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บมจ.ซินเน็ค	 (ปริะเทศไทย)	 หร้ิอิ	 SYNEX	
มุ่งิมั�นสร้ิางิอิาณาจักริไอิทีอีิโคซิสเต็็ม	 เดิน
หน้าร่ิวมพัันธมิต็ริเสริิมแกร่ิงิ	 หนุนปี	 66	
เติ็บโต็อิย่างิมีนัยสำาคัญ	 เล็็งิกลุ่็มคอิมเมอิร์ิ
เชีียล็เป็นดาวเด่น	จากกลุ่็มลู็กค้าภาครัิฐแล็ะ
อิงิค์กริเดินหน้าทริานส์ฟอิร์ิมสู่ยุคดิจิทัล็	
สำาหรัิบปี	 65	ทำาริายได้กว่า	 39,061	 ล้็าน
บาท		ทุบสถิิติ็	All	time	high	พัร้ิอิมตั็�งิเป้า
ปี	2566	ทำาริายได้ทะลุ็	40,000	ล้็านบาท

นางสาวสุธิิดา มงคลสุธีิ ประธิาน
เ จ้้าหน้ า ทีี่�บ ริหาร บริ ษััที่  ซิินเน็ค 
(ประเที่ศไที่ย) จ้ำากััด (มหาชน) หรือ 
SYNEX	 ดิสทริิบิวเต็อิร์ิผูู้้นำาด้านไอิทีอีิโค
ซิสเต็็ม	 เปิดกล็ยุทธ์ปี	 2566	 คาดเต็ิบโต็
ได้อิย่างิมีนัยสำาคัญ	จากเทรินด์ข่อิงิต็ล็าด
ไอิทีแล็ะสินค้าเทคโนโล็ยีมีดีมานด์ต่็อิเน้�อิงิ	
รัิบเทรินด์ดิจิทัล็	 โดยซินเน็คฯ	 มีจุดเด่นใน
ด้านสินค้าแล็ะบริิการิคริอิบคลุ็มทุกกลุ่็ม
ผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์	 โดยเฉพัาะกลุ่็มสินค้าคอิมเม
อิร์ิเชีียล็ที�มีการิเต็ิบโต็อิย่างิโดดเด่น	 แล็ะ
ซินเน็คฯ	 ยังิถ้ิอิเป็นดิสทริิบิวเต็อิร์ิที�มี
มาร์ิเก็ต็แชีร์ิอัินดับหน่�งิในกลุ่็มสินค้าคอิม
เมอิร์ิเชีียล็	 ทำาให้พัร้ิอิมต็อิบสนอิงิความ
ต้็อิงิการิข่อิงิลู็กค้าได้	แล็ะต็อิบโจทย์ในทุก
เทรินด์ข่อิงิเทคโนโล็ยี

อีิกทั�งิ	 การิเดินหน้าร่ิวมกับพัันธมิต็ริเติ็ม
เต็็มอีิโคซิสเต็็มให้คริบวงิจริ	 แล็ะสามาริถิ
ต็อิบสนอิงิผูู้้บริิโภคให้มากข่่�น	พัร้ิอิมสร้ิางิ	
S-Curve	 ใหม่ๆ	 โดยเฉพัาะกลุ่็มสินค้า	
System	 and	 Storage	 แล็ะกลุ่็มสินค้า	
Network	and	Security	ที�ทุกอิงิค์กริต่็างิ
ให้ความสำาคัญ	 จ่งิเดินหน้าข่ยายพัอิร์ิต็ที�
พัร้ิอิมเป็น	Solution-Based	ดนัเป้าหมาย

พัอิร์ิต็คอิมเมอิร์ิเชีียล็เต็ิบโต็	 25%	ข่ณะที�
สินค้ากลุ่็มคอินซูเมอิร์ิดีมานด์ยังิมีเข้่ามา
ต่็อิเน้�อิงิ	สอิดรัิบไล็ฟ์สไต็ล์็ผูู้้บริิโภคยุคใหม่

ทั�งินี�	ล่็าสุด	ซินเน็คฯ	ได้รัิบปริะกาศแต่็งิตั็�งิ
จากแบรินด์	 ACER	 ให้เป็นผูู้้จัดจำาหน่าย
สินค้า	 Consumer	 ลุ็ยกลุ่็มผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์	
ACER	Consumer	 นอิกจากนี�ยังิมีสินค้า
กลุ่็ม	 Lifestyle	 ที�ได้จับม้อิกับ	GARMIN	
ในการิจำาหนา่ยนาฬิิกาเพ้ั�อิสุข่ภาพั	เต็รีิยม
เผู้ยความร่ิวมม้อิใหม่กับ	 Nintendo	
Switch	 ดีล็เด็ดที�มาเข่ย่าวงิการิไอิทีมาก
ข่่�น	 จากในปีที�ผู่้านมาถ้ิอิเป็นไฮไล็ท์สำาคัญ	
ที�สามาริถิสร้ิางิการิเติ็บโต็ได้อิย่างิโดด
เด่น	 โต็ถ่ิงิ	 1,961%	ต็อิกยำ�าการิเป็น	No.1	
Gaming	Distributor	

นอิกจากจะมุง่ิมั�นในการิบริิหาริงิาน	บริิษััทฯ	
ยังิให้ความสำาคัญกับการิดำาเนินงิาน
ด้วยความรัิบผิู้ดชีอิบต่็อิผูู้้มีส่วนได้ส่วน
เสีย	 สังิคม	 แล็ะสิ�งิแวดล้็อิม	 ที�ขั่บเคล้็�อิน
ธุริกิจเพ้ั�อิความยั�งิย้น	 (Sustainability)	
จัดตั็�งิโคริงิการิต่็างิๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการิ
บริิหาริจัดการิเพ้ั�อิล็ดปัญหาก๊าซเร้ิอิน
กริะจก	 โคริงิการิ	 "Trusted	by	Synnex	
E-Waste"	 ทิ�งิข่ยะอิิเล็็กทริอินิกส์ให้ถูิกที�	
โคริงิการิปั�นช่ีางิสร้ิางิอิาชีีพั	 แล็ะให้การิ
สนบัสนุนอุิปกริณ์การิเรีิยนการิสอิน	ให้แก่	
วิทยาลั็ยอิาชีีวะ	โริงิเรีิยน	โริงิพัยาบาล็	วัด
แล็ะชุีมชีน	สะท้อินจากปีที�ผู่้านมา	บริิษััทฯ
ได้ริับริางิวัล็การิล็ดก๊าซเร้ิอินกริะจก	 แล็ะ
ริางิวัล็สถิานปริะกอิบกิจการิต้็นแบบดีเด่น	
จากกริมสวัสดิการิแล็ะคุ้มคริอิงิแริงิงิาน	
ริวมถ่ิงิการิเป็นบริิษััทจดทะเบียนที�อิยู่ใน

ริายช้ี�อิหุ้นยั�งิย้น	(THIS)	แล็ะ	ESG	100
ซินเน็คฯ	 ยังิคงิรัิกษัาอัิต็ริาการิจ่าย
เงิินปันผู้ล็ในริะดับสูงิอิย่างิต่็อิเน้�อิงิ	 ทั�งินี�	
คณะกริริมการิบริิษััทฯ	 มีมติ็อินุมัติ็จ่าย
เงิินปันผู้ล็ปริะจำาปี	 2565	 ในอัิต็ริาหุ้นล็ะ	
0.70	บาท	หร้ิอิคิดเป็น	74%	ข่อิงิกำาไริสุทธิ

ด้านผู้ล็ปริะกอิบการิในปี	 2565	 ที�ผู่้านมา	
บริิษััทฯ	สามาริถิทำาริายได้	39,061.05	ล้็าน
บาท	เพิั�มข่่�น	1,975.68	ล้็านบาท	หร้ิอิเพิั�ม
ข่่�น	5.33%	ทำาสถิิติ็	All	 time	high	จาก
การิโต็ข่่�นอิย่างิมากข่อิงิยอิดข่าย	 สินค้า
กลุ่็มคอิมเมอิร์ิเชีียล็ที�	22.1	%	เม้�อิเทียบกับ
ปีก่อิน	 แล็ะมีกำาไริสุทธิอิยู่ที�	 816.07	 ล้็าน
บาท	จากผู้ล็กริะทบข่อิงิส่วนแบ่งิกำาไริข่อิงิ
บริิษััทร่ิวมที�ล็ดล็งิ	อัิต็ริาดอิกเบี�ยที�เพิั�มข่่�น	
ริวมถ่ิงิอัิต็ริาแล็กเปลี็�ยนที�ผัู้นผู้วน

นางิสาวสุธิดา	 กล่็าวทิ�งิท้ายว่า	 "ซินเน็คฯ	
มั�นใจยังิเติ็บโต็	 แม้ปัจจัยล็บต่็างิๆยังิคงิ
มีเข้่ามา	 โดยปีนี�เริายังิคงิตั็�งิเป้าริายได้
มากกว่า	 40,000	 ล็้านบาท	 จากการิมี	
New	Product	แล็ะ	IT	Solution	ใหม่ๆเข้่า
มาสร้ิางิการิเติ็บโต็	 เดินหน้ามอิงิหาธุริกิจ
แล็ะพัันธมิต็ริใหม่ๆ	 มาเติ็มเต็็มอีิโคซิสเต็็ม
ให้คริบวงิจริมากยิ�งิข่่�น		โดยไฮไล็ท์ข่อิงิปีนี�
จะเป็นผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์ในกลุ่็มคอิมเมอิร์ิเชีียล็	มุง่ิ
เนน้ข่าย	IT	Solution	ริวมถ่ิงิด้าน	Network	
แล็ะ	Cyber	security	คาดสามาริถิทำานวิไฮ
ได้	 ตั็�งิเป้าบุกต็ล็าดให้มากข่่�น	 เสริิมพัอิร์ิต็
ให้แข็่งิแกริ่งิ	พัร้ิอิมบริิหาริงิานด้วยความ
มุง่ิมั�นเป็นที�หน่�งิด้านอุิต็สาหกริริมไอิที	เพ้ั�อิ
ส่งิมอิบเทคโนโล็ยีที�ทำาให้คุณภาพัชีีวิต็ข่อิงิ
ทุกคนดีข่่�น"

