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ITTHI	ปริะกาศความพร้ิอิมเข้่าจดทะเบียน
ในตลาด	 เอ็ิม	 เอิ	 ไอิ	 กำาหนดริาคาข่าย	
IPO	ที�	3	บาทต่อิหุ้น	เปิดให้จอิงิซ้�อิ	14-16	
มี.ค.	 นี�	 คาดเข้่าเทริด	mai	 ภายในเด้อิน
มีนาฯ	 นี�	 ชููจุดเด่นการิเป็นผูู้้นำาในธุุริกิจ
แสงิสว่างิกว่า	24	 ปี	นำาเงิินริะดมทุนเสริิม
ศักยภาพการิเติบโตในอินาคต	 ข่้�นแท่น
ผูู้้นำาด้านผู้ลิตภัณฑ์์อิิเล็กทริอินิกส์ปริะเภท
ผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้าส่อิงิสว่างิ	 พลังิงิาน
ทดแทน	อุิปกริณ์เทคโนโลยีอัิจฉริิยะ

นายธีีรฉััตร ศิิลปสนธียานนท์์ 
ผู้้�อำำานวยการ บริษััท์หลักท์รัพย์ 
ฟิินันซ่่า จำำากัด ในฐานะผูู้้จัดการิการิจัด
จำาหน่ายและรัิบปริะกันการิจำาหน่าย	 เปิด
เผู้ยว่า	บริิษััท	อิิทธิุฤทธิุ�	ไนซ์	คอิร์ิปอิเริชัู�น	
จำากัด	 (มหาชูน)	 หร้ิอิ	 ITTHI	 ได้กำาหนด
ริาคาเสนอิข่ายหุ้นสามัญแก่ปริะชูาชูน
ทั�วไปเป็นครัิ�งิแริก	 (IPO)	 ที�ริาคา	 3	 บาท
ต่อิหุ้น	ซ้�งิเป็นริาคาที�เหมาะสม	สะท้อินพ้�น
ฐานและศักยภาพการิเปน็หน้�งิในผูู้้นำาธุุริกิจ
จัดจำาหน่ายอุิปกริณ์อิิเล็กทริอินิกส์	 ซ้�งิ
ปริะกอิบด้วย	 ผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้าส่อิงิสว่างิ	
และอุิปกริณ์ปริะเภท	IET	(Internet	Every	
Thing)	พร้ิอิมเปิดให้นักลงิทุนจอิงิซ้�อิหุ้น
ในริะหว่างิวันที�	14-16	มีนาคม	2566	โดย
คาดว่าจะนำาหุ้นเข้่าจดทะเบียนและซ้�อิข่าย
วันแริกในตลาดหลักทรัิพย์	 เอ็ิม	 เอิ	 ไอิ	
(mai)	 ในหมวดธุุริกิจสินค้าอุิปโภคบริิโภค		
ภายในเด้อินมีนาคม	นี�

ริาคาหุ้นสามัญที�เสนอิข่ายหุ้นละ	 3	 บาท	
ถ้ือิเป็นริะดับริาคาที�เหมาะสม	 เม้�อิเปรีิยบ

เทียบกับกำาไริสุทธิุต่อิหุ้นข่อิงิบริิษััทใน
ชู่วงิ	12	เด้อินย้อินหลังิ	(วันที�	1	มกริาคม	
2565	 ถ้ืงิวันที�	 31	 ธัุนวาคม	 2565)	 อิยู่
ที�	 0.08	 บาทต่อิหุ้น	 (Fully	 Diluted)	
ซ้�งิคำานวณจากกำาไริสุทธิุล่าสุดที�เท่ากับ	
21.15	ล้านบาท	หาริด้วยจำานวนหุ้นสามัญ
ทั�งิหมดข่อิงิบริิษััทหลังิจากการิเสนอิข่าย
หุ้นในครัิ�งินี�จำานวนริวม	 270	 ล้านหุ้น	 จะ
คิดเป็นอัิตริาส่วนริาคาต่อิกำาไริสุทธิุต่อิหุ้น	
(Price-to-Earnings	 หร้ิอิ	 P/E)	 เท่ากับ
ปริะมาณ	38.30	เท่า

ทั�งินี�	ITTHI	จะเปิดข่ายหุ้น	IPO	จำานวน	70	
ล้านหุ้น	มูลค่าที�ตริาไว้หุ้นละ	0.50	บาท	คิด
เป็น	25.93%	ข่อิงิจำานวนหุ้นสามัญที�อิอิก
และเรีิยกชูำาริะแล้วทั�งิหมดภายหลังิการิ
เสนอิข่ายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในครัิ�งินี�

สำาหรัิบการิเสนอิข่ายหุ้น	 ครัิ�งินี�	 มีบริิษััท
หลักทรัิพย์	ฟินนัซ่า	จำากัด	ในฐานะผูู้จั้ดการิ
การิจัดจำาหนา่ยและรัิบปริะกันการิจำาหนา่ย	
ซ้�งิร่ิวมกับผูู้้จัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิ
จำาหน่ายอีิก	3	ริาย	ดังินี�	บริิษััทหลักทรัิพย์	
บียอินด์	จำากัด	(มหาชูน)		บริิษััทหลักทรัิพย์	
พาย	จำากัด	(มหาชูน)	และบริิษััทหลักทรัิพย์	
เอิเอิสแอิล	จำากัด

นายกิตติชััย นาคะประเสริฐกุล รอำง
กรรมการผู้้�จัำดการอำาวุโสฝ่่ายวาณิิชั
ธีนกิจำ 3 บริษััท์หลักท์รัพย์ ย้โอำบี 
เคย์เฮีียน (ประเท์ศิไท์ย) จำำากัด 
(มหาชัน) ในฐานะที�ปร้ิกษัาทางิการิเงิิน	
เปิดเผู้ยว่า	ด้วยจุดเด่นข่อิงิ	ITTHI	บริิษััทมี

ปริะสบการิณ์ความเชีู�ยวชูาญมากว่า	24	ปี	
โดดเด่นใน	TEAMWORK	ทีมงิานที�พร้ิอิม
ให้บริิการิ	CREATIVITY	ความสร้ิางิสริริค์
ข่อิงิผู้ลิตภัณฑ์์เพ้�อิริอิงิรัิบความต้อิงิการิ
ข่อิงิลูกค้าในหลากหลายกลุ่มอุิตสาหกริริม,	
FAST	 Logistics	 การิจัดส่งิที�ริวดเร็ิว,	
AFTER	SERVICE	บริิการิหลงัิการิข่ายที�ดี,	
การิพัฒนาการิความรู้ิและความสามาริถื
ข่อิงิทรัิพยากริบุคคลข่อิงิบริิษััทอิย่างิ
สมำ�าเสมอิ,	 การิรัิกษัาฐานลูกค้าเดิมให้เกิด
การิซ้�อิและใชู้บริิการิซำ�าอิย่างิต่อิเน้�อิงิและ
สมำ�าเสมอิ	 โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายข่อิงิ
บริิษััทได้แก่	 กลุ่มลูกค้าโคริงิการิ	 กลุ่ม
ลูกค้าข่ายส่งิ	กลุ่มลูกค้าริายย่อิย	และกลุ่ม
ลูกค้าริาชูการิ

"ITTHI	 เป็นหุ้นในกลุ่มธุุริกิจที�น่าสนใจ	 ซ้�งิ
การิกำาหนดริาคาไอิพีโอิดังิกล่าว	 เป็น
ริาคาที�เหมาะสม	 สอิดคล้อิงิกับปัจจัยพ้�น
ฐานที�แข็่งิแกร่ิงิจากการิเป็นผูู้้เชีู�ยวชูาญ
ด้านธุุริกิจแสงิสว่างิมายาวนาน	 ด้วยผู้ล
ปริะกอิบการิที�โดดเด่น	 ทั�งิในแง่ิริายได้
และความสามาริถืในการิทำากำาไริ	 ริวมถ้ืงิ
ศักยภาพการิเติบโตในอินาคตจากการิ
ลงิทนุภายหลงัิการิไดรั้ิบเงิินริะดมทุนจากไอิ
พีโอิครัิ�งินี�	 จ้งิมั�นใจว่า	 ITTHI	 จะเป็นหลัก
ทรัิพย์ที�ได้รัิบการิตอิบรัิบที�ดีจากนักลงิทุน"	
นายกิตติชัูย	กล่าว

