


ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04

ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน	 	 	 09ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน	 	 	 09

ข่่าวการิเงิิน	 	 	 	 	 	 	 	 19ข่่าวการิเงิิน	 	 	 	 	 	 	 	 19

อิินไซด์	Business		 	 	 	 22อิินไซด์	Business		 	 	 	 22

สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 23สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 23



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


4 www.HoonInside.com  15  March 2023



5 www.HoonInside.com  15  March 2023



6 www.HoonInside.com  15  March 2023



7 www.HoonInside.com  15  March 2023



https://nerubber.com/landing-page/


K	 ปรัิบกลยุทธ์์	 ลุยรัิบงิาน	 Interiors	 ที�
เชีี่�ยวชี่าญ	หมุุนริอิบเร็ิว	มุาร์ิจิ�นสูงิ	ควบคู่
กับงิาน	 Exhibition	 ปริะเภท	 Pop-Up	
Store	 ในกลุ่มุแบรินด์ลักซ์ชัี่วรีิ�ริายใหญ่	
มุั�นใจดันริายได้ทั�งิปีแตะ	850	ล้านบาท		

นายวงศกร พิิเศษสิิทธิิ์� ผู้้�อำำานวยการ
อำาวุโสิและนักลงทุนสัิมพัินธ์ิ์ บริษัท 
คิิงส์ิเมน ซีี.เอ็ำม.ที.ไอำ “K”	 เปิดเผยถึึงิ
กลยุทธ์์ทางิธุ์ริกิจในปี2566ว่า	 ภายหลังิ
การิเศริษัฐกิจได้กลับมุาฟ้ื้�นตัวในช่ี่วงิ
ที�ผ่านมุา	 ส่งิผลให้งิานแสดงิสินค้าและ
นิทริริศการิ	(Exhibitions)	และธุ์ริกิจงิาน
ตกแต่งิภายใน	 (Interiors)	 กลับมุาคึกคัก
อีิกครัิ�งิ	 ดังินั�นบริิษััทฯจึงิปริับกลยุทธ์์
โคริงิสร้ิางิทางิธุ์ริกิจ	 เพ้ื่�อิให้ตอิบโจทย์
ความุต้อิงิข่อิงิกลุ่มุลูกค้า	 และให้สอิดรัิบ
กับนโยบายข่อิงิบริิษััทฯในการิมุุ่งิเน้นงิาน
ที�หมุุนริอิบข่อิงิกริะแสเงิินสดเร็ิว	และมีุมุาร์ิ
จิ�นดี	จากปัจจัยดังิกล่าวส่งิผลให้บริิษััทฯมุี
การิปรัิบการิรัิบงิานในส่วน	 Interiors	 ให้
ข่นาดลดลงิ	 โดยหันมุาเน้นรัิบงิานริะยะสั�น	
-	 ริะยะกลางิมุากขึ่�น	 ริวมุถึึงิเน้นจับกลุ่มุ
ลูกค้าที�เป็นริะดับลักซ์ชัี่วรีิ�	 (Luxury)	อิาทิ	
งิานปริะเภท	Pop-Up	Store	ในกลุ่มุแบรินด์
ลักซ์ชัี่วรีิ�ริายใหญ่	(งิานอิอิกร้ิานต่างิๆ	ที�จะ
จัดในช่ี่วงิเวลาสั�นๆ	เป็นพ้ื่�นที�ให้แบรินด์นำา
เสนอิความุโดดเด่นในแบบข่อิงิตัวเอิงิ)	 ซึ�งิ
ในช่ี่วงิที�ผ่านมุา	บริิษััทฯได้หันมุาให้บริิการิ
กลุ่มุลูกค้าดังิกล่าวเพิื่�มุมุากขึ่�น	 เน้�อิงิจาก
มุอิงิว่างิานปริะเภทดังิกล่าว	 อิยู่ในกริอิบ
ริะยะเวลาในการิการิดำาเนินงิานไมุ่นานเกิน

ไป	ซึ�งิส่งิผลเชิี่งิบวกให้	“K”	สามุาริถึหมุุน
ริอิบข่อิงิกริะแสเงิินสดที�ไว	และมีุมุาร์ิจิ�นที�ดี
	
และภายในช่ี่วงิเด้อินมุีนาคมุนี�	
“K”จะมุงีิานโปริเจกต	์Motor	Show	ในส่วน
การิจัดบูธ์พิื่เศษั	 โดยเบ้�อิงิต้นได้วางิเป้า
หมุายจะมุรีิายไดจ้ากงิานดังิกล่าว	ปริะมุาณ	
100	ล้านบาท	และบริิษััทฯคาดว่ามีุงิานโปริ
เจกต์ใหมุ่ๆเข้่ามุาอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ซึ�งิบริิษััทฯ
อิยู่ริะหว่างิการิเจริจาเพ้ื่�อิรัิบงิานอีิกกว่า	
10	ริาย	และคาดว่าจะสามุาริถึสรุิปดีลใหมุ่
ได้ในเร็ิวๆนี�

ทั�งินี�	 จากแผนเดินเกมุริุกจากการิปริับ
กลยุทธ์์ทางิธุ์ริกิจในช่ี่วงิที�ผ่านมุา	ส่งิผลให้
บริิษััทฯเช้ี่�อิมุั�นว่า	ในปี	2566	“K”	จะกลับ
มุาเทิร์ินอิะริาวด์	 ได้อีิกครัิ�งิ	พื่ร้ิอิมุตั�งิเป้า
หมุายริายได้ริวมุ	แตะริะดับ	850	ล้านบาท	
โดยสัดส่วนริายได้	 มุาจาก	 2	 กลุ่มุหลักๆ	
ได้แก่	 กลุ่มุงิาน	 Interiors	 ปริะมุาณ	 15-
20%	ข่อิงิริายได้ริวมุ	ส่วนที�เหล้อิจะมุาจาก
กลุ่มุงิาน	Exhibition	(เอ็ิกซิบิชัี่�น)	และงิาน	
Event	(อีิเว้นท)์	โดยล่าสุด	บริิษััทฯ	มุงีิานใน
มุ้อิ	(Backlog)	ริวมุมูุลค่า		400	ล้านบาท	
โดยจะทยอิยรัิบรู้ิในปี	2566	เก้อิบทั�งิหมุด	

นอิกจากนี� 	 นายวงิศกริ	 ยังิกล่าวเพิื่�มุ
เติมุว่า	 “K”	 จะจัดปริะชีุ่มุสามุัญผู้ถ้ึอิหุ้น
ปริะจำาปี	2566	ในวันที�	21	เมุษัายน	2566	
เวลา14.00	น.	ผ่านการิปริะชี่มุุผู้ถ้ึอิหุ้นผ่าน
ส้�อิอิิเล็กทริอินิกส์	 (E-AGM)	 โดยมุีวาริะ
หลักๆค้อิ	 การิข่อิอินุมุัติยกเลิกการิอิอิก

และเสนอิข่ายหุ้นกู้แปลงิสภาพื่ที�อิอิกใหมุ่
ข่อิงิบริิษััท	 (“หุ้นกู้แปลงิสภาพื่”)	 มุูลค่า
การิอิอิกเสนอิข่ายริวมุไมุ่เกิน	 300	 ล้าน
บาท	ที�จะเสนอิข่ายให้แก่ผู้ลงิทุนโดยเฉพื่าะ
เจาะจงิ	 ได้แก่	Advance	Opportunities	
Fund	 (“AO	 Fund”)	 และ	 Advance	
Opportunities	Fund	1	(“AO	Fund	1”)	
เน้�อิงิจากมุอิงิว่า	การิเสนอิข่ายหุ้นกู้แปลงิ
สภาพื่ดังิกล่าว	 มีุมุูลค่าสูงิและริะยะเวลา
ค่อินข้่างินาน

ดังินั�นบริิษััทฯจึงิมุีมุติอินุมุัติเห็นควริให้
ยกเลิกการิอิอิกและเสนอิข่ายหุ้นกู้แปลงิ
สภาพื่ที�อิอิกใหมุ่ดังิกล่าว	 เพ้ื่�อิรัิกษัาผล
ปริะโยชี่น์ข่อิงิบริิษััทฯ	 และต่อิผู้ถ้ึอิหุ้นใน
อินาคต	 นอิกจากนี�	 ยังิมุีวาริะข่อิอินุมุัติ
การิลดทุน	การิเพิื่�มุทุน	การิอิอิกใบสำาคัญ
แสดงิสิทธิ์ครัิ�งิที�	2	(K-W2)	จำานวนไมุ่เกิน	
79,922,412	 หน่วยให้ผู้ถ้ึอิหุ้นเดิมุ	 โดยไมุ่
คิดมุูลค่าการิเสนอิข่าย	 ในอัิตริา	 6	 หุ้น
สามุัญต่อิ	 1	 หน่วยใบสำาคัญแสดงิสิทธิ์	
โดย“K-W2”	จะมีุอิายุ	1	ปี	นับแต่วันที�อิอิก
และเสนอิข่าย	สามุาริถึใช้ี่สิทธิ์แปลงิสภาพื่
เป็นหุ้นสามุัญในทุกๆ	3	 เด้อิน	และมุีริาคา
ใช้ี่สิทธิ์เท่ากับ	0.80	บาทต่อิหุ้น	 และวาริะ
การิข่อิอินุมุัติโอินส่วนเกินมุูลค่าหุ้น	 เพ้ื่�อิ
ล้างิข่าดทุนสะสมุข่อิงิบริิษััทฯ

มั�นใจดัันรายไดั�ปีีนี�ทั�งปีีแตะ 850 ลบ. มั�นใจดัันรายไดั�ปีีนี�ทั�งปีีแตะ 850 ลบ. 
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AAI	 ลั�นปี	 2566	 เดินหน้าโตต่อิเน้�อิงิ
มุากกว่า	15%	หลังิข่ยายไลน์การิผลิตเพิื่�มุ
อีิก	7,500	ตนั	มุั�นใจริกัษัาอิตัริากำาไริขั่�นต้น	
19-20%	 ได้	 แมุ้คาดว่าแนวโน้มุยอิดข่าย
ข่อิงิ	AAI	 ในไตริมุาส	 1/66	 จะอ่ิอินตัวลงิ	
เมุ้�อิเทียบ	YoY	และ	QoQ	เน้�อิงิจากลูกค้า
ในตลาดสหรัิฐอิเมุริิกามีุการิปรัิบปริิมุาณ
การิสต๊อิคสินค้า	 แต่คาดเป็นแค่ช่ี่วงิสั�นๆ	
อิอิเดอิริ์จะเริิ�มุกลับมุาในไตริมุาส	 2/66	
และจะเติบโตได้ต่อิเน้�อิงิ	จากดีมุานด์ความุ
ต้อิงิการิอิาหาริสัตว์เลี�ยงิที�ยังิดีไมุ่มุีแผ่ว

นายเอำกราช พิรรณสัิงข์์ กรรมการ
ผู้้�จัดัการ บริษัท เอำเชี�ยน อำะไลอัำนซ์ี 
อิำนเตอำร์เนชั�นแนล จำากัดั (มหาชน) 
หรือำ AAI ผู้รัิบจ้างิผลิตอิาหาริสัตว์เลี�ยงิ	
(Pet	 Food)	 และผลิตภัณฑ์์อิาหาริพื่ร้ิอิมุ
ทานบริริจุภาชี่นะปิดผนึก	(Human	Food)	
ชัี่�นนำาข่อิงิปริะเทศ	 และเจ้าข่อิงิแบรินด์
ผลิตภัณฑ์์สัตว์เลี�ยงิแมุวและสุนัข่	 “มุอิงิ
ชูี่”,	“ฮาจิโกะ”	และ	“โปริ”	เปิดเผยว่า	ในปี	
2566		บริิษััทฯ	ตั�งิเป้าริายได้ริวมุข่อิงิกลุ่มุ
อิยู่ที�ปริะมุาณ	8,300	ล้านบาท	หร้ิอิเติบโต
มุากกว่า	15%	จากปีก่อิน

