฯ 
ทัุ�งสาม่ดัชุนั ีรุ่วม่ถู้งนัำ�าม่นััและบิี้ทุคอยนั ์ถููกเทุ
ขึ้ายอย�างหนักัต�อเนัื�องจากเดือนักุม่ภาพันัธ์”

อย�างไรุ่ก็ดี ถู้าม่องในัเชิุงปัจจัยพื�นัฐานัหุ้นั
กลุ�ม่เทุคโนัโลยีทัุ�งกลุ�ม่ Big Cap อย�างเชุ�นั 
FAANGMAN รุ่วม่ถู้งกลุ�ม่หุ้นั Disruptive 
Technology ต�าง ๆ ยังถืูอว�านั�าสนัใจในั
การุ่ลงทุุนั โดยหุ้นัขึ้นัาดใหญ�อย�าง Meta 
Amazon Alphabet ฯลฯ หลังจากทีุ�ม่ีการุ่
ปลดพนัักงานัชุุดใหญ�ออกไปจะชุ�วยให้ต้นัทุุนั
การุ่ดำาเนัินังานัลดลง ตลอดจนัธีม่ขึ้องการุ่
พัฒนัาเทุคโนัโลยีเอไอจะเป็นัสตอรีุ่�สำาคัญทีุ�
ชุ�วยหนุันัหุ้นักลุ�ม่เทุคโนัโลยีบิี้�กแคปให้ปรัุ่บี้ตัว
ข้ึ้�นัต�อไปได้ รุ่วม่ถู้งหุ้นักลุ�ม่เซึ่ม่ิคอนัดักเตอร์ุ่
อย�าง NVIDIA ทีุ�ได้รัุ่บี้ปรุ่ะโยชุนั์เต็ม่ ๆ

ขึ้ณ์ะทีุ�หุ้นัเทุคโนัโลยีขึ้นัาดเล็กบี้างกลุ�ม่ได้รัุ่บี้
ปรุ่ะโยชุนั์จากการุ่ทีุ�ทัุ�วโลกหันัม่าเปิดเม่ืองรัุ่บี้
นัักทุ�องเทีุ�ยว เชุ�นั หุ้นักลุ�ม่ Travel Tech ทีุ�
ผิลปรุ่ะกอบี้การุ่เติบี้โตโดดเด�นัชัุดเจนั ภาย
หลังจีนัเปิดให้นักัทุ�องเทีุ�ยวออกไปทุ�องเทีุ�ยวได้ 
หรืุ่อ หุ้นักลุ�ม่อีคอม่เม่ร์ิุ่ซึ่ ทีุ�เคยขึ้าดทุุนัหนักั ๆ  
ตอนันัี�เริุ่�ม่ปรัุ่บี้โม่เดลหันัม่ามุ่�งเน้ันัผิลกำาไรุ่แล้ว 
รุ่วม่ถู้งหุ้นักลุ�ม่รุ่ถูยนัต์ไฟ้ฟ้้า Tesla ทีุ�ฟ้้�นัตัว
ได้อย�างดีนับัี้ตั�งแต�ต้นัปีทีุ�ผิ�านัม่า จ้งม่องว�านักั
ลงทุุนัสาม่ารุ่ถูจับี้จังหวะเขึ้า้ลงทุุนัรุ่ะยะยาวได้
หากรุ่าคาหุ้นัถููกเทุขึ้ายลงม่า

ส�วนัหุ้นัเวียดนัาม่ทีุ�ปรัุ่บี้ตัวลงม่ารุ่อบี้นัี� คาด
ว�าเป็นัผิลม่าจากนัักลงทุุนัม่ีความ่กังวลว�า
ภาคอสังหาริุ่ม่ทุรัุ่พย์กำาลังเข้ึ้าสู�ภาวะฟ้องสบูี้� 
และล�าสุดอาจมี่ความ่เสี�ยงทีุ�จะผิิดนัดัชุำารุ่ะหนัี� 
เพรุ่าะในัเชิุงพื�นัฐานัทุางเศรุ่ษฐกิจยังคงเติบี้โต
ได้ และทีุ�สำาคัญ ค�า P/E ยังอยู�ในัรุ่ะดับี้ทีุ�ถููก จ้ง
สาม่ารุ่ถูหาโอกาสลงทุุนัรุ่ะยะยาวต�อไปได ้โดย
แนัวรัุ่บี้ทีุ�นั�าสนัใจจะอยู�ทีุ� 973 จุด