เคาะราคาไอำพีโอำ 3 บาท์ เคาะราคาไอำพีโอำ 3 บาท์ 
เสนอำขายเสนอำขาย 14-16 มี.ค.  14-16 มี.ค. 
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นายกิตติชัูย	 กล่าวทิ�งิท้ายว่า	 กริะแสตอิบริับจากการินำาเสนอิ
ข้่อิมูล	(Roadshow)	ให้กับนักลงิทุนใน	จังิหวัดกรุิงิเทพมหานคริ	
ได้รัิบความสนใจเป็นอิย่างิมาก	ด้วยการิริะดมทุนไอิพีโอิในครัิ�งินี�
จะชู่วยเพิ�มศักยภาพการิเติบโตที�สามาริถืนำาพาบริิษััทฯ	ให้เติบโต
อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิและยั�งิย้น

ด�านนายธีนเสฏฐ์ อำัครบุญญาพัฒน์ ประธีานเจำ�าหน�าท์ี่
บรหิาร บรษัิัท์ อำทิ์ธิีฤท์ธ์ิี ไนซ์่ คอำร์ปอำเรช่ััน จำำากดั (มหาชัน) 
หรอืำ ITTHI	เปิดเผู้ยว่าเงิินที�ได้จากการิริะดมทนุในครัิ�งินี�	จะใชู้เป็น
เงินิทนุหมนุเวยีนในการิปริะกอิบกจิการิ	ให้เกดิปริะโยชูน์สงูิสดุต่อิ
กิจการิ	ภายในปี	2566-2567	ริอิงิริับการิเติบโตข่อิงิ	ITTHI	เพิ�ม
ความน่าเชู้�อิถื้อิริวมถื้งิเพิ�มศักยภาพในการิแข่่งิข่ัน

สำาหรัิบผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้าส่อิงิสว่างิ	 เป็นหน้�งิในอุิตสาหกริริมที�
มีความเกี�ยวโยงิกับอุิตสาหกริริมก่อิสร้ิางิ	 ซ้�งิฐานลูกค้าหลัก
ข่อิงิบริิษััท	 ได้แก่	 ผูู้้พัฒนาอิสังิหาริิมทรัิพย์เพ้�อิอิยู่อิาศัย	 เชู่น	
คอินโดมเินียมและโคริงิการิบา้นจัดสริริ	ริวมถ้ืงิ	อิาคาริทกุปริะเภท	
เชู่น	 ศูนย์การิค้า	 อิาคาริสำานักงิาน	 โชูว์รูิม	 ร้ิานค้า	 ร้ิานอิาหาริ	
โริงิงิานอุิตสาหกริริม	โริงิพยาบาล	โริงิแริม	โริงิเรีิยน	คลังิสินค้า	
สนามบิน	 ริวมถ้ืงิพฤติกริริมผูู้้บริิโภคทั�วไปที�ต้อิงิการิเปลี�ยนมา

เล้อิกใชู้ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีคุณภาพดีกว่า	 ปริะหยัดพลังิงิานมากกว่า	
หร้ิอิมรูีิปแบบสวยงิามกวา่	และการิซ้�อิเพ้�อิทดแทนข่อิงิเดิมที�ชูำารุิด
หร้ิอิหมดอิายุ	ดังินั�น	การิเติบโตและการิเปิดตัวโคริงิการิใหม่ข่อิงิ
ผูู้้ปริะกอิบการิในกลุ่มอุิตสาหกริริมดังิกล่าวจ้งิเป็นปัจจัยบวกที�ส่งิ
ผู้ลต่อิการิข่ยายตัวข่อิงิผู้ลปริะกอิบการิข่อิงิบริิษััทในฐานะที�บริิษััท
ดำาเนินธุุริกิจจัดจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์โคมไฟฟ้าแสงิสว่างิอิย่างิคริบ
วงิจริ

ส่วนผู้ลิตภัณฑ์์ฆ่่าเชู้�อิปริะเภทแอิลกอิฮอิล์ข่อิงิบริิษััทส่วนใหญ่
เป็นการิจำาหน่ายแก่ลูกค้าปลายทางิ	ซ้�งิเป็นผูู้้ใชู้โดยตริงิเน้�อิงิจาก
ในปัจจุบันมีชู่อิงิทางิการิจัดจำาหน่ายที�สามาริถืเข้่าถ้ืงิผูู้้บริิโภค
โดยตริงิไดส้ะดวกริวดเริว็	ซ้�งิอุิตสาหกริริมข่อิงิผู้ลติภัณฑ์์ดังิกล่าว
เติบโตอิย่างิก้าวกริะโดดจากสถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดข่อิงิไวรัิส
โคโรินา	("COVID-19")		

สำาหรัิบภาพริวมผู้ลการิดำาเนินงิานในชู่วงิ	3	ปีที�ผู่้านมา	(ปี	2563	
–	2565)	กลุ่มบริิษััทมีริายได้จากการิข่ายและให้บริิการิ	 	231.21	
ล้านบาท	และ	216.02	ล้านบาท	และ	226.93	ล้านบาท	ตามลำาดับ			
โดยบริิษััทมีริายได้หลักจากการิจัดจำาหนา่ยอุิปกริณ์อิิเล็กทริอินกิส์
ในสัดส่วนปริะมาณร้ิอิยละ	73.80	–	98.22	ข่อิงิริายได้ริวม	และ
ริายได้จากการิผู้ลิตและจำาหนา่ยผู้ลิตภัณฑ์์แอิลกอิฮอิล์ฆ่่าเชู้�อิ	ซ้�งิ
ปริะกอิบด้วย	แอิลกอิฮอิล์ชูนดินำ�าและชูนดิเจล	ซ้�งิบริิษััทได้รัิบสิทธิุ�
ในการิจัดจำาหนา่ยจากคู่ค้าในแบรินด์	UNIONCLEAN	โดยบริิษััทมี
ริายได้จากการิผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์แอิลกอิฮอิล์ฆ่่าเชู้�อิ	ใน
สัดส่วนปริะมาณร้ิอิยละ	1.36	-	25.58	ข่อิงิริายได้ริวม
โดยมีกำาไริสุทธิุอิยู่ที�	18.49	ล้านบาท	15.04	ล้านบาท	21.15	ล้าน
บาท	และคดิเป็นอัิตริากำาไริสุทธิุร้ิอิยละ	7.95	ริอ้ิยละ	6.94	ริอ้ิยละ	
9.28	ตามลำาดับ	โดยในปี	2565	แนวโน้มภาพริวมข่อิงิธุุริกิจกลุ่ม
อิสังิหาริิมทรัิพย์และกลุ่มรัิบเหมาก่อิสร้ิางิที�ฟ้�นตัวอิย่างิค่อิยเป็น
ค่อิยไป	ภายหลังิสถืานการิณ์	COVID-19	 ที�ผู่้อินคลายลงิ	ทำาให้
ยอิดการิจัดจำาหน่ายอุิปกริณ์อิิเล็กทริอินิกส์ในปี	 2565	 เท่ากับ
จำานวน	223.83	ล้านบาท	เพิ�มข้่�นร้ิอิยละ	10.74	เม้�อิเทียบ
กับปี	2564

เคาะราคาไอำพีโอำ 3 บาท์ เคาะราคาไอำพีโอำ 3 บาท์ 
เสนอำขายเสนอำขาย 14-16 มี.ค.  14-16 มี.ค. 
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บริิษััทในเคร้ิอิ	JMT	จับม้อิ	BAANIA	บา
เนีย	 (ปริะเทศไทย)	 ริ่วมกันพัฒนาริะบบ
ปริะเมินมูลค่าสินทรัิพย์แบบดิจิทัล	 เพ้�อิ
ลดต้นทุนเวลา	 เสริิมปริะสิทธิุภาพการิ
ปริะเมิน	และยกริะดับการิให้บริิการิลูกค้า	
ทั�งิริายย่อิย	และกลุ่มสถืาบันการิเงิิน	ได้
เล่มปริะเมินพร้ิอิมใชู้ภายใน	2	ชัู�วโมงิ

