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บอิริ์ด	 INTUCH	ลงิมติปริับนโยบายปันผลใหม่เป็น	 จ่ายเงิินปันผลจากงิบการิเงิินเฉพาะข่อิงิบริิษััท	 โดยพิจาริณาจ่ายในอิัตริา	 100%	
จากเงิินปันผลที่บริิษััทได้ริับจากบริิษััทริ่วมและบริิษััทย่อิยหลังิหักค่าใช้จ่าย

นายคิิมห์์ สิิริิทวีีชััย กริริมการิผู้้�อํํานวียการิ บริิษััท อิํนทัชั โฮลดิิ้�งส์ิ จํํากัดิ้ (มห์าชัน) INTUCH	เปิดเผยว่า	
ด้วยท่ีปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััท	อิินทัช	โฮลดิ�งิส์	จํากัด	(มหาชน)	(บริิษััท)	ครัิ�งิท่ี	3/2566	วันท่ี	10	มีนาคม	2566	เวลา	14.00	น.	
ได้มีมติอินุมัติการิปรัิบปรุิงินโยบายการิจ่ายเงิินปันผลข่อิงิบริิษััท	โดยมีริายละเอีิยดดังินี�

นโยบายเดิิ้ม 

คณะกริริมการิบริิษััทอิาจพิจาริณาการิจ่ายเงิินปันผลปริะจําปีข่อิงิบริิษััท	โดยจะต้อิงิได้ริับความเห็นชอิบจากที่ปริะชุมผู้ถ้อิหุ้น	เว้นแต่
เป็นการิจ่ายเงินิปันผลริะหว่างิกาลซึง่ิคณะกริริมการิบริษิัทัมอีิาํนาจอินมุตัใิห้จ่ายเงินิปันผลได้เป็นคริั�งิคริาว	เม้อ่ิเหน็ว่าบริษิัทัมผีลกาํไริ
สมควริจะทําเช่นนั�นแล้ว	ให้ริายงิานให้ที่ปริะชุมผู้ถ้อิหุ้นทริาบในการิปริะชุมคริาวต่อิไป

บริษิัทัมนีโยบายจ่ายเงินิปันผลจากงิบการิเงินิเฉพาะข่อิงิบริษิัทั	โดยพจิาริณาจ่ายจาก	เงินิปันผลส่วนใหญ่ทีบ่ริิษัทัได้ริบัจากบริษิัทัร่ิวม
และบริิษััทย่อิยหลังิหักค่าใช้จ่าย	 หากไม่มีเหตุจําเป็นอิ้่นใด	 และการิจ่ายเงิินปันผลนั�นไม่มีผลกริะทบต่อิการิดําเนินงิานปกติข่อิงิบริิษััท	
อิย่างิมีนัยสําคัญ

นโยบายให์ม่ 

คณะกริริมการิบริิษััทอิาจพิจาริณาการิจ่ายเงิินปันผลปริะจําปีข่อิงิบริิษััท	โดยจะต้อิงิได้ริับความเห็นชอิบจากที่ปริะชุมผู้ถ้อิหุ้น	เว้นแต่
เป็นการิจ่ายเงินิปันผลริะหว่างิกาลซึง่ิคณะกริริมการิบริษิัทัมอีิาํนาจอินมุตัใิห้จ่ายเงินิปันผลได้เป็นคริั�งิคริาว	เม้อ่ิเหน็ว่าบริษิัทัมผีลกาํไริ
สมควริจะทําเช่นนั�นแล้ว	ให้ริายงิานให้ที่ปริะชุมผู้ถ้อิหุ้นทริาบในการิปริะชุมคริาวต่อิไป

บริษิัทัมนีโยบายจ่ายเงิินปันผลจากงิบการิเงิินเฉพาะข่อิงิบริิษัทั	โดยพจิาริณาจ่ายในอัิตริาร้ิอิยละ	100	จากเงิินปันผลทีบ่ริิษัทัได้รัิบจาก
บริิษััทริ่วมและบริิษััทย่อิยหลังิหักค่าใช้จ่าย	 หากไม่มีเหตุจําเป็นอิ้่นใด	 และการิจ่ายเงิินปันผลนั�นไม่มีผลกริะทบต่อิการิดําเนินงิานปกติ	
ข่อิงิบริิษััทอิย่างิมีนัยสําคัญ

ปริับนโยบายปันผู้ลปริับนโยบายปันผู้ล
เป็นจํ่ายงบเฉพาะ 100%เป็นจํ่ายงบเฉพาะ 100%

Hooninside
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AGE	ปริะกาศเดินหน้าข่ยายธุุริกิจคริบ	 4	
มติิ	เพ่ิมปริะสิทธิุภาพการิดําเนินธุุริกิจ	และ
ต้นทุนการิข่นส่งิได้อิย่างิลงิตัว	 จากการิมี	
facility	การิข่นส่งิท่ีคริบวงิจริ	หนนุริายได้
ปี	2566	สร้ิางิสถิติ	All	Time	High	ท่ีริะดับ	
23,400	ล้านบาท	ด้าน	ปริะธุานกริริมการิ
บริิหาริ	"พนม	ควริสถาพริ"	ส่งิซิกวันท่ี	14	
มี.ค.66	เตรีิยมขึ่�น	XD	รัิบปันผลทั�งิหุ้นทั�งิ
เงิินสด	

นายพนม คิวีริสิถาพริ ปริะธาน
กริริมการิบริิห์าริ บริิษััท เอํเชีัย กรีิน 
เอํนเนอํจีํ จํํากัดิ้ (มห์าชัน) ("AGE")	
ผู้จัดจําหน่ายถ่านหินบิทูมินัส	 (ถ่านหิน
สะอิาด)	และผู้ให้บริิการิด้านโลจิสติสก์แบบ
คริบวงิจริ	 ข่นส่งิทางินํ�า-ทางิบก-ท่าเร้ิอิ-
คลังิสินค้า	 เปิดเผยว่า	 สําหรัิบปี	 2566	
บริิษััทฯยังิคงิเดินเกมรุิกหน้าขั่บเคล่้อิน
กลยุทธ์ุการิข่ยายธุุริกิจ	 เพ่้อิสร้ิางิการิ
เติบโตข่อิงิริายได้ในปีนี�	 ส่งิผลให้บริิษััทฯ
มีความเช่้อิมัน่ว่าจะสามาริถทําผลการิ
ดําเนินงิาน	สู่ริะดับ	All	Time	High	ท่ีริะดับ	
23,400	ลา้นบาทไดอ้ิย่างิต่อิเน้อ่ิงิ	โดยแบง่ิ
เป็นสัดส่วนริายได้จากการิจําหน่ายถ่านหิน	