โดยการิเติบโตจะมุาจากทั�งิกลุ่มุอิาหาริ
สัตว์เลี�ยงิและทูน่า		โดยตั�งิเป้าริายได้ธุ์ริกิจ
อิาหาริสัตว์เลี�ยงิที�	 7,200	 ล้านบาท	หร้ิอิ
เติบโตมุากกว่า	15%	จากการิที�	ดีมุานด์ยังิ
เติบโต	 และบริิษััทมีุความุพื่ร้ิอิมุจากการิ
ข่ยายกำาลังิการิผลิตเพิื่�มุขึ่�นอีิก	7,500	ตัน	
ทำาให้มุกีำาลังิการิผลติอิาหาริสัตว์เลี�ยงิแบบ

เปียกริวมุในปี	2566	เป็น	49,500	ตันต่อิ
ปี	แมุ้คาดว่าอิอิเดอิร์ิข่อิงิบริิษััทในไตริมุาส	
1/66	 จะชี่ะลอิตัวจากการิที�ลูกค้าในตลาด
สหรัิฐอิเมุริิกาอิยู่ในช่ี่วงิปรัิบปริิมุาณสต๊อิค
สินค้าเน้�อิงิจากริะยะเวลาสั�งิสินค้าสั�นลงิ
จากการิที�สถึานการิณ์การิแพื่ร่ิริะบาดข่อิงิ
โควิด-19	 กลับสู่ภาวะปกติ	 และบริิษััทยังิ
คงิเดินหนา้ข่ยายกำาลังิการิผลิตตามุแผนที�
จะข่ยายกำาลังิการิผลิตเป็น	 82,000	 ตัน
ภายในปี	 2568	 เพ้ื่�อิสร้ิางิโอิกาสในการิ
ข่ยายฐานลูกค้าในภาวะที�อุิตสาหกริริมุยังิ
คงิเติบโตอิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ

“การิข่ยายกำาลังิการิผลิตอิาหาริสัตว์เลี�ยงิ
น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการิเติบโตข่อิงิ
บริิษััท	 ทั�งิกับลูกค้าปัจจุบันและเพิื่�มุลูกค้า
ริายใหมุ่ได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	การิ	IPO	ก็ทำาให้
บริิษััทมุีเงิินทุนเพีื่ยงิพื่อิที�จะสนับสนุนการิ
เติบโตในข่ณะที�	 เริาได้นำาเสนอิต่อิคณะ
กริริมุการิบริิษััทข่อิปรัิบวัตถุึปริะสงิค์การิ
ใช้ี่เงิินจากการิ	 IPO	 เพ้ื่�อิให้สามุาริถึนำาเงิิน
ลงิทุนที�คาดว่าจะยังิไมุ่ต้อิงิใช้ี่ภายในปีนี�	
มุาสนับสนุนเงิินทุนหมุุนเวียนและใช้ี่ค้นเงิิน
กู้	 เพ้ื่�อิลดต้นทุนข่อิงิเงิินทุนข่อิงิบริิษััทใน
ภาวะดอิกเบี�ยแพื่งิ	 ซึ�งิจะเป็นข้่อิได้เปรีิยบ	
นอิกจากนี�บริิษััทยังิเดินหน้าข่ยายตลาด
อิาหาริสัตว์เลี�ยงิจากแบรินด์ตัวเอิงิทั�งิใน
ปริะเทศไทย	 ปริะเทศจีน	 ตลอิดจนกลุ่มุ
ปริะเทศเอิเชี่ียและตะวันอิอิกกลางิ	 ข่ณะ
ที�ตั�งิเป้าริายได้จากธุ์ริกิจทูน่าอิยู่ที�	 1,100	
ล้านบาท	หร้ิอิเติบโตจากปีก่อินที�	12%	โดย
มุีปัจจัยสนับสนุนจากค่าริะวางิเร้ิอิที�ลดลงิ	

และการิข่นส่งิทางิเร้ิอิกลับเข้่าสู่ภาวะปกติ	
มุีตลาดสำาคัญค้อิตะวันอิอิกกลางิ”	 นาย
เอิกริาชี่	กล่าว

ในปี	 2566	 บริิษััทฯ	 เช้ี่�อิว่าจะสามุาริถึ
รัิกษัาริะดับอัิตริากำาไริขั่�นต้นให้อิยู่ในริะดับ	
19-20%	 ได้	 เน้�อิงิจากต้นทุนข่อิวัตถุึดิบ
เริิ�มุมุีทิศทางิที�มุีเสถีึยริภาพื่มุากขึ่�น	 อีิกทั�งิ
บริิษััทฯ	 เช้ี่�อิว่าจะสามุาริถึบริิหาริจัดการิ
ความุเสี�ยงิจากอิตัริาแลกเปลี�ยนและตน้ทุน
การิดำาเนนิงิานได้อิย่างิมีุปริะสิทธิ์ภาพื่	โดย
ยังิมุีสภาพื่คล่อิงิเพีื่ยงิพื่อิต่อิการิข่ยาย
กำาลังิการิผลิตและสร้ิางิคลังิสินค้าอัิตโนมุติั
แห่งิที�	2	ปีนี�ได้	

เผู้ยปีีนี�ตั�งเปี้ารายไดั�รวมเผู้ยปีีนี�ตั�งเปี้ารายไดั�รวม
ข์อำงกลุ�ม 8.3 พิันลบ.ข์อำงกลุ�ม 8.3 พิันลบ.

หรือำโตมากกว�า 15% จากปีีก�อำนหรือำโตมากกว�า 15% จากปีีก�อำน
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SM	 หุ้นสินเช้ี่�อิคริบวงิจริ	 และจำาหน่าย
เคร้ิ�อิงิใช้ี่ไฟื้ฟ้ื้า	 เจ้าถิึ�นริายใหญ่แห่งิภาค
ตะวนัอิอิก	ในปี	2566	ตั�งิธ์งิธ์รุิกิจพื่อิริต์
สินเช้ี่�อิเติบโต	 รัิบจังิหวะเศริษัฐกิจโดย
ริวมุฟ้ื้�นตัว	 บวกปัจจัยหนุนจาก	 EEC	
พื่ร้ิอิมุคุมุเข้่มุ	NPL	อิย่างิรัิดกุมุ	 จับตา!	
แผนต่อิยอิดธ์รุิกิจร่ิวมุกับพัื่นธ์มุติริ	หนนุ
การิข่ยายฐานลูกค้า	และช่ี่อิงิทางิการิเติบ
โตใหมุ่ๆ	 ข่ณะที�	 ล่าสุดปริะกาศผลงิานปี	
2565	มุีริายได้ริวมุอิยู่ที�	 1,399.44	ลบ.	
กำาไริสุทธิ์อิยู่ที�	81.15	ลบ.	จ่ายเงิินปันผล
สำาหรัิบผลปริะกอิบการิปี	2565	ในอัิตริา
หุ้นละ	 0.04	 บาท/หุ้น	 กำาหนดจ่ายวันที�		
26	พื่ฤษัภาคมุนี�

นายช้ศักดิั�  วิ วัฒน์วงศ์เกษม 
กรรมการผู้้�จัดัการ บริษัท สิตาร์ 
มันนี� จำากัดั (มหาชน) หรือำ SM	
เปิดเผยว่าแนวโน้มุผลการิดำาเนินงิาน
ในปี	 2566	 คาดจะเติบโตจากปีที�ผ่าน
มุา	 เน้�อิงิจากภาพื่ริวมุเศริษัฐกิจข่อิงิ
ปริะเทศฟ้ื้�นตัว	 และภาครัิฐมีุมุาตริการิ
ต่างิๆ	 อิอิกมุากริะตุ้นเศริษัฐกิจ	 ส่งิผล
ดีต่อิการิใช้ี่จ่ายภายในปริะเทศทุกภาค
ส่วน	 โดยเฉพื่าะภาคตะวันอิอิกเป็นพื่้�นที�
ยุทธ์ศาสตร์ิด้านการิลงิทุนที�สำาคัญ	
สนับสนุนกำาลังิซ้�อิในโซนดังิกล่าวคึกคัก
ในทิศทางิเดียวกัน

ข่ณะที�ทิศทางิธุ์ริกิจการิให้บริิการิสิน
เช้ี่�อิริายย่อิยแบบมีุหลักปริะกันปริะเภท
ทะเบียนริถึจักริยานยนต์ , 	 ริถึยนต์	

ริถึยนต์เพ้ื่�อิการิพื่าณิชี่ย์	 ริถึใช้ี่งิานเพ้ื่�อิ
การิเกษัตริ	ริวมุถึึงิที�ดินและสิ�งิปลูกสร้ิางิ	
มุีดีมุานด์เข้่ามุารัิบภาพื่ริวมุเศริษัฐกิจใน
ปริะเทศกลับมุาคึกคักหลังิยุคโควิดผ่อิน
คลาย	วางิเป้าปีนี�เดินหนา้ข่ยายพื่อิร์ิตสิน
เช้ี่�อิอิย่างิรัิดกุมุ	จากสิ�นปี	2565	พื่อิร์ิต
สินเช้ี่�อิอิยู่ที�	 2,300	 ล้านบาท	 เดินหน้า
ข่ยายพื่อิริ์ตสินเช้ี่�อิ	 โดยเน้นการิบริิหาริ
คุณภาพื่สินเช้ี่�อิย่างิรัิดกุมุ

สำาหรัิบเงิินที�ได้จากการิริะดมุทนุ	(IPO)	ใน
ช่ี่วงิปลายปี	2565	ที�ผ่านมุา	จะสนบัสนนุ
การิเติบโตตามุกลยุทธ์์ที�วางิไว้	 พื่ริ้อิมุ
เดินหน้าใน	Core	 Business	 ที�บริิษััทฯ
มุีความุชี่ำานาญอิยู ่แล้ว	 ด้วยจุดแข็่งิ
ข่อิงิ	 SM	 มีุกลุ่มุลูกค้าภาคตะวันอิอิก
ซึ�งิเป็นฐานที�มุั�นสำาคัญที�มุีศักยภาพื่สูงิ	
เน้�อิงิจากการิเติบโตและการิข่ยายข่อิงิ	
EEC	ทำาให้พื่้�นที�ดังิกล่าวมีุกำาลังิซ้�อิเพิื่�มุ
ข่ึ�น	ทั�งิภาคคริัวเริ้อิน	ภาคอิุตสาหกริริมุ	
และภาคการิท่อิงิเที�ยว	 เป็นส่วนสำาคัญ
ที�จะทำาให้	 SM	สามุาริถึเติบโตอิย่างิก้าว
กริะโดดได้อิย่างิเข่้มุแข่็งิและยั�งิย้น

“ในช่ี่วงิต้นปี	 2566	 นี�	 SM	 เปิดสาข่า
ใหมุ่เพิื่�มุจำานวน	 4	 สาข่า	 โดยมุุ่งิเน้น
ทำาเลที�มุีศักยภาพื่พื่ร้ิอิมุ	 ทั�งิในปีนี�เริาจะ
มุุ่งิเน้นช่ี่อิงิทางิการิข่ายอ้ิ�น	 ๆ	 ที�ต้นทุน
ดำาเนินการิตำ�าให้มุากขึ่�น	 จาก	ณ	 สิ�นปี	
2565	 บริิษััทฯ	 มีุสาข่าอิยู่ที�	 94	 สาข่า	
คริอิบคลุมุ	 7	 จังิหวัดในโซนภาคตะวัน
อิอิกข่อิงิปริะเทศไทย	 ริวมุถึึงิ	 การิจับ
มุ้อิพัื่นธ์มุิตริเข้่ามุาเสริิมุความุแข็่งิแกร่ิงิ	
เพ้ื่�อิข่ยายฐานลูกค้า	 ริอิงิรัิบกำาลังิซ้�อิที�
ฟ้ื้�นตัว	ซึ�งิคาดจะเห็นความุร่ิวมุมุ้อิใหมุ่ๆ	
เกิดขึ่�นในปีนี�	 ริอิงิริับแผนการิปล่อิยสิน
เช้ี่�อิเช่ี่าซ้�อิให้มุากขึ่�น	เพื่ริาะสนิเช้ี่�อิเช่ี่าซ้�อิ
มุีผลตอิบแทนที�สูงิ	จะทำาให้	Loan	Yield	
และ	Net	Interest	Margin	อิยู่ในริะดับ
ที�เติบโตค่อินข้่างิดี	