“ทรูิ	แวลูเอิชัู�น”	และ	“เค.ที.แอิพไพริซัล”	
บริิษััทปริะเมินมูลค่าสินทรัิพย์	 ในเคร้ิอิ	
JMT	 ผูู้้นำาด้านการิติดตามและบริิหาริ
หนี�ด้อิยคุณภาพข่อิงิปริะเทศไทย	 จับ
ม้อิ	 “บาเนีย”	 บริิษััทเทคโนโลยีที�พัฒนา	
Big	 Data	 และแพลตฟอิร์ิมเกี�ยวกับ
ธุุริกิจ	 อิสังิหาริิมทรัิพย์ชัู�นนำา	 ร่ิวมยก
ริะดับงิานบริิการิ	และเสริิมปริะสิทธิุภาพ
ธุุริกิจ	ด้วยเทคโนโลยี	AI	และ	Machine	
Learning	 ตอิบโจทย์กลุ่มภาคธุุริกิจ
อิสังิหาริิมทรัิพย์และการิเงิิน
	
คุณิรุ่งทิ์วา ตังคโนภาส ประธีาน
บริหาร บริษััท์ ท์ร้ แวล้เอำช่ััน จำำากัด	
เปิดเผู้ยว่า	 “ปัจจุบันการิผู้ลิตบุคลากริ
ด้านการิปริะเมินมูลค่าทรัิพย์สินจาก
สถืาบันการิศ้กษัาต่างิๆ	 ลดน้อิยลงิ	 ดังิ
นั�นเม้�อิบริิษััท	ทรูิ	แวลูเอิชัู�น	และ	บริิษััท	
บาเนีย	 จับม้อิกัน	 นำาเอิาริะบบ	AI	 ผู้สม
ผู้สานกับการิปริะเมินมูลค่าทรัิพย์สิน	จ้งิ
เข้่ามาเติมเต็มการิข่าดแคลนบุคลากริ
ด้านปริะเมนิมลูค่าทรัิพย์สิน	เพริาะงิานจะ
อิอิกมาริวดเร็ิวตามจำานวนที�ปริาริถืนา”

ด�าน คุณิภัลลวี จำงตั�งสัจำธีรรม 
ประธีานบริหาร บริษััท์ เค.ที์.แอำพ
ไพรซั่ล จำำากัด กล่าวว่า	 “ความร่ิวม
ม้อิข่อิงิบริิษััท	 เค.ที.	 แอิพไพริซัล	 กับ	
บริิษััท	 บาเนีย	 ในครัิ�งินี�	 ถ้ือิเป็นก้าวใหม่
ในธุุริกิจการิปริะเมินมลูค่าทรัิพย์สิน	เพ้�อิ
ตอิบรัิบกับเทรินด์ยุคดิจิทัล	 การินำา	 AI	
และ	Machine	 Learning	 ริวมถ้ืงิด้าน
ข้่อิมูลอิสังิหาริิมทรัิพย์ข่นาดใหญ่	 (BIG	
DATA)	 และข้่อิมูลแผู้นที�ที�เชู้�อิถ้ือิได้จาก
บาเนีย	 มาปริะกอิบกับความรู้ิ	 ความ
เชีู�ยวชูาญ	และปริะสบการิณ์ด้านปริะเมิน	
ข่อิงิ	 เค.ที.	 แอิพไพริซัล	 ถ้ือิเป็นอีิกมิติ
ใหม่ในการิผู้สานข้่อิมูล	 วิธีุการิปริะเมิน	
และเทคโนโลยีขั่�นสูงิเข้่าด้วยกัน	 ทำาให้
สามาริถืเพิ�มปริะสิทธิุภาพในการิปริะเมิน
มูลค่าทรัิพย์สิน	 ทั�งิในเร้ิ�อิงิข่อิงิความ
ริวดเร็ิวในการิอิอิกเล่มปริะเมนิ	และความ
น่าเชู้�อิถ้ือิข่อิงิที�มาริาคาปริะเมิน”

ด�าน คุณิสิภวิชั ธีำารงวราภรณ์ิ 
ประธีานเจำ�าหน�าท่ี์บริหาร บริษััท์ 
บาเนีย (ประเท์ศิไท์ย) จำำากัด กล่าว
ถ้ืงิการิร่ิวมม้อิในครัิ�งินี�ว่า	 “การิพัฒนา
งิานด้านปริะเมินมูลค่าสินทรัิพย์ที�ได้
มาตริฐานมีความสำาคัญต่อิการิให้
บริิการิงิานปริะเมินมูลค่าสินทรัิพย์
ข่อิงิไทย	 โดยริะบบเทคโนโลยี	 AI	 และ	
Machine	Learning	ที�บาเนยีร่ิวมพัฒนา
ในครัิ�งินี�นับเป็นอีิกก้าวสำาคัญด้าน
นวัตกริริมที�มาตอิบโจทย์กลุ่มภาคธุุริกิจ
อิสังิหาริิมทรัิพย์และการิเงิิน	เพ้�อิ

เป้าหมายในการิชู่วยลดต้นทุนค่าใชู้จ่าย
และเวลาในการิดำาเนินงิาน	 ลดการิซำ�า
ซ้อินในการิหาข้่อิมูลและการิทำาริายงิาน	
ไม่เพียงิเท่านั�นการินำา	Big	Data	ข่อิงิบา
เนียมาปริะกอิบกับความเชีู�ยวชูาญข่อิงิ
นักปริะเมินจากทั�งิ	 2	 บริิษััท	 ทำาให้ชู่วย
เติมเต็มปริะสิทธิุภาพข่อิงิการิปริะเมิน
มูลค่าสินทรัิพย์ที�ได้มาตริฐานและมี
ปริะสทิธิุภาพสงูิ	ที�สำาคัญเป็นการิชูว่ยยก
ริะดับการิบริิการิและสร้ิางิความเชู้�อิมั�น
ให้กับกลุ่มลูกค้าข่อิงิทรูิ	 แวลูเอิชัู�น	 และ	
เค.ที.แอิพไพริซัล	 ทั�งิในเร้ิ�อิงิข่อิงิความ
ริวดเร็ิวในการิบริิการิอิอิกเล่มริาคา
ปริะเมนิและความนา่เชู้�อิถ้ือิข่อิงิเล่มริาคา
ปริะเมิน”

“สำาหรัิบแผู้นงิานในอินาคต	บริิษััทฯ	
มีแผู้นพัฒนาและข่ยายการิบริิการิให้
คริอิบคลุมทุกภาคส่วนข่อิงิธุุริกิจที�
เกี�ยวข้่อิงิกับอิสังิหาริิมทรัิพย์และการิ
เงิินข่อิงิปริะเทศไทย	 เพ้�อิร่ิวมกันผู้ลัก
ดันริะบบปริะเมินมูลค่าสินทรัิพย์ไทยให้
ได้มาตริฐานในริะดับสากล”	 คุณสิภวิชู	
กล่าวปิดท้าย

นักปริะเมินและกลุ่มบริิษััทภาค
อิสังิหาริิมทรัิพย์ที�ต้อิงิการิเพิ�ม
ปริะสิทธิุภาพการิปริะเมนิ	ลดต้นทนุเวลา	
และค่าใชู้จ่าย	 ไปพร้ิอิมกับยกริะดับการิ
ให้บริิการิลูกค้า	 เตรีิยมพบกับการิเปิด
ตัวอิย่างิเป็นทางิการิข่อิงิริะบบปริะเมิน
มูลค่าสินทรัิพย์ได้เร็ิว	ๆ	นี�

จัำบมือำ BAANIA จัำบมือำ BAANIA 
มุ่งส้่การเป็น มุ่งส้่การเป็น Digital Appraisal Digital Appraisal 

แห่งแรกในไท์ย แห่งแรกในไท์ย 
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ITC	 ผู้น้กกำาลังิพันธุมิตริชัู�นนำา	 “หนาน
จิงิ	 เจียเป่ย	 เพ็ทแคร์ิ	 โปริดักส์”	บริิษััทนำา
เข้่าและจัดจำาหน่ายสินค้าข่อิงิสัตว์เลี�ยงิ
จากปริะเทศจีน	 เตรีิยมส่งิสินค้าแบรินด์	
Bellotta,	Marvo	 และ	 ChangeTer	 บุก
ตลาดจีนทั�งิอิอินไลน์และอิอิฟไลน์	ตอิกยำ�า
ความเป็นผูู้้นำาธุุริกิจรัิบจ้างิผู้ลิตอิาหาริ
สัตว์เลี�ยงิ	(OEM)		ชููกลยุทธ์ุ	Pet	Centric	
มัดใจคนรัิกสัตว์เลี�ยงิ