และสินค้าเกษัตริ	 96%	 ส่วนโลจิสติกส์
ปริะมาณ	4%	ข่อิงิริายได้ริวม

ทั�งินี�	 เพ่้อิการิบริิหาริจัดการิต้นทุนข่อิงิ
ริาคาถ่านหินให้มีปริะสิทธุิภาพ	 และการิมี
ต้นทุนการิข่นส่งิ	 ที่สามาริถแข่่งิข่ันได้จาก
การิมี	 facility	 การิข่นส่งิและการิดําเนิน
การิท่ีคริบวงิจริ	 บริิษััทฯได้ปริับกลยุทธุ์
ทางิธุุริกิจอิอิกเป็น	4	มติ	ิดงัินี�	1.	การิข่ยาย
ตลาดในกลุ่มธุุริกิจถ่านหินทั�งิในปริะเทศ
และต่างิปริะเทศ	 อิาทิ	 เวียดนาม	 กัมพูชา	
เพ้่อิริอิงิริับการิฟื้นตัวข่อิงิเศริษัฐกิจและ
ความต้อิงิการิที่เพิ่มข่ึ�นจากริาคาถ่านหิน
ที่ปริับตัวลดลงิส่งิผลให้บริิษััทฯตั�งิเป้า
ปริิมาณการิข่ายถ่านหินสําหริับปีนี�ไว้ที่
ริะดับ	5.2	ล้านตัน

2.	 การิข่ยายการิให้บริิการิข่นส่งิในกลุ่ม
ธุุริกิจโลจิสติกส์	 โดยในปีนี�	 บริิษััทฯตั�งิงิบ
ลงิทุนไว้ที่ริะดับ	235	ล้านบาท	เพ้่อิจัดซ้�อิ
ริถบริริทกุ	เพิม่ข่ึ�นอิกี	52	พ่วงิ	ซึง่ิทยอิยรัิบ
มอิบมาแล้วในช่วงิต้นปี	2566	จํานวน	22	
พ่วงิ	เพ่้อิริอิงิรัิบงิานให้บริิการิข่นส่งิโลจสิติ
กส์	ทั�งิสนิค้าเกษัตริและสนิค้าอุิตสาหกริริม

ที่จะเพิ่มข่ึ�นในปีนี�	และยังิมีการิลงิทุนข่ยาย
พ้�นที่คลังิจัดเก็บสินค้าและโริงิงิานคัดแยก
หลังิที่	5	มูลค่า	50	ล้านบาท	ริวมถึงิลงิทุน
ในริะบบบริิหาริจัดการิ	 IT	 มูลค่า	 10	 ล้าน
บาท	 เพ้่อิเพ่ิมปริะสิทธุิภาพการิให้บริิการิ
ด้านโลจสิตกิส์	สาํหริบัการิตอิบโจทย์ความ
ต้อิงิการิลูกค้าได้สูงิข่ึ�น

3.	การิข่ยายการิให้บริิการิในกลุ่มธุุริกิจลิส
ซ่ิงิ	โดยในปี	2565	บริิษััทฯได้มีการิปล่อิย
สินเช่้อิเช่าซ้�อิริถบริริทุกให้กับพนักงิาน
ขั่บริถท่ีมีผลงิานดีข่อิงิบริิษััทฯ	 ภายใต้
โคริงิการิ	 "เถ้าแก่น้อิย"	 เพ่้อิเปิดโอิกาสให้
พนักงิานสามาริถเป็นเจ้าข่อิงิริถบริริทุก
เอิงิได้	โดยในปีนี�	บริิษััทฯตั�งิเป้าการิปล่อิย
สินเช่้อิริถบริริทุกเช่าซ้�อิให้กับ	 พันธุมิตริ
และ	ผู้ร่ิวมโคริงิการิ	"เถ้าแก่น้อิย"	เพ่ิมเป็น	
500	ล้านบาท	จากปีก่อินท่ีมกีาริปล่อิยสิน
เช่้อิไปแล้ว	50	ล้านบาท	โดยเร่ิิมรัิบรู้ิริายได้
แล้ว	0.5	ล้านบาท	

และ	4.	ในช่วงิปลายปี	2565	ทางิ	AGE	ได้
มกีาริข่ยายธุุริกิจไปยังิธุุริกิจเทริดดิ�งิสินค้า
เกษัตริ	ทําให้	ปีนี�จะมีการิรัิบรู้ิริายได้เข้่ามา
เต็มปี	 โดยตั�งิเป้าริายได้จากการิจําหน่าย
สินค้ามันสําปะหลังิ	 อิยู่ท่ี	 400	 ล้านบาท	
หร้ิอิปริะมาณ	5	ล้านตัน	

สิ่งซิิกปี66 สิ่งซิิกปี66 
All Time HighAll Time High  
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นอิกจากนี�	 บริิษััทฯมีแผนการิปริับปริะสิทธุิภาพการิดําเนินธุุริกิจ	 เพ้่อิเพิ่มศักยภาพด้านการิบริิหาริจัดการิต้นทุนในด้านต่างิๆ	 ให้มี
ปริะสิทธุิภาพมากยิ่งิข่ึ�น	 ริวมทั�งิการิดูแลบริิหาริจัดการิความเสี่ยงิข่อิงิธุุริกิจ	 	 และความเสี่ยงิด้านสิ่งิแวดล้อิม	 เพ้่อิสะท้อินถึงิการิให้
ความสําคัญกับการิดําเนินธุุริกิจอิย่างิยั่งิย้น

อิย่างิไริก็ตาม	สําหริับภาพริวมผลการิดําเนินงิานงิวดปี	2565	ที่ผ่านมา	บริิษััทฯมีริายได้จากการิข่ายและบริิการิ	18,815.2	ล้านบาท	
เพิ่มข่ึ�น	46%	เม้่อิเทียบกับปีที่ผ่านมา	(YoY)	และมีอิัตริากําไริสุทธุิ	1,248	ล้านบาท	เพิ่มข่ึ�น	95.6	%	ซึ่งิผลการิดําเนินงิานดังิกล่าวถ้อิ
เป็นการิทําสถิติอิอิลไทม์ไฮ	ข่ณะที่ปริิมาณการิข่ายถ่านหินริวมอิยู่ที่	 4.1	ล้านตัน	 โดยแบ่งิเป็นปริิมาณการิข่ายถ่านหินในต่างิปริะเทศ	
ที่	0.26	ล้านตัน	และปริิมาณการิข่ายถ่านหินในปริะเทศ	ที่	3.8	ล้านตัน	ส่วนริายได้จากธุุริกิจให้บริิการิโลจิสติกส์อิยู่ที่	2,074	ล้านบาท	
เพิ่มข่ึ�นริ้อิยละ	3.7%	(YoY)	แบ่งิเป็นริายได้จากการิให้บริิการิกับกลุ่มบริิษััทในเคริ้อิ	AGE	จํานวน	1,462	ล้านบาท	และริายได้จากให้
บริิการิกับกลุ่มลูกค้าภายนอิกซึ่งิริวมริายได้จากการิข่ายนํ�ามัน	และสินค้าเกษัตริอิยู่ที่	612	ล้านบาท

นอิกจากนี�	ที่ปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััทฯ	พิจาริณาอินุมัติจ่ายปันผลงิวดปี	2565	(ม.ค.-ธุ.ค.65)	เป็นหุ้นอิัตริา10	หุ้นเดิม	ต่อิ	1	หุ้น
ปันผล	หริ้อิคิดเป็นอิัตริาการิจ่ายปันผลเป็นเงิินสดหุ้นละ	0.05	บาทต่อิหุ้น	พริ้อิมจ่ายปันผลเป็นเงิินสดอิัตริา	ในอิัตริาหุ้นละ	0.2256	
บาท	โดยกําหนดวันริายช้่อิผู้มีสิทธุิได้ริับปันผล	(Record	date)	วันที่	15	มีนาคม	2566	และวันที่ไม่ได้ริับสิทธุิปันผล	(XD)	14	มีนาคม	
2566	และดําเนินการิจ่ายปันผลในวันที่	17	พฤษัภาคม	2566		