ด้านัรุ่าคาทุองคำา แม้่จะได้รัุ่บี้ผิลลบี้โดยตรุ่ง
จากค�าเงินัดอลลารุ่์ทีุ�แข็ึ้งค�าข้ึ้�นั แต�ยัง
ม่องว�าถู้าเงินัเฟ้้อสาม่ารุ่ถูทุรุ่งตัว
ไม่�สูงไปกว�านัี� “ทุองคำา” ยังคง
เป็นัสินัทุรัุ่พย์ทีุ�สาม่ารุ่ถู
เอาชุนัะเงินัเฟ้้อได้ 
จ้งพอทีุ�จะเข้ึ้าไป
ลงทุุนัได้แต�ต้อง
อาศัยกรุ่าฟ้
เทุคนิัคเป็นัหลัก

โดยม่องแนัวรัุ่บี้แถูว 1,788 – 1,804 ดอลลาร์ุ่ 
แต�หากหลุดจะมี่แนัวรัุ่บี้ถัูดไปทีุ� 1,747 ดอลลาร์ุ่ 
และแนัะนัำาให้ชุะลอการุ่ลงทุุนัไปก�อนั

นัายณ์พวีร์ุ่ กล�าวว�า ส�วนั “บิี้ทุคอยนั์” ถููก
เทุขึ้ายลงม่าตาม่กรุ่ะแสฟั้นัด์โฟ้ลว์ และขึ้�าวทีุ� 
ก.ล.ต.สหรัุ่ฐฯ จะม่าควบี้คุม่ตลาดคริุ่ปโตม่าก
ข้ึ้�นั รุ่ะยะสั�นัจับี้ตาทีุ�แนัวรัุ่บี้ 21,500 ดอลลาร์ุ่ 
ถู้ายังรัุ่กษารุ่ะดับี้นัี�ไว้ได้ก็ม่ีโอกาสจะฟ้้�นัตัวได้ 
ส�วนัตลาดหุ้นัจีนัโดยเฉพาะกลุ�ม่เทุคโนัโลยียัง
สาม่ารุ่ถูทีุ�จะลงทุุนัได้เชุ�นักันั

อย�างไรุ่ก็ตาม่ คืนัวันัทีุ� 8 ม่ี.ค. 66 ปรุ่ะธานั
ธนัาคารุ่กลางสหรัุ่ฐฯ ยังม่ีกำาหนัดทีุ�จะให้การุ่
ถู้งภาวะเศรุ่ษฐกิจต�อครุ่องเกรุ่สต�อ ต้องม่า
จับี้ตาดูว�าทุ�าทีุ หรืุ่อ ข้ึ้อความ่ ทีุ�สื�อสารุ่ออก
ม่าจะเปลี�ยนัแปลง หรุ่อืไม่� ก�อนัจะม่กีารุ่ปรุ่ะชุุม่ 
FOMC อีกครัุ่�งในัปลายเดือนัม่ีนัาคม่

“ปัจจัยทีุ�ต้องติดตาม่ต�อไป คือการุ่ปรุ่ะกาศ
ตัวเลขึ้ CPI ขึ้องเดือนักุม่ภาพันัธ์ทีุ�จะม่ีข้ึ้�นัวันั
ทีุ� 14 ม่.ีค. หรืุ่อ สัปดาห์หน้ัานัี� ถู้าหากยังคงอยู�
ในัรุ่ะดับี้สูง เป็นัไปไดว้�าตลาดอาจจะตอบี้รุ่บัี้ในั
เชิุงลบี้ไม่�ม่ากนััก เพรุ่าะตลาดรุ่ับี้รูุ้่ไปแล้วเม่ื�อ
คืนัทีุ�ผิ�านัม่า แต�ถูา้เงินัเฟ้้อลดลงค�อนัข้ึ้างม่าก
อาจเป็นัผิลบี้วกต�อตลาด”

CIS ประเมัินปลายีมั่.ค.น่�เฟด็ 
อาจ้ขี่�นด็อกเบ่�ยี 0.50%
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สำานกังิานคณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และ
ตลาดหลกัทรัิพย์	(ก.ล.ต.)	เปิดรัิบฟังิความคิด
เห็นการิปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์และร่ิางิปริะกาศ
เกี�ยวกับการิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์ผู่้านริะบบ
คริาวด์ฟันดิงิ	 และปริะกาศอ้ิ�นที�เกี�ยวข้่อิงิ	
เพ้�อิส่งิเสริิมให้การิกำากับด้แลมีความชัั้ดเจน	
เหมาะสม	และมปีริะสิทธิุภูาพมากข่่�นโดยไมเ่ป็น
ภูาริะแกผู้้่้ปริะกอิบธุุริกิจและผู้้ล้งิทนุเกินความ
จำาเป็น