นายพิชิัตชััย วงศ์ิปิยะ ประธีาน
เจำ�าหน�าท่ี์บริหาร บริษััท์ ไอำ-เท์ล 
คอำร์ปอำเรช่ััน จำำากัด (มหาชัน) หรือำ 
ITC	เผู้ยว่า	บริิษััท	หนานจิงิ	เจียเป่ย	เพ็ท
แคร์ิ	 โปริดักส์	จำากัด	 เป็นตัวแทนแต่เพียงิ
ผูู้้เดียวในการิจัดจำาหน่ายสินค้าอิาหาริ
แมวและสุนัข่ทั�งิ	3	แบรินด์ข่อิงิ	ITC	ได้แก่	
Bellotta,	Marvo	และ	ChangeTer		เพ้�อิ
ข่ยายธุุริกิจและสร้ิางิการิรัิบรู้ิเกี�ยวกับ
แบรินด์ข่อิงิ	 ITC	 ให้เป็นที�รู้ิจักอิย่างิกว้างิ
ข่วางิมากข้่�นในตลาดจีน	ผู่้านชู่อิงิทางิการิ
ข่ายทั�งิในโซเชีูยลมีเดีย	 ส้�อิอิอินไลน์หลัก
ในจีน	 และเว็ปไซต์วิดิโอิ	 เชู่น	 TikTok,	
Wechat,	เป็นต้น	เพ้�อิตอิบสนอิงิไลฟ์สไตล์
การิเสพส้�อิและพฤติกริริมการิจับจ่าย
ใชู้สอิยข่อิงิผูู้้บริิโภคจีนในยุคดิจิทัล	ข่ณะที�
ชู่อิงิทางิอิอิฟไลน์	 จะเน้นการิทำาแฟลกชูิฟ
สโตร์ิ		เพ้�อิกริะจายตามหัวเม้อิงิใหญ่ๆ	ใน
จีน	ตลอิดจนเข้่าร่ิวมงิานแฟร์ิสำาคัญอิย่างิ	
The	One	Pet	Show,	Pet	Expo	และ	Pet	
Fair	Asia	เป็นต้น

“ความร่ิวมม้อิกันครัิ�งินี�นับเป็นก้าวที�
สำาคัญข่อิงิไอิ-เทลในปริะเทศจีน	นอิกจาก
กลยุทธ์ุเร้ิ�อิงิการิรัิบจ้างิผู้ลิตให้กับแบรินด์
ต่างิปริะเทศชัู�นนำาและลูกค้าในปริะเทศจีน
แล้ว	 เริายังิมุ่งิเจาะตลาด	 e-commerce	
ที�มอัีิตริาการิเติบโตอิย่างิริวดเร็ิวและใชู้กัน
อิย่างิแพร่ิหลายมากข้่�นเร้ิ�อิยๆ	 เริามั�นใจ
ว่า	 ความเชีู�ยวชูาญด้านการิตลาดและ
ปริะสบการิณ์ข่อิงิบริิษััท	หนานจิงิ	เจียเป่ย
จะสามาริถืชู่วยผู้ลักดันให้ไอิ-เทลเป็นที�รู้ิจัก
อิย่างิกว้างิข่วางิและเติบโตในจีนได้แบบ
ริอิบด้านมากข้่�น	 และคาดว่าภายใน	 5	 ปี	
จะสามาริถืนำาสินค้าภายใต้แบรินด์ข่อิงิเริา
มากกว่า	70	ริายการิสร้ิางิยอิดข่ายค้าปลีก
ได้มากกว่า	1,000	ล้านบาท”

นายแจ็ำคสัน ว้ ผู้้�จัำดการท่ั์วไป บริษััท์ 
หนานจิำง เจีำยเป่ย เพ็ท์แคร์ โปรดักส์ 
จำำากัด	กล่าวว่า	บริิษััทฯ	มีความยินดีเป็น
อิย่างิยิ�งิที�ได้รัิบความไว้วางิใจจาก	ITC	ให้
เป็นผูู้้จัดจำาหน่ายสินค้าทั�งิ	 3	 แบรินด์	 ใน
ปริะเทศจีน	โดยบริิษััทฯ	ตั�งิเป้าจะเริิ�มนำาเข้่า
และทำาการิตลาดเพ้�อิสร้ิางิการิรัิบรู้ิเกี�ยว
กับแบรินด์ข่อิงิ	 ITC	 ภายใต้แนวคิด	 Pet	

Centric	 หร้ิอิการิให้ความสำาคัญกับสัตว์
เลี�ยงิในการิคิดและผู้ลิตอิาหาริให้ตอิบโจทย์
ตริงิใจ	 โดยวางิแผู้นว่าจะเริิ�มนำาเข้่าและจัด
จำาหน่ายสินค้าภายในชู่วงิคร้ิ�งิปีแริกข่อิงิปี
นี�	นอิกจากนี�	ยังิมีความร่ิวมม้อิครัิ�งิพิเศษั
เพ้�อิคิดค้นและพัฒนาสินค้าอิาหาริและข่นม
สำาหรัิบน้อิงิหมา	 น้อิงิแมวสูตริพิเศษัที�จะ
เปิดตัวและจำาหน่ายเฉพาะปริะเทศจีนภาย
ใต้แบรินด์ทั�งิ	3	ข่อิงิ	ITC	อีิกด้วย

นายพิชิูตชัูย	 กล่าวเพิ�มเติมว่า	 สำาหรัิบปี	
2565	ยอิดข่ายริวมข่อิงิ	ITC	ในปริะเทศจีน
อิยู่ที�	3.3	เปอิร์ิเซ็นต์จากยอิดข่ายทั�งิหมด
ในปี	 2022	 โดยตั�งิเป้ายอิดข่ายในจีน
เติบโตเป็น	5.8	เปอิร์ิเซนต์ภายในปี	2568	
หร้ิอิคิดเป็นอิัตริาการิเติบโตเฉลี�ยที�	 38.5	
เปอิร์ิเซนต์ต่อิปี	 ซ้�งิถ้ือิว่าเป็นการิเติบโต
เร็ิวกว่าตลาดถ้ืงิเก้อิบ	 2	 เท่า	 ข่ณะที�ภาพ
ริวมธุุริกิจ	 ITC	 ปีนี�	 มีอัิตริาการิเติบโตข้่�น
กว่า	47.4	เปอิร์ิเซ็นต์จากปี	2564	ซ้�งิสวน
ทางิกับสถืานการิณ์ข่อิงิอุิตสาหกริริมการิ
ส่งิอิอิกข่อิงิไทยที�ชูะลอิตัวลงิในไตริมาส
สุดท้ายข่อิงิปี	 2565	 แสดงิให้เห็นถ้ืงิ
ศักยภาพข่อิงิ	ITC	ที�สามาริถืทำาผู้ลงิานได้
อิย่างิยอิดเยี�ยม	และเริามคีวามเชู้�อิมั�นว่าจะ
สามาริถืเติบโตข้่�นได้ตามที�เริาตั�งิเป้าหมาย
ไว้ที�	 15	 เปอิร์ิเซ็นต์	 ต่อิปี	และกลยุทธ์ุการิ
ข่ยายธุุริกิจในปริะเทศจีน	 จะเป็นอีิกส่วน
สำาคัญที�ขั่บเคล้�อิน	ITC	ให้ไปต่อิข้่างิหน้าได้
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ

 หนานจิำง เจีำยเป่ย เพ็ท์แคร์ โปรดักส์  หนานจิำง เจีำยเป่ย เพ็ท์แคร์ โปรดักส์ 
เดินหน�ารุกตลาดจีำนเต็มส้บเดินหน�ารุกตลาดจีำนเต็มส้บ
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SAPPEเตรีิยมเปิดตัวสินค้าใหม่	 ภายใต้
แบรินด์อิินหยางิ	เพิ�มในปีนี�	เพ้�อิตอิบโจทย์
ผูู้้บริิโภคให้มีสุข่ภาพที�ดียิ�งิข้่�น	หลังิ	
เซ็ปเป้	x	ตะข่าบ	เปลี�ยนชู้�อิใหม่เป็น	
“เซ็ปเป้	อิินหยางิ”	