สำาหริบัผลการิดำาเนนิงิานในปี	2565	SM	
มุีริายได้ริวมุอิยู่ที�	 1,399.44	 ล้านบาท	
เพื่ิ�มุขึ่�น	 162.02	 ล้านบาท	 หร้ิอิเติบโต	
13.09%	 จากงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	
โดยริายได้หลักเพื่ิ�มุข่ึ�นจากริายได้การิ
ข่ายสนิค้าและริายได้ดอิกเบี�ยสญัญาเช่ี่า
ซ้�อิซึ�งิเพื่ิ�มุข่ึ�นตามุการิเติบโตข่อิงิพื่อิริ์ต
สินเชี่้�อิ	

คิาดัปีีนี� ผู้ลงานโตกว�าปีี65 คิาดัปีีนี� ผู้ลงานโตกว�าปีี65 
เหตุศก.ในปีระเทศฟื้้�นตัวเหตุศก.ในปีระเทศฟื้้�นตัว
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ข่ณะที�ค่าใช้ี่จ่ายริวมุส่วนใหญ่ที�เพิื่�มุขึ่�นมุา
จากการิรัิบรู้ิค่าใช้ี่จ่ายโดยใช้ี่หุ้นเป็นเกณฑ์์	
(Share	 based	payment)	 	 ในปี	 2565	
ที�ผ่านมุา	 บริิษััทมุีการิรัิบรู้ิค่าใช้ี่จ่ายจาก
ริายการิผลปริะโยชี่น์ที�จ่ายโดยใช้ี่หุ้นเป็น
เกณฑ์์	 จากที�ผู้ถ้ึอิหุ้นใหญ่ข่อิงิบริิษััทฯ	
ได้ทำาสัญญาข่ายหุ้นสามุัญข่อิงิบริิษััทฯ	
จำานวน	 64	 ล้านหุ้น	 มูุลค่าที�ตริาไว้หุ้นละ	
0.50	บาท	 กับบริิษััท	 บัวหลวงิเวนเจอิร์ิส	
จำากัด	จำานวน	19.58	ล้านบาท	ซึ�งิริายการิ
ค่าใช้ี่จ่ายดังิกล่าวไมุ่ได้เป็นค่าใช้ี่จ่ายจาก
การิดำาเนนิธุ์ริกิจปกติข่อิงิบริิษััทฯ	และเป็น
ริายการิพิื่เศษัที�เกิดขึ่�นเพีื่ยงิครัิ�งิเดียว	 ไมุ่
ได้มุีผลกริะทบต่อิความุสามุาริถึในการิทำา
กำาไริหร้ิอิการิดำาเนินธุ์ริกิจปกติข่อิงิบริิษััท	
โดยทำาให้ในงิวดปี	 2565	SM	มุีกำาไริสุทธิ์
อิยู่ที�	 81.15	 ล้านบาท	 แต่หากไมุ่ริวมุค่าใช้ี่
จ่าย	 Share	 based	 ที�เกิดขึ่�นเพีื่ยงิครัิ�งิ
เดียวดังิกล่าว	 จะสนับสนุนให้	 SM	มุีกำาไริ

จากการิดำาเนินปกติอิยู่ที�	 100.7	 ลบ.	 ใกล้
เคียงิปี	2564	กำาไริสุทธิ์อิยู่ที�	 102.9	 ล้าน
บาท	นอิกจากนี�ยังิมุค่ีาใช้ี่จ่ายในการิดำาเนนิ
งิานที�เพิื่�มุขึ่�นจากการิเปดิสาข่าใหมุ	่9	สาข่า
ในปี	2565

และเพ้ื่�อิเป็นการิตอิบแทนผู้ถ้ึอิหุ้นที�ยังิคงิ
เช้ี่�อิมุั�น	ที�ปริะชุี่มุคณะกริริมุการิบริิษััทฯ	ได้
มุมีุติเสนอิผู้ถ้ึอิหุ้นจ่ายเงิินปันผลสำาหรัิบผล
ปริะกอิบการิปี	2565	ในอัิตริาหุ้นละ	0.04	
บาท/หุ้น	คิดเป็นเงิินริวมุ	44	ล้านบาท		โดย
กำาหนดวันที�ไมุ่ได้รัิบสิทธิ์ปันผล	(XD)	วันที�	
3	พื่ฤษัภาคมุ	2566	และจ่ายเงิินปันผลวัน
ที�		26	พื่ฤษัภาคมุ	2566	ซึ�งินบัเป็นการิจา่ย
ปันผลทันทีหลังิเข้่าตลาดหลักทรัิพื่ย์

ปัจจุบัน	SM	ปริะกอิบธุ์ริกิจหลัก	2	ปริะเภท	
ค้อิ		จำาหน่ายสินค้า	เคร้ิ�อิงิใช้ี่ไฟื้ฟ้ื้าภายใน
บ้านและเคร้ิ�อิงิใช้ี่ไฟื้ฟ้ื้าเพ้ื่�อิการิพื่าณิชี่ย์	

เช่ี่น	 โทริทัศน์	 ตู้เย็น	 เคร้ิ�อิงิซักผ้า	 เคร้ิ�อิงิ
ปรัิบอิากาศ	โทริศัพื่ท์มุ้อิถ้ึอิ	คอิมุพิื่วเตอิร์ิ	
ตู้แช่ี่	 ริถึจักริยานยนต์	 และอิุปกริณ์อ้ิ�น	
ๆ	 ทั�งิข่ายเงิินสดและผ่อินชี่ำาริะ	 จัดทำาเป็น
สัญญาเช่ี่าซ้�อิ	 โดยจำาหน่ายสินค้าผ่าน	
"ร้ิานสตาร์ิมุนันี�"	ที�ถ้ึอิเป็นผู้จัดจำาหนา่ยริาย
ใหญ่ในภาคตะวนัอิอิก	ริวมุถึึงิจำาหนา่ยผ่าน	
Platform	E-Marketplace	

และปลอ่ิยสนิเช้ี่�อิ	ได้แก่	สินเช้ี่�อิส่วนบุคคลที�
มุทีะเบียนริถึเป็นปริะกัน,	สินเช้ี่�อิส่วนบุคคล
ที�ไมุ่ใช่ี่สินเช้ี่�อิที�มุทีะเบียนริถึเป็นปริะกัน	และ
สินเช้ี่�อิที�มุีหลักปริะกันอ้ิ�น	ๆ	เช่ี่น	ที�ดินและ
สิ�งิปลูกสร้ิางิ	นอิกจากนี�บริิษััทยังิใหบ้ริิการิ
ด้านอ้ิ�นที�เกี�ยวข้่อิงิเพิื่�มุเติมุ	 เช่ี่น	 นายหน้า
ปริะกันวินาศภัย	 ริวมุถึึงิบริิการิซ้�อิปริะกัน
ริถึยนต์ภาคบังิคับ	 (พื่.ริ.บ.คุ้มุคริอิงิผู้
ปริะสบภัยจากริถึ)	 และต่อิภาษีัปริะจำาปี
ริถึยนต์	เป็นต้น

คิาดัปีีนี� ผู้ลงานโตกว�าปีี65 คิาดัปีีนี� ผู้ลงานโตกว�าปีี65 
เหตุศก.ในปีระเทศฟื้้�นตัวเหตุศก.ในปีระเทศฟื้้�นตัว
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PRTR	พื่ร้ิอิมุเทริดวันแริกใน	SET	
15	มุีนาคมุนี�	มุั�นใจนักลงิทุนต้อินรัิบ	 ชูี่จุด
เด่นผู้นำา	Total	HR	Solutions	ข่อิงิไทย	เงิิน
ริะดมุทุนใช้ี่ค้นหนี�และเสริิมุศักยภาพื่การิ
ข่ยายธุ์ริกิจ	มุอิงิโอิกาสการิเติบโตทั�งิแบบ	
Organic	Growth	และ	Inorganic	Growth	

นางสิาวริศรา เจริญพิานิช ปีระธิ์าน
เจ�าหน�าที�บริหาร บริษัท พีิอำาร์ทีอำาร์ 
กรุ�ปี จำากัดั (มหาชน) หรือำ PRTR 
กล่าวว่า	บริิษััทฯ	พื่ร้ิอิมุเข้่าซ้�อิข่ายเป็นวัน
แริกในตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งิปริะเทศไทย	
(SET)	ในวันที�	15	มุีนาคมุ	2566	ในหมุวด
ธุ์ริกิจบริิการิเฉพื่าะกิจ	 (PROF)	 ในช้ี่�อิย่อิ
หลักทรัิพื่ย์ว่า	"PRTR"	เป็นอีิกก้าวสำาคัญ
สู่ความุยั�งิย้น	 และถ้ึอิเป็นการิเฉลิมุฉลอิงิ	
PRTR	 ในโอิกาสก้าวสู่ปีที�	 30	 ด้วยความุ
แข็่งิแกร่ิงิ	พื่ร้ิอิมุเติบโตด้วยวิสัยทัศน์	เป็น
อิงิค์กริด้านบุคลากริอัินดับ	 1	 ในภูมุิภาค
เอิเชีี่ยตะวันอิอิกเฉียงิใต้

โดย	 PRTR	 ค้อิผู้เชีี่�ยวชี่าญการิให้บริิการิ
ทางิด้านทรัิพื่ยากริบุคคล	 แบบคริบวงิจริ	
(Total	HR	Solutions)	ที�ได้รัิบการิยอิมุรัิบ
จากผู้ใช้ี่บริิการิในหลากหลายธ์ุริกิจ	 ทั�งิ
ลูกค้าอิงิค์กริไทยและต่างิปริะเทศ	 และ
ก้าวสู่การิเป็นหนึ�งิในผู้นำาผู้ให้บริิการิจัด
จ้างิพื่นักงิานและสริริหาบุคลากริชัี่�นนำา
ข่อิงิปริะเทศไทยที�มุีมุาร์ิเก็ตแชี่ร์ิสูงิสุด
ในปัจจุบัน	 การิเดินหน้าเข้่ามุาริะดมุทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพื่ย์ในครัิ�งิ
นี�	 เพ้ื่�อิเพิื่�มุโอิกาสในการิเติบโตสู่ริะดับ
สากล	พื่ริอ้ิมุกับความุมุุง่ิมุั�นสู่การิเปน็ผู้นำา	
HR	 ยุคดิจิทัล	 ที�สอิดรัิบไปกับการิดิจิทัล
ทริานฟื้อิร์ิเมุชัี่�นข่อิงิลูกค้าอิงิค์กริธุ์ริกิจ	
และพื่ร้ิอิมุจะใช้ี่เทคโนโลยีเพ้ื่�อิการิจัดการิ
ที�มุีปริะสิทธิ์ภาพื่	 ต่อิยอิดธุ์ริกิจให้เป็น	
S-Curve	 ใหมุ่ที�สามุาริถึสร้ิางิฐานการิ
เติบโตที�ยั�งิย้น

สำาหรัิบเงิินที�ได้จากการิริะดมุทุนจำานวน
ปริะมุาณ	 1,042	 ล้านบาท	 (หลังิหักค่าใช้ี่
จ่ายที�เกี�ยวข้่อิงิ)	 เตรีิยมุนำาไปใช้ี่สำาหรัิบ
จ่ายค้นหนี�สินเงิินกู้ย้มุจากสถึาบันการิ
เงิิน	 เพ้ื่�อิลดต้นทุนทางิการิเงิิน	 และใช้ี่เป็น
เงิินทุนหมุุนเวียน	 เพ้ื่�อิริอิงิรัิบการิเติบโต
และการิข่ยายธ์ุริกิจ	 ข่ยายฐานลูกค้าไป
ในกลุ่มุอุิตสาหกริริมุที�มุีโอิกาส	 เช่ี่น	 กลุ่มุ
โริงิแริมุ	ท่อิงิเที�ยว	และกลุ่มุไอิที	สนับสนุน
การิเติบโตข่อิงิ	 PRTR	 ทั�งิแบบ	Organic	
Growth	และ	Inorganic	Growth		