สิ่งซิิกปี66 สิ่งซิิกปี66 
All Time HighAll Time High  
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บมจ.อินนัดา	ดีเวลลอิปเมน้ท	์ปริะสบความ
สําเร็ิจจากการิเสนอิข่ายหุน้กูใ้หแ้กผู่ล้งิทุน
ท่ัวไป	ในริะหว่างิวันท่ี	7-9	มีนาคม	2566	
โดยมีผู้ลงิทุนให้การิตอิบรัิบล้นหลาม	 จน
สามาริถปดิการิข่ายหุน้กูอ้ิายุ	1	ป	ี10	เด้อิน	
5	วัน	อัิตริาดอิกเบี�ย	4.60%	ต่อิปี	และหุ้น
กู้อิายุ	2	ปี	10	เด้อิน	5	วัน	อัิตริาดอิกเบี�ย	
5.80%	 ต่อิปี	 ได้มูลค่าริวม	 4,000	 ล้าน
บาท	 เผยปัจจัยสนับสนุนสําคัญนอิกจาก
จะมาจากความเช่้อิมั่นในบริิษััทฯ	 ซ่ึงิเป็น
ผู้นําในตลาดคอินโดมิเนียมติดริถไฟฟ้า	ท่ี
มีโคริงิการิท่ีหลากหลายใน	 สต๊อิกพริ้อิม
ข่าย	 สามาริถริอิงิรัิบความต้อิงิการิข่อิงิ
ลูกค้าได้ทันที	 แล้วยังิมาจากการิท่ีหุ้นกู้
ตอิบโจทย์ผู้ลงิทุน	ทั�งิริะยะเวลา	อัิตริาผล
ตอิบแทน	 ริวมถึงิอัินดับความน่าเช่้อิถ้อิ
ในเกริดลงิทุน	 ด้วยเริทติ�งิ	 "BBB-"	 แนว
โนม้	"คงิท่ี"	จากทริิสเริทติ�งิ	พริอ้ิมเดินหนา้
โคริงิการิใหม	่ริอิงิรัิบการิฟืน้ตัวข่อิงิกําลังิ
ซ้�อิและเศริษัฐกิจ	 สริ้างิโอิกาสการิเติบโต
อิย่างิต่อิเน้่อิงิ

นายชัานนท์ เริือํงกฤตยา ปริะธาน
เจํ�าห์น�าที�บริิห์าริ บริิษััท อํนันดิ้า 
ดิ้ีเวีลลอํปเม�นท์ จํํากัดิ้ (มห์าชัน) 
ห์ริือํ ANAN	 ผู้นําแห่งิวงิการิพัฒนาท่ี
อิยู่อิาศัยสําหรัิบคนเม้อิงิ	 คริอิงิตําแหน่งิ
ผู้นําตลาดคอินโดมิเนียมติดริถไฟฟ้า	เปิด
เผยว่า	 หลังิจากบริิษััทฯ	 เสนอิข่ายหุ้นกู้
ชนิดริะบุช่้อิผู้ถ้อิ	ปริะเภทไม่ด้อิยสิทธิุ	ไม่มี
ปริะกัน	 และมีผู้แทนผู้ถ้อิหุ้นกู้	 จํานวน	 2	
รุิ่น	ปริะกอิบด้วย	รุิ่นอิายุ	1	ปี	10	เด้อิน	5	

วัน	 อัิตริาดอิกเบี�ย	 4.60%	ต่อิปี	 และรุิ่น
อิายุ	2	ปี	10	เด้อิน	5	วัน	อัิตริาดอิกเบี�ย	
5.80%	 ต่อิปี	 กําหนดจ่ายดอิกเบี�ยทุก	 3	
เด้อิน	 (เว้นแต่ดอิกเบี�ยงิวดสุดท้ายจะมี
ริะยะเวลา	1	เด้อิน	5	วัน)	โดยเสนอิข่ายให้
แก่ผู้ลงิทุนท่ัวไป	และ/หร้ิอิ	ผู้ลงิทุนสถาบัน	
ในริะหว่างิวันท่ี	7-9	มีนาคม	2566	ท่ีผ่าน
มานั�น	ปริากฏว่า	หุ้นกู้ข่อิงิบริิษััทฯ	ได้รัิบ
การิตอิบรัิบเป็นอิย่างิดีจากผู้ลงิทุน	ทําให้
มียอิดจอิงิซ้�อิเกินกว่าเป้าหมายตอินแริก
ท่ี	3,000	ล้านบาท	ทําให้บริิษััทฯ	จึงิตัดสิน
ใจใช้หุ้นกู้สําริอิงิเพ่ิมเติม	 (กรีินชู)	 อีิก
จํานวน	 1,000	ล้านบาท	และปิดการิข่าย
ได้ท่ี	4,000	ล้านบาท

สําหรัิบหุ้นกู้ทั�งิ	 2	 ชุดดังิกล่าวได้รัิบการิ
จัดอัินดับความน่าเช่้อิถ้อิจากบริิษััท	 ทริิส
เริทติ�งิ	จํากัด	เม้่อิวันท่ี	27	มกริาคม	2566	
ท่ีริะดับ	"BBB-"	แนวโน้ม	"คงิท่ี"	(Stable)	
เช่นเดียวกับอัินดับเคริดิตอิงิค์กริ	 โดย
เสนอิข่ายผ่านสถาบันการิเงิิน	 7	 แห่งิ	
ปริะกอิบด้วย	

	 ธุนาคาริกรุิงิไทย	จํากัด	(มหาชน)	
	 ธุนาคาริกสิกริไทย	จํากัด	(มหาชน)	

		ธุนาคาริซีไอิเอ็ิมบีไทย	จํากัด	(มหาชน)		
	 บริิษััทหลักทรัิพย์	เอิเซีย	พลัส	จํากัด		
	 บริิษััทหลักทรัิพย์	กรุิงิไทย	
เอ็ิกซ์สปริิงิ	จํากัด	
	 บริิษััทหลักทรัิพย์	ดาโอิ	(ปริะเทศไทย)	
จํากัด	(มหาชน)		
	 และบริิ ษััทหลักทรัิพย์ 	 หยวนต้า	
(ปริะเทศไทย)	จํากัด	