จากความสำาเร็ิจข่อิงิเคร้ิ�อิงิด้�มสมุนไพริ
แบบข่วดช็ูอิตแบรินด์	 “เซ็ปเป้	 x	 ตะข่าบ”	
ตัวชู่วยบริริเทาอิาการิริะคายคอิ	 ซ้�งิได้รัิบ
การิตอิบรัิบอิย่างิดีจากผูู้้บริิโภคตลอิดชู่วงิ
ที�ผู่้านมา	วันนี�	“เซ็ปเป้	x	ตะข่าบ”	เปลี�ยนชู้�อิ
ใหมเ่ป็น	“เซป็เป้	อิินหยางิ”	ที�มาพริอ้ิมดีไซน์
โลโก้ใหม่	 แต่ส่วนผู้สมและสริริพคุณจัด
เต็มเหมอ้ินเดิม	ไอิเท็มสุดฮิตที�ชู่วยบริริเทา
อิาการิริะคายคอิได้อิย่างิมีปริะสิทธิุภาพ	
ด้�มแล้วโล่งิคอิในข่วดเดยีว	มฤีทธิุ�เย็น	ชู่วย
ดับร้ิอินในร่ิางิกาย	แย้มเตรีิยมเปิดตัวสินค้า
ใหมภ่ายใต้แบรินด์อิินหยางิเพิ�มเติมภายใน
ปีนี�	เพ้�อิตอิบโจทย์ผูู้้บริิโภคให้มีสุข่ภาพที�ดี
ยิ�งิข้่�น	
	
นางสาวปยิจิำต รักอำริยะพงศิ ์ประธีาน
เจำ�าหน�าท่ี์บริหาร บริษััท์ เซ็่ปเป้ จำำากัด 
(มหาชัน) หรือำ SAPPE	 เปิดเผู้ยว่า	
ศาสตร์ิการิดูแลสุข่ภาพด้วยสมุนไพรินับ
เป็นที�นิยมทุกยุคสมัย	 เพริาะนอิกจากเป็น
ผู้ลิตภัณฑ์์ธุริริมชูาติ	 ยังิเห็นผู้ลในการิ
บริริเทา	 ดูแลสุข่ภาพอีิกด้วย	ปริะเทศไทย
มคีวามหลากหลายข่อิงิสมุนไพริที�สามาริถื
นำามาผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์สมุนไพริเยอิะมาก	
เห็นได้จากตลาดผู้ลิตภัณฑ์์สมุนไพริในไทย

ปี	2564	มีมูลค่าสูงิถ้ืงิ	4.5	หม้�นล้านบาท	
และคาดการิณ์ว่าจะเติบโตเพิ�มข้่�นทุกๆ	 ปี	
โดยจะมีมูลค่าตลาดสูงิถ้ืงิ	6	หม้�นล้านบาท
ภายในปี	 2569	 ทั�งินี�	 จุดเปลี�ยนที�สำาคัญ
ค้อิการิแพร่ิริะบาดข่อิงิโควดิ-19		และผู้ลก
ริะทบจากฝุุ่่น	 PM2.5	 ที�ทำาให้ผูู้้บริิโภคหัน
มาสนใจดูแลสุข่ภาพเพิ�มมากข้่�น	 (อ้ิางิอิิงิ
ข้่อิมูลจาก	Euromonitor)		

หลังิจากที�เริาเปิดตัว	 “เซ็ปเป้	 x	 ตะข่าบ”	
เคร้ิ�อิงิด้�มสมุนไพริแบบข่วดช็ูอิตเม้�อิเก้อิบ	
2	ปีที�แล้ว	ก็ได้รัิบการิตอิบรัิบจากผูู้้บริิโภค
เป็นอิย่างิดี	 ในการิเป็นตัวชู่วยบริริเทา
อิาการิริะคายคอิ	 ยิ�งิในชู่วงิที�สถืานการิณ์
การิแพร่ิริะบาดข่อิงิโควดิ-19	บวกกบัภาวะ
ฝุุ่่น	 PM2.5	 ที�ส่งิผู้ลด้านสุข่ภาพและทำาให้
ริะคายคอิ	 ยิ�งิเห็นได้ชัูดถ้ืงิความต้อิงิการิ
และปริะโยชูน์ข่อิงิผู้ลิตภัณฑ์์ดังิกล่าว	 ที�
ชู่วยให้ผูู้้บริิโภคบริริเทาอิาการิริะคายคอิ
ดีข้่�นได้จริิงิ	 เซ็ปเป้เป็นบริิษััทผูู้้ผู้ลิตสินค้า
นวัตกริริมอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	มอิงิเหน็โอิกาสใน
การิต่อิยอิดผู้ลติภัณฑ์์ในกลุ่มนี�เพิ�มมากข้่�น	
จ้งิเปลี�ยนชู้�อิแบรินด์เป็น	“เซป็เป้	อิินหยางิ”	
เพ้�อิเตรีิยมข่ยายสินค้าอ้ิ�นๆ	ภายใต้แบรินด์
ใหม่นี�	 โดยเป็นกลุ่มแบรินด์ที�เริาด้งิความ
โดดเด่นและคุณปริะโยชูน์จากสมุนไพริเป็น
หลักจะคิดค้นสร้ิางิสริริค์มานำาเสนอิให้ผูู้้
บริิโภคต่อิไป			

“เซ็ปเป้	อิินหยางิ	มีส่วนปริะกอิบเหมอ้ินเดิม	
เป็นสูตริเดิมกับ	“เซ็ปเป้	x	ตะข่าบ”	ที�ผู้ลิต

จากสมุนไพริค้อิ	 หล่อิฮั�งิก๊วย	 ชูะเอิมเทศ	
มะนาว	และมะข่ามป้อิม	ที�ชู่วยให้คอิโล่งิ	ชุู่ม
คอิ	และมีฤทธิุ�เย็น	ชู่วยดับร้ิอินในร่ิางิกาย	
ริสชูาติเดิมที�ทุกคนชู้�นชูอิบ	 จิบทุกวันจน
ล้มไปเลยว่ามีเสมหะ	 ในรูิปแบบข่อิงิข่วด
แก้วช็ูอิต	ดีไซนใ์หม	่ข่นาด	50	มล.	ในริาคา
ข่วดละ	 29	บาท	 ตั�งิเป้ายอิดข่ายในปีแริก
ไม่ตำ�ากว่า	100	ล้านบาท	เจาะกลุ่มผูู้้บริิโภค	
Pre-aging	วัย	45	ปีข้่�นไป	และผูู้้ที�มปัีญหา
จากอิาการิริะคายคอิที�กำาลังิมอิงิหาตัว
ชู่วยเป็นผู้ลิตภัณฑ์์จากสมุนไพริ	 สามาริถื
ติดตามริายละเอีิยดผู่้านชู่อิงิทางิอิอินไลน์	
Facebook:	เซ็ปเป้	อิินหยางิ	และ	Shopee:	
Sappe	Official	 Store”	 นางิสาวปิยจิต	
กล่าว	

 เตรียมเปิดตัวสินค�าใหม่ เตรียมเปิดตัวสินค�าใหม่
ภายใต�แบรนด์อิำนหยาง ภายใต�แบรนด์อิำนหยาง เพ่ิมในปีนี�เพ่ิมในปีนี�
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4	หุ้นใหญ่	SSSC	ข่ายหุ้น	33,062,400	หุ้น	คิดเป็น	5.17%	ให้	วันชัูย	สยามสตีลกรุ๊ิป	,	ไม่มีผู้ลกริะทบต่อิการิบริิหาริงิานและโคริงิสร้ิางิ
การิจัดการิข่อิงิบริิษััท

บริษััท์ ศ้ินย์บริการเหล็กสยาม จำำากัด (มหาชัน) SSSC	เปิดเผู้ยว่า	บริิษััทฯ	ข่อิชีู�แจงิสรุิปการิซ้�อิข่ายหุ้นข่อิงิบริิษััท	ผู่้าน
ริะบบการิซ้�อิข่ายข่อิงิตลาด	หลักทรัิพย์ข่อิงิกลุ่มผูู้้ถ้ือิหุ้นริายใหญ่	เม้�อิวันที�	9	มีนาคม	2566	จำานวนริวม	33,062,400	หุ้น	คิดเป็น
ร้ิอิยละ	5.17	ข่อิงิหุ้นบริิษััทที�	จำาหน่ายได้แล้วทั�งิหมด	ให้แก่	บริิษััท	วันชัูย	สยามสตีลกรุ๊ิป	จำากัด	

ผูู้้ถ้ือิหุ้นริายใหญ่	SSSC	ที�เสนอิข่ายครัิ�งินี�	ปริะกอิบด้วย	นายวันชัูย	คุณานันทกุล	นางิอิริชูริ	คุณานันทกุล	
ภริริยานายวันชัูย	คุณานันทกุล,นายสุริพล	คุณานันทกุล	,	นายสิทธิุชัูย	คุณานันทกุล		โดยส่งิผู้ลให้		
บริิษััท	วันชัูย	สยามสตีลกรุ๊ิป	จำากัด	ถ้ือิหุ้น	SSSC	จำานวน	5.17%