นางสิาวสุิวิมล ศรีโสิภาจิต ผู้้�ช�วย
กรรมการผู้้�จัดัการ บริษัทหลักทรัพิย์ 
เคิจีไอำ (ปีระเทศไทย) จำากัดั (มหาชน)	
ในฐานะที�ปรึิกษัาทางิการิเงิิน	และผู้จัดการิ
การิจัดจำาหนา่ยและรัิบปริะกันการิจำาหนา่ย	
เปิดเผยว่า	 PRTR	 จะเป็นหุ้นน้อิงิใหมุ่ที�
สามุาริถึสร้ิางิผลตอิบแทนที�น่าพื่อิใจให้
กับนักลงิทุนได้	เน้�อิงิจากมุีปัจจัยพ้ื่�นฐานที�
แข็่งิแกร่ิงิ	ในฐานะหนึ�งิในผู้ให้บริิการิจัดจ้างิ
พื่นักงิาน	 และสริริหาบุคลากริชัี่�นนำาข่อิงิ
ปริะเทศไทย	 ที�มุีความุโดดเด่น	 ทั�งิในด้าน
การิบริิหาริงิาน	 	 ความุเป็นมุ้อิอิาชี่ีพื่ข่อิงิ
ทีมุผู้บริิหาริ	ที�สามุาริถึสริา้งิความุพื่งึิพื่อิใจ	
และเสริิมุความุแข็่งิแกร่ิงิด้านทรัิพื่ยากริ
บุคคลให้กับลูกค้า		ตลอิดจนผลการิดำาเนนิ
งิานข่อิงิ	PRTR	 ที�สามุาริถึเติบโตต่อิเน้�อิงิ
แมุ้ว่าเศริษัฐกิจข่อิงิปริะเทศไทยจะหดตัว
จากสถึานการิณ์	 COVID-19	 แต่ริายได้
ข่อิงิ	PRTR	ริะหว่างิปี	2563	–2565	ยังิคงิ
สามุาริถึเติบโตต่อิเน้�อิงิเฉลี�ยต่อิปี	(CAGR)	
ที�	12.1%	และมุคีวามุสามุาริถึในการิทำากำาไริ
ที�เติบโตขึ่�นต่อิเน้�อิงิในทุกปี		โดยริะหว่างิปี	
2563	–2565	กำาไริสุทธิ์สามุาริถึเติบโตต่อิ
เน้�อิงิเฉลี�ยต่อิปี	(CAGR)	ที�	28.5%	

พิร�อำมเทรดั พิร�อำมเทรดั 
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นอิกจากนี�	 PRTR	 ยังิมุีการิต่อิยอิดไปยังิ
โอิกาสทางิธุ์ริกิจใหมุ่	ๆ 	ได้แก่	แพื่ลตฟื้อิร์ิมุ
การิหางิานอิอินไลน์อิย่างิคริบวงิจริ	 ใน
ช้ี่�อิ	 "NEXMOVE"	 และธุ์ริกิจให้บริิการิฝึึก
อิบริมุ	ทั�งิแบบ	Online	และ	Offline	ในช้ี่�อิ	
"BLACKSMITH"	 โดยล่าสุด	PRTR	 ได้รุิก
เข้่าสู่ธุ์ริกิจให้บริิการิซอิฟื้ต์แวร์ิด้านการิ
บริิหาริจัดการิบุคลากริ	(Human	Capital	
Management	Software)	ผา่นบริิษััทยอ่ิย
ค้อิบริิษััท	พิื่นโน	โซลูชัี่�นส์	จำากัด	ซึ�งิเป็นอีิก
ธุ์ริกิจที�มุีโอิกาสการิเติบโตสูงิ	 	 ตลอิดจน	
การิมุีกลุ่มุผู้บริิหาริ	 และกลุ่มุผู้ถ้ึอิหุ้นที�มุี
ความุแข็่งิแกร่ิงิ	 เป็นโอิกาสในการิข่ยาย	
Ecosystem	ที�เอ้ิ�อิต่อิการิสร้ิางิโอิกาสทางิ

ธุ์ริกิจใหมุ่	ๆ	ในอินาคต	จึงิมุั�นใจว่า	PRTR	
จะเป็นอีิกหนึ�งิบริิษััทน้อิงิใหมุ่ที�มุีความุโดด
เด่นในตลาดทุน		และสร้ิางิผลตอิบแทนที�ดี
ต่อินักลงิทุนในริะยะยาวได้	

ข่ณะที�	ในช่ี่วงิจอิงิซ้�อิหุ้นสามุญัให้ปริะชี่าชี่น
เป็นครัิ�งิแริก	 (IPO)	 จำานวน	 150	 ล้านหุ้น	
ริะหว่างิวันที�	 8-10	 มุีนาคมุที�ผ่านมุา	 มุี
นักลงิทุนให้ความุสนใจเข้่ามุาจอิงิซ้�อิเป็น
จำานวนมุาก	 สะท้อินความุเช้ี่�อิมุั�นที�มุีต่อิ
ปัจจัยพ้ื่�นฐานที�แข็่งิแกร่ิงิข่อิงิบริิษััทฯ	และ
การิกำาหนดริาคา	IPO	ที�ริาคาเสนอิข่ายหุ้น
ละ	7.20	บาท	ถ้ึอิเป็นริะดับริาคาที�เหมุาะสมุ	
คิดเป็นอัิตริาส่วนริาคาต่อิกำาไริสุทธิ์	(P/E)	

เท่ากับ	 16.3	 เท่า	ข่ณะที�	บทวิเคริาะห์จาก
บริิษััทหลักทรัิพื่ย์ชัี่�นนำาริวมุ	6	บริิษััทหลัก
ทรัิพื่ย์	 ที�จัดจำาหน่ายและรัิบปริะกันการิ
จำาหน่าย	 ให้มุูลค่าพ้ื่�นฐานข่อิงิ	 PRTR	 ปี	
2566	ที�	8.00	–	11.80	บ./หุ้น	

ด้านผลการิดำาเนินงิานข่อิงิ	 PRTR	 ในปี	
2565	 มีุริายได้จากการิให้บริิการิ	6,111.7	
ล้านบาท	กำาไริสุทธิ์	199.4	ล้านบาท	เติบโต
จากปีก่อิน	 เน้�อิงิจากการิข่ยายฐานริาย
ได้ทั�งิลูกค้าเก่าและลูกค้าใหมุ่	 	 โดยมุีธุ์ริกิจ	
Outsource	 เป็นธุ์ริกิจหลักสัดส่วนริายได้	
95.9%

พิร�อำมเทรดั พิร�อำมเทรดั 
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INSET	 มุั�นใจแนวโน้มุธุ์ริกิจปี	 66	 เข้่าสู่
โหมุดเติบโตริอิบใหมุ่	 หลังิภาคเอิกชี่นเร่ิงิ
เดินหนา้ข่ยายการิลงิทุนงิานด้านการิสร้ิางิ
ศูนย์	Data	Center	หลายโคริงิการิ	ฟื้ากเอ็ิ
มุดี	"ศักดิ�บวริ	พุื่กกะณะสุต"	โชี่ว์	Backlog	
แน่นกว่า	 2,000	 ล้านบาท	 ลุ้นปริะมุูลงิาน
ใหมุ่กว่า	 2,000	 ล้านบาท	 ช่ี่วยสนับสนุน
ผลงิานเติบโตต่อิเน้�อิงิ	 หนุนริายได้เข้่าเป้า	
10-15%	ตามุแผน	
	
นายศักดิั�บวร พุิกกะณะสุิต กรรมการ
ผู้้�จัดัการ บริษัท อิำนฟื้ราเซีท จำากัดั 
(มหาชน) (INSET)	เปิดเผยว่า	แผนการิ
ดำาเนนิงิานในปี	2566	บริิษััทฯตั�งิเป้าหมุาย
ริายได้เติบโต	10-15%	โดยคาดว่าจะมีุงิาน	
Data	Center	และงิานริะบบโคริงิสริา้งิพ้ื่�น
ฐานโทริคมุนาคมุ	(งิาน	5G)	เพิื่�มุขึ่�นอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	 จากความุต้อิงิการิใช้ี่	 Cloud	
เพิื่�มุสูงิขึ่�น	 และผู้ปริะกอิบการิภาคเอิกชี่น
ต้อิงิการิที�จะลงิทุนข่ยาย	Data	Center	ให้
สอิดคล้อิงิกับปริิมุาณข้่อิมุูลที�เพิื่�มุขึ่�นเป็น
เท่าตัว	และทำาให้เกิดความุเสถีึยริต่อิการิใช้ี่
งิาน	โดยปัจจุบันบริิษััทฯ	ลุ้นผลปริะมูุลงิาน
ใหมุ่กว่า	2,000	 ล้านบาท	และมุีงิานในมุ้อิ
ริอิรัิบรู้ิริายได้	(Backlog)	อีิกกว่า	2,000		
ล้านบาท		
	
“บริิษััทฯยังิคงิเดินหน้าเข้่าร่ิวมุปริะมุูลงิาน
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 และมัุ�นใจว่าจากกริะแส
ความุคึกคักข่อิงิการิลงิทุนด้านการิสร้ิางิ
ศูนย	์Data	Center	จะเป็นตวัแปริสำาคัญที�
ผลักดันธุ์ริกิจเติบโตอิย่างิแข็่งิแกริง่ิ	ข่ณะที�

ผลการิดำาเนนิงิานข่อิงิบริิษััทฯในปี	2565	ที�
ผ่านมุา	มุรีิายได้ริวมุ	1,315.52	ล้านบาท	และ	
มุกีำาไริสุทธิ์	105.53	ล้านบาท	ริายได้ริวมุลด
ลงิเล็กน้อิย	แต่กำาไริสุทธิ์ลดลงิค่อินข้่างิมุาก	
เน้�อิงิจากการิปรัิบเพิื่�มุต้นทุนโคริงิการิข่นาด
ใหญ่หลายโคริงิการิ	 จากริาคาวัสดุและค่า
ข่นส่งิปรัิบสูงิขึ่�นริะหว่างิปี”	
	
ทั�งินี�	ที�ปริะชุี่มุคณะกริริมุการิบริิษััทฯในวัน
ที�	 13	 ก.พื่.66	 ที�ผ่านมุา	 มุีมุติอินุมุัติจ่าย
เงิินปันผลงิวดผลการิดำาเนินงิานปี	 2565	
ปันผลเป็นเงิินสดในอัิตริา	 0.05	 บาท/
หุ้น	กำาหนดขึ่�นเคร้ิ�อิงิหมุาย	XD	ในวันที�	2	
มุี.ค.66	และจ่ายเงิินปันผลแก่ผู้ถ้ึอิหุ้นวันที�	
3	พื่.ค.66	
	

“สำาหรัิบในชี่่วงิไตริมุาส	 1/2566	 แนว
โน้มุผลปริะกอิบคาดว่าจะทำาได้ดีกว่าชี่่วงิ
เดยีวกนัปีก่อิน	เน้�อิงิจากมีุการิส่งิมุอิบงิาน
มุากกว่าช่ี่วงิเดยีวกนัปีก่อิน	และเตริยีมุริบั
ริู้ริายได้จากโคริงิการิใหญ่หลายโคริงิการิ	
ทำาให้ผลปริะกอิบการิอิอิกมุาในทิศทางิที�
ดีต่อิเน้�อิงิ	 โดยปัจจุบันบริิษััทฯมีุงิานในมุ้อิ
ริอิริับรูิ้ริายได้	 (Backlog)	 จำานวนกว่า	

2,000	ล้านบาท	ซึ�งิยังิไมุ่นับริวมุงิานใหมุ่ๆ	
ที�	INSET	จะเข่้าริ่วมุปริะมุูลและมุีโอิกาสได้
งิานเข่้ามุาเสริิมุเพื่ิ�มุความุแข่็งิแกริ่งิข่อิงิ
ธ์ุริกิจ”	นายศักดิ�บวริ	กล่าว	
	