ตามที�คณะกริริมการิ	ก.ล.ต.	ในการิปริะชุั้มครัิ�งิ
ที�	17/2564	เม้�อิวันที�	4	พฤศจิกายน	2564	และ
คณะกริริมการิกำากับตลาดทุน	 ในการิปริะชุั้ม
ครัิ�งิที�	 11/2565	 เม้�อิวันที�	 15	พฤศจิกายน	
2565	 มีมติเห็นชั้อิบหลักการิปริับปรุิงิหลัก
เกณฑ์์เกี�ยวกับการิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์ผู่้าน
ริะบบคริาวด์ฟันดิงิ	 (crowdfunding)	 และ
ปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิ	 เพ้�อิให้กฎเกณฑ์์ที�มี
วัตถุึปริะสงิค์ในการิส่งิเสริิมการิริะดมทุนข่อิงิ	
SME	และ	startup	มคีวามสอิดคลอ้ิงิกนัอิย่างิ
เป็นริะบบ	และเพ้�อิให้การิกำากับด้แลการิเสนอิ
ข่ายหลักทรัิพย์ผู่้านริะบบคริาวด์ฟันดิงิและ	
Funding	Portal	เป็นไปอิย่างิมีปริะสิทธิุภูาพ	
มีความชัั้ดเจนและเหมาะสมในทางิปฏิิบัติ	โดย
ไมเ่ป็นภูาริะแก่ผู้้้ปริะกอิบธุุริกิจและผู้้้ลงิทุนเกิน
ความจำาเป็น	

ก.ล.ต.	 จ่งิเปิดรัิบฟังิความคิดเห็นต่อิการิ
ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์และร่ิางิปริะกาศเกี�ยวกับ
การิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์ผู่้านริะบบคริาวด์ฟัน
ดิงิและปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิ	 โดยมีสาริะสำาคัญ
ดังินี�

(1)	 ปรัิบปรุิงิม้ลค่าการิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์
คริาวด์ฟันดิงิทุกหลักทรัิพย์ข่อิงิแต่ละบริิษััท

ต่อิผู้้้ลงิทุนริายบุคคลไม่เกิน	50	 ล้านบาทนับ
แต่มีการิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์คริาวด์ฟันดิงิ
เป็นครัิ�งิแริก	
	
(2)	ปรัิบปรุิงิให้	Funding	Portal	ไมต่อ้ิงิจัดให้
ผู้้้ลงิทุนที�มีลักษัณะเฉพาะ	(angel	investor)	
ผู้้้ลงิทุนริายใหญ่พิเศษัและผู้้้ลงิทุนริายใหญ่	
ทำาแบบทดสอิบความเข้่าใจเกี�ยวกับการิลงิทุน
ก่อินการิจอิงิซ้�อิหลักทรัิพย์คริาวด์ฟันดิงิ

(3)	 ปรัิบปรุิงินิยามและถ้ึอิยคำา	 “ผู้้้ลงิทุน
สถึาบัน”	 ในปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิกับการิเสนอิ
ข่ายหลักทรัิพย์คริาวด์ฟันดิงิและการิเสนอิ
ข่ายหุ้นบริิษััทจำากัด	 โดยให้หมายความริวม
ถ่ึงิ	กิจการิเงิินร่ิวมลงิทุน	(PE)	นิติบุคคลร่ิวม
ลงิทุน	 (VC)	 หร้ิอิ	 angel	 investor	 และผู้้้
ลงิทุนที�มีความเชีั้�ยวชั้าญในการิลงิทุนอ้ิ�น	 ๆ	
เพ้�อิให้สอิดคล้อิงิกับปริะกาศคณะกริริมการิ
กำากับหลักทรัิพย์และตลาดหลักทรัิพย์	ที�	กจ.	
39/2564	เร้ิ�อิงิ	การิกำาหนดบทนิยามผู้้้ลงิทุน
สถึาบัน	ผู้้้ลงิทุนริายใหญ่พิเศษัและผู้้้ลงิทุนริาย
ใหญ่	ลงิวันที�	24	ธัุนวาคม	พ.ศ.	2564	ลิงิก์	
https://publish.sec.or.th/nrs/9265s.pdf		