ทั�งินี�	การิเปลี�ยนแปลงิการิถือ้ิหุน้ดงัิกล่าวข้่างิต้น	ไม่มผีู้ลกริะทบต่อิการิบริหิาริงิานและโคริงิสร้ิางิการิจดัการิข่อิงิบริษิัทั	และไม่เข้่าเกณฑ์์
มาตริา	258	พริบ.	หลักทริัพย์และตลาดหลักทริัพย์	พ.ศ.	2535	และไม่ได้เข่้าเกณฑ์์ในการิทำา	Tender	Offer

ขายหุ�น 5.17% ขายหุ�น 5.17% 
ให� ให� วันชััย สยามสตีลกรุ�ปวันชััย สยามสตีลกรุ�ป
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กรุิงิศริเีฟิร์ิสชู้อิยส	์รุิกข่ยายตลาดบตัริเคริดติ
และสินเชู้�อิส่วนบุคคลไทยต่อิเน้�อิงิ	 เร่ิงิเจาะ
ฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่ินใหม่	พร้ิอิมต่อิยอิดปรัิบ
ภาพลักษัณ์แบรินด์ในแนวคิด	 “เป็นตัวเอิงิได้
เต็มที�	 กับทุกไลฟ์สไตล์ที�ใชู่”	 เปิดตัวแบรินด์
พรีิเซ็นเตอิร์ิคนล่าสุด	 ‘พีพี-กฤษัฏ์์	 อิำานวย
เดชูกริ’	 หวังิด้งิดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 ชููจุด
เด่นสิทธิุปริะโยชูน์บัตริ	บริิการิ	 และโปริโมชัูน
หลากหลาย	ใชู้งิานง่ิาย	สะดวกสบาย	ผู่้านชู่อิงิ
ทางิดิจิทัล	ตอิบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่ินใหม่	ตั�งิ
เป้ายอิดสมัคริบัตริใหม่เติบโต	10%	
ภายในปี	2566

นางสาวพัท์ธ์ีหทั์ย กุลจัำนท์ร์ กรรมการ
ผู้้�จัำดการใหญ่ บริษััท์ อำยุธียา แคปปิตอำล 
เซ่อำร์วิสเซ่ส จำำากัด	ผูู้้ให้บริิการิบตัริเคริดติ
และสินเชู้�อิส่วนบุคคลแบรินด์กรุิงิศรีิเฟิร์ิส
ชู้อิยส์	 กล่าวว่า	 “ตลาดบัตริเคริดิตและสิน
เชู้�อิส่วนบุคคลข่อิงิไทยในปีนี�มแีนวโน้มเติบโต	
จากสถืานการิณ์โควิด-19	 ที�คลี�คลายลงิ	 ผูู้้
บริิโภคกลับมาใชู้จ่าย	 ชู่วยกริะตุ้นการิใชู้จ่าย
ผู่้านบัตริ	ข่ณะเดียวกันก็มีการิแข่่งิขั่นสูงิ	โดย
มีผูู้้ปริะกอิบการิริายใหม่	 ๆ	 และมีการิพัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ที�หลากหลาย	 เป็นทางิเล้อิกให้
กับผูู้้บริิโภคมากข่้�น	สำาหรัิบในปีนี�	กรุิงิศรีิเฟิร์ิส
ชู้อิยส์เตรีิยมรุิกตลาดต่อิเน้�อิงิ	 โดยมุ่งิข่ยาย
ฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่ินใหม่	 หร้ิอิคนที�มีไลฟ์
สไตล์ทันสมัย	ซ้�งิเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที�สุดข่อิงิ
เริา	 โดยปีที�ผู่้านมาลูกค้าใหม่ข่อิงิบัตริกรุิงิศรีิ
เฟิร์ิสชู้อิยส์ที�มอีิายุตำ�ากว่า	30	ปี	มีสัดส่วนสูงิ
ถ้ืงิ	50%	และในปีนี�กรุิงิศรีิเฟิร์ิสชู้อิยส์จะรุิกข่
ยายฐานลูกค้าไปที�กลุ่มคนรุ่ินใหม่วัยทำางิาน
ที�มีกำาลังิซ้�อิซ้�งิเป็นกลุ่มที�มีศักยภาพในการิ

เติบโตสูงิมากข้่�น	 โดยเล้อิกให้	 ‘พีพี-กฤษัฏ์์	
อิำานวยเดชูกริ’	 นักแสดงิชู้�อิดังิที�มีไลฟ์สไตล์
โดดเด่นและเป็นที�รู้ิจักในกลุ่มคนรุ่ินใหม	่มาทำา
หน้าที�เป็นแบรินด์พรีิเซ็นเตอิร์ิคนล่าสุดข่อิงิ
กรุิงิศรีิเฟิร์ิสชู้อิยส์”

นายอิธุิป	 ศิลป์พจีการิ	 ผูู้้ชู่วยกริริมการิผูู้้
จัดการิใหญ่	 สายงิานบริิหาริธุุริกิจกรุิงิศรีิ
เฟิร์ิสชู้อิยส์	บริิษััท	อิยุธุยา	แคปปิตอิล	เซอิร์ิ
วิสเซส	จำากัด	กล่าวเสริิมว่า	“หลังิจากที�กรุิงิ
ศรีิ	 เฟิร์ิสชู้อิยส์ได้ปรัิบภาพลักษัณ์แบรินด์
ในปีที�ผู่้านมามีการิอิอิกผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่	 เชู่น	
เอ็ิกซ์ยู	 บัตริเคริดิตดิจิทัล	 เพ้�อิเอิาใจคนรุ่ิน
ใหม่ที�มีไลฟ์สไตล์บนโลกอิอินไลน์และได้รัิบ
การิตอิบรัิบเป็นอิย่างิดี	 ในปีนี�การิส้�อิสาริกับ
คนรุ่ินใหม่อิย่างิต่อิเน้�อิงิเริาจะต้อิงิมีความ
เข้่าใจพฤติกริริมข่อิงิคนกลุ่มนี�ที�มีอิิสริะใน
การิเป็นตัวข่อิงิตัวเอิงิ	มีความหลากหลายสูงิ	
กล้าคิด	 กล้าฝัุ่น	 กล้าลงิม้อิทำา	 และต้อิงิการิ
ผู้ลิตภัณฑ์์ทางิการิเงิินที�มีความหลากหลาย
ตอิบโจทย์ได้ตริงิใจ	กรุิงิศรีิเฟิร์ิสชู้อิยส์จ้งิเปิด
ตัวแบรินด์แคมเปญใหม่ภายใต้แนวคิด	 “เป็น
ตัวเอิงิได้เต็มที�	 กับทุกไลฟ์สไตล์ที�ใชู่”	 และ
สร้ิางิสริริค์โฆ่ษัณาชุูด	 “First	Generation”	
เพ้�อิส้�อิสาริว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน	 มี
ความเชู้�อิหร้ิอิไลฟ์สไตล์อิย่างิไริ	กรุิงิศรีิเฟิร์ิส
ชู้อิยส์พร้ิอิมอิยู่เคียงิข้่างิและให้คุณได้เป็นตัว
เอิงิอิย่างิเต็มที�	 ด้วยจุดเด่นข่อิงิผู้ลิตภัณฑ์์	
บริิการิ	 และปริะสบการิณ์ที�ตอิบโจทย์	 เชู่น	
สมัคริบัตริง่ิายผู่้านม้อิถ้ือิ	 หร้ิอิสมัคริและ
รัิบบัตริทันใจได้ที�สาข่า	 สิทธิุปริะโยชูน์หลาก
หลายตอิบไลฟ์สไตล์ที�แตกต่างิ	 โดยสามาริถื
ติดตามรัิบชูมคลิปโฆ่ษัณาได้ทั�งิทางิโทริทัศน์,	
โซเชีูยลมีเดีย	ริวมทั�งิเว็บไซต์-เฟซบุ๊ก-ยูทูป-
อิินสตาแกริม-TikTok	ข่อิงิกรุิงิศรีิเฟิร์ิส
ชู้อิยส์	 นอิกจากนี� ในชู่วงิเปิดตัว
แคมเปญ	กรุิงิศริเีฟิร์ิสชู้อิยส์
ยังิเตรีิยมโปริโมชัูนสุด
พิเศษัสำาหรัิบลูกค้า
ที�สมัคริบัตริใหม่
สามาริถืเล้อิก
รัิบข่อิงิกำานัล