"บริิษััทฯ	 ข่อิข่อิบคุณผู้ลงิทุนท่ีไว้วางิใจ
ลงิทุนในหุน้กูข้่อิงิบริิษััทฯ	ริวมถึงิข่อิบคุณ
สถาบันการิเงิิน	 ซ่ึงิเป็นผู้จัดการิการิจัด
จําหน่ายหุ้นกู้	 ท่ีอํิานวยความสะดวกกับ
ผู้ลงิทุน	 ทั�งิการิให้ข่้อิมูลและช่อิงิทางิการิ
จําหน่ายท่ีหลากหลาย	 เพ่้อิให้ผู้ลงิทุน
สามาริถเข่้าถึงิการิลงิทุนในหุ้นกู้ข่อิงิ
บริิษััทฯ	ซ่ึงิเริาเช่้อิว่า	กริะแสตอิบรัิบ
ท่ีดี	 นอิกจากจะมาจากผู้ลงิทุนเช่้อิมั่นใน
ศักยภาพและการิกลับมาฟืน้ตัวข่อิงิธุุริกิจ
อิสังิหาริิมทรัิพย์	 ซ่ึงิ	 "อินันดา"	 ถ้อิเป็น
ผู้นําในตลาดคอินโดมิเนียมติดริถไฟฟ้า	ท่ี
ยังิคงิมีความต้อิงิการิสูงิแล้ว	 ยังิมีปัจจัย
สนับสนุนสําคัญจากการิท่ีหุ้นกู้ข่อิงิบริิ
ษััทฯ	สามาริถตอิบโจทย์ข่อิงิผู้ลงิทุน	
ทั�งิริะยะเวลาลงิทุน	ผลตอิบแทน	
ริวมถึงิอัินดับความน่าเช่้อิถ้อิในริะดับ
ลงิทุน	(Investment	grade)	จาก
ทริิสเริทติ�งิ"	ปริะธุานเจ้าหน้าท่ีบริิหาริ	
บมจ.อินันดาฯ	กล่าว

สิบายตัวีสิบายตัวี
ห์้�นก้�ขายดิ้ีเป็นเทนํ�าเทท่าห์้�นก้�ขายดิ้ีเป็นเทนํ�าเทท่า
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PRTR		ปิดจอิงิซ้�อิหุ้น	IPO	150	ล้านหุ้น	
นกัลงิทุนใหก้าริตอิบริบัทว่มทน้	เดินหนา้
เทริด	SET	15	มีนาคมนี�	เงิินริะดมทุนใช้
ริอิงิรัิบการิข่ยายธุุริกิจ	ข่ยายฐานลูกค้า	
และโอิกาสใหม่ๆ	 ด้าน	 JMART	 เช่้อิมั่น	
PRTR	เข่้ามาซ้�อิบิ�กล็อิต	IPO	วันแริกท่ี
เข่้าเทริด	90	ล้านหุ้น	หร้ิอิคิดเป็น	15%	
ข่อิงิจํานวนหุ้นทั�งิหมดหลังิ	 IPO	 ข่ณะ
ท่ี	 ผู้ถ้อิหุ้นใหญ่	 PRTR	 และ	 JMART	
พริ้อิมใจ	 Lock	up	 หุ้น	 100%	 เช่้อิมั่น
บริิษััทอินาคตไกล

นางสิาวีริิศริา เจํริิญพานิชั ปริะธาน
เจํ�าห์น�าที�บริิห์าริ บริิษััท พีอําริ์ทีอําริ์ 
กริ้�ป จํํากัดิ้ (มห์าชัน) ห์ริือํ PRTR 
กล่าวว่า	 ข่อิข่อิบคุณนักลงิทุนท่ีเช่้อิมั่น
ในศักยภาพและการิเติบโตข่อิงิ	 PRTR	
ทําให้การิจอิงิซ้�อิหุ้น	 IPO	 ในช่วงิท่ีผ่าน
มาปริะสบความสําเร็ิจ	และสามาริถริะดม
ทุนไดต้ามเปา้หมายท่ีวางิไว	้โดยหลังิจาก
นี�บริิษััทฯ	จะนําเงิินท่ีได้จากการิริะดมทุน
จํานวนปริะมาณ	1,042	ล้านบาท	(หลังิ
หักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข่้อิงิ)	ใช้สําหรัิบจ่าย
ค้นหนี�สินเงิินกู้ย้มจากสถาบันการิเงิิน	
และใช้เป็นเงิินทุนหมุนเวียนในการิข่ยาย
ธุุริกิจ	ข่ยายฐานลูกค้า	เพ่้อิริอิงิรัิบการิ
เติบโต	 ตอิกยํ�าผู้นําในการิเป็นอิงิค์กริ
ด้านบุคลากริอัินดับ	 1	 ในปริะเทศไทย	
และในภูมิภาคเอิเชียตะวันอิอิกเฉียงิใต้

อีิกทั�งิ	 PRTR	 ได้รัิบความเช่้อิมั่นจาก	
บริิษััท	 เจ	มาริ์ท	 จํากัด	 (มหาชน)	หร้ิอิ	
JMART	 เตรีิยมเข่้ามาลงิทุนซ้�อิหุ้นข่อิงิ	
PRTR	จํานวน	90	ล้านหุ้น	หร้ิอิคิดเป็น
สัดส่วน	15%	ข่อิงิจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทั�งิหมดข่อิงิ	PRTR	ภายหลังิ	IPO	
จากผู้ถ้อิหุ้นเดิมข่อิงิ	 PRTR	 จํานวน	 3	
ริาย	 (คุณพอิล	 เดวิด	 ชอินดี�	 คุณจารุิ
วริริณ	พานิชเจริิญ	 และคุณริิชาริ์ด	 ฮิ
วจ์เบนเนต)	 ในริาคา	 7.20	 บาทต่อิหุ้น	
ซ่ึงิเป็นริาคาเท่ากับริาคา	IPO	ในวันแริก
ท่ีหุ้น	PRTR	ซ้�อิข่ายในตลาดหลักทรัิพย์
แห่งิปริะเทศไทย	 (SET)	 โดยดําเนินการิ
ผ่านการิซ้�อิข่ายหลักทรัิพย์ริายใหญ่	
(Big-Lot)	

ทั�งินี�	 การิท่ี	 JMART	 เข่้ามาเป็นหนึ่งิใน
ผู้ถ้อิหุ้นริายใหญ่ข่อิงิ	PRTR	สะท้อินถึงิ
ความเช่้อิมั่นในศักยภาพการิดําเนินงิาน	
และความริ่วมม้อิดังิกล่าวจะช่วยเสริิม
ความแข็่งิแกริ่งิให้แก่บริิษััทฯ	 ในการิ
ข่ยายฐานลูกค้า	พัฒนาผลิตภัณฑ์์	และ
แพลตฟอิริ์มเทคโนโลยี	 เพ่้อิตอิบโจทย์
ความต้อิงิการิข่อิงิลูกค้า	 ซ่ึงิบริิษััทฯ	
เช่้อิมัน่วา่การิริว่มมอ้ิดังิกลา่วจะเปน็ปริะ
โยชนตอ่ิผูถ้้อิหุน้	นักลงิทุน	และสริา้งิการิ
เติบโตในริะยะยาวต่อิไป

นอิกจากนี�	JMART	จะนําหุ้นข่อิงิ	PRTR	
ทั�งิจํานวนดังิกล่าวฝากในบัญชีซ้�อิ
ข่ายหลักทรัิพย์กับบริิษััทหลักทรัิพย์	
เคจีไอิ	 (ปริะเทศไทย)	 จํากัด	 (มหาชน)	
อิ้างิอิิงิเกณฑ์์	 Silent	 Period	 ตามข่้อิ
บังิคับตลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย	
ริวมทั�งิ	 ผู้ถ้อิหุ้นใหญ่ข่อิงิกลุ่มบริิษััท
พริ้อิมใจ	 Lock	 up	 หุ้นทั�งิหมด	 100%	
เป็นริะยะเวลา	 1	 ปี	 มากกว่าเกณฑ์์ท่ี
ตลาดหลักทรัิพย์กําหนด	ตอิกยํ�าความ
เช่้อิมั่นในการิเติบโต