กริริมุการิผู้จัดการิ	 INSET	 กล่าวอีิกว่า	
ปัจจุบันบริิษััทฯ	 ได้เข้่าร่ิวมุปริะมุูลงิานใหมุ่
อีิกหลายโคริงิการิ	 มีุมุูลค่าริวมุ	 ไมุ่ตำ�ากว่า	
2,000	ลา้นบาท	โดยคาดวา่จะมุกีาริทยอิย
ปริะกาศผลการิปริะมุูลภายในครึิ�งิปีแริก	
จากการิเร่ิงิข่ยายตัวข่อิงิผู้ปริะกอิบการิ
ในด้าน	ธุ์ริกิจ	Data	Center	และ	Cloud	
ข่ณะเดียวกันแผนการิดำาเนินธุ์ริกิจในปี
นี�	 บริิษััทฯ	 ยังิคงิเดินหน้าย้�นปริะมุูลงิาน
ใหมุ่	ซึ�งิคาดว่าจะได้รัิบงิานไมุ่ตำ�ากว่า	50%	
ข่อิงิมุูลค่างิานที�เปิดให้ปริะมุูล	 ริวมุทั�งิ
บริิษััทมุีการิข่ยายธุ์ริกิจใหมุ่อิีก	 2	 ธุ์ริกิจ
ได้แก่	 1.	 ธุ์ริกิจ	 Trading	 Telecom	 &	
Hardware	IT		Equipment	และ	2.	ธุ์ริกิจ	
Application	 Service	 Provider	 เพ้ื่�อิ
เป็นการิเพิื่�มุริายได้ปริะจำาให้กับบริิษััทฯ
ได้อิย่างิสมุำ�าเสมุอิ	 (Recurring	 Income)	
สร้ิางิความุแข็่งิแกร่ิงิในอินาคต	

มั�นใจปีี 66 มั�นใจปีี 66 
เข์�าสิ้�โหมดัเติบโตรอำบใหม� เข์�าสิ้�โหมดัเติบโตรอำบใหม� 

รับปีระโยชน์เต็มๆ รับปีระโยชน์เต็มๆ 
ธิ์ุรกิจ Data Center-Cloud บ้มธิ์ุรกิจ Data Center-Cloud บ้ม
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สำานักงิาน	 ก.ล.ต.	 อินุมุัติแบบคำาข่อิ	
บมุจ.	ทีบีเอ็ิน	คอิร์ิปอิเริชัี่�น	หร้ิอิ	“TBN”		
เสนอิข่ายหุ้นไอิพีื่โอิจำานวน	 25	 ล้านหุ้น	
แย้มุแผนเดินหน้าเสนอิข่ายหุ้นไอิพีื่โอิ	
ในตลาด	 mai	 ภายในปี	 2566	 โชี่ว์
ศักยภาพื่ผู้นำาในการิพื่ฒันาและใหบ้ริิการิ
ด้าน	Digital	Solutions	แบบคริบวงิจริ	
(One	Stop	Service)	ด้าน	“ปนายุ	ศิริิ
กริะจ่างิศรีิ”	 ซีอีิโอิ	 เปิดสตอิรีิ�	 เงิินริะดมุ
ทุนไอิพีื่โอิ	เตรีิยมุใช้ี่ต่อิยอิดโอิกาสข่ยาย
ธุ์ริกิจ	ริอิงิรัิบ	Digital	Transformation	
ที�มุีแนวโน้มุสูงิขึ่�น	 พื่ร้ิอิมุติดสปีดเพิื่�มุ
บุคลากริไอิที	ริอิงิรัิบเทรินด์ดิจิทัลที�กำาลังิ
มุาแริงิในปัจจุบัน	 	 มุุ่งิสู่การิสร้ิางิธุ์ริกิจ
เติบโตอิย่างิยั�งิย้น		

นายปีนายุ ศิริกระจ�างศรี ปีระธิ์าน
เจ�าหน�าที�บริหาร บริษัท ทีบีเอ็ำน 
คิอำร์ปีอำเรชั�น จำากัดั (มหาชน) 
หรือำ TBN	 เปิดเผยว่า	 สำานักงิาน
คณะกริริมุการิกำากับหลักทรัิพื่ย์และ
ตลาดหลักทรัิพื่ย์	(ก.ล.ต.)	ได้อินุมุัติแบบ
คำาข่อิอินุญาตเสนอิข่ายหุ้นที�อิอิกใหมุ่
ต่อิปริะชี่าชี่นทั�วไปเป็นครัิ�งิแริก	 (IPO)	
จำานวน	 25	 ล้านหุ้นเรีิยบร้ิอิยแล้วเมุ้�อิ
วันที�		13	มุีนาคมุ	2566	โดย	TBN	เสนอิ
ข่ายหุ้นจำานวน	25	ล้านหุ้น	คิดเป็น	25%	
ข่อิงิจำานวนหุ้นสามัุญที�อิอิกและเรีิยก
ชี่ำาริะแล้วทั�งิหมุดภายหลังิการิเสนอิข่าย
หุ้นสามุัญเพิื่�มุทุนในครัิ�งินี�	 โดยมุีมุูลค่าที�
ตริาไว้	(Par	value)	0.50	บาทต่อิหุ้น	มุี

แผนเข้่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพื่ย์	
เอ็ิมุ	เอิ	ไอิ	(mai)	เพ้ื่�อิสนับสนุนให้	TBN	
มุีศักยภาพื่และความุพื่ร้ิอิมุสูงิในการิ
เติบโตริอิงิรัิบ	Digital	Transformation	
ที�มุีแนวโน้มุสูงิขึ่�น

TBN	จะนำาเงิินที�ได้จากการิริะดมุทุนครัิ�งิ
นี�เพ้ื่�อิใช้ี่เป็นเงิินทุนหมุุนเวียนในการิ
ข่ยายธุ์ริกิจ	 ริวมุถึึงิการิเพิื่�มุศักยภาพื่
และความุสามุาริถึในการิแข่่งิขั่น	 เช่ี่น	
ใช้ี่เป็นเงิินทุนหมุุนเวียนในโคริงิการิ
พัื่ฒนาริะบบดิจิทัลเพ้ื่�อิริอิงิรัิบ	 Digital	
Transformation	 ที�มุีแนวโน้มุสูงิขึ่�น	 ใช้ี่
ในการิเพิื่�มุจำานวนบุคลากริ	 การิพัื่ฒนา
ริะบบและสิ�งิอิำานวยความุสะดวกต่างิๆ	
เพ้ื่�อิริอิงิรัิบจำานวนโคริงิการิและจำานวน
บุคลากริที�เพิื่�มุมุากขึ่�น	เป็นต้น	โดยริะยะ
เวลาการิใช้ี่เงิินภายในปี	2568	

TBN	 เ ป็นตัวแทนจำาหน่ ายลิข่สิทธิ์�
ซอิฟื้ต์แวร์ิ		MENDIX	License	ริายแริก
และปัจจุบันเป็นริายเดียวในปริะเทศไทย	
โดยบริิษััทฯ	 ได้ รัิบการิแต่งิตั�งิจาก	
Siemens	ให้เป็นผู้จัดจำาหนา่ย	MENDIX	
License	 อิย่างิเป็นทางิการิริายแริก
ในปริะเทศไทยตั�งิแต่ปี	 2551	 และได้ต่อิ
สัญญาต่อิเน้�อิงิทุกปี		ช่ี่วยเพิื่�มุขี่ดความุ
สามุาริถึในการิพัื่ฒนาซอิฟื้ต์แวร์ิได้
ริวดเร็ิว	 และทันตามุความุต้อิงิการิข่อิงิ
ลูกค้ากว่าการิพัื่ฒนาแบบดั�งิเดิมุ	 การิ
ใช้ี่	Low	Code	คาดว่าจะเติบโตได้อิย่างิ

ต่อิเน้�อิงิ	 และเป็นการิบริิหาริจัดการิ
บุคลากริเพ้ื่�อิลดความุเสี�ยงิจากการิพึื่�งิ
พิื่งิบุคลากริเฉพื่าะทางิ	 เช่ี่น	 กลุ่มุนัก
พัื่ฒนาริะบบ	เป็นต้น

	“ด้วยปริะสบการิณ์ในการิพัื่ฒนา
ซอิฟื้ต์แวร์ิผ่าน	Low	Code	มุากว่า	15	
ปี	 บริิษััทฯ	 มีุทีมุงิานและบุคลากริที�มุี
ความุเชีี่�ยวชี่าญ	 มีุความุรู้ิความุเข้่าใจ
ใน	MENDIX	เป็นอิย่างิดี	และได้รัิบความุ
เช้ี่�อิมุั�นและความุไว้วางิใจจากลูกค้า
อิงิค์กริข่นาดใหญ่ริะดับปริะเทศ	บริิษััทฯ	
สามุาริถึให้บริิการิงิานพัื่ฒนาริะบบดิจิทัล
แบบคริบวงิจริ	 (One-Stop	 Service)	
ทั�งิแบบ	 Low	Code	 และ	 High	Code	
ทำาให้ได้เปรีิยบในเชิี่งิกลยุทธ์์และตอิบ
สนอิงิได้ตริงิต่อิความุต้อิงิการิข่อิงิลูกค้า	
บริิษััทฯ	 มุุ่งิมุั�นสู่การิเป็นผู้นำาการิขั่บ
เคล้�อินธุ์ริกิจด้วย	Low	Code	และสร้ิางิ	
Digital	Transformation	เพ้ื่�อิยกริะดับ
ธุ์ริกิจคู่ค้าให้ไปสู่ริะดับภูมุภิาค	การิเข้่าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัิพื่ย์	 เอ็ิมุ	 เอิ	 ไอิ	
จะช่ี่วยเพิื่�มุศักยภาพื่ในการิแข่่งิขั่นและ
สร้ิางิโอิกาสการิเติบโตในอินาคตอิย่างิ
ยั�งิย้น”	นายปนายุ	กล่าว

ก.ล.ต.ไฟื้เข์ียว ก.ล.ต.ไฟื้เข์ียว TBN TBN 
ข์ายไอำพิีโอำ 25 ล�านหุ�น ข์ายไอำพิีโอำ 25 ล�านหุ�น 
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นางสิาวเดืัอำนพิรรณ ลีลาวิวัฒน์ 
กรรมการผู้้�จัดัการ บริษัท 
ไพิโอำเนีย แอำดัไวเซีอำรี� จำากัดั	
ในฐานะที�ปรึิกษัาทางิการิเงิิน	 กล่าวว่า	
สำานกังิานคณะกริริมุการิกำากับหลักทรัิพื่ย์
และตลาดหลักทรัิพื่ย์	 (สำานักงิาน	 ก.ล.ต.)	
ได้	อินุมุติัแบบคำาข่อิอินุญาตเสนอิข่ายหลัก
ทรัิพื่ย์	บริิษััท	ทีบีเอ็ิน	คอิร์ิปอิเริชัี่�น	จำากัด	
(มุหาชี่น)	 หร้ิอิ	 TBN	 เรีิยบร้ิอิยแล้วตามุ
แผน	ปัจจุบันอิยู่ริะหวา่งิเตริยีมุความุพื่ริอ้ิมุ	
เพ้ื่�อิเสนอิข่ายหุ้น	IPO	คาดเข้่าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัิพื่ย์	เอ็ิมุ	เอิ	ไอิ	(mai)	หมุวด
ธุ์ริกิจเทคโนโลยี	ภายในปี	2566	

สำาหรัิบฐานะทางิการิเงิินในช่ี่วงิ	3	ปีที�ผ่าน
มุา	 (ปี	 2562	 –	 2564)	 ริายได้จากการิ
ให้บริิการิข่อิงิบริิษััทฯ	 มุีจำานวนเท่ากับ	
130.38	 ล้านบาท	 215.73	 ล้านบาท	 และ	
291.19	 ล้านบาท	 ตามุลำาดับ	 โดยมุีอัิตริา
การิเติบโตร้ิอิยละ	65.47	และร้ิอิยละ	34.98	

ตามุลำาดับ	 	 และสำาหรัิบงิวด	9	 เด้อินแริก
ปี	2564	และปี	2565	เท่ากับ	198.12	ล้าน
บาท	 และ	 243.96	 ล้านบาท	 ตามุลำาดับ	
บริิษััทฯ	มีุกำาไริสุทธิ์อิยู่ที�	45.44	ล้านบาท	
87.61	ล้านบาท	และ	84.04	ล้านบาท	ตามุ
ลำาดับ	และในงิวด	9	เด้อินข่อิงิปี	2564	และ
ปี	2565	มุีกำาไริสุทธิ์	58.70	ล้านบาท	และ	
26.52	ล้านบาท	