ตามใจได้เป็นครัิ�งิแริก	หร้ิอิเบิกถือินเงิินสดได้
เคริดิตเงิินค้นสูงิ	ริะหว่างิวันที�	1	มนีาคม	2566	
–	 31	 สิงิหาคม	 2566	 (เง้ิ�อินไข่เป็นไปตามที�
บริิษััทกำาหนด)	 นอิกจากนี�ยังิเอิาใจลูกค้าที�มี
ยอิดใชู้จ่ายผู่้านบัตริไม่ว่าจะกิน-ชู้อิป-เที�ยว	
รัิบเคริดิตเงิินค้นสูงิเม้�อิใชู้จ่ายตามเง้ิ�อินไข่
อีิกด้วย

นางิสาวพัทธ์ุหทัย	กล่าวเพิ�มเติมว่า	“สำาหรัิบ
การิขั่บเคล้�อินธุุริกิจในปีนี�ข่อิงิกรุิงิศรีิเฟิร์ิส
ชู้อิยส์จะมุ่งิเน้น	 การิพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และ
บริิการิทางิการิเงิินใหม่	ๆ 	เพ้�อิตอิบโจทย์ลูกค้า	
โดยภายในปีนี�จะมีผู้ลิตภัณฑ์์ทางิการิเงิิน,	
บริิการิและโปริโมชัูนสุดคุ้มทยอิยอิอิกมาอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ,	 เป็นการิยกริะดับบริิการิเพ้�อิตอิบ
สนอิงิความต้อิงิการิลูกค้าได้อิย่างิคริอิบคลุม
และหลากหลาย	เชู่น	เพิ�มจุดบริิการิย้นยันตัว
ตนที�จุดบริิการิ	“Krungsri	i-CONFIRM”	ริวม
กว่า	 15,000	 จุดทั�วปริะเทศ,	 ลูกค้าสามาริถื
สมัคริผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิบนแอิปได้อิย่างิ
สะดวก	 เป็นต้น	 และการิร่ิวมม้อิกับพันธุมิตริ
ทางิธุุริกิจเพ้�อิเร่ิงิสร้ิางิการิเติบโตทางิธุุริกิจ
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ทั�งินี�	กรุิงิศรีิเฟิร์ิสชู้อิยส์ตั�งิเป้า
ยอิดสมคัริบัตริใหม	่เติบโต	10%	ยอิดริวมข่อิงิ
สินเชู้�อิใหม่และยอิดใชู้จ่ายผู่้านบัตริ	
88,362	ล้านบาท	ภายในปี	2566”

กรุงศิรีเฟิิร์สชั�อำยส์ รุกขยายตลาดบัตร 
ตั�งเป้าปีนี� ยอำดสมัครบัตรใหม่โต 10% 
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SCB	CIO	มอิงิธุนาคาริ	SVB	ปิดกิจการิ	เป็น
ปัญหาเฉพาะตวั	โอิกาสยงัิค่อินข้่างินอ้ิยที�จะ
นำาไปสู่วิกฤตการิเงิิน	แต่	Fed	จะพิจาริณา
ผู้ลการิข้่�นดอิกเบี�ยสะสมต่อิเสถีืยริภาพ
ริะบบการิเงิินมากข้่�น	 แนะนำาริอิปริะเมิน
ปริะสิทธิุภาพมาตริการิข่อิงิธุนาคาริกลางิ
สหรัิฐฯ	 แต่ทยอิยสะสมพันธุบัตริคุณภาพ
สูงิได้

ดร.กำาพล อำดิเรกสมบัติ  ผู้้�อำำานวยการ
อำาวุโส และหัวหน�าที์ม SCB Chief 
Investment Office (SCB CIO) 
ธีนาคารไท์ยพาณิิชัย์  จำำากัด (มหาชัน)	
เปิดเผู้ยว่า	กริณีที�	Silicon	Valley	Bank	
(SVB)	ธุนาคาริในแคลิฟอิร์ิเนยี		ถูืกทางิการิ
สั�งิปิดกิจการินั�น	เป็นปัญหาเฉพาะตัวที�เกิด
จาก	โคริงิสริา้งิฐานลูกค้าที�มกีาริกริะจกุตัว	
(client	base	concentration)	อิยู่ในกลุ่ม
ธุุริกิจร่ิวมลงิทุน	 (Venture	Capital)	และ	
Startup	 ริวมทั�งิมีการิบริิหาริสินทรัิพย์
และหนี�สินที�ผู้ิดพลาด	 (asset/liability	
mismatching)

ในส่วนข่อิงิหนี�สิน	 หร้ิอิเงิินฝุ่าก	 ส่วนใหญ่
เป็นเงิินฝุ่ากริะยะสั�น	 และเป็นดอิกเบี�ย
ลอิยตัว	 เม้�อิต้อิงิเผู้ชิูญกับภาวะดอิกเบี�ย
ข่าข้่�น	 ต้นทุนข่อิงิธุนาคาริ	 SVB	 จ้งิข่ยับ
ข้่�นค่อินข้่างิเร็ิว	ข่ณะที�ฝัุ่�งิสินทรัิพย์	ในชู่วงิ
ดอิกเบี�ยตำ�า	 SVB	 ได้นำาเงิินฝุ่ากกว่า	 9.1	
หม้�นล้านดอิลลาริ	์สริอิ.	ซ้�งิคิดเป็นเก้อิบคร้ิ�งิ
หน้�งิข่อิงิสินทรัิพย์ที�มีอิยู่	 2.09	 แสนล้าน
ดอิลลาร์ิ	สริอิ.	ไปลงิทุนในพันธุบัตริรัิฐบาล
และเอิกชูนริะยะยาว	เม้�อิต้อิงิเผู้ชิูญกับภาวะ
ดอิกเบี�ยข่าข้่�นแบบเร็ิวและแริงิ	ทำาให้อิัตริา
ผู้ลตอิบแทนพันธุบัตริเหล่านี�เร่ิงิตัวข้่�นอิย่างิ

ริวดเร็ิว	 ซ้�งิหมายถ้ืงิริาคาที�ลดลงิอิย่างิ
ริวดเร็ิวเชู่นกัน	 จ้งิทำาให้มูลค่าการิลงิทุน
ลดลงิอิย่างิริวดเร็ิว	กลายเป็นผู้ลข่าดทุนที�
ต้อิงิรัิบรู้ิค่อินข้่างิมาก	 และกริะทบฐานทุน	
ยิ�งิมีการิแห่ถือินเงิินฝุ่าก	ก็ทำาให้	SVB	ต้อิงิ
ข่ายพันธุบัตริเหล่านี�อิอิกมา	 ธุนาคาริจ้งิ
ข่าดทุนส่วนนี�มากข้่�น	จนส่งิผู้ลให้อัิตริาส่วน
ทุนข่อิงิธุนาคาริไมเ่พียงิพอิตามเกณฑ์์ข่อิงิ
ทางิการิสหริัฐฯ	 และถืูกทางิการิสั�งิหยุด
ดำาเนินกิจการิในที�สุด	

อิย่างิไริก็ตาม	 SCB	 CIO	 มีมุมมอิงิว่า	
โอิกาสที�ปริะเด็นปัญหาข่อิงิ	SVB	จะลุกลาม
จนกลายเป็นวิกฤตการิเงิินการิธุนาคาริ
ทั�งิริะบบ	 คล้ายกับที�เคยเกิดข้่�นในสหรัิฐฯ	
ในปี	 2551	 ยังิมีค่อินข้่างิน้อิย	 เน้�อิงิจาก	
ในริอิบนี�	 ปัญหาที�เกิดเป็นปัญหาเฉพาะตัว
ข่อิงิธุนาคาริที�มีเงิินฝุ่ากเติบโตริวดเร็ิวแต่
ฐานกริะจุกตัว	 และมีการินำาเงิินฝุ่ากส่วน
ใหญ่ไปลงิทุนในสินทรัิพย์ที�ให้ดอิกเบี�ย
คงิที�	แต่ริาคาลดลงิเม้�อิในภาวะดอิกเบี�ยข่า
ข้่�น	 แทนที�จะนำาไปปล่อิยสินเชู้�อิ	 ซ้�งิถ้ืาเป็น
ดอิกเบี�ยลอิยตัว	อิย่างิน้อิยริายได้ดอิกเบี�ย
จะเพิ�มข้่�นในชู่วงิดอิกเบี�ยข่าข้่�น