นางสิาวีสิ้วีิมล ศริีโสิภาจํิต ผู้้�ชั่วีย
กริริมการิผู้้�จํดัิ้การิ บริษิัทัห์ลกัทริพัย์ 
เคิจํีไอํ (ปริะเทศไทย) จํํากัดิ้ (มห์าชัน) 
ในฐานะท่ีปรึิกษัาทางิการิเงิิน	 และผู้
จัดการิการิจัดจําหน่ายและรัิบปริะกัน
การิจําหน่าย	 ข่อิงิ	 บริิษััท	 พีอิาริ์ทีอิาริ์	
กรุิ๊ป	 จํากัด	 (มหาชน)	 เปิดเผยว่า	 การิ
จอิงิซ้�อิหุ้นไอิพีโอิข่อิงิ	 PRTR	 จํานวน	
150,000,000	หุน้	มลูคา่ท่ีตริาไว	้(พาริ)์	
0.50	 บาทต่อิหุ้น	 ในริาคาหุ้นละ	 7.20	
บาท	ริะหวา่งิวันท่ี	8-10	มีนาคมท่ีผา่นมา	
มีนักลงิทุนให้ความสนใจเข่้ามาจอิงิซ้�อิ
อิย่างิคึกคัก	สะท้อินความเช่้อิมั่นท่ีมีต่อิ
ปัจจัยพ้�นฐานท่ีแข็่งิแกริ่งิข่อิงิบริิษััทฯ	
ปริะกอิบกับ	 การิกําหนดริาคาท่ีเหมาะ
สม	คิดเป็นอัิตริาส่วนริาคาต่อิกําไริสุทธิุ	
(P/E)	ท่ีปริะมาณ	16.3	เท่า	

พริ�อํมเทริดิ้ 15 มีนาฯพริ�อํมเทริดิ้ 15 มีนาฯ  
ห์ลังปิดิ้จํอํงซิื�อํไอํพีโอํ ห์ลังปิดิ้จํอํงซิื�อํไอํพีโอํ 

150 ล�านห์้�น150 ล�านห์้�น
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โดย	PRTR	มีความโดดเด่นในธุุริกิจให้บริิการิด้านทรัิพยากริบุคคลแบบคริบวงิจริ	(Total	HR	Solutions)	เพ่้อิสามาริถตอิบ
โจทย์ความต้อิงิการิข่อิงิลูกค้าได้อิย่างิคริบถ้วน	และอิยู่ในหลากหลายอิุตสาหกริริม	โดยมีธุุริกิจบริิการิบริิหาริจัดจ้างิพนักงิาน	
(Outsourcing	Services)	เป็นสัดส่วนริายได้หลักปริะมาณ	96%	และด้วยลักษัณะธุุริกิจริายได้เป็นแบบ	Recurring	Income	
ทําให้มีความย่ังิย้นในการิรัิบรูิ้ริายได้	 อีิกทั�งิ	 เทรินด์ข่อิงิธุุริกิจในปริะเทศไทยและในต่างิปริะเทศ	 มีแนวโน้มการิใช้บริิการิ	
Outsourcing	 Services	 มากขึ่�นในอินาคต	 จึงิเป็นโอิกาสข่อิงิ	 PRTR	 ในการิข่ยายฐานลูกค้าและบริิการิตอิบโจทย์ลูกค้าใน
หลากหลายอุิตสาหกริริม

ตลอิดจนความเชี่ยวชาญในการิสริริหาบุคลากริทุกริะดับ	(Recruitment	Services)	และได้ข่ยายมายังิธุุริกิจใหม่แพลตฟอิริ์ม
หางิานอิอินไลน์	ในช้่อิ	NEXMOVE	และให้บริิการิฝึกอิบริมแบบอิอินไลน์และอิอิฟไลน์	ในช้่อิ	BLACKSMITH	ริวมทั�งิ	การิเข่้า
มาริุกธุุริกิจด้านซอิฟต์แวริ์	Human	Capital	Management	ริ่วมกับพาริ์ทเนอิริ์ท่ีมีความแข็่งิแกริ่งิ	เป็นอิีกฐานริายได้ใหม่
ที่จะเข่้ามาสนับสนุนการิเติบโต	และความสามาริถการิทํากําไริในริะดับสูงิขึ่�น

จึงิมั่นใจว่า	PRTR	เป็นอิีกหุ้นน้อิงิใหม่ที่น่าสนใจ	และให้ผลตอิบแทนท่ีดีต่อินักลงิทุนในอินาคต	โดย	PRTR	เตริียมเข่้าซ้�อิข่าย
เป็นวันแริกในตลาดหลักทริัพย์แห่งิปริะเทศไทย	(SET)	ในวันท่ี	15	มีนาคม	2566	ในหมวดธุุริกิจบริิการิเฉพาะกิจ	(PROF)

พริ�อํมเทริดิ้ 15 มีนาฯพริ�อํมเทริดิ้ 15 มีนาฯ  
ห์ลังปิดิ้จํอํงซิื�อํไอํพีโอํ ห์ลังปิดิ้จํอํงซิื�อํไอํพีโอํ 
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ในเด้อินก.พ.	66	ดัชนีภาวะเศริษัฐกิจและการิ
คริอิงิชีพข่อิงิครัิวเร้ิอินในปัจจุบันและดัชนี	 3	
เด้อินข้่างิหน้าปรัิบตัวดีขึ่�นต่อิเน้่อิงิท่ี	 36.6	
และ	38.6	จาก	35.1	และ	37.8	ในเด้อินม.ค.	
66	โดยครัิวเร้ิอินยังิคงิความกังิวลแต่มีริะดับ
ลดลงิเม้อ่ิเทียบกับช่วงิก่อินหน้าจากมุมมอิงิท่ี
ดีขึ่�นเก่ียวกับค่าใช้จ่ายและริาคาสินค้าท่ีชะลอิ
ลงิสอิดคล้อิงิกับอัิตริาเงิินเฟ้อิไทยเด้อินก.พ.	
66	อิยู่ท่ีริะดับ	 3.79%YoY	 เป็นผลจากริาคา
สินค้าหมวดอิาหาริสดท่ีลดลงิ	 เช่น	 เน้�อิสัตว์	
ผักสดและผลไม้	 และริาคาพลังิงิานท่ีชะลอิลงิ
ตามตลาดโลก	 นอิกจากนี�	 ในเด้อินมี.ค.	 66	
ริาคาข่ายปลีกนํ�ามันดีเซลปรัิบลดลงิมาอิยู่ท่ี	
34	 บาทต่อิลิตริ	 หลังิจากถูกตรึิงิให้อิยู่ริะดับ	
35	บาทต่อิลิตริมานาน	7	 เด้อิน	อีิกทั�งิ	ภาค
รัิฐยังิคงิให้การิอุิดหนุนริาคานํ�ามันดังิกล่าว	
เช่น	การิข่ยายเวลาลดภาษันีํ�ามนัดีเซลลิตริละ	
5	 บาทอิอิกไปถึงิเด้อินพ.ค.	 66	 สําหรัิบภาค
การิท่อิงิเท่ียวท่ีถ้อิได้ว่าเป็นปัจจัยขั่บเคล่้อิน
สําคัญข่อิงิเศริษัฐกิจไทยในปี	 2566	 ยังิคงิ
สะท้อินถึงิการิฟ้ืนตัวอิย่างิแข็่งิแกร่ิงิและหนุน
ให้ครัิวเร้ิอินมีมุมมอิงิท่ีดีเก่ียวริายได้และการิ
จ้างิงิานโดยอัิตริาการิว่างิงิานเด้อินม.ค.66	
อิยู่ท่ี	1.2%YoY	ข่ณะท่ีสาข่าท่ีมีจํานวนผู้ทํางิาน
เพ่ิมขึ่�น	 เช่น	 การิข่ายส่งิและข่ายปลีก	 ท่ีพัก
แริมและบริิการิด้านอิาหาริ	 	 ทั�งินี�	 	 ในเด้อิน
ม.ค.	 66	 นักท่อิงิเท่ียวต่างิชาติท่ีเดินทางิเข่้า
มายังิปริะเทศไทยมีจํานวนมากกว่า	2	ล้านคน
เป็นเด้อินท่ี	3	 ติดต่อิกัน	 	 ด้านการิท่อิงิเท่ียว
ภายในปริะเทศก็สามาริถข่ยายตัวได้แข็่งิแกร่ิงิ	
โดยเด้อินม.ค.66	การิเดินทางิท่อิงิเท่ียวภายใน
ปริะเทศข่อิงิชาวไทยมีจํานวน	 15.84	 ล้าน
คน-ครัิ�งิ	 (64.9%YoY)	 และสริ้างิริายได้กว่า	
70,328.9	ล้านบาท	(47.3%YoY)