Hooninside

เปิดกัลยุที่ธิ์ปี 66 มุ�งมั�นเปิดกัลยุที่ธิ์ปี 66 มุ�งมั�น
สร้างไอที่ีอีโคซิิสเต็็มให้ครบวงจ้ร สร้างไอที่ีอีโคซิิสเต็็มให้ครบวงจ้ร 

เน้นบุกัต็ลาดคอมเมอร์เชียล เน้นบุกัต็ลาดคอมเมอร์เชียล 
ต็ั�งเป้ารายได้ที่ะลุ 4 หมื�นลบ.ต็ั�งเป้ารายได้ที่ะลุ 4 หมื�นลบ.  
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บมจ.นิวทรีิชัี�น	 เอิสซี	 หร้ิอิ	 NTSC	 หุ้น
นวัต็กริริมอิาหาริ	กางิแผู้นปี	2566	ส่อิแวว
สดใสต่็อิเน้�อิงิ	 จากปี	 2565	ทำาริายได้อิยู่
ที�กว่า	 1,058	 ล้็านบาท	พัร้ิอิมเปิดเกมรุิก
ธุริกิจ	Food	&	Feed	 Ingredients	จาก
แผู้นการิล็งิทุนโคริงิการิผู้ลิ็ต็สาริกริะตุ้็น
ความน่ากินในสัต็ว์เลี็�ยงิ	 แล็ะ	 โคริงิการิ
ล็งิทุนเคร้ิ�อิงิจักริสำาหรัิบการิผู้ลิ็ต็สินค้า	
OEM	แล็ะสินค้าปริะเภท	Food	preparation	
แล้็วเสร็ิจปีนี�	 พัร้ิอิมสร้ิางิมูล็ค่าเพิั�ม	 หนุน
แผู้นการิเติ็บโต็ในริะยะยาว

นางสาวพััชร์ เอกัปัญญาสกุัล ประธิาน
เจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ นิวที่รีชั�น 
เอสซีิ จ้ำากััด (มหาชน) หรือ NTSC	
เปิดเผู้ยว่า	แผู้นการิดำาเนินงิานในปี	2566	
บริิษััทฯ	พัร้ิอิมข่ยายการิเติ็บโต็ต่็อิเน้�อิงิ	
รัิบภาพัริวมเศริษัฐกิจแล็ะอุิต็สาหกริริมใน
ปริะเทศฟ้�นตั็วภายหลั็งิสถิานการิณ์โควิด
ทั�วโล็กผู่้อินคล็าย	 ส่งิผู้ล็ให้กำาลั็งิซ้�อิ	 ริวม
ถ่ิงิปริิมาณความต้็อิงิการิในสินค้าเพ้ั�อิการิ
บริิโภคเพิั�มมากข่่�นต็ามล็ำาดับ	 แล็ะบริิษััทฯ	
ยังิมีการิข่ยายต็ล็าดใหม่ๆ	 ได้แก่	 อิาหาริ
จากพ้ัชี	(Plant-based	Food)	หร้ิอิ	อิาหาริ
แล็ะเคร้ิ�อิงิด้�มที�สอิดรัิบต่็อิความต้็อิงิการิ
ด้านสุข่ภาพั	 โดยเต็รีิยมนำาเงิินริะดมทุนใช้ี
ต่็อิยอิดโอิกาสทางิธุริกิจ	 Food	&	 Feed	
Ingredients	ในอินาคต็	มุง่ิสู่การิเป็นผูู้ผู้้ลิ็ต็
อิาหาริแห่งิอินาคต็	(Future	Food)	เติ็บโต็
ไปพัร้ิอิมกับเทรินด์อิาหาริข่อิงิโล็ก

สำาหรัิบโคริงิการิใหม่	 2	 โคริงิการิที�จะเกิด
ข่่�นในปีนี�	ปริะกอิบด้วย	โคริงิการิผู้ลิ็ต็สาริ
กริะตุ้็นความน่ากินในสัต็ว์เลี็�ยงิ	 ซ่�งิคาด
ว่าจะติ็ดตั็�งิเคร้ิ�อิงิจักริแล้็วเสร็ิจภายในปี
นี�	 แล็ะเริิ�มดำาเนินการิผู้ลิ็ต็ทันที	ต็อิบโจทย์
ฐานลู็กค้าเดิมที�มีอิยู่	 แล็ะข่ยายไปยังิฐาน
ลู็กค้าริายใหม่	นอิกจากนี�	 โคริงิการิล็งิทุน
เคร้ิ�อิงิจักริสำาหรัิบการิผู้ลิ็ต็สินค้า	 OEM	
แล็ะสินค้าปริะเภท	Food	preparation	ซ่�งิ
เป็นเทรินด์ที�มีการิเต็ิบโต็ในริะดับสูงิ	 คาด
ว่าจะติ็ดตั็�งิเคร้ิ�อิงิจักริแล้็วเสร็ิจภายในปี	
2566	เช่ีนกัน

"จากการิเดินหนา้ข่ยายต็ล็าดในปีนี�	จ่งิคาด
ว่าสัดส่วนริายได้จากเดิมกลุ่็มอิาหาริคน	
90%	กลุ่็มอิาหาริสัต็ว์	 10%	 เป็นสัดส่วน
ริายได้ในกลุ่็มอิาหาริสัต็ว์มากกว่า	 15%	
ข่อิงิริายได้ริวมทั�งิหมด	 เน้�อิงิจากต็ล็าด
อิาหาริสัต็ว์เลี็�ยงิมีการิเติ็บโต็	แล็ะภายหลั็งิ
การินำาบริิษััทฯ	เข้่าต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์ฯ	เม้�อิ
เด้อินกุมภาพัันธ์	 2566	 บริิษััทฯ	พัร้ิอิม
ยกริะดับอิงิค์กริสู่มาต็ริฐานสากล็	 แล็ะ
สามาริถิสร้ิางิ	New	S-Curve	ทางิธุริกิจ
ได้"	นางิสาวพััชีร์ิ	กล่็าว

ด้านผู้ล็การิดำาเนนิงิานงิวดปี	2565	(สิ�นสุด	
31	ธันวาคม	2565)		บริิษััทฯ	มีริายได้ริวม	
1,058.3	 ล้็านบาท	 เพิั�มข่่�น	17.9	 ล้็านบาท	
หร้ิอิ	 1.7%	 จากปี	 2564	 แล็ะมีกำาไริสุทธิ	
77.1	 ล้็านบาท	ล็ดล็งิ	21.7	 ล้็านบาท	หร้ิอิ	
22%	แล็ะมีอัิต็ริากำาไริสุทธิ	7.3%	เน้�อิงิจาก

มีค่าใช้ีจ่ายในการิบริิหาริเพิั�มข่่�น	 สำาหรัิบ
ริอิงิรัิบกับการิข่ยายธุริกิจในอินาคต็	 แล็ะ
การิบนัท่กสินทรัิพัย์สิทธิการิใช้ี	ส่งิผู้ล็ให้ค่า
ตั็ดจำาหนา่ยสิทธิการิใช้ีที�ดินเพิั�มข่่�น	แล็ะค่า
ใช้ีจ่ายสำาหริบัการิเข่า้ต็ล็าดหล็กัทรัิพัย์แห่งิ
ปริะเทศไทย
			
สำาหรัิบภาพัริวมการิดำาเนินธุริกิจ	 NTSC	
ปริะกอิบธุริกิจหลั็ก	 ค้อิ	นำาเข้่า	 ผู้ลิ็ต็	 แล็ะ
จำาหน่ายวัต็ถุิเจ้อิปนอิาหาริ	 (Additives	
and	Ingredients)	เพ้ั�อินำาไปใช้ีเป็นวัต็ถุิดิบ
หร้ิอิส่วนผู้สมในการิปรุิงิอิาหาริข่อิงิลู็กค้า	
โดยสามาริถิจำาแนกธุริกิจได้เป็น	2	ส่วนงิาน	
ได้แก่	

1.	ธุริกิจวัต็ถุิเจ้อิปนอิาหาริสำาหรัิบคน	แล็ะ	
2.	ธุริกิจวัต็ถุิเจ้อิปนอิาหาริสำาหรัิบสัต็ว์
		
โดยกลุ่็มลู็กค้าข่อิงิกลุ่็มบริิษััทฯ	เป็นลู็กค้า
ภายในปริะเทศแล็ะลู็กค้าต่็างิปริะเทศซ่�งิ
สามาริถิแบ่งิเป็นการิจำาหน่ายให้แก่ผูู้้
ปริะกอิบการิในอุิต็สาหกริริมอิาหาริคนแล็ะ
อิาหาริสัต็ว์เฉลี็�ยปริะมาณ	90-95%	ข่อิงิ
ริายได้จากการิข่ายแล็ะกลุ่็มลู็กค้า	 ODM	
แล็ะ	OEM	เฉลี็�ยปริะมาณ	5-10%	ข่อิงิริาย
ได้จากการิข่ายในช่ีวงิปี	2562-2565
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ธนบุรีิ	เฮล็ท์แคร์ิ	กรุ๊ิป	เปิดกล็ยุทธ์ปี	2566	
รุิกต็ล็าดด้วย	Digital	Health	Tech	แล็ะ
เร่ิงิสร้ิางิ	Synergy	ผู้น่ก	ริพั.เคร้ิอิข่่ายทั�ว
ปริะเทศ	 แล็ะกลุ่็มสต็าร์ิทอัิพัหล็ากสาข่า	
เจาะ	3	กลุ่็มลู็กค้าเป้าหมาย	พัริอ้ิมลุ็ยล็งิทนุ
ข่ยายธรุิกิจสุข่ภาพัคริบวงิจริริอิงิริบัต็ล็าด	
Wellness	&	Aging	 Society	 ทั�งิในแล็ะ
ต่็างิปริะเทศ