ล่าสุดเม้�อิค้นวันที�	12	ม.ีค.	ที�ผู่้านมา	Fed	ได้
จัดตั�งิ	2	เคร้ิ�อิงิม้อิหลักได้แก่	Systematic	
Risk	Exception	(SRE)	และ	Bank	Term	
Funding	 Program	 (BTFP)	 เพ้�อิเข้่า
มาจัดการิเงิินฝุ่ากข่อิงิลูกค้าข่อิงิ	
SVB	และธุนาคาริที�ถูืกปิดอีิก
แห่งิค้อิ	 Signature	
Bank	 (ในส่วน
ที�เกินกว่า	 2.5	
แสนดอิลลาร์ิ

สหรัิฐฯ	ซ้�งิอิยู่ภายใต้การิคุ้มคริอิงิเงิินฝุ่าก)	
ริวมถ้ืงิดูแลปัญหาสภาพคลอ่ิงิที�อิาจจะเกดิ
ข้่�นในอินาคตกับธุนาคาริพาณิชูย์อ้ิ�นๆ		

ทั�งิ	2	เคร้ิ�อิงิมอ้ิ	นอิกจากจะจัดการิกับปัญหา
เงิินฝุ่ากข่อิงิธุนาคาริที�มปัีญหาเพ้�อิให้มั�นใจ
ว่าผูู้้ฝุ่ากเงิินทุกคนจะสามาริถืถือินเงิินได้	
หร้ิอิในกริณีธุนาคาริที�ถูืกสั�งิปิด	(เชู่น	SVB	
และอีิกธุนาคาริค้อิ	Signature	Bank	 	 ได้
เงิินค้นอิย่างิริวดเร็ิว)	จะยังิชู่วยสร้ิางิความ
เชู้�อิมั�นให้กับผูู้้ฝุ่ากเงิินในสหรัิฐฯ	 เพ้�อิไม่ให้
กลายเป็นปัญหาแห่ถือินเงิิน	 (Bank	 run)	
ตามมา	 โดยธุนาคาริที�เริิ�มมีปริะเด็นสภาพ
คล่อิงิแทนที�จะเอิาพนัธุบัตริหร้ิอิ	MBS	หร้ิอิ
หลักทรัิพย์อ้ิ�นๆ	อิอิกไปข่ายข่าดทนุในตลาด	
สามาริถืนำาเอิามาเป็นหลักปริะกันในการิกู้
ย้มสภาพคล่อิงิเป็นเวลา	1	ปี	เพ้�อิจะเอิาเงิิน
ไปให้ผูู้้ฝุ่ากเงิินที�ต้อิงิการิถือินเงิินค้น

SCB CIO 
มอำงบท์เรียนจำากกรณีิ SVB จำะท์ำาให� Fed 

เร่ิมส่งสัญญาณิข้�นดอำกเบี�ยชั�าลง 
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สำาหริับ	มุมมอิงิดอิกเบี�ยในชู่วงิที�เหล้อิข่อิงิปีนี�		SCB	CIO	เชู้�อิว่า	Fed	จะนำาปริะเด็นริอิยริ้าวที�เกิดข่้�นในริะบบการิเงิินแม้จะมีการิอิุดริอิย
ริ้าวนี�ทัน	มาเป็นปัจจัยที�ใชู้ตัดสินใจในการิปริะชูุม	FOMC	21-22	มี.ค.	โดย	Fed	fund	futures	และตลาดพันธุบัตริ	บ่งิชูี�ว่า	ตลาดเริิ�ม
ปริะเมินว่า	โอิกาสที�	Fed	จะกลับไปข่้�นดอิกเบี�ยแบบเริ็วและแริงิเริิ�มมีน้อิยลงิ	ทั�งินี�	SCB	CIO	ยังิคงิมุมมอิงิ	Fed	ข่้�นดอิกเบี�ย	0.25%	ใน
การิปริะชูุมเด้อิน	มี.ค.	สำาหริับการิข่้�นดอิกเบี�ยคริั�งิต่อิๆ	ไป	เริาวิเคริาะห์เป็น	2	กริณี	ค้อิ

1)	Base	Case	(โอิกาส	80%)	:	มาตริการิ	SRE	และ	BTFP	เข้่ามาจดัการิปัญหาสภาพคล่อิงิสถืาบนัการิเงิินอิย่างิทนัท่วงิท	ีทำาให้	Fed	น่า
จะข่้�นดอิกเบี�ยคริั�งิละ	0.25%	อิีก	1-2	คริั�งิ	ดังินั�น	อิัตริาดอิกเบี�ยนโยบายสูงิสุด	(Terminal	rate)	จะอิยู่ที�	5.25%-5.5%	และคงิดอิกเบี�ย
ไว้ริะดับนี�จนถื้งิปลายปี	2566

2)	Worse	case	(โอิกาส	20%)	:	Fed	ให้นำ�าหนกักบัเสถีืยริภาพริะบบการิเงิินและควบคมุสถืานการิณ์ไว้ได้	แต่ยงัิห่วงิเงิินเฟ้อิที�ลงิชู้า	Fed	
อิาจปริับข่้�นดอิกเบี�ยต่อิเน้�อิงิจน	Terminal	rate	อิยู่ที�	5.75-6%	แต่ในกริณีนี�เริาเชู้�อิว่ามีโอิกาสที�	Fed	อิาจจะต้อิงิลดดอิกเบี�ยลงิในชู่วงิ
คริ้�งิหลังิข่อิงิปี	2566	

กลยุทธุ์การิลงิทุน	ค้อิ	การิลงิทุนในสินทริัพย์เสี�ยงิยังิคงิต้อิงิติดตามว่ามาตริการิ		SRE	และ	BTFP	จะมีปริะสิทธุิภาพในการิจัดการิเริ้�อิงิ
สภาพคล่อิงิข่อิงิภาคธุนาคาริมากน้อิยและริวดเริ็วแค่ไหน	อิย่างิไริก็ดี	SCB	CIO	มอิงิว่า	จากแนวโน้มนโยบายข่อิงิ	Fed	ที�น่าจะเริิ�มเห็น
การิหยดุข่้�นดอิกเบี�ยภายในไตริมาสที�	2	นี�	บวกกบัแริงิข่ายพนัธุบตัริจากสถืาบนัการิเงินิที�มก่ีอินหน้าเริิ�มชูะลอิลงิ	หลงัิจาก	Fed	น่าจะเริิ�ม
เข่้าไปจัดการิกับปัญหาสภาพคล่อิงิข่อิงิสถืาบันการิเงิินที�มีปัญหา	ดังินั�น	เริายังิเชู้�อิว่า	ในชู่วงิคริ้�งิแริกข่อิงิปี	2566	เป็นจังิหวะที�ทยอิย
สะสมพันธุบัตริคุณภาพสูงิ

SCB CIO 
มอำงบท์เรียนจำากกรณีิ SVB จำะท์ำาให� Fed 

เร่ิมส่งสัญญาณิข้�นดอำกเบี�ยชั�าลง 
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อิำนไซ่ด์
Business

ธีนพิริยะ เปิดบ�านต�อำนรับ 
ม.ราชัภัฏเชีัยงราย 

เข�าศ้ิกษัาด้งานด�านคลังสินค�า

แม็คโคร ตอำกยำ�าการเป็นแหล่งรวมสินค�า
คุณิภาพจำากท่ั์วโลกในราคาเอืำ�อำมถ้ึง

จัำดเท์ศิกาล 'Taste of Korea' 
ต่อำยอำดกระแสเท์รนด์เกาหลี

DEXON เปิดฉัากโรดโชัว์ จำ.ระยอำง 
นักลงทุ์นให�การตอำบรับอำย่างล�นหลาม

NOVA คว�ารางวัล 
Watsons HWB Awards 2023

สุดยอำดสินค�าขายดีต่อำเน่ือำง 6 ปีซ่�อำน
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สรุป
ภาพรวมตลาด
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10 อัำนดับส้งสุด
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ม้ลค่าซื่�อำขาย
ตามกลุ่มนักลงทุ์น

SET
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ม้ลค่าซื่�อำขาย
ตามกลุ่มนักลงทุ์น

mai
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