อิย่างิไริก็ตาม	ครัิวเร้ิอินมีความกังิวลเพ่ิมขึ่�น
เก่ียวกับภาริะหนี�ในริะยะข้่างิหน้า	 สอิดคล้อิงิ
กับทิศทางิดอิกเบี�ยข่าขึ่�นในปริะเทศจากการิ

ปรัิบขึ่�นอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายข่อิงิธุนาคาริ
แห่งิปริะเทศไทย	 โดยข่ณะนี�มี อัิตริาอิยู่ท่ี	
1.50%	 ต่อิปี	 ซ่ึงิเป็นต้นทุนทางิการิเงิินข่อิงิ
ครัิวเร้ิอินจากอัิตริาดอิกเบี�ยเงิินกู้ท่ีเพ่ิมขึ่�น	
โดยศูนย์วิจัยกสิกริไทยมีมุมมอิงิว่า	 หนี�ครัิว
เร้ิอินต่อิ	GDP	 ในปี	 2566	 อิาจชะลอิตัวลงิ
มาท่ีกริอิบ	84.0-86.5%	แต่ภาริะหนี�ท่ียังิอิยู่
ในริะดับค่อินข้่างิสูงิอิาจเป็นข้่อิจํากัดในการิ
เติบโตข่อิงิการิบริิโภคภาคคริวัเร้ิอินในอินาคต

ทั�งินี�	 ศูนย์วิจัยกสิกริไทยได้สอิบถามครัิว
เร้ิอินเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสนใจในการิเข้่า
ร่ิวมโคริงิการิเริาเท่ียวด้วยกันเฟส	 5	พบว่า	
ครัิวเร้ิอินส่วนหนึ่งิยังิคงิให้ความสนใจเข้่า
ร่ิวมโคริงิการิดังิกล่าว	 ข่ณะท่ีครัิวเร้ิอินกลุ่ม
ท่ียังิไม่สนใจเข้่าร่ิวมโคริงิการิฯ	ริะบุว่า	 ยังิไม่
อิยากใช้จ่ายมากนักในช่วงิเวลาท่ีค่าคริอิงิ
ชีพยังิอิยู่ในริะดับสูงิ	 (53.1%)	 สะท้อินครัิว
เร้ิอินยังิคงิริะมัดริะวังิเก่ียวกับการิใช้จ่ายท่ี
ไม่จําเป็น	 นอิกจากนี�	 ยังิมีเหตุผลอ่้ิน	 ได้แก่	
สิทธิุมจํีานวนจํากัดจึงิคาดว่าจะจอิงิสิทธิุไมทั่น	
(27.0%)	ท่ีพักท่ีสนใจไม่ได้เข้่าร่ิวมโคริงิการิฯ	
(12.0%)	และโคริงิการิในเฟสนี�ไมม่กีาริให้สิทธิุ
ค่าเคร่้ิอิงิบินจึงิไม่จูงิใจเท่าท่ีควริ	(7.9%)	โดย
ผลสําริวจดังิกล่าวสะท้อินว่า	 ริะดับค่าคริอิงิ
ชีพในปัจจุบันยังิส่งิผลกริะทบต่อิการิตัดสินใจ
ใช้จ่ายในสินค้าท่ีไม่จําเป็นต่อิครัิวเร้ิอิน

ในริะยะข้่างิหน้า	ดัชนี	KR-ECI	มีแนวโน้มฟ้ืน
ตัวได้ดีต่อิเน้่อิงิจากปัจจัยหนุนในเร่้ิอิงิข่อิงิ
การิท่อิงิเท่ียวท่ีจะเข้่ามาหนุนการิจ้างิงิาน
และริายได้	 ปริะกอิบกับมุมมอิงิท่ีดี
ขึ่�นเก่ียวกับการิชะลอิตัวข่อิงิ
เศริษัฐกิจโลกหลังิจีน
ยกเลิกมาตริการิ
ควบคุมโควิด	
และเศริษัฐกิจ
สหรัิฐฯ	และยูโริ

โซนมีโอิกาสจะเผชิญภาวะถดถอิยไม่รุินแริงิ
หร้ิอิล่าช้ากว่าท่ีเคยคาดการิณ์	 ซ่ึงิอิาจลด
ผลกริะทบต่อิการิฟ้ืนตัวข่อิงิเศริษัฐกิจไทย
โดยเฉพาะผ่านอุิตสาหกริริมท่ีเก่ียวเน้่อิงิกับ
ภาคการิส่งิอิอิก	 อิย่างิไริก็ตาม	 ยังิคงิต้อิงิ
ติดตามความเส่ียงิอีิกหลายด้าน	 ทั�งิค่าคริอิงิ
ชีพท่ีชะลอิลงิแต่ยังิอิยู่ในริะดับสูงิ	และทิศทางิ
อัิตริาดอิกเบี�ยข่าขึ่�น	 (โดยคาดว่าปี	 2566	
อัิตริาดอิกเบี�ยนโยบายจะปรัิบมาอิยู่ท่ี	1.75%-
2.00%)	 ซ่ึงิจะเข้่ามากดดันกําลังิซ้�อิข่อิงิครัิว
เร้ิอิน	