นายแพัที่ย์ธินาธิิป ศุภประดิษัฐ์์ 
ประธิานเจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ ธินบุรี 
เฮลท์ี่แคร์ กัรุ�ป จ้ำากััด (มหาชน) 
หรือ THG	 ผูู้้นำาธุริกิจดูแล็สุข่ภาพัอิย่างิ
คริบวงิจริแล็ะบริิการิที�มีคุณภาพัด้วย
เทคโนโล็ยีทันสมัย	 ภายใต้็แนวคิด	 "ดูแล็
คุณในทุกช่ีวงิชีีวิต็"	 (Lifetime	 Health	
Guardian	For	All)	 เปิดเผู้ยว่า	 ปี	2566	
THG	 วางิกล็ยุทธ์มุ่งิผู้น่กความร่ิวมม้อิ
กับ	 ริพั.เคร้ิอิข่่ายแล็ะสต็าริ์ทอัิพั	 เพ้ั�อิ
เพิั�มศักยภาพั	 สร้ิางิโอิกาสเช้ี�อิมต่็อิฐาน
ลู็กค้าทุกช่ีวงิวัยบน	On	 site	 (การิรัิกษัา
พัยาบาล็แล็ะบริิการิใน	 ริพั.)	 แล็ะ	Online	
ด้วย	 Digital	 Health	 tech	 สอิดรัิบเท
รินด์ผูู้้บริิโภคที�กำาลั็งิมอิงิหาเฮล็ท์แคร์ิที�
มีคุณภาพั	 โดยตั็�งิเป้าคริอิบคลุ็ม	 3	 กลุ่็ม
สำาคัญ

1.	 กลุ่็ม	B2C	นำา	 Digital	 Health	 Tech	
มาเพิั�มความสะดวกในการิต็ริวจรัิกษัาแล็ะ
บริิการิ	 ควบคู่ความเชีี�ยวชีาญทางิการิ
แพัทย์ที�เป็นจุดข่ายหลั็ก

2.	 กลุ่็ม	 B2B	 มอิงิหาโอิกาสจากหน่วย
งิานแล็ะอิงิค์กริข่นาดใหญ่ที�ต้็อิงิการิเพิั�ม
สวัสดิการิด้านการิแพัทย์ให้พันกังิาน	ริวม
ถ่ิงิจับม้อิกลุ่็มบริิษััทปริะกัน	 กลุ่็มสต็าร์ิท
อัิพัที�ต้็อิงิการิพัาร์ิทเนอิร์ิ

3.	 กลุ่็ม	 B2G	 มอิงิหาโอิกาสใหม่ๆ	 ที�จะ
สามาริถิชี่วยสนับสนุนภาคริัฐ	 เพิั�มโอิกาส
การิเข้่าถ่ิงิการิรัิกษัาพัยาบาล็ที�มีคุณภาพั
ให้กับปริะชีาชีน	 เพิั�มเติ็มจากปัจจุบันที�มี	
"บริิษััท	ธนบุรีิ	เสริิมรัิฐ	จำากัด"	รัิบผิู้ดชีอิบ
ดูแล็ธุริกิจบริิหาริศูนย์หัวใจ	3	แห่งิ	 ได้แก่	
ริพั.ธนบุรีิ	 2	 ศูนย์การิแพัทย์ปัญญานันท
ภิกขุ่ฯ	ริพั.พััทลุ็งิ	ริวมทั�งิดูแล็ธุริกิจความ
ร่ิวมม้อิริะหว่างิภาครัิฐบาล็แล็ะเอิกชีน	
(PPP)	 ได้แก่	 การิบริิหาริ	 ริพั.อิบจ.ภูเก็ต็	
แล็ะล่็าสุด	"บริิษััท	ธนบุรีิ	 เวล็บีอิิ�งิ	จำากัด"	
ในเคร้ิอิ	 THG	 ก็เพิั�งิเปิดให้บริิการิศูนย์
บำาบัดแล็ะฟ้�นฟูสมริริถิภาพัผูู้ติ้็ดยาเสพัต็ดิ	
Horizon	Rehab	Center	

"ปัจจุบันริายได้หลั็กธุริกิจเฮล็ท์แคร์ิยังิ
มาจากการิต็ริวจรัิกษัาแบบ	On	 site	 แต่็
จาก	Database	พับว่าค่าเฉลี็�ยผูู้้ป่วยโริค
ทั�วไปจะเข้่า	ริพั.	ล็ดล็งิจาก	4-6	ครัิ�งิต่็อิปี	
เหล้็อิ	2-3	ครัิ�งิต่็อิปี	 ส่วนหน่�งิเพัริาะผูู้้คน
มีความสนใจ	 Health	 Literacy	 มากข่่�น	
Online	 จ่งิถูิกใช้ีเป็นแหล่็งิค้นคว้าข้่อิมูล็	
นัดหมายก่อินต็ริวจรัิกษัา	 ริวมถ่ิงิต็ริวจ
สอิบความน่าเช้ี�อิถ้ิอิข่อิงิ	 ริพั.	 ดังินั�นแนว
โน้ม	Digital	Health	Tech	จ่งิสำาคัญมาก

ต่็อิอินาคต็	THG	เพัริาะธุริกิจเฮล็ท์แคร์ิยุค
ต่็อิไปต้็อิงินำาเทคโนโล็ยีดิจิทัล็เข้่ามาใช้ีเป็น
ส่วนเสริิมข่อิงิปฏิิบัติ็การิทางิการิแพัทยไ์ด้
อิย่างิแม่นยำามีปริะสิทธิภาพั	 ทั�งิเช้ี�อิมต่็อิ
ฐานลู็กค้า	สร้ิางิริายได้แล็ะสร้ิางิแบรินด์	ซ่�งิ
ภายใน	5	ปีจากนี�	ริพั.ใดปรัิบตั็วได้ก่อินก็จะ
ได้เปรีิยบ	ล่็าสุด	THG	จ่งิจัดตั็�งิ	บริิษััท	เทเล็
เฮล็ท์	แคร์ิ	จำากัด	รัิบผิู้ดชีอิบดูแล็ธุริกิจเท
เล็เมดิซีนแล็ะการิพััฒนานวัต็กริริมดิจิทัล็
โดยเฉพัาะ"	นายแพัทย์ธนาธิป	กล่็าว

หัวใจสำาคัญข่อิงิกล็ยุทธ์ที�วางิไว้	 ค้อิ	 ต้็อิงิ
เร่ิงิสร้ิางิการิ	synergy	ภายในแล็ะภายนอิก
อิงิค์กริ	โดยภายในอิงิค์กริ	แบ่งิอิอิก	2	ส่วน	ค้อิ

1."บุคล็ากริ"	 ต้็อิงิมีทักษัะความเข้่าใจ	
Digital	&	 Innovation	 เพ้ั�อิเป็นตั็วกล็างิ
เช้ี�อิมโยงิการิทำางิานที�มีปริะสิทธิภาพั	 โดย
จัดทำาโคริงิการิ	 THG	Common	 Room	
แล็ะโคริงิการิ	หล็งิจู๊	Next	 ส่งิเสริิมให้เกิด
การิแล็กเปลี็�ยนอิงิค์ความรู้ิ	นวัต็กริริม	แล็ะ
สร้ิางิแริงิจูงิใจด่งิคนเก่งิเข้่ามาร่ิวมงิาน

2."บริิการิ"	 ผู้น่กความร่ิวมม้อิ	 ริพั.เคร้ิอิ
ข่่ายทั�วปริะเทศ	 พััฒนา	Digital	 Health	
Tech	 อิาทิ	 สร้ิางิการิส้�อิสาริ	 D2D	 หร้ิอิ	
Doctor	 to	 Doctor	 ริะหว่างิแพัทย์แต่็ล็ะ	
ริพั.	ด้วยเทเล็เมดิซีน	ซ่�งิเริิ�มทดล็อิงิใช้ีจริิงิ
แล้็วริะหว่างิกลุ่็ม	 ริพั.กทม.	 แล็ะ	 ภาคใต็้	
ริวมถ่ิงิ	ริพั.ในเมียนมา
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ข่ณะที�	ภายนอิกอิงิค์กริ	จับมอ้ิกลุ่็มสต็าร์ิท
อัิพัต่็างิๆ	 อิาทิ	 นักพััฒนาโคริงิสร้ิางิพ้ั�น
ฐานด้านไอิซีที	 นักพััฒนาแอิปพัล็ิเคชัีน	
กลุ่็มบริิษััทปริะกัน	ฯล็ฯ	ซ่�งิมหีล็ายโคริงิการิ
ที�อิยู่ริะหว่างิพััฒนา	อิาทิ	ARJARN	MORE	
แพัล็ต็ฟอิร์ิมอิอินไล็น์ที�เป็นการิริวมตั็ว
ข่อิงิกลุ่็มอิาจาริย์แพัทย์	เพ้ั�อิเป็นทางิเล้็อิก
ในการิเข้่ารัิบคำาปร่ิกษัาแล็ะการิอิอิกแบบ
แผู้นการิรัิกษัาส่วนบคุคล็สำาหรัิบผูู้้ปว่ยโริค
มะเร็ิงิจาก	Tumor	board	(ทีมสหวิชีาชีีพัฯ)		
iClaim	แพัล็ต็ฟอิร์ิมชีว่ยเพิั�มความสะดวก
ด้านการิเคล็มปริะกัน	ฯล็ฯ	แล็ะ	THG	ยังิคงิ
เปิดกว้างิในการิรัิบไอิเดียใหม่จากผูู้้ที�สนใจ
เข้่ามาพััฒนาร่ิวมกัน

สำาหรัิบการิล็งิทุนข่ยายธุริกิจในปริะเทศ	
ยังิเดินหน้ามีต่็อิเน้�อิงิ	 ทั�งิในส่วนที�	 THG	
ล็งิทุนเอิงิ	อิาท	ิริพั.ธนบุรีิ	รัิงิสิต็	อิยู่ริะหวา่งิ
ขั่�นต็อินจัดทำาริายงิาน	 EIA	 แล็ะในส่วนที�

บริิษััทลู็กล็งิทุนซ่�งิ	THG	จะเข้่าไปร่ิวมกำากับ
ดูแล็เชิีงินโยบายให้มีความ	 Synergy	 กับ
แผู้นธุริกิจหลั็ก	อิาทิ	การิสร้ิางิศูนย์มะเร็ิงิ	
พัร้ิอิมศูนย์ดูแล็ฟ้�นฟูผูู้้ป่วยหลั็งิผู่้าตั็ดแล็ะ
ศูนย์ดูแล็ผูู้้สูงิอิายุคริบวงิจริที�ปิ�นเกล้็า	การิ
ข่ยายธุริกิจด้าน	Wellness	 ข่อิงิ	 จิณณ์	
เวล็บีอิิ�งิ	 เคาน์ตี็�	 จิณณ์	เวล็เนส	เซ็นเต็อิร์ิ	
แล็ะ	ธนบุรีิ	เฮล็ท์	วิล็เล็จ	ริอิงิรัิบการิเติ็บโต็
ข่อิงิต็ล็าด	Aging	Society	 เป็นต้็น	 ส่วน
ในต่็างิปริะเทศ	 มอิงิต็ล็าด	 "เวียดนาม"	
เพิั�มเติ็ม	 เพัริาะเช้ี�อิว่าจะเป็นต็ล็าดใหม่ที�
มีโอิกาสเติ็บโต็ข่่�นมาอิยู่ในริะดับเดียวกับ
ไทยได้ภายใน	10	 ปี	 ด้วยกลุ่็มคนชัี�นกล็างิ
กำาลั็งิซ้�อิสูงิจำานวนมากที�มอิงิหาเฮล็ท์แคร์ิ
ที�มีคุณภาพั