ด้านภาพื่ริวมุตลาด	Low	Code	ทั�วโลกมุี
มุูลค่าเก้อิบ	 21.5	 พัื่นล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ
ในปี	2565	และคาดว่าจะสูงิถึึงิ	190.8	พัื่น
ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐในปี	 2573	 ด้วยอัิตริา
การิเติบโตเฉลี�ยที�ร้ิอิยละ	31.30	 ซึ�งิปัจจัย
สำาคัญที�ทำาให้เกิดการิเติบโตค้อิ	 ความุ
ต้อิงิการิ	application	ที�ต้อิงิสร้ิางิได้อิย่างิ
ริวดเร็ิว	แข่่งิกับเวลา	(Time	to	market)	
อิงิค์กริจึงินำา	Low	Code	มุาใช้ี่เพ้ื่�อิให้นัก
พัื่ฒนาผลิต	application	ได้อิย่างิริวดเร็ิว	
ทันต่อิความุต้อิงิการิข่อิงิตลาด	 โดยมุีผล

การิวิจัยที�คาดการิณ์ว่านักพัื่ฒนา	 Low	
Code	 จะคิดเป็นร้ิอิยละ	 40	 ข่อิงิจำานวน
นักพัื่ฒนาทั�งิหมุดภายในปี	2573	และการิ
พัื่ฒนาแอิปพื่ลิเคชัี่นผ่าน	Low	Code	จะคิด
เป็นร้ิอิยละ	 70	 ข่อิงิจำานวนแอิปพื่ลิเคชัี่น
ทั�งิหมุดภายในปี	2568	

“มุอิงิว่าโอิกาสข่อิงิ	TBN	หลังิจากบริิษััทฯ	
เข้่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพื่ย์	เอ็ิมุ	เอิ	
ไอิ	จะทำาให้บริิษััทฯ	มีุความุพื่ร้ิอิมุมุากขึ่�นใน
การิลงิทุนด้านการิพัื่ฒนาริะบบซอิฟื้ต์แวร์ิ	
ไมุ่ว่าจะเป็นการิใช้ี่	Low	Code	หร้ิอิ	High	
Code	 หร้ิอิแมุ้แต่การิพัื่ฒนาเทคโนโลยี	
เคร้ิ�อิงิมุ้อิและเทคนิคใหมุ่ๆ	 เพ้ื่�อิมุาช่ี่วยใน
การิเขี่ยนโปริแกริมุ	 และเพิื่�มุศักยภาพื่ให้	
TBN	 ก้าวสู่ความุเป็นผู้นำาในการิพื่ัฒนา
และให้บริิการิด้าน	Digital	Solutions	แบบ
คริบวงิจริ	(One	Stop	Service)	ได้อิย่างิ
แข็่งิแกร่ิงิในอินาคต”	นางิสาวเด้อินพื่ริริณ	
กล่าว

ก.ล.ต.ไฟื้เข์ียว ก.ล.ต.ไฟื้เข์ียว TBN TBN 
ข์ายไอำพิีโอำ 25 ล�านหุ�น ข์ายไอำพิีโอำ 25 ล�านหุ�น 
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PwC	 ชีี่�การิอินุญาตให้จัดตั�งิธ์นาคาริ
พื่าณิชี่ย์ไร้ิสาข่า	จะเปิดให้มุกีาริแข่่งิขั่นจาก
ผู้เล่นหน้าใหมุ่ที�นำาไปสู่การิพัื่ฒนาบริิการิ
ทางิการิเงิินข่อิงิกลุ่มุสถึาบันการิเงิินไทย	
แนะผู้ปริะกอิบการิธ์นาคาริปรัิบโคริงิสร้ิางิ
พ้ื่�นฐานอิงิค์กริเพ้ื่�อิริอิงิรัิบริะบบนิเวศการิ
ชี่ำาริะเงิินแบบไริเ้งิินสด-ศึกษัาเกณฑ์์	virtual	
bank	 เพ้ื่�อิตอิบโจทย์ผู้บริิโภคยุคดิจิทัล	
พื่ร้ิอิมุคาดปริิมุาณการิทำาธุ์ริกริริมุแบบไร้ิ
เงิินสดในเอิเชีี่ยแปซิฟิื้กจะเติบโตริวดเร็ิว
ที�สุดในโลก	โดยเพิื่�มุขึ่�นถึึงิ	109%	ในช่ี่วงิปี	
2563	ถึึงิปี	2568

นางสิาว วิไลพิร ทวีลาภพัินทอำง 
หัวหน�าสิายงานธุิ์รกิจที�ปีรึกษา PwC 
ปีระเทศไทย และหัวหน้ากลุ่มุธุ์ริกิจบริิการิ
ทางิการิเงิินเชิี่งิกลยุทธ์์และการิดำาเนินงิาน	
PwC	 South	 East	 Asia	 Consulting	
กล่าวว่า	 การิมุุ่งิเน้นให้ผู้ใช้ี่บริิการิเป็น
ศูนย์กลางิ	(Customer	centricity)	โดยไมุ่
ต้อิงิเสียเวลากับงิานเอิกสาริและติดต่อิพูื่ด
คุยกับเจ้าหน้าที�เป็นเวลานาน	ๆ	จะช่ี่วยการิ
ใช้ี่บริิการิธ์นาคาริพื่าณิชี่ย์ไร้ิสาข่า	(Virtual	
bank)	ได้รัิบความุนิยมุอิย่างิมุากเมุ้�อิมุกีาริ
อิอิกใบอินุญาตให้จัดตั�งิในปริะเทศไทย

“วันนี�ผู้บริิโภคหันมุายอิมุรัิบและปรัิบตัวกับ
การิทำาธุ์ริกริริมุทางิการิเงิินผ่านริะบบการิ
ชี่ำาริะเงิินอิิเล็กทริอินิกส์	และใช้ี่บริิการิหลาย
อิย่างิผ่านแอิปพื่ลิเคชัี่นกันอิยู่แล้ว	 ไมุ่ว่าจะ
เป็นการิโอินเงิินด้วยมุ้อิถ้ึอิ	 การิสแกน	QR	
code	 หร้ิอิจ่ายเงิินผ่านริะบบพื่ริ้อิมุเพื่ย์	
ฉะนั�น	การิมุี	virtual	bank	จะสามุาริถึตอิบ
โจทย์ความุต้อิงิการิข่อิงิลูกค้ายุคดิจิทัล
ได้ตริงิจุดและคริบวงิจริมุากขึ่�น	 ในข่ณะ
เดียวกัน	 ก็เป็นตัวกริะตุ้นให้แบงิก์พื่าณิชี่ย์
แบบดั�งิเดิมุต้อิงิปรัิบตัวให้ทันด้วย”	
เธ์อิ	กล่าว

เมุ้�อิเด้อินมุกริาคมุ	 ที�ผ่านมุา	 ธ์นาคาริแห่งิ
ปริะเทศไทย	 (ธ์ปท.)	 ได้อิอิกปริะกาศเปิด
รัิบฟัื้งิความุเห็นต่อิแนวทางิการิอินุญาต
ให้จัดตั�งิธ์นาคาริพื่าณิชี่ย์ไร้ิสาข่าโดยคาด
ว่า	 จะสามุาริถึอิอิกหลักเกณฑ์์ฯ	 เพ้ื่�อิเปิด
รัิบสมุัคริคำาข่อิจัดตั�งิได้ในปีนี�	 และปริะกาศ
ผลผู้ที�ได้รัิบความุเห็นชี่อิบจาก	 ริมุว.	 คลังิ
ได้ในปี	2567	ซึ�งิในปัจจุบันมุีผู้ปริะกอิบการิ
ธ์นาคาริและกลุ่มุผู้ให้บริิการิที�มุิใช่ี่สถึาบัน
การิเงิิน	(นอินแบงิก์)	หลายริายแสดงิความุ
สนใจเป็นอิย่างิมุาก

นางิสาว	วไิลพื่ริ	กล่าวว่า	ธ์นาคาริพื่าณชิี่ย์
ไร้ิสาข่า	 ถ้ึอิเป็นแนวโน้มุที� เกิดขึ่�นแล้ว
โดยธ์นาคาริกลางิข่อิงิหลาย	 ๆ	 ปริะเทศ
และอิาณาเข่ตในทวีปเอิเชีี่ย	 ไมุ่ว่าจะเป็น
เกาหลีใต้	เข่ตบริิหาริพิื่เศษัฮ่อิงิกงิ	สิงิคโปร์ิ	
และมุาเลเซีย	มุกีาริอิอิกใบอินุญาตธ์นาคาริ
พื่าณิชี่ย์ไร้ิสาข่าแทบทั�งิสิ�น	นอิกจากนี�	นวัต
กริริริมุทางิการิเงิินใหมุ่	 ๆ	 ผ่านช่ี่อิงิทางิ
อิอินไลนเ์พีื่ยงิอิย่างิเดียว	(Internet-only)	
โดยไมุ่ต้อิงิมีุสาข่าข่อิงิธ์นาคาริ	 ตู้เอิทีเอ็ิมุ	
และเคร้ิ�อิงิรัิบฝึากและถึอินเงิินอัิตโนมุัติ	
(ซีดีเอ็ิมุ)	จะช่ี่วยตอิบโจทย์ภูมุทัิศน์ใหมุ่ข่อิงิ
ไทยที�มุเีป้าหมุายในการิสร้ิางินวัตกริริมุด้วย
เทคโนโลยีและข้่อิมุูลเชิี่งิลึกมุากขึ่�น	

“ในริะยะต่อิไป	 เริาจะยิ�งิเห็นความุคึกคัก
ข่อิงิการิเข้่ามุาข่อิงิธุ์ริกิจที�มุิใช่ี่สถึาบันการิ
เงิิน	 การิจับมุ้อิกับพื่าร์ิทเนอิร์ิที�เชีี่�ยวชี่าญ
ด้านเทคโนโลยี	และการิให้บริิการิทางิการิ
เงิินผ่านช่ี่อิงิทางิดิจิทัลข่อิงิแบงิก์
พื่าณิชี่ย์เพ้ื่�อิข่อิใบอินุญาต	
virtual	 bank	 โดย
ตัวอิย่างิข่อิงิ
แบงิก์ไร้ิสาข่าใน
เอิเชีี่ยที�ปริะสบ
ความุสำาเร็ิจ

เป็นอิย่างิมุาก	 ค้อิ	 KakaoBank	 ข่อิงิ
ปริะเทศเกาหลีใต้	 ที�นำา	 virtual	 bank	 มุา
ต่อิยอิดธุ์ริกิจ	chat	platform	ข่อิงิตนโดย
ให้บริิการิทางิการิเงิินผ่านมุ้อิถ้ึอิตลอิด	24	
ชัี่�วโมุงิไมุ่ว่าจะเป็นการิเปิดบัญชีี่	 เปิดบัตริ
เดบิต	ฝึาก-ถึอินเงิิน	โอินเงิินไปต่างิปริะเทศ	
ข่อิสินเช้ี่�อิ	 อิอิมุเงิิน	 และบริิการิอ้ิ�น	 ๆ	 ซึ�งิ
ดึงิดูดผู้ใช้ี่งิานจำานวนมุาก”	เธ์อิ	กล่าว		

แนะผู้ปริะกอิบการิธ์นาคาริปรัิบโคริงิสร้ิางิ
พ้ื่�นฐานอิงิค์กริเพ้ื่�อิริอิงิรัิบริะบบนิเวศการิ
ชี่ำาริะเงิินแบบไร้ิเงิินสด

นางิสาว	วิไลพื่ริ	กล่าวต่อิว่า	อุิตสาหกริริมุ
บริิการิทางิการิเงิินข่อิงิโลกกำาลังิอิยู่
ท่ามุกลางิการิเปลี�ยนแปลงิครัิ�งิสำาคัญ
หลังิได้รัิบผลกริะทบจากดิจิทัลดิสรัิป
ชัี่น	 และการิแพื่ร่ิริะบาดข่อิงิโควิด-19	 ที�
เปลี�ยนพื่ฤติกริริมุข่อิงิผู้บริิโภคสู่ดิจิทัลให้
ริวดเร็ิวขึ่�นสามุถึึงิห้าปี	 นำาไปสู่การิเติบโต
อิย่างิริวดเร็ิวข่อิงิบริิการิชี่ำาริะเงิินทางิ
อิิเล็กทริอินกิส์	(e-Payment)	และกลายเป็น
หัวใจสำาคัญที�ขั่บเคล้�อินการิเปลี�ยนแปลงิ
ข่อิงิอุิตสาหกริริมุในครัิ�งินี�

PwC แนะผู้้�ปีระกอำบการธิ์นาคิาร ปีรับโคิรงสิร�างพิื�นฐาน

อำงคิ์กรรอำงรับระบบนิเวศการชำาระเงินแบบไร�เงินสิดั

ศึกษาเกณฑ์์ virtual bank
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สอิดคล้อิงิกับริายงิาน	‘Payments	2025	&	
beyond’	ข่อิงิ	PwC	และ	Strategy&	ที�คาด
การิณ์ว่า	 ปริิมุาณการิชี่ำาริะเงิินแบบไร้ิเงิินสด
ทั�วโลก	 (Global	 cashless	 transaction)	
จะเพิื่�มุขึ่�นมุากกว่า	 80%	 จากปี	 2563	 ถึึงิปี	
2568	หร้ิอิจาก	1	ล้านล้านธุ์ริกริริมุเป็นเก้อิบ	
1.9	ล้านล้านธุ์ริกริริมุ	และจะข่ยายตัวเพิื่�มุขึ่�น
เก้อิบสามุเท่าภายในปี	2573	

“วันนี�ผู้บริิโภคทั�วโลกหันมุาใช้ี่บริิการิชี่ำาริะเงิิน
ทางิอิิเล็กทริอินิกส์อิย่างิแพื่ร่ิหลายจนเรีิยกได้
ว่า	หลาย	ๆ 	ปริะเทศไดก้้าวเข้่าสู่สังิคมุไร้ิเงิินสด
แทบจะเต็มุรูิปแบบไปเสียแล้ว	ซึ�งิแนวโน้มุนี�	ก็
จะยิ�งิมุีบทบาทสำาคัญต่อิการิแปลงิไปสู่ดิจิทัล
ข่อิงิอุิตสาหกริริมุบริิการิทางิการิเงิินข่อิงิไทย	
ดังินั�น	ถึึงิเวลาที�ธุ์ริกิจในกลุ่มุอุิตสาหกริริมุจะ
ต้อิงิพิื่จาริณาว่า	 โคริงิสร้ิางิพ้ื่�นฐานทั�งิหมุด
ข่อิงิอิงิค์กรินั�นได้ถูึกปรัิบให้ริอิงิรัิบรูิปแบบ
บริิการิชี่ำาริะเงิินที�จะถูึกพื่ลิกโฉมุ	ริวมุถึึงิโมุเดล
ธุ์ริกิจใหมุ่	 ๆ	 ที�จะเกิดขึ่�นตามุมุาแล้วหร้ิอิยังิ”	
เธ์อิ	กล่าว

ปริิมุาณการิชี่ำาริะเงิินแบบไร้ิเงิินสดในเอิเชีี่ย
แปซิฟิื้กพุ่ื่งิ

ทั�งินี�	ริายงิานฉบับดังิกล่าวยังิคาดว่า	ปริิมุาณ
การิทำาธุ์ริกริริมุแบบไริเ้งิินสดในภูมุภิาคเอิเชี่ยี
แปซิฟิื้กจะเติบโตริวดเร็ิวที�สุดในโลก	 โดย
เพิื่�มุขึ่�นถึึงิ	 109%	ริะหว่างิช่ี่วงิปี	2563	 ถึึงิปี	
2568	และเพิื่�มุขึ่�นอีิก	76%	จากปี	2568	ถึึงิ
ปี	 2573	ตามุมุาด้วยแอิฟื้ริิกา	 (78%,	 64%)	
ยุโริป	(64%,	39%)	ละตินอิเมุริิกา	(52%,	48%)	
และอิเมุริิกาเหน้อิ	 (43%,	 35%)	 ตามุลำาดับ
ริายงิานริะบุว่า	 การิเติบโตอิย่างิก้าวกริะโดด
นี�	 ได้รัิบแริงิสนับสนุนจากการิขั่บเคล้�อินรูิป
แบบทางิธุ์ริกิจและนวัตกริริมุรูิปแบบใหมุ่ข่อิงิ
หลายๆ	ปริะเทศ	เช่ี่น	ในสาธ์าริณรัิฐปริะชี่าชี่น
จีนที�ได้พัื่ฒนาซูเปอิร์ิแอิปอิย่างิ	Alipay	 และ	
WeChat	 Pay	 ให้เป็นแพื่ลตฟื้อิริ์มุการิชี่ำาริะ

เงิินอิอินไลน์ที�ใช้ี่กันอิย่างิแพื่ร่ิหลาย	เป็นต้น

คาดสภาวะการิแข่่งิขั่นในภาคการิเงิินไทยเข้่มุข้่น

นางิสาว	วิไลพื่ริ	กล่าวว่า	ผู้เล่นหลักในตลาด
การิชี่ำาริะเงิินแบบไร้ิเงิินสดในช่ี่วงิสามุถึึงิห้า
ปีนับจากนี�	 จะถูึกแบ่งิเป็นกลุ่มุๆ	 ปริะกอิบ
ไปด้วยกลุ่มุธ์นาคาริ	 กลุ่มุแพื่ลตฟื้อิริ์มุการิ
ชี่ำาริะเงิินซึ�งิให้บริิการิเคร้ิอิข่่ายอิิเล็กทริอินิกส์
สำาหรัิบธุ์ริกริริมุริะหว่างิบุคคลกับบุคคล	
(P2P	platform)	(เช่ี่น	PayPal,	PromptPay,	
Venmo	 และอ้ิ�น	 ๆ)	 กลุ่มุผู้ให้บริิการิบัตริ
เคริดิต	 กลุ่มุผู้ให้บริิการิชี่ำาริะเงิินผ่านมุ้อิถ้ึอิ	
(เช่ี่น	Apple	Pay,	Ali	Pay	และ	Amazon	Pay)	
และกลุ่มุอ้ิ�น	 ๆ	 ในข่ณะเดียวกัน	 ก็จะเห็นการิ
เติบโตข่อิงิกลุ่มุผู้ให้บริิการิที�เป็นนอินแบงิก์	
และกลุ่มุผู้ให้บริิการิ	P2P
	
สำาหรัิบแนวโน้มุการิแข่่งิขั่นจากผู้เล่นริายใหมุ่
ในตลาดบริิการิชี่ำาริะเงิินทางิอิิเลก็ทริอินกิส์	จะ
ทวีความุรุินแริงิตามุการิข่ยายตัวข่อิงิตลาด	
หลังิผู้เล่นที�เป็นนอินแบงิก์เข้่ามุานำาเสนอิน
วัตกริริริมุทางิการิเงิินแบบไร้ิสาข่าเพิื่�มุมุาก
ขึ่�น	 และจะขึ่�นอิยู่กับตัวเล้อิกในการิชี่ำาริะเงิิน	
ซึ�งิปริะกอิบไปด้วย	 การิจ่ายเงิินสด	การิจ่าย
ผ่านบัตริเคริดิตและบัตริเดบิต	 การิจ่ายผ่าน
แพื่ลตฟื้อิร์ิมุ	 P2P	หร้ิอิการิจ่ายผ่านกริะเป๋า
เงิินดิจิทัล	(Digital	wallet)	เป็นต้น

นางิสาว	 วิไลพื่ริ	กล่าวเสริิมุว่า	 รูิปแบบทางิ
ธุ์ริกิจและข่อิบเข่ตการิให้บริิการิในการิจัด
ตั�งิธ์นาคาริพื่าณิชี่ย์ไร้ิสาข่าในอินาคตจะ
มุีหลากหลายลักษัณะ	 (เช่ี่น	 เงิินฝึาก	
เงิินกู้	 ลงิทุน	 และการิชี่ำาริะเงิิน)	
ขึ่�นอิยู่กับผู้ให้บริิการิว่า	
ต้อิงิการิอิอิกแบบ
บริิการิให้ตอิบ
โจทย์ผู้บริิโภค
อิย่างิไริ	ทั�งินี�	

ผู้ปริะกอิบการิธ์นาคาริและกลุ่มุผู้ให้บริิการิ
ที�เป็นนอินแบงิก์	 ควรินำาแนวปฏิิบัติห้าข้่อิที�
สำาคัญไปพิื่จาริณาควบคู่กับการิให้บริิการิ	ดังิ
ต่อิไปนี�	

1.	ปรัิบปรุิงิเทคโนโลยีให้ทันสมุัยและ
เพิื่�มุขี่ดความุสามุาริถึด้านเทคโนโลยี
2.	ส่งิเสริิมุศักยภาพื่ข่อิงินวัตกริริมุ
3.	นำาเสนอิบริิการิทางิการิเงิินรูิปแบบใหมุ่
ให้กับลูกค้า
4.	ลดต้นทุนในการิดำาเนินงิาน
5.	ใช้ี่ข้่อิมุูลอิย่างิมุีปริะสิทธิ์ภาพื่

“อิย่างิที�กล่าวไปว่า	 การิมีุธ์นาคาริไร้ิสาข่า	
จะยิ�งิช่ี่วยตอิบสนอิงิความุต้อิงิการิบริิการิ
ทางิการิเงิินที�คริอิบคลุมุและทั�วถึึงิขึ่�น	 นอิก
เหน้อิไปจากนวัตกริริมุและความุร่ิวมุมุ้อิ
อ้ิ�น	 ๆ	 ในการิพัื่ฒนาโคริงิสร้ิางิพ้ื่�นฐานและ
แพื่ลตฟื้อิร์ิมุทางิการิเงิินอิย่างิกริะเป๋าเงิินและ
สกุลเงิินดิจิทัล	 แต่สิ�งิสำาคัญที�ผู้ให้บริิการิจะ
มุอิงิข่า้มุไมุไ่ด้	ค้อิ	การิบริิหาริความุเสี�ยงิอิย่างิ
เหมุาะสมุ	 ปัญหาริะบบล่มุ	 และต้อิงิมุีริะบบ
รัิกษัาความุปลอิดภัยข่อิงิข้่อิมุูลเพ้ื่�อิอุิดช่ี่วงิ
โหว่อิาชี่ญากริริมุทางิไซเบอิร์ิรูิปแบบใหมุ่ๆ	
ที�ย่อิมุจะเกิดมุากขึ่�นเป็นเงิาตามุตัว
ตามุปริิมุาณธุ์ริกริริมุอิอินไลน์ที�
เพิื่�มุขึ่�น”	นางิสาว	วิไลพื่ริ	
กล่าว

PwC แนะผู้้�ปีระกอำบการธิ์นาคิาร ปีรับโคิรงสิร�างพิื�นฐาน

อำงคิ์กรรอำงรับระบบนิเวศการชำาระเงินแบบไร�เงินสิดั

ศึกษาเกณฑ์์ virtual bank
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แบงิก์กสิกริไทย	 	 ดันร้ิานค้ารัิบชี่ำาริะเงิินแบบ
ไร้ิสัมุผัสตามุพื่ฤติกริริมุลูกค้าที�เปลี�ยนไป	 โดย
เฉพื่าะนักท่อิงิเที�ยวต่างิชี่าติที�นิยมุสแกน	 QR	
ชี่ำาริะเงิิน	 โดยในปีนี�คาดว่านักท่อิงิเที�ยวเดินทางิ
เข้่าไทยกว่า	 28	 ล้านคน	 สร้ิางิเม็ุดเงิินสู่ธุ์ริกิจ
ท่อิงิเที�ยวและเกี�ยวเน้�อิงิริาว	 1.44	 ล้านล้าน
บาท	 เพิื่�มุโอิกาสสริ้างิริายได้ให้กับร้ิานค้า	 โดย
ปัจจุบันธ์นาคาริมุบีริิการิริอิงิรัิบสำาหรัิบร้ิานค้าให้
สามุาริถึริบัสแกน	QR	ทั�งิจากโมุบายแบงิกิ�งิข่อิงิ
นักท่อิงิเที�ยว	5	ปริะเทศ	ค้อิ	มุาเลเชีี่ย	สิงิคโปร์ิ	
อิินโดนีเซีย	 เวียดนามุ	 และกัมุพูื่ชี่า	 ริวมุถึึงิรัิบ
ชี่ำาริะดว้ย	UnionPay,	Alipay	และ	WeChat	Pay	
จากนักท่อิงิเที�ยวชี่าวจีน	เพ้ื่�อิให้ทุกการิรัิบ-จ่าย
เงิินเป็นไปอิย่างิสะดวกสบายและปลอิดภัยมุาก
ที�สุด		