โดยสรุิปแล้ว	 ดัชนีภาวะเศริษัฐกิจและการิ
คริอิงิชพีข่อิงิครัิวเร้ิอินไทย	(KR-ECI)	ปจัจุบัน	
(ก.พ.66)	และดัชนี	3	เด้อินข้่างิหน้าปรัิบดีขึ่�น
ท่ี	36.6	และ	38.6	จากเด้อินม.ค.	66	ท่ี	35.1	
และ	37.8	ตามลําดับ	แมค้รัิวเร้ิอินยังิคงิความ
กังิวลต่อิภาวะการิคริอิงิชีพแต่มีริะดับลดลงิ
จากมุมมอิงิการิฟ้ืนตัวข่อิงิเศริษัฐกิจท่ีดีขึ่�น	
ปริะกอิบกับความกังิวลข่อิงิค่าใช้จ่ายและ
ริาคาสินค้าลดลงิสอิดคล้อิงิกับแนวโน้มการิ
ชะลอิตัวข่อิงิค่าคริอิงิชีพ	ทั�งินี�	ยังิต้อิงิติดตาม
ความเส่ียงิหลายด้านท่ีอิาจกริะทบการิฟ้ืนตัว
ข่อิงิดัชนี	เช่น	ภาริะหนี�ครัิวเร้ิอิน

ดิ้ัชันี KR-ECI เดิ้ือํนก.พ. 66 
ปริับตัวีดิ้ีข้�นต่อํเนื�อํงเป็นเดิ้ือํนที� 2 ติดิ้ต่อํกัน
คิริัวีเริือํนไทยมีคิวีามกังวีลเกี�ยวีกับคิ่าใชั�จํ่าย

และริาคิาสิินคิ�าลดิ้ลง
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ตามท่ีธุนาคาริแห่งิปริะเทศไทย	 (ธุปท.)	 ได้อิอิก
มาตริการิจัดการิภัยทุจริิตทางิการิเงิิน	 เม้่อิวัน
ท่ี	 9	 มีนาคม	 2566	 เพ่้อิเป็นแนวปฏิบัติขั่�นต่ํา
ให้สถาบันการิเงิิน	 (สงิ.)	 ทุกแห่งิปฏิบัติตามเป็น
มาตริฐานเดียวกันในการิดูแลการิทําธุุริกริริม
ทางิการิเงิินตลอิดเส้นทางิ	 ทั�งิการิป้อิงิกัน	การิ
ตริวจจับ	และการิตอิบสนอิงิและรัิบมอ้ิ	ซ่ึงิจะช่วย
การิแก้ไข่ปัญหาให้ปริะชาชนทําได้ริวดเร็ิว	 และ
คริอิบคลุมมากขึ่�น

นางสาวสิริิธิิดา พนมวัน ณ อยุุธิยุา	 ผู้ช่วยผู้
ว่าการิ	สายกํากับริะบบการิชําริะเงิินและคุ้มคริอิงิ
ผู้ใช้บริิการิทางิการิเงิิน	 ธุปท.	 กล่าวว่า	 "ธุปท.	
ในฐานะผู้กํากับดูแล	 ให้ความสําคัญและไม่นิ่งิ
นอินใจกับปัญหาภัยทางิการิเงิินท่ีปริะชาชนถูก
หลอิกลวงิ	 จึงิได้ยกริะดับให้เร่้ิอิงินี�เป็นความ
เส่ียงิสําคัญท่ีทุกสถาบันการิเงิินจะต้อิงิดูแลและ
บริิหาริจัดการิอิย่างิจริิงิจังิ	 โดย	 ธุปท.	 ได้อิอิก
ชุดมาตริการิจัดการิภัยทุจริิตทางิการิเงิิน	 เพ่้อิ
ช่วยให้ริะบบการิเงิินมีความปลอิดภัย	 สร้ิางิ
ความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริิการิทางิการิเงิิน	 และ
เพ่้อิให้เกิดผลในทางิปฏิบัติโดยเร็ิว	 ธุปท.	 จึงิได้
เชิญผู้บริิหาริข่อิงิสถาบันการิเงิินเข้่าร่ิวมปริะชุม
หาร้ิอิและกําชับให้สถาบันการิเงิินทุกแห่งิเร่ิงิ
ดําเนินการิตามมาตริการิดังิกล่าว	 และเตรีิยม
ความพร้ิอิมริอิงิรัิบการิดําเนินงิานตาม	พ.ริ.ก.	
มาตริการิป้อิงิกันและปริาบปริามอิาชญากริริม
ทางิเทคโนโลยี	 ซ่ึงิได้รัิบความร่ิวมม้อิเป็นอิย่างิ
ดีจากสถาบันการิเงิินทุกแห่งิ"

นายุผยุง ศรีิวณิช ปริะธิานสมาคม
ธินาคาริไทยุ กล่าวว่า	"สมาคมธุนาคาริไทยและ
ธุนาคาริสมาชิก	 ตริะหนักถึงิผลกริะทบข่อิงิภัย
คุกคามทางิการิเงิินท่ีทวีความรุินแริงิ	 พร้ิอิม
ยกริะดับความปลอิดภัยข่อิงิภาคธุนาคาริ	 เพ่้อิ
รัิบม้อิและจัดการิภัยทางิการิเงิินอิอินไลน์	 ตาม
แนวทางิการิจัดการิภัยทุจริิตทางิการิเงิินท่ีได้
มีการิหาร้ิอิริ่วมกับทางิ	 ธุปท.	 ให้ดีย่ิงิขึ่�น	 ได้แก่	
การิป้อิงิกัน	 ภาคธุนาคาริได้ร่ิวมม้อิกันงิดการิ
ส่งิข้่อิความ	 SMS	 ท่ีแนบลิงิก์ในการิติดต่อิกับ
ลูกค้าในริะยะนี�	 และเร่ิงิพัฒนาริะบบป้อิงิกันการิ
ทําธุุริกริริมทุจริิตอิย่างิต่อิเน้่อิงิ	 การิตริวจจับ	
ธุนาคาริสมาชิกอิยู่ริะหว่างินําเทคโนโลยีมาช่วย
ตริวจจับธุุริกริริมต้อิงิสงิสัยให้ได้โดยเร็ิว	 โดย

ร่ิวมกันอิอิกแบบและพัฒนาริะบบแลกเปล่ียน
ข้่อิมูลทุจริิตในภาคธุนาคาริ	 (Central	 Fraud	
Registry)	 เพ่้อิให้สามาริถแลกเปล่ียนข้่อิมูล
บัญชี	ธุุริกริริมต้อิงิสงิสัย	และบัญชีม้า	ริะหว่างิ
ธุนาคาริเพ่้อิดําเนินการิติดตามป้อิงิกันความเสีย
หายท่ีอิาจเกิดขึ่�น	การิตอิบสนอิงิและรัิบมอ้ิจัดให้
มีช่อิงิทางิติดต่อิเร่ิงิด่วน	(Hotline)	24	 ช่ัวโมงิ	
ตลอิด	 7	 วัน	 ลูกค้าท่ีตกเป็นเหย่้อิสามาริถแจ้งิ
เหตุได้โดยตริงิ	 ปัจจุบันมีธุนาคาริสมาชิกหลาย
แห่งิเร่ิิมดําเนินการิแล้ว	