"แผู้นกล็ยุทธ์ที�วางิไว้	 คาดว่าจะช่ีวยสร้ิางิ
การิเติ็บโต็ไม่น้อิยกว่า	 10%	จากปี	 2565	
ที�มีริายได้ริวมอิยู่ที�	11,540	ล้็านบาท	กำาไริ

สุทธิปี	 2565	 ทำาได้	 1,677	 ล้็านบาท"	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	THG	กล่็าวเสริิม

ทั�งินี�อีิกด้านที�	 THG	 ให้ความสำาคัญ	 ค้อิ	
การิมีส่วนร่ิวมดูแล็ยกริะดับคุณภาพัชีีวิต็
ปริะชีาชีนในมิติ็ต่็างิๆ	 โดยได้พััฒนาเฮล็ท์
แคร์ิรูิปแบบใหม่ที�ช่ีวยให้คนทุกช่ีวงิวัยเข้่า
ถ่ิงิ	Health	 and	Digital	 literacy	 อิาทิ	
Gudi..Good	 แอิปพัลิ็เคชัีนเกมส์สำาหรัิบ
เด็ก	 ริายการิ	 "ถิามหมอิ	 กับ	 THG"	 ที�นำา
แพัทย์มาต็อิบข้่อิสงิสัยเกี�ยวกับสุข่ภาพั
แบบทันกริะแส	 อิาทิ	 เจาะล่็กโริคมะเร็ิงิใน
กลุ่็มผูู้้มอีิายุนอ้ิย	หร้ิอิ	มะเร็ิงิกับพัันธุกริริม	
ทางิ	Facebook	Thonburi	Healthcare	
Group	 เป็นต้็น	 แล็ะยังิมีหล็ายส่วนที�จะ
ทยอิยเพิั�มเติ็มอิอิกมาเร้ิ�อิย	ๆ

Hooninside

สยายปีกัรุกัที่ั�งในประเที่ศสยายปีกัรุกัที่ั�งในประเที่ศ
และต็�างประเที่ศ และต็�างประเที่ศ ผนึกั รพั.เครือข่�ายผนึกั รพั.เครือข่�าย
และสต็าร์ที่อัพั จ้ับ 3 กัลุ�มเป้าหมายและสต็าร์ที่อัพั จ้ับ 3 กัลุ�มเป้าหมาย
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นางมัลลิกัา แกั�กัล้า	(ที�	5	จากข่วา)	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	นางิสาวชีนนิกานต์็	อิรัิญรัิต็น์	(ที�	5	จากซ้าย)	ปริะธานเจ้า
หน้าที�บริิหาริฝ่่ายการิเงิิน	บริิษััท	เด็กซ์ซอิน	เทคโนโล็ยี	จำากัด	(มหาชีน)	หร้ิอิ	DEXON	พัร้ิอิมด้วยนายวิชีา	โต็มานะ	(ที�	4	จาก
ซ้าย)	กริริมการิผูู้้จัดการิ	 ฝ่่ายวาณิชีธนกิจ	นายอิภิศักดิ�	 ว่อิงิวานิชี	 (ที�	3	จากซ้าย)	 ผูู้้อิำานวยการิอิาวุโส	 ฝ่่าย	Transaction	
Business	บริิษััทหลั็กทรัิพัย์		ฟิล็ลิ็ป	(ปริะเทศไทย)	จำากัด	(มหาชีน)	ในฐานะที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิิน	แล็ะแกนนำาการิจัดจำาหน่าย
แล็ะริบัปริะกนัการิจำาหนา่ยหุ้นสามญัเพิั�มทุนข่อิงิบริิษััท	ริว่มด้วยผูู้้บริิหาริริะดบัสูงิข่อิงิบริิษััทฯ	ริว่มนำาเสนอิข้่อิมลู็การิเสนอิข่าย
หุ้น	IPO	ต่็อินักล็งิทุนที�อิำาเภอิหาดใหญ่	จังิหวัดสงิข่ล็า

ทั�งินี�	เป็นการิเรีิยกความเช้ี�อิมั�น	ก่อินเสนอิข่ายหุ้นสามัญเพิั�มทุนให้กับปริะชีาชีนเป็นครัิ�งิแริก	(IPO)	จำานวน	123.18	ล้็านหุ้น	ชูี
จุดเด่นผูู้้นำาธุริกิจให้บริิการิต็ริวจสอิบทางิวิศวกริริม	แล็ะสร้ิางินวัต็กริริมทางิเทคโนโล็ยี	แล็ะเป็นหน่�งิในบริิษััทชัี�นนำาริะดับโล็กที�
มีศักยภาพัในการิผู้ลิ็ต็เทคโนโล็ยีด้านการิต็ริวจสอิบแล็ะการิปริะเมินความสมบูริณ์ข่อิงิริะบบท่อิส่งิ	 (Pipeline	 Integrity)	 โดย
มีนักล็งิทุนสนใจเข้่ารัิบฟังิข้่อิมูล็เป็นจำานวนมาก	ณ	โริงิแริมลี็	การ์ิเดนส์	พัล็าซ่า	อิำาเภอิหาดใหญ่	จังิหวัดสงิข่ล็า

Hooninside

ล�องใต็้ โรดโชว์ อ.หาดใหญ� จ้.สงข่ลา  ล�องใต็้ โรดโชว์ อ.หาดใหญ� จ้.สงข่ลา  

กั�อนข่าย IPO กั�อนข่าย IPO 123.18 ล้านหุ้น 123.18 ล้านหุ้น 

DEXONDEXON
11 www.HoonInside.com  17  March 2023



บมจ.	อิิทธิฤทธิ�	ไนซ์	คอิร์ิปอิเริชัี�น	หร้ิอิ	ITTHI		ไอิ
พีัโอิป้ายแดงิ	ปริะกาศลั็�นริะฆัังิเปิดเทริดกริะดาน	
mai	 วันที�	 22	 มีนาคมนี�	 "ธีริฉัต็ริ	 ศิล็ปสนธยา
นนท์"	บล็.	ฟินันซ่า	ในฐานะ	Lead	UW	เผู้ยผู้ล็ปิด
จอิงิซ้�อิ		นักล็งิทุนกวาด	70	ล้็านหุ้นเกลี็�ยงิ	แสดงิ
ถ่ิงิความมั�นใจในศักยภาพัการิเติ็บโต็	พัร้ิอิมริะบุ
ริาคาไอิพีัโอิที�	3	บาท	เป็นริาคาเหมาะสม	ข่ณะที�	
"กิต็ติ็ชัีย	นาคะปริะเสริิฐกุล็"	บล็.ยูโอิบี	 เคย์เฮีย
น	 FA	 คู่ใจ	 เผู้ยการิริะดมทุนครัิ�งินี�	 เพิั�มความ
แข็่งิแกร่ิงิด้านฐานเงิินทุน	 ศักยภาพัการิแข่่งิขั่น	
แล็ะข่ยายล็งิทุนใหม่ๆ	 	 ด้าน	 "ธนเสฏิฐ์	 อัิคริ
บุญญาพััฒน์"	 ซีอีิโอิ	 ITTHI	พัร้ิอิมเปิดโอิกาส
ให้นักล็งิทุนแล็ะปริะชีาชีนทั�วไปมีส่วนร่ิวมต่็อิย
อิดความสำาเร็ิจข่อิงิบริิษััทฯ	 เติ็บโต็ไปพัร้ิอิมกับ
อุิต็สาหกริริมไฟฟ้าส่อิงิสว่างิ	พัลั็งิงิานทดแทน	
อุิปกริณ์เทคโนโล็ยีอัิจฉริิยะ	แล็ะนวัต็กริริม	ด้วย
ความมั�นคงิแล็ะยั�งิย้น

นายธินเสฏฐ์์ อัครบุญญาพััฒน์ ประธิาน
เจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ อิที่ธิิฤที่ธิิ� ไนซ์ิ 
คอร์ปอเรชั�น จ้ำากััด (มหาชน) หรือ ITTHI	
ผูู้้เชีี�ยวชีาญในธุริกิจจัดจำาหน่ายอุิปกริณ์
อิิเล็็กทริอินิกส์	ซ่�งิปริะกอิบด้วย	ผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์ไฟฟ้า
ส่อิงิสว่างิ	แล็ะอุิปกริณ์ปริะเภท	IET		(Internet	
Every	 Thing)	 ที�มีปริะสบการิณ์ยาวนานกว่า	
24	 ปี	 กล่็าวว่า	 ข่อิข่อิบคุณนักล็งิทุนที�เช้ี�อิมั�น	
ทำาให้การิจอิงิซ้�อิหุ้น	 IPO	ข่อิงิ	 ITTHI	 ในช่ีวงิที�
ผู่้านมาปริะสบความสำาเร็ิจ	 การิเข้่าจดทะเบียน
ในต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์	 เอ็ิม	 เอิ	ไอิ	(mai)	 ในครัิ�งินี�	
นับเป็นก้าวสำาคัญในการิข่ยายธุริกิจ	 เพ้ั�อิเพิั�ม
โอิกาสในการิเติ็บโต็ในอินาคต็	แล็ะการิริะดมทุน
ในครัิ�งินี�ยังิเปิดโอิกาสให้นักล็งิทุนแล็ะปริะชีาชีน
ทั�วไปได้ร่ิวมเป็นส่วนหน่�งิข่อิงิการิต่็อิยอิดความ
สำาเร็ิจข่อิงิ	 ITTHI	 ด้วยวิสัยทัศน์ข่อิงิอิงิค์กริ	
มุ่งิมั�นเป็นผูู้้นำาธุริกิจผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์ไฟฟ้าส่อิงิสว่างิ	
พัลั็งิงิานทดแทน	อุิปกริณ์เทคโนโล็ยีอัิจฉริิยะ	แล็ะ
นวัต็กริริม	 เพ้ั�อิส่งิมอิบบริิการิที�ดีเยี�ยม	 สร้ิางิ
ปริะสบการิณ์แล็ะความสะดวกสบายแก่ผูู้้บริิโภค