(4)	กริณี	Funding	Portal	ปริะสงิค์จะข่อิต่อิ
อิายุความเห็นชั้อิบ	 ต้อิงิย้�นคำาข่อิความเห็น
ชั้อิบต่อิ	ก.ล.ต.	 ล่วงิหน้าไม่น้อิยกว่า	60	 วัน
ก่อินวันสิ�นสุดริะยะเวลาการิให้ความเห็นชั้อิบ	
โดยให้	 ก.ล.ต.	 แจ้งิผู้ลการิพิจาริณาคำาข่อิ
ความเห็นชั้อิบ	ภูายใน	 60	 วันนับแต่
วันที�	ก.ล.ต.	ได้รัิบเอิกสาริหลัก
ฐานถ้ึกต้อิงิคริบถ้ึวน
ตามค่้ม้อิสำาหรัิบ
ปริะชั้าชั้น

(5)	ปรัิบปรุิงิการิกำากับด้แล	Funding	Portal	
ภูายหลังิได้รัิบความเห็นชั้อิบ	 โดยกำาหนดให้	
Funding	Portal	 มีหน้าที�แจ้งิ	ก.ล.ต.	 ในกริณี
ที�มีการิเปลี�ยนแปลงิเกี�ยวกับคุณสมบัติหร้ิอิ
การิปฏิิบัติหน้าที�ภูายในริะยะเวลาที�กำาหนด	 เช่ั้น	
กริณีที�	 Funding	Portal	ปริะสงิค์จะริะงัิบการิ
ปฏิิบัติหน้าที�	 ไม่สามาริถึดำาริงิคุณสมบัติได้ตาม
ที�กฎเกณฑ์์กำาหนด	และมีการิเปลี�ยนแปลงิบุคคล
ที�ดำาริงิตำาแหน่งิหร้ิอิปฏิิบัติหน้าที�	 กริริมการิ	 ผู้้้
จัดการิ	 ผู้้้ดำาริงิตำาแหน่งิผู้้้อิำานวยการิฝ่ึายหร้ิอิ
เทียบเท่าข่่�นไป	เป็นต้น

ทั�งินี�	ก.ล.ต.	ได้เผู้ยแพร่ิเอิกสาริรัิบฟังิความคิด
เห็นเกี�ยวกับการิปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์และร่ิางิ
ปริะกาศเกี�ยวกับการิเสนอิข่ายหลักทรัิพย์ผู่้าน
ริะบบคริาวด์ฟันดิงิ	และปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิ	 ไว้
ที�เว็บไซต์	ก.ล.ต.	https://www.sec.or.th/TH/
Pages/PB_Detail.aspx?SECID=886	 และ
ริะบบกลางิทางิกฎหมาย	www.law.go.th	
ผู้้้ที�เกี�ยวข้่อิงิและผู้้้สนใจสามาริถึแสดงิความคิด
เห็นได้ที�เว็บไซต์	หร้ิอิทางิ	e-mail:	thapanee@
sec.or.th	 sorawitp@sec.or.th	 หร้ิอิ	
krongkamon@sec.or.th	จนถ่ึงิวัน
ที�	8	เมษัายน	2566

ก.ล.ต. เปิด็รับฟังความัเห็น
การปรับปร้งหลักเกณิฑ์์เก่�ยีวกับ

การเสนอขีายีหลักที่รัพยี์ผู้่านระบบคราวด็์ฟันด็ิง 
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อินไซ์ด์็
Business

"KTMS" เปิด็บ้านต้อนรับนักลงท้ี่น 
โชว์แผู้นขียีายีการลงท้ี่นฟอกเลือด็

ด้็วยีเครื�องไตเท่ี่ยีมั

อนันด็าฯ วางศิลาฤกษ์ัโครงการ 
ไอด่็โอ ส้ข้ีมัวิที่ – พระรามั 4 เตร่ยีมัพร้อมั
เดิ็นหน้างานก่อสร้าง วางเป้าพร้อมัโอน 

พร้อมัอย่้ีภายีในปี 67

พ่ท่ี่ท่ี่ สเตชั�น เดิ็นหน้าสร้างโอกาสส่้ช้มัชน 
ผู่้านกิจ้กรรมั PTT Station Matching Day 2023 
ประเดิ็มัพื�นท่ี่�แรก ณิ พ่ท่ี่ท่ี่ สเตชั�น สาขีาพิษัณ้ิโลก

ไที่ยีพาณิิชย์ี คว้ารางวัลส้ด็ยีอด็แบรนด์็ยีอด็เย่ี�ยีมั
บนโซ์เช่ยีลม่ัเด่็ยี เป็นปีท่ี่� 8

ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั�งท่ี่� 11
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สร้ป
ภาพรวมัตลาด็
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10 อันดั็บส้งส้ด็
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ม้ัลค่าซื์�อขีายี
ตามักล่้มันักลงท้ี่น

SET
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ม้ัลค่าซื์�อขีายี
ตามักล่้มันักลงท้ี่น

mai
21 www.HoonInside.com  10  March 2023