สําหรัิบมาตริการิอ่้ินท่ีริะบบมีความซับซ้อินต้อิงิ
ใช้เวลาพัฒนา	 สมาคมฯ	 และธุนาคาริสมาชิก	
จะเร่ิงิดําเนินการิให้แล้วเสร็ิจทันตามกริอิบเวลา	
นอิกจากนี�	 ยังิพร้ิอิมร่ิวมม้อิกับหน่วยงิานอ่้ินๆ	
ท่ีเก่ียวข่้อิงิเช่น	 ผู้ให้บริิการิ	 e-wallet	 ผู้ให้
บริิการิเคร้ิอิข่่ายโทริศัพท์เคล่้อินท่ี	 เพ่้อิร่ิวมขั่บ
เคล่้อินการิแก้ไข่ปัญหาทุจริิตภัยการิเงิินอิย่างิมี
ปริะสิทธิุภาพ	และคริอิบคลุมทั�งิริะบบนิเวศแบบ	
end	to	end	ท่ีมิจฉาชีพชอิบใช้หลอิกลวงิ"

นายุฉััตริชัยุ ศิริิไล ปริะธิานสมาคมสถาบััน
การิเงินของรัิฐ กล่าวว่า	 "เน้่อิงิจากกลุ่มลูกค้า
ข่อิงิสถาบันการิเงิินข่อิงิรัิฐส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ริายย่อิย	ซ่ึงิมคีวามเส่ียงิถูกหลอิกลวงิ	การิดูแล
ความปลอิดภยัในการิใชบ้ริิการิทางิการิเงิินใหกั้บ
ลูกค้าจึงิเป็นเร่้ิอิงิสําคัญ	สมาคมฯ	 และสถาบัน
การิเงิินสมาชิกพร้ิอิมให้ความร่ิวมม้อิกับ	 ธุปท.	
และสมาคมธุนาคาริไทยในการิจัดการิเร่้ิอิงิดังิ
กล่าวท่ีผ่านมาสถาบันการิเงิินสมาชิกหลายแห่งิ	
ได้มีแนวทางิการิป้อิงิกันภัยทุจริิตทางิการิเงิิน
ต่างิ	 ๆ	 อิย่างิต่อิเน้่อิงิ	 และให้ความรู้ิปริะชาชน	
โดยเฉพาะการิอิอิกปริะกาศเต้อินการิไม่ส่งิลิ
งิก์ต่่างิ	 ๆ	 ให้กับลูกค้าและปริะชาชน	 และการิ
เปิดศูนย์รัิบแจ้งิเหตุภัยทางิการิเงิิน	ซ่ึงินอิกจาก
จะช่วยลดความเส่ียงิจากการิถูกหลอิกลวงิ
แล้ว	 ยังิสามาริถนําข้่อิมูลท่ีได้รัิบจาก
การิร้ิอิงิเรีิยนมาวิเคริาะห์เพ่้อิ
หาแนวทางิและพัฒนา
ริะบบการิป้อิงิกัน
ภัยทุจริิตทางิการิ
เงิินท่ีจะเกิดใน
อินาคตได้อิย่างิ
มีปริะสิทธิุภาพ

ในครัิ�งินี�	 สมาคมฯ	 และสถาบันการิเงิินสมาชิก	
จะร่ิวมม้อิเร่ิงิยกริะดับการิดําเนินการิตาม
มาตริการิข่อิงิ	ธุปท.	ให้ได้ตามกําหนดเวลา	เพ่้อิ
ป้อิงิกันความเสียหายท่ีอิาจจะเกิดขึ่�นได้อิย่างิ
เท่าทัน	 เพริาะภัยทุจริิตมีความหลากหลายและ
เปล่ียนแปลงิเริ็ว	 ข่ณะเดียวกันยังิคงิเดินหน้าให้
ความรู้ิความเข้่าใจ	และเผยแพร่ิข้่อิมูลท่ีถูกต้อิงิ
ให้กับปริะชาชน	 ให้รู้ิเท่าทันกลโกงิข่อิงิมิจฉาชีพ	
และยงัิพร้ิอิมร่ิวมมอ้ิกับทุกหนว่ยงิานท่ีเก่ียวข้่อิงิ
อิย่างิเต็มท่ีเพ่้อิแก้ไข่ปัญหาดังิกล่าว"

ธิปท. สมาคมธินาคาริไทยุ และสมาคมสถาบััน
การิเงินของริัฐ	 มุ่งิหวังิว่ามาตริการิต่างิ	 ๆ	 ท่ี
ได้ดําเนินการิร่ิวมกัน	 ทั�งิท่ีมีผลแล้วและท่ีอิยู่
ริะหว่างิดําเนินการิ	 จะช่วยยกริะดับการิจัดการิ
ภัยทางิการิเงิินข่อิงิสถาบันการิเงิินได้อิย่างิเท่า
ทัน	มีปริะสิทธิุภาพ	 และคริบวงิจริ	 เพ่้อิป้อิงิกัน
ความเสียหายและบริริเทาความเด้อิดร้ิอินให้กับ
ปริะชาชน	 นอิกจากนี�	 ภาคธุนาคาริและสถาบัน
การิเงิินข่อิงิรัิฐยังิอิยู่ริะหว่างิการิเร่ิงิเตรีิยม
ความพร้ิอิมเพ่้อิริอิงิรัิบ	พ.ริ.ก.	มาตริการิป้อิงิกัน
และปริาบปริามอิาชญากริริมทางิเทคโนโลยี	 ท่ี
จะช่วยแก้ไข่ปัญหาได้คริอิบคลุมขึ่�น	 ซ่ึงิจะต้อิงิ
อิาศัยบทบาทข่อิงิหน่วยงิานอ่้ิน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้่อิงิ
ด้วย	เพ่้อิให้การิแก้ปัญหาเป็นไปอิย่างิ
บูริณาการิ

ธุนาคาริแห่งิปริะเทศไทย
สมาคมธุนาคาริไทย
สมาคมสถาบันการิเงิินข่อิงิรัิฐ
10	มีนาคม	2566

ธปท. สิมาคิมธนาคิาริไทย 
และสิมาคิมสิถาบันการิเงินขอํงริัฐ 

จํับมือํยกริะดิ้ับการิจํัดิ้การิภัยท้จํริิตทางการิเงิน
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อิํนไซิด์ิ้
Business

แม็คิโคิริ เดิิ้นห์น�า ห์�างคิ�าส่ิง
รัิกษ์ัสิิ�งแวีดิ้ล�อํมล้ย

โคิริงการิลดิ้ขยะฝัังกลบท้กมิติ

WHA GROUP พบนักวิีเคิริาะห์์ 
ปริะกาศกลย้ทธ์การิดํิ้าเนินธ้ริกิจํ

เพื�อํการิเติบโตอํย่างยั�งยืน
พริ�อํมเดิิ้นห์น�าภาริกิจํ "Mission to The Sun"

KJL จัํดิ้งานแถลงข่าวี แผู้นธ้ริกิจํปี 66 
พริ�อํมพาสืิ�อํมวีลชันเยี�ยมชัมกิจํการิ

PTG นําเสินอํข�อํม้ลบริิษััทในงาน 
Opportunity Day Year End 2022
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สิร้ิป
ภาพริวีมตลาดิ้
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10 อัํนดัิ้บส้ิงส้ิดิ้
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ม้ลค่ิาซืิ�อํขาย
ตามกล่้มนักลงท้น

SET
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ม้ลค่ิาซืิ�อํขาย
ตามกล่้มนักลงท้น

mai
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