โดยหลั็งิเข้่าจดทะเบียนในต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์ฯ	
เรีิยบร้ิอิยแล้็ว	ITTHI	จะมฐีานเงิินทุนที�แข็่งิแกร่ิงิ	
พัร้ิอิมเพิั�มศักยภาพัในการิแข่่งิขั่น	 แล็ะการิ
ข่ยายการิล็งิทุนใหม่ๆ	 ข่ณะที� เ งิินที� ได้จาก
การิริะดมทุนในครัิ�งินี� 	 ITTHI	 จะใช้ีเป็นเงิิน
ทุนหมุนเวียนในการิปริะกอิบกิจการิ	 ในกริณีที�
ริะยะเวล็าเหมาะสม	หร้ิอิเกิดปริะโยชีน์สูงิสุดต่็อิ
กิจการิ	นำาไปข่ยายฐานลู็กค้า	ทั�งิในส่วนริาชีการิ
แล็ะผูู้้ปริะกอิบการิอิสังิหาริิมทรัิพัย์	 โดยฐาน
ลู็กค้าส่วนใหญ่ข่อิงิบริิษััทเป็นผูู้้ปริะกอิบการิที�
อิยู่ในต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์ฯ	 ปีนี�บริิษััทฯจะเติ็บโต็
ต็ามภาคธุริกิจอิสังิหาริิมทรัิพัย์	 แล็ะเริาได้
เพิั�มทางิเล้็อิกสมาร์ิทโฮม	 โซล่็าร์ิเซล็	พัลั็งิงิาน
ทดแทน	มาเสริิมพัอิร์ิต็ริายได้อีิกทางิหน่�งิด้วย		
อีิกทั�งิเป็นการิยกริะดับมาต็ริฐานข่อิงิบริิษััทฯ	
เข้่าสู่มาต็ริฐานสากล็	 เพิั�มความน่าเช้ี�อิถ้ิอิใน
ด้านภาพัลั็กษัณ์	ริวมทั�งิการิยอิมรัิบจากลู็กค้า
แล็ะพัันธมิต็ริทางิธุริกิจ

นายธีิรฉััต็ร ศิลปสนธิยานนท์ี่ 
ผู้อำานวยกัาร บริษััที่หลักัที่รัพัย์ ฟิินันซิ�า 
จ้ำากััด	 ในฐานะผูู้้จัดการิการิจัดจำาหน่ายแล็ะรัิบ
ปริะกันการิจำาหน่าย	 เปิดเผู้ยว่า	 หลั็งิจากเปิด
ข่ายหุ้นสามัญเพิั�มทุนให้กับปริะชีาชีนทั�วไปเป็น
ครัิ�งิแริก	(IPO)	จำานวน	70	ล้็านหุ้น	ในริาคาหุ้น
ล็ะ	3	บาท	ริะหว่างิวันที�	14-16	มีนาคม	2566	
หุ้น	ITTHI	ได้รัิบความสนใจจากนักล็งิทุนซ้�อิหุ้น
จำานวนมาก	 เน้�อิงิจากมั�นใจในพ้ั�นฐานข่อิงิบริิ
ษััทฯ	ที�มีศักยภาพัการิเติ็บโต็สูงิ	สอิดคล้็อิงิกับ
กริะแสความสนใจหุ้นข่อิงิ	 ITTHI	 ภายหล็ังินำา
เสนอิข้่อิมูล็	 (Roadshow)	 ให้กับนักล็งิทุนใน
กรุิงิเทพัมหานคริ	 ที�ได้รัิบการิต็อิบริับที�อิบอุ่ิน
โดย	 ITTHI	 เปิดเสนอิข่ายหุ้น	 IPO	จำานวน	 70	
ล้็านหุ้น	มูล็ค่าที�ต็ริาไว้หุ้นล็ะ	0.50	บาท	คิดเป็น	
25.93%	ข่อิงิจำานวนหุ้นสามัญที�อิอิกแล็ะเรีิยก
ชีำาริะแล้็วทั�งิหมดภายหลั็งิการิเสนอิข่ายหุ้น
สามัญเพิั�มทุนในครัิ�งินี�	แล็ะคาดว่าจะเข้่าซ้�อิข่าย
วันแริกในต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์	 เอ็ิม	 เอิ	 ไอิ	 (mai)	

วันที�	 	22	มีนาคม	2566	ในหมวดธุริกิจสินค้า
อุิปโภคบริิโภค

นายกิัต็ติ็ชัย นาคะประเสริฐ์กุัล รองกัรรมกัาร
ผู้จั้ดกัารอาวุโสฝ่่ายวาณิิชธินกิัจ้ 3 บริษััที่
หลักัที่รัพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเที่ศไที่ย) 
จ้ำากััด (มหาชน) ในฐานะที�ปร่ิกษัาทางิการิเงิิน	
เปิดเผู้ยว่า	 ต็ล็อิดริะยะเวล็าที�ได้ทำางิานร่ิวม
กับ	 ITTHI	 ได้เล็็งิเห็นถ่ิงิความทุ่มเทข่อิงิคณะ
กริริมการิ	 ผูู้้บริิหาริแล็ะพันักงิานในอิงิค์กริทุก
คนที�ร่ิวมขั่บเคล้็�อินธุริกิจด้วยความโปร่ิงิใสมี
ความเป็นม้อิอิาชีีพั	แล็ะมีปริะสบการิณ์ธุริกิจนี�
มายาวนานกว่า	24	ปี	แบรินด์สินค้าข่อิงิบริิษััท
ได้รัิบความน่าเช้ี�อิถ้ิอิ	 ซ่�งิถ้ิอิเป็นจุดเด่นสำาคัญ
ในการินำาพัาบริิษััทให้เติ็บโต็	มีศักยภาพัทางิการิ
เงิินแล็ะต้็นทุนการิเงิินที�ต็ำ�า	มีอัิต็ริากำาไริขั่�นต้็นใน
ริะดับสูงิ	มีลู็กค้าแล็ะทีมงิานที�มั�นคงิ	แล็ะ	ITTHI	
กำาลั็งิจะเป็นหุ้นน้อิงิใหม่ในธุริกิจผู้ลิ็ต็ภัณฑ์์
ไฟฟ้าส่อิงิสว่างิชัี�นนำา	 ที�จะสามาริถิสร้ิางิความ
เช้ี�อิมั�นต่็อินักล็งิทุนต่็อิไป	ข่ณะที�เงิินริะดมทุนจะ
นำาไปข่ยายศักยภาพัการิเติ็บโต็อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ
แล็ะยั�งิย้น

ข่ณะที�แนวโน้มผู้ล็ปริะกอิบการิเติ็บโต็ไปพัร้ิอิม
กับเทรินด์ข่อิงิอุิต็สาหกริริมอิสังิหาริิมทรัิพัย์
ที�ฟ้�นตั็ว	 งิานโคริงิการิกลั็บมาเดินหน้า	 ทำาให้
ความต้็อิงิการิด้านอุิปกริณ์ไฟฟ้าแล็ะส่อิงิสว่างิ
ได้อิานิสงิส์เติ็บโต็ในทิศทางิเดียวกัน	ข่ณะที�	การิ
มุ่งิเน้นสินค้านวัต็กริริมเพ้ั�อิต็อิบโจทย์ผูู้้บริิโภค
ในทุกยุคสมัย	ทำาให้	ITTHI	สามาริถิข่ยายต็ล็าด	
ข่ยายฐานลู็กค้า	 แล็ะสามาริถิเติ็บโต็ต่็อิเน้�อิงิใน
อินาคต็	สำาหรัิบงิานริาชีการิที�เป็นอีิกหน่�งิไฮไล็ท์
ข่อิงิบริิษััท	 โดยเริิ�มเห็นสัญญาณบวกตั็�งิแต่็ปีที�
ผู่้านมา	 ทำาให้เช้ี�อิมั�นว่า	 ในปีนี�งิานริาชีการิจะมี
การิเติ็บโต็อิย่างิมีนัยสำาคัญ	 แล็ะสนับสนุนภาพั
ริวมริายได้ปี	2565	เติ็บโต็จากปีก่อินได้ริาว	30%

Hooninside

 ปิดจ้องไอพัีโอ 70 ล้านหุ้น  ปิดจ้องไอพัีโอ 70 ล้านหุ้น 
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ttb	 analytics	คาดปี	 2566	ต็ล็าดบริริจุ
ภัณฑ์์ไทยเติ็บโต็	4.0%	คิดเป็นมูล็ค่า	6.69	
แสนล้็านบาท	หวั�นริาคาวัต็ถุิดิบเพิั�มสูงิข่่�น
กดดันอัิต็ริากำาไริให้ล็ดล็งิ	 ชีี�เทรินด์รัิกษ์ั
โล็กเปลี็�ยนวิถีิการิบริิโภคในอินาคต็	 แนะผูู้้
ปริะกอิบการิปรัิบสัดส่วนการิผู้ลิ็ต็บริริจุ
ภัณฑ์์ที�เป็นมิต็ริต่็อิสิ�งิแวดล้็อิมมากข่่�น

ในช่ีวงิปี	2564-2565	ที�ผู่้านมา	ธุริกิจบริริจุ
ภัณฑ์์ข่อิงิไทยเต็ิบโต็ค่อินข้่างิดี	 เน้�อิงิจาก
การิแพัร่ิริะบาดข่อิงิโริค