นางสิาวศิริพิร วงศ์ตรีภพิ รอำงกรรมการ
ผู้้�จัดัการ ธิ์นาคิารกสิิกรไทย	 เปิดเผยว่า	
ทิศทางิการิท่อิงิเที�ยวได้ดีขึ่�นอิย่างิต่อิเน้�อิงิจากปี
ที�แล้วที�เพิื่�งิฟ้ื้�นตัวจากสถึานการิณโ์ควิด	และในปี
นี�จากการิที�จีนเปิดปริะเทศเมุ้�อิต้นปีที�ผ่านมุา	ส่งิ
ผลให้ธุ์ริกิจท่อิงิเที�ยวและธุ์ริกิจเกี�ยวเน้�อิงิในไทย	
ได้รัิบอิานิสงิส์กลับมุาคึกคักหลังิจากที�ซบเซามุา
นาน	 โดยศูนย์วิจัยกสิกริไทยปรัิบคาดการิณ์นัก
ท่อิงิเที�ยวในปี	2566	นี�เพิื่�มุจากเดิมุเป็น	28	ล้าน
คน	สร้ิางิเมุด็เงิินสู่ธุ์ริกิจท่อิงิเที�ยวและเกี�ยวเน้�อิงิ
ริาว	1.44	 ล้านล้านบาท	 ในส่วนข่อิงิพื่ฤติกริริมุ
การิใช้ี่จ่ายพื่บว่าผู้บริิโภคส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
การิใชี่้จ่ายแบบไริ้สัมุผัสหร้ิอิ	 Contactless	
เป็นอิย่างิดี	 เพื่ริาะมุีความุสะดวกสบายกว่า
การิใช้ี่เงิินสดจนกลายเป็น	New	Normal	หลังิ
ยุคโควิด	 สอิดคล้อิงิกับข้่อิมุูลข่อิงิธ์นาคาริที�
พื่บว่าปี	 2565	 จำานวนริายการิธุ์ริกริริมุผ่าน	
QR	Payment	เติบโตกว่า	238%	จากปี	2564	
สะท้อินให้เห็นว่าสังิคมุไร้ิเงิินสดกลายเป็นเร้ิ�อิงิ
ปกติข่อิงิคนไทย	และได้รัิบความุนิยมุแพื่ร่ิหลาย
ไปทั�วโลกโดยเฉพื่าะปริะเทศในเอิเชีี่ยที�มุคีวามุคุ้น
เคยกับการิสแกน	QR	ชี่ำาริะเงิิน	ดังินั�นหากร้ิานค้า
ให้บริิการิริับชี่ำาริะด้วย	QR	 ก็จะเป็นการิอิำานวย
ความุสะดวกให้แก่ลูกค้าทั�งิชี่าวไทยและชี่าวต่างิ
ชี่าติ	 ซึ�งิสามุาริถึเพิื่�มุโอิกาสในการิปิดการิข่าย
ได้มุากกว่า		

ดังินั�นเพ้ื่�อิสนับสนุนให้ร้ิานค้ามีุความุพื่ร้ิอิมุใน
การิริอิงิรัิบการิชี่ำาริะเงิินแบบไร้ิสัมุผัสแก่นัก
ท่อิงิเที�ยวที�จะเดินทางิเข้่ามุาไทย	 ธ์นาคาริจึงิ
พัื่ฒนาผลิตภัณฑ์์และบริิการิที�ส่งิเสริิมุให้การิ
ใช้ี่จ่ายแบบไร้ิสัมุผัสเป็นไปอิย่างิสะดวกสบาย
และปลอิดภัยมุากที�สุด	 ได้แก่	ริอิงิรัิบการิสแกน	
QR	 จากโมุบายแบงิกิ�งิข่อิงินักท่อิงิเที�ยว	 ได้แก่	
มุาเลเซีย	 สิงิคโปร์ิ	 อิินโดนีเซีย	 เวียดนามุ	 และ
กัมุพูื่ชี่า	(Cross-Border	QR	Payment)	ผ่าน
แอิปพื่ลิเคชัี่น	K	SHOP	และเคร้ิ�อิงิรูิดบัตริกสิกริ
ไทย	(EDC)	ซึ�งิเริิ�มุให้บริิการิในปี	2565	ที�ผา่นมุา
และได้รัิบความุนยิมุในหมุูน่กัท่อิงิเที�ยวเป็นอิย่างิ
ดี	เน้�อิงิจากสะดวก	ปลอิดภัย	อัิตริาแลกเปลี�ยนดี	
และไมุ่มุีค่าธ์ริริมุเนยีมุ	ทางิด้านร้ิานค้าที�รัิบชี่ำาริะ
ก็ไมุ่เสียค่าธ์ริริมุเนียมุในการิให้บริิการิ	 และคาด
การิณ์ว่าปี	 2566	 นี�ปริิมุาณการิทำาริายการิจะ
เติบโตขึ่�นถึึงิ	2	 เท่า	 โดยธ์นาคาริมีุแผนจะข่ยาย
การิรัิบชี่ำาริะเงิินผ่านโมุบายแบงิกิ�งิข่อิงินักท่อิงิ
เที�ยวปริะเทศอ้ิ�นๆ	ต่อิไปในอินาคต		

การิริับชี่ำาริะด้วย	 Union	 Pay,	 Alipay	 และ	
WeChat	Pay	ผ่านแอิปพื่ลิเคชัี่น	K	SHOP	และ
เคร้ิ�อิงิรูิดบัตริกสิกริไทย	(EDC)	จากร้ิานค้ากว่า	
300,000	ร้ิานค้า	เพ้ื่�อิริอิงิรัิบนักท่อิงิเที�ยวชี่าว
จีน	 ซึ�งิเป็นนักท่อิงิเที�ยวต่างิชี่าติหลักที�เดินทางิ
มุาเที�ยวไทย	โดยคาดว่าในปีนี�น่าจะมุีริายการิรัิบ
ชี่ำาริะผ่าน	UnionPay,	 Alipay	 และ	 	WeChat	
Pay		เติบโตกว่า	5.5	เท่า	เมุ้�อิเทียบกับปี	2565		

บริิการิอ้ิ�นๆ	 สำาหรัิบนักท่อิงิเที�ยวที�ยังิต้อิงิการิ
ความุมุั�นใจในการิพื่กเงิินสดติดตัว	 หร้ิอินัก
ท่อิงิเที�ยวปริะเทศอ้ิ�นๆ	ในโซนยุโริปหร้ิอิอิเมุริิกา	
ธ์นาคาริมุีร้ิานค้าที�รัิบชี่ำาริะเงิินผ่านบัตริเคริดิต/
เดบิตริอิงิรัิบทั�วปริะเทศ	 ริวมุถึึงิตู้ถึอินเงิินสด
กว่า	10,310	จุด	และบูธ์แลกเปลี�ยนเงิินตริา	
(FX	 Booth,	 FX	Machine)	 เปิดให้
บริิการิในสนามุบินสุวริริณภูมุิ	
ดอินเมุ้อิงิ	 ภูเก็ต	 และ
สาข่าริวมุ	800	 จุด	
พื่ร้ิอิมุริถึแลก
เงิินเคล้�อินที�	 และ
ข่ยายบธู์แลกเงิิน

ในแหล่งิท่อิงิเที�ยวต่างิๆ	 ห้างิสริริพื่สินค้าเพ้ื่�อิ
ริอิงิรัิบนักท่อิงิเที�ยวเพิื่�มุเติมุ

หลังิยุคโควิคปริะเทศไทยก็ยังิคงิเป็นจุดหมุาย
ปลายทางิยอิดนิยมุข่อิงินักท่อิงิเที�ยว	 ปริะกอิบ
กับเศริษัฐกิจไทยมีุการิพึื่�งิพื่าริายได้จากธุ์ริกิจ
ท่อิงิเที�ยวค่อินข้่างิสูงิ	จึงิคาดว่าการิเปิดปริะเทศ
อิย่างิเต็มุรูิปแบบจะสามุาริถึกริะตุ้นเศริษัฐกิจ
ให้กลับมุาคึกคักได้เหมุ้อินช่ี่วงิก่อินโควิด	 ดังินั�น
ร้ิานค้าควริเตรีิยมุความุพื่ร้ิอิมุเพ้ื่�อิคว้าโอิกาส
จากนักท่อิงิเที�ยวที�จะหลั�งิไหลเข้่ามุาโดยร้ิานค้า
ที�สนใจสมุัคริใช้ี่บริิการิรัิบชี่ำาริะเงิินข่อิงิธ์นาคาริ
สามุาริถึศึกษัาริายละเอีิยดเพิื่�มุเติมุได้ที�	
www.kasikornbank.com/collection	
หร้ิอิ	K-BIZ	Contact	Center	02-8888822	

นางิสาวศิริิพื่ริกล่าวทิ�งิท้ายว่าสำาหรัิบนักท่อิงิ
เที�ยวชี่าวไทยที�วางิแผนเดินทางิไปต่างิปริะเทศ	
ธ์นาคาริมีุทางิเล้อิกในการิชี่ำาริะเงิินเพ้ื่�อิช่ี่วย
ให้การิท่อิงิเที�ยวสะดวกสบาย	เช่ี่น	การิใช้ี่	K	PLUS	
สแกนจ่าย	ณ	ร้ิานค้าเคร้ิอิข่่าย	UnionPay	ที�มุี
กว่า	40	ล้านร้ิานค้า	ในกว่า	40	ปริะเทศ/ภูมุภิาค
ทั�วโลก	เช่ี่น	จีน	ฮ่อิงิกงิ	ญี�ปุ�น	และสหรัิฐอิเมุริิกา	
ริวมุถึึงิบัตริที�ใช้ี่จ่ายได้ทั�วโลกโดยไมุ่ชี่าร์ิจ	2.5%	
อิย่างิเช่ี่นบตัริเดบิต	Journey	ที�ใช้ี่จ่ายได้ทกุสกุล
เงิิน	ใช้ี่บริิการิห้อิงิรัิบริอิงิ	Miracle	Lounge	ฟื้รีิ	
และบัตริ	YouTrip	ที�สามุาริถึแลกเงิินลว่งิหนา้
ได้	10	สกุลเงิิน	ใช้ี่จ่ายได้กว่า	150	สกุล
เงิิน	 เพ้ื่�อิริอิงิริับการิเดินทางิท่อิงิ
เที�ยวในช่ี่วงิเทศกาลหร้ิอิวัน
หยุดยาวที�จะถึึงิ	

แบงก์กสิิกรไทยแนะร�านคิ�าใช� QR 
รับเงินสิะดัวกดัันยอำดัข์าย 
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อิำนไซีด์ั
Business

“The Parents Nursing Home” 
จัดับรรยายพิิเศษ หัวข์�อำ 

“กล�ามเนื�อำเสืิ�อำมในผู้้�ส้ิงอำายุ”
โรงพิยาบาลพิระรามเก�า ยกทีมแพิทย์ 

จัดังาน "วันไตโลก(World Kidney Day 2023)" 
ตระหนักภัย ใสิ�ใจไต ป้ีอำงกันไว� เน�นกลุ�มเสีิ�ยง

HL ฉลอำงเปิีดัร�านข์ายยา
แบรนด์ั iCare สิาข์าแรกในปีีนี�

ม้ลนิธิิ์ทีทีบี และ พิอำช. ร�วมลงนาม
บันทึกคิวามร�วมมือำ (MOU) สินับสินุน

โคิรงการไฟื้-ฟ้ื้า เพืิ�อำชุมชน โดัยม้ลนิธิิ์ทีทีบี
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สิรุปี
ภาพิรวมตลาดั
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10 อัำนดัับส้ิงสุิดั
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ม้ลคิ�าซืี�อำข์าย
ตามกลุ�มนักลงทุน

SET
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ม้ลคิ�าซืี�อำข์าย
ตามกลุ�มนักลงทุน

mai
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