โควิด-19	ซ่�งิในช่ีวงิเวล็าดังิกล่็าว	ผูู้้บริิโภค
ส่วนใหญ่ทำากิจกริริมต่็างิ	 ๆ	 ที�เป็นส่วนตั็ว	
อิาทิ	 ทำางิานที�บ้าน	 ทานอิาหาริที�บ้าน	 ซ้�อิ
ข่อิงิอิอินไล็น์	ฯล็ฯ	ด้วยเหตุ็นี�	จ่งิเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้มีความต้็อิงิการิใช้ีบริริจุภัณฑ์์
ปริะเภทต่็างิ	ๆ 	มากข่่�น	โดยในปี	2565	ต็ล็าด
บริริจุภัณฑ์์ไทยข่ยายตั็วได้กว่า	 10.5%	
คิดเป็นมูล็ค่ากว่า	 6.44	 แสนล้็านบาท	 ซ่�งิ
เป็นการิข่ยายตั็วที�มาจากบริริจุภัณฑ์์โล็หะ	
11.5%	 บริริจุภัณฑ์์พัล็าสต็ิก	 11.3%	 แล็ะ
บริริจุภัณฑ์์กริะดาษั	8.7%	ต็ามล็ำาดับ
	

ปี	 2566	คาดมูล็ค่าต็ล็าดบริริจุภัณฑ์์ริวม
เติ็บโต็	4.0%		โดยบริริจภัุณฑ์์กริะดาษัเติ็บโต็
สูงิสุด	เติ็บโต็ริอิงิล็งิมาเปน็บริริจภัุณฑ์์โล็หะ	
แล็ะบริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็ก	ต็ามล็ำาดับ

ศูนย์วิเคริาะห์เศริษัฐกิจ	ทีทีบี	หร้ิอิ	
ttb	analytics	คาดว่าแนวโน้มต็ล็าดบริริจุ
ภัณฑ์์ข่อิงิไทยในปี	2566	จะข่ยายตั็ว	4.0%	
อิยู่ที�	 6.69	 แสนล้็านบาท	 ต็ามการิฟ้�นตั็ว
เศริษัฐกิจในปริะเทศ	ภาคการิท่อิงิเที�ยว	ส่งิ
ผู้ล็ทำาให้การิค้าข่ายดีข่่�น	 โดยแบ่งิผู้ล็การิ
ปริะเมินทิศทางิแนวโน้มมูล็ค่าต็ล็าดบริริจุ
ภัณฑ์์	3	ปริะเภท	ดังินี�

1.	 บริริจุภัณฑ์์กริะดาษัคาดว่าจะข่ยายตั็ว	
7.0%	โดยมมีลู็ค่าต็ล็าดอิยู่ที�	2.22	แสนล้็าน

บาท	 โดยในปี	 2566	 บริริจุภัณฑ์์กริะดาษั
จะยังิคงิได้รัิบผู้ล็ดีจากแนวโน้มการิค้า
อิอินไล็น์	 (E-Commerce)	 ที�ยังิคงิเติ็บโต็
ต่็อิเน้�อิงิ	ซ่�งิ	ttb	analytics	ปริะเมินว่าการิ
เติ็บโต็การิค้าอิอินไล็น์จะทำาให้ธุริกิจข่นส่งิ
พััสดุข่ยายตั็วกว่า	 18%	 ในปี	 2566	 ซ่�งิจะ
ส่งิผู้ล็ทำาให้ความต้็อิงิการิบริริจุภัณฑ์์กล่็อิงิ
กริะดาษัสำาหรัิบห่อิสินคา้มมีากข่่�น	นอิกจาก
นี�	บริริจุภัณฑ์์กริะดาษัสำาหรัิบการิห่อิอิาหาริ
ก็ยังิคงิเติ็บโต็เช่ีนกัน	เน้�อิงิจากได้ความนยิม
จากร้ิานค้าในการินำาไปทดแทนบริริจุภัณฑ์์
ถุิงิพัล็าสติ็กที�ภาครัิฐริณริงิค์ให้ใช้ีน้อิยล็งิ

2.	 บริริจุภัณฑ์์โล็หะคาดว่าจะข่ยายตั็ว	
4.4%	 โดยมีมูล็ค่าต็ล็าดอิยู่ที�	 1.10	 แสน
ล้็านบาท	 โดยได้รัิบผู้ล็ดีจากเศริษัฐกิจใน
ปริะเทศฟ้�นตั็วต็ามภาคการิท่อิงิเที�ยวแล็ะ
การิบริิโภคเอิกชีนที�ดีข่่�น	 ส่งิผู้ล็ทำาให้ความ
ต้็อิงิการิบริริจุภัณฑ์์โล็หะกลุ่็มที�เกี�ยวข้่อิงิ
กับอิาหาริแล็ะเคร้ิ�อิงิด้�มปรัิบตั็วดีข่่�น	 โดย
ปริะเมินว่า	กลุ่็มบริริจุภัณฑ์์กริะป๋อิงิเคร้ิ�อิงิ
ด้�ม	กริะป๋อิงิบริริจุอิาหาริแล็ะผู้ล็ไมส้ำาเร็ิจรูิป	
แผู่้นอิะลู็มิเนียมฟอิยล์็	จะข่ยายตั็วได้	5.0%	
ในข่ณะที�กลุ่็มบริริจุภัณฑ์์ที�ทำาจากโล็หะอ้ิ�นๆ	
เช่ีน	 ถัิงิแก๊ส	 ถัิงิเหล็็กหูหิ�ว	 กริะป๋อิงิพ่ันสี		
หล็อิดเคร้ิ�อิงิสำาอิางิ	 ฯล็ฯ	 คาดว่าจะข่ยาย
ตั็ว	3.0%	ทั�งินี�	บริริจุภัณฑ์์โล็หะสามาริถิใช้ี
ซำ�า	 (Reuse)	 แล็ะนำาไปผู้ลิ็ต็แล้็วกลั็บมาใช้ี
ใหม่ได้	 (Recycle)	 ปริะเมินว่าจะส่งิผู้ล็ต่็อิ
ความต้็อิงิการิใช้ีเพ้ั�อิทดแทนการิใช้ีบริริจุ
ภัณฑ์์พัล็าสติ็กในอินาคต็

3.	 บริริจุภัณฑ์์พัล็าสต็ิกคาดว่าจะข่ยาย
ตั็ว	1.9%	โดยมีมูล็ค่าต็ล็าดอิยู่ที�	3.37	แสน
ล้็านบาท	เน้�อิงิจากในปี	2566	เศริษัฐกิจใน
ปริะเทศทยอิยฟ้�นตั็วต็ามการิท่อิงิเที�ยวแล็ะ
การิบริิโภคเอิกชีนที�ดีข่่�น	 ทำาให้กลุ่็มบริริจุ
ภัณฑ์์พัล็าสติ็กที�เกี�ยวข้่อิงิกับอิาหาริแล็ะ
เคร้ิ�อิงิด้�ม	 ได้แก่	 ฟิล์็มแล็ะกล่็อิงิพัล็าสติ็ก
สำาหรัิบบริริจุอิาหาริ	ข่วดพัล็าสต็กิ	ฯล็ฯ	ยังิ
คงิเต็บิโต็ไดต่้็อิเน้�อิงิ	โดยคาดวา่จะข่ยายตั็ว	

5.5%	แล็ะ	 2.0%	ต็ามล็ำาดับ	อิย่างิไริก็ต็าม	
ความต้็อิงิการิใช้ีถุิงิพัล็าสติ็กคาดว่าจะล็ดล็งิ	
3.0%	สาเหตุ็จากปริิมาณการิใช้ีถุิงิพัล็าสติ็ก
ที�ล็ดล็งิ	ต็ามแผู้นจัดการิข่ยะพัล็าสติ็ก	พั.ศ.	
2561-2573	 โดยกริมควบคุมมล็พิัษั	 ที�
มุ่งิเน้นให้ข่ยะพัล็าสติ็กที�ย่อิยสล็ายยากใน
ปริะเทศล็ดล็งิ	ด้วยการิริณริงิค์ให้ปริะชีาชีน
ล็ดการิใช้ีถุิงิพัล็าสติ็กล็งิ

ต้็นทุนริาคาวัต็ถุิดิบบริริจุภัณฑ์์ปรัิบตั็วสูงิ
ข่่�น	กดดนัอัิต็ริากำาไริผูู้ป้ริะกอิบการิใหล้็ดล็งิ
จากข้่อิมูล็ดัชีนีริาคาผูู้้ผู้ลิ็ต็	 (Production	
Price	 Index	 :	 PPI)	 เก็บริวบริวมโดย
สำานักงิานดัชีนีเศริษัฐกิจการิค้า	 พับว่า	
ริาคาต้็นทุนวัต็ถุิดิบข่อิงิผูู้้ผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์
เม้�อิเทียบกับปี	 2562	 ซ่�งิเป็นช่ีวงิก่อินเกิด
การิริะบาดข่อิงิโริค

โควิด-19	ทริงิตั็วอิยู่ในริะดับสูงิ	โดยต้็นทุน
วัต็ถุิดิบโล็หะปรัิบเพิั�มมากสุด	15.0%	ในข่ณะ
ที�ต้็นทุนวัต็ถุิดิบเย้�อิกริะดาษั	 แล็ะพัล็าสต็ิก	
ปรัิบเพิั�มข่่�น	 10.0%	แล็ะ	4.0%	ต็ามล็ำาดับ	
ทั�งินี�	 การิที�ต้็นทุนการิผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์สูงิ
ข่่�น	ถ้ิอิเป็นปัจจัยเสี�ยงิที�จะส่งิผู้ล็ทำาใหอั้ิต็ริา
กำาไริข่อิงิผูู้้ปริะกอิบการิบริริจุภัณฑ์์ล็ดล็งิ	
ttb	analytics	ปริะเมินว่า	แม้ทิศทางิริาคา
วัต็ถุิดิบการิผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์จะเริิ�มทริงิตั็ว	
แต่็การิที�ริาคาจำาหน่ายบริริจุภัณฑ์์ยังิปรัิบ
ข่่�นไม่เท่าต้็นทุนที�เพิั�มข่่�น	 จ่งิมีแนวโน้มที�ผูู้้
ปริะกอิบการิบริริจุภัณฑ์์ปริะเภทต็่างิ	 ๆ	 จะ
ทยอิยปริบัริาคาข่ายเพิั�มข่่�น	เพ้ั�อิพัยุงิอัิต็ริา
กำาไริให้ใกล้็เคียงิกับริะดับเดิม	 ซ่�งิการิปริับ
ริาคาข่ายบริริจภัุณฑ์์จะสง่ิผู้ล็ต็อ่ิต้็นทุนข่อิงิ
อุิต็สาหกริริมต็่างิ	 ๆ	 ที�มีความต็้อิงิการิใช้ี
บริริจุภัณฑ์์ต็ามมาได้

ttb analytics คาดปี 2566 
ต็ลาดบรรจุ้ภัณิฑ์์ไที่ยเต็ิบโต็ 4.0%
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บริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็กคิดเป็นสัดส่วนคร่ิ�งิหน่�งิ
ข่อิงิมูล็ค่าต็ล็าดบริริจุภัณฑ์์ริวมในไทย	แต่็มี
ทิศทางิการิใช้ีล็ดล็งิต็ามเทรินด์รัิกษ์ัโล็ก

ttb	 analytics	 ศ่กษัาโคริงิสร้ิางิต็ล็าด
บริริจุภัณฑ์์ไทย	 โดยใช้ีข้่อิมูล็งิบการิเงิินที�
ผูู้้ปริะกอิบการิจัดส่งิให้กริมพััฒนาธุริกิจ
การิค้า	 พับว่า	 โดยส่วนใหญ่มูล็ค่าต็ล็าด
บริริจุภัณฑ์์ไทยเป็นบริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็ก
คิดเป็นสัดส่วน	51%	ริอิงิล็งิมา	ได้แก่	บริริจุ
ภัณฑ์์กริะดาษั	แล็ะบริริจุภัณฑ์์โล็หะ	คิดเป็น
สัดส่วน	33%	แล็ะ	16%	ต็ามล็ำาดับ	จะเห็น
ว่าในปริะเทศไทยต็ล็าดบริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็ก
มสัีดส่วนกว่าคร่ิ�งิหน่�งิข่อิงิมลู็ค่าต็ล็าดริวม	
เน้�อิงิจากพัฤติ็กริริมการิใช้ีบริริจุภัณฑ์์
ข่อิงิผูู้้บริิโภคนิยมใช้ีพัล็าสติ็กในการิหีบห่อิ
สินค้า	 เน้�อิงิจากมีความสะดวกแล็ะแข็่งิ
แริงิ	อิย่างิไริก็ดี	บริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็กย่อิย
สล็ายได้ค่อินข้่างิยาก	กริะบวนการิผู้ลิ็ต็แล็ะ
ทำาล็ายพัล็าสติ็กก่อิให้เกิดก๊าซเร้ิอินกริะจก
มีเทนแล็ะเอิทิลี็น	 ส่งิผู้ล็ทำาให้เกิดภาวะโล็ก
ร้ิอินแล็ะสร้ิางิมล็พิัษัให้กับสิ�งิแวดล้็อิม

ในช่ีวงิ	5	ปีที�ผู่้านมา	(2561-2565)	ภาครัิฐ
ริณริงิค์ให้ปริะชีาชีนล็ดการิใช้ีข่ยะพัล็าสติ็ก
ล็งิ	 ส่งิผู้ล็ทำาให้การิเติ็บโต็ข่อิงิบริริจุภัณฑ์์
พัล็าสต็ิกใน	 5	 ปีที�ผู่้านมา	 ข่ยายต็ัวเฉลี็�ย	
3.2%	 ต่็อิปี	 นับเป็นอัิต็ริาการิเติ็บโต็ในช่ีวงิ
เปลี็�ยนผู่้านต็ามนโยบายข่อิงิภาครัิฐ	 ซ่�งิ
ในช่ีวงิต่็อิไปจะมีทิศทางิการิใชี้ที�ล็ดล็งิ	 ใน
ข่ณะที�บริริจุภัณฑ์์กริะดาษัข่ยายตั็วเฉลี็�ย	
5.6%	 ต่็อิปี	 โดยเป็นการิเติ็บโต็ที�มาจาก
ธุริกิจ	E-Commerce	ที�ข่ยายตั็วอิย่างิต่็อิ
เน้�อิงิ	 ทำาให้มีความต้็อิงิการิกล่็อิงิกริะดาษั
ในการิหีบห่อิสินค้ามากข่่�น	 แล็ะบริริจุภัณฑ์์
โล็หะข่ยายตั็วเฉลี็�ย	 2.7%	 ต่็อิปี	 เน้�อิงิจาก
การิส่งิอิอิกชีะล็อิตั็ว	ปริะกอิบกับต้็นทุนการิ
ผู้ลิ็ต็ค่อินข้่างิสูงิ	 ทำาให้มีการิเติ็บโต็ไม่มาก
นัก	 อิย่างิไริก็ดี	 บริริจุภัณฑ์์โล็หะมีจุดแข็่งิ

ที�สามาริถินำากลั็บมาใช้ีซำ�าแล็ะสามาริถินำา
ไปผู้ลิ็ต็กลั็บมาใช้ีใหม่ได้	ดังินั�น	การิที�บริริจุ
ภัณฑ์์พัล็าสติ็กมแีนวโนม้การิใช้ีล็ดล็งิ	ทำาให้
ผูู้้บริิโภคหันมาใช้ีบริริจุภัณฑ์์โล็หะทดแทนได้
ในอินาคต็

แนะผูู้้ปริะกอิบการิปรัิบสัดส่วนการิผู้ลิ็ต็
บริริจุภัณฑ์์เป็นมิต็ริต่็อิสิ�งิแวดล้็อิม	 ริวม
ทั�งิสามาริถินำากลั็บมาใช้ีซำ�า	 (Reuse)	 แล็ะ
สามาริถินำาไปผู้ลิ็ต็แล้็วกลั็บมาใช้ีใหม่ได้	
(Recycle)	

อุิต็สาหกริริมบริริจุภัณฑ์์มีความเกี�ยวข้่อิงิ
กับกิจกริริมทางิเศริษัฐกิจทั�งิภาคการิผู้ลิ็ต็
แล็ะภาคการิค้า	 ทำาให้ธุริกิจบริริจุภัณฑ์์
เติ็บโต็ต็ามการิข่ยายต็ัวทางิเศริษัฐกิจ	 ดังิ
นั�น	 ความต้็อิงิการิใชี้บริริจุภัณฑ์์ในแต่็ล็ะ
ปีจ่งิมีปริิมาณมาก	 ซ่�งิก่อิให้เกิดปริิมาณ
ข่ยะบริริจุภัณฑ์์ที�ใช้ีแล้็วต็ามมา	ดังินั�น	การิ
กำาจัดข่ยะย่อิมส่งิผู้ล็ต่็อิสิ�งิแวดล็้อิม	 โดย
เฉพัาะบริริจุภัณฑ์์พัล็าสติ็ก

ttb	analytics	จ่งิเสนอิแนะให้ผูู้้ปริะกอิบการิ
ทยอิยปรัิบสัดส่วนการิผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์ที�
สามาริถิกำาจัดโดยง่ิาย	แล็ะไมเ่ป็นมล็พิัษัต่็อิ
สิ�งิแวดล้็อิม	 ด้วยการิสร้ิางินวัต็กริริมการิ
ผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต็ริกับสิ�งิแวดล้็อิม	
(Eco-Packaging)	 ในกลุ่็มไบโอิพัล็าสต็ิก	
ได้แก่	

1)	Bio	Base	ค้อิ	วัต็ถุิดิบจากธริริมชีาติ็	เช่ีน	
ข้่าวโพัด	อ้ิอิย	มันสำาปะหลั็งิ	

2)	 Fiber	 Base	 ค้อิ	 วัต็ถุิดิบที�ทำามาจาก
ไฟเบอิร์ิหร้ิอิเส้นใยธริริมชีาติ็	ซ่�งิเป็นวัสดุที�
ใช้ีเส้นใยมากที�สุด	ริวมไปถ่ิงิกากใยจากวสัดุ
เหล้็อิใช้ีทางิการิเกษัต็ริ	ได้แก่	ชีานอ้ิอิย	ฟางิ
ข้่าวสาลี็	ลิ็นิน	ไม้ไผู่้	แล็ะ	

3)	Biomass	ค้อิ	วัต็ถุิดิบที�ได้จากเศษัวัสดุ
เหล้็อิใช้ีทางิการิเกษัต็ริ	เช่ีน	แกล็บ	เปล้็อิก
ชีานอ้ิอิย	 กากปาล์็ม	 ซังิข้่าวโพัด	 โดยนำา
วัต็ถุิดิบเหล่็านี�มาใช้ีผู้ลิ็ต็เป็นไบโอิพัล็าสติ็ก
เพ้ั�อินำาไปผู้ลิ็ต็เป็นบริริจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต็ริ
ต่็อิสิ�งิแวดล้็อิมต่็อิไป	 ซ่�งินอิกจากจะชี่วย
ให้มีบริริจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต็ริต่็อิสิ�งิแวดล้็อิม
ใช้ีในปริะเทศแล้็ว	 ยังิช่ีวยสร้ิางิโอิกาสการิ
เติ็บโต็ข่อิงิต็ล็าดการิส่งิอิอิกบริริจุภัณฑ์์ใน
ต็ล็าดโล็กอิีกด้วย	 เน้�อิงิจากกริะแสความ
ต้็�นตั็วเร้ิ�อิงิภาวะโล็กร้ิอิน	 ดังิตั็วอิย่างิ	
สหภาพัยุโริปมีมาต็ริการิปรัิบริาคาคาร์ิบอิน
ก่อินข้่ามพัริมแดน	 (Carbon	 Border	
Adjustment	Mechanism	:	CBAM)	ซ่�งิ
จะทำาให้สินค้าที�กริะบวนการิผู้ลิ็ต็มีปริิมาณ
การิปล่็อิยก๊าซเร้ิอินกริะจกมากถูิกเก็บ
ภาษัีนำาเข่้ามากข่่�น	 ดังินั�น	 การิเริิ�มปรัิบ
สัดส่วนการิผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต็ริต่็อิ
สิ�งิแวดล้็อิมจ่งิเป็นผู้ล็ดีทำาให้การิส่งิอิอิก
บริริจุภัณฑ์์ข่อิงิไทยเพิั�มข่่�นได้ในอินาคต็

นอิกจากนี�	 ttb	 analytics	 	 เสนอิแนะผูู้้
ปริะกอิบการิให้มุ่งิเน้นผู้ลิ็ต็บริริจุภัณฑ์์
ที�สามาริถินำากลั็บมาใช้ีซำ�าแล็ะสามาริถิ
นำาไปผู้ล็ิต็แล็้วกลั็บมาใชี้ใหม่ได้	 ซ่�งิเป็น
ไปต็ามการิพััฒนาโมเดล็เศริษัฐกิจใหม่	
(BCG	 Economy)	 ที�มุ่งิเน้นการิพััฒนาใน	
3	 ส่วนอิย่างิสมดุล็ไปพัร้ิอิม	 ๆ	 กัน	 ได้แก่	
Bio-Circular-Green	 Economy	 แล็ะยังิ
สอิดคล้็อิงิกับแนวคิด	 ESG	 ที�มุ่งิเน้นการิ
พััฒนาอิงิค์กริอิย่างิยั�งิย้น	โดยคำาน่งิถ่ิงิสิ�งิ
แวดล้็อิม	(Environment)	สังิคม	(Social)	
แล็ะธริริมมาภิบาล็	(Governance)	เป็นที�ตั็�งิ	
ซ่�งิจะทำาให้การิดำาเนินธุริกิจข่อิงิผูู้้ปริะกอิบ
การิบริริจุภัณฑ์์เติ็บโต็ได้อิย่างิยั�งิย้น

ttb analytics คาดปี 2566 
ต็ลาดบรรจุ้ภัณิฑ์์ไที่ยเต็ิบโต็ 4.0%
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สำานักงิานคณะกริริมการิกำากับหลั็ก
ทรัิพัย์แล็ะต็ล็าดหลั็กทรัิพัย์	 (สำานักงิาน	
ก.ล็.ต็.)	 เปิดรัิบฟังิความคิดเห็นการิ
แก้ไข่ปริะกาศที�เกี�ยวข้่อิงิ	 เพ้ั�อิริอิงิรัิบ
การิอิอิกแล็ะเสนอิข่ายต็ริาสาริหนี�ด้าน
ความยั�งิย้นผู่้านช่ีอิงิทางิคริาวด์ฟันดิงิ	
(Crowdfunding)	 แล็ะการิเสนอิข่ายใน
วงิจำากัด	 ในการิเปิดโอิกาสการิริะดมทุน
ให้กับวิสาหกิจข่นาดกล็างิแล็ะข่นาดย่อิม	
(SME)	แล็ะวิสาหกิจเริิ�มต้็น	(Startup)	มี
ส่วนร่ิวมในการิพััฒนาด้านความยั�งิย้น	
แล็ะยกริะดับบทบาทข่อิงิต็ล็าดทุนที�มี
ส่วนสำาคัญในการิแก้ปัญหาสังิคมแล็ะสิ�งิ
แวดล้็อิมริวมทั�งิส่งิเสริิมการิพััฒนาที�
ยั�งิย้นให้แก่กิจการิ

ต็ามที�นโยบายข่อิงิรัิฐบาล็มุง่ิเนน้ส่งิเสริิม
การิพััฒนาศักยภาพั	SME	แล็ะ	Startup	
ริวมถ่ิงิธุริกิจที�อิยู่ในห่วงิโซ่อุิปทานให้
สามาริถิเร่ิงิปรัิบตั็วแล็ะมีส่วนร่ิวมกับ
การิพััฒนาธุริกิจในมิติ็ความยั�งิย้น	 ซ่�งิ
ปัจจัยด้านสิ�งิแวดล้็อิม	 สังิคม	 แล็ะธริ
ริมาภิบาล็	 เป็นหัวใจสำาคัญต่็อิกล็ยุทธ์
แล็ะการิปริะกอิบธุริกิจเพ้ั�อิล็ดความ
เสี�ยงิแล็ะยกริะดับขี่ดความสามาริถิใน
การิแข่่งิขั่น	 ที�ผู่้านมา	 ก.ล็.ต็.	 มีนโยบาย
แล็ะได้ส่งิเสริิมการิอิอิกแล็ะเสนอิข่าย
ต็ริาสาริหนี�ด้านความยั�งิย้นมาอิย่างิ
ต่็อิเน้�อิงิ	 ทั�งิต็ริาสาริหนี�เพ้ั�อิอินุรัิกษ์ัสิ�งิ
แวดล้็อิม	(Green	Bond)	ต็ริาสาริหนี�เพ้ั�อิ
พััฒนาสังิคม	 (Social	 Bond)	 ต็ริาสาริ
หนี�เพ้ั�อิความยั�งิย้น	 (Sustainability	
Bond)	 แล็ะต็ริาสาริหนี�ส่งิเสริิมความ
ยั�งิย้น	 (Sustainability-linked	Bond)	
โดยปี	 2561	 –	 กุมภาพัันธ์	 2566	 การิ

ริะดมทุนผู่้านต็ริาสาริหนี�ด้านความยั�งิย้น	
มีมูล็ค่าริวมทั�งิสิ�น	 5.42	 แสนล้็านบาท	
(ข้่อิมูล็	ณ	 วันที�	 28	 กุมภาพัันธ์	2566)	
ซ่�งิมแีนวโน้มการิเติ็บโต็อิย่างิต่็อิเน้�อิงิ	แต่็
ยังิมีสัดส่วนที�ไม่มากเม้�อิเทียบกับต็ล็าด
ต็ริาสาริหนี�ทั�งิหมด	 แล็ะผูู้้อิอิกต็ริาสาริ
ยังิกริะจุกตั็วอิยู่ในบริิษััทข่นาดใหญ่แล็ะ
เฉพัาะบางิกลุ่็มอุิต็สาหกริริมเท่านั�น

	 ก.ล็.ต็.	 จ่งิมีแนวคิดที�จะปรัิบปรุิงิหลั็ก
เกณฑ์์สำาหรัิบการิอิอิกแล็ะเสนอิข่าย
ต็ริาสาริหนี�ด้านความยั�งิย้นต่็อิบุคคล็ใน
วงิจำากัด	(PP-10)*	แล็ะการิเสนอิข่ายผู่้าน
ริะบบคริาวด์ฟันดิงิ	 ริวมถ่ิงิข่ยายเกณฑ์์
การิเสนอิข่ายหุ้นกู้แปล็งิสภาพัสำาหรัิบ
บริิษััทจำากัด	(PP-SME)**	ให้ริอิงิรัิบการิ
อิอิกแล็ะเสนอิข่ายต็ริาสาริหนี�ด้านความ
ยั�งิย้นด้วย	 เพ้ั�อิเปิดโอิกาสให้กิจการิ
ทุกข่นาด	 ริวมทั�งิ	 SME	 แล็ะ	 Startup	
สามาริถิริะดมทุนผู่้านต็ริาสาริหนี�ดังิกล็า่ว
ได้	 นอิกจากนี�	 การิปรัิบปรุิงิหลั็กเกณฑ์์
จะริวมถ่ิงิการิกำาหนดให้มีการิเปิดเผู้ย
ข้่อิมลู็ที�เพิั�มเติ็มจากหล็กัเกณฑ์์การิเสนอิ
ข่ายต็ริาสาริหนี�ทั�วไป	 ในส่วนที�เกี�ยวกับ
ด้านความยั�งิย้น	 เช่ีน	 วัต็ถุิปริะสงิค์การิ
ใช้ีเงิินด้านสิ�งิแวดล้็อิมแล็ะสังิคม	การิคัด
เล้็อิกโคริงิการิ	การิริายงิานความค้บหน้า
โคริงิการิ	การิกำาหนดเป้าหมายข่อิงิธุริกิจ
ที�สอิดรัิบกับด้านความยั�งิย้น	 เป็นต็้น	
ทั�งิก่อินแล็ะหลั็งิการิเสนอิข่าย	 เพ้ั�อิให้
สอิดคล้็อิงิกับมาต็ริฐานสากล็	 แล็ะให้ผูู้้
ล็งิทุนมข้ี่อิมลู็ปริะกอิบการิต็ดัสินใจล็งิทนุ	
ต็ล็อิดจนเพิั�มความน่าเช้ี�อิถ้ิอิในการิอิอิก
ต็ริาสาริหนี�ด้านความยั�งิย้น

ทั�งินี�	 ก.ล็.ต็.	 ได้เผู้ยแพัร่ิเอิกสาริรัิบฟังิ
ความคิดเห็นในเร้ิ�อิงิดังิกล่็าวไว้ที�เว็บไซต์็	
ก.ล็.ต็.	 https://www.sec.or.th/TH/
Pages/PB_Detail.aspx?SECID=888	
ผูู้้เกี�ยวข้่อิงิแล็ะผูู้้ที�สนใจสามาริถิแสดงิ
ความคิดเห็นได้ที� เ ว็บไซต์็	 หร้ิอิทางิ	
e-mail:	 debt@sec.or.th	 จนถ่ิงิวันที�	
17	เมษัายน	2566

_______________________

หมายเหตุ็:	

*	 PP-10	 หมายถ่ิงิ	 การิเสนอิข่ายต่็อิผูู้้
ล็งิทุนในวงิจำากัดไมเ่กิน	10	ริาย	(Private	
Placement	 :	 PP-10)	 ต็ามปริะกาศ
คณะกริริมการิกำากับต็ล็าดทุนว่าด้วย
การิข่อิอินุญาต็แล็ะการิอินุญาต็ให้เสนอิ
ข่ายต็ริาสาริหนี�ที�อิอิกใหม่ต่็อิปริะชีาชีน
เป็นการิทั�วไป	แล็ะปริะกาศคณะกริริมการิ
กำากับต็ล็าดทุนว่าด้วยการิข่อิอินุญาต็
แล็ะการิอินุญาต็ให้เสนอิข่ายต็ริาสาริหนี�
ที�อิอิกใหม่ต็่อิบุคคล็ในวงิจำากัด	 แล็ะการิ
เสนอิข่ายหุ้นกู้แปล็งิสภาพัต่็อิบุคคล็ที�มี
ลั็กษัณะเฉพัาะ

**PP-SME	หมายถ่ิงิ	การิเสนอิข่ายหลั็ก
ทรัิพัย์ต่็อิบุคคล็ในวงิจำากัด	 (PP)	 ข่อิงิ
วิสาหกิจข่นาดกล็างิแล็ะข่นาดย่อิมแล็ะ
วิสาหกิจข่นาดใหญ่

กั.ล.ต็. เต็รียมเปิดที่าง
รองรับ SME – Startup 

เสนอข่าย "ต็ราสารหนี�ด้านความยั�งยืน"
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อินไซิด์
Business

แป้งที่อดกัรอบ “ที่าสุโกัะ” 
อร�อยได้ทีี่� 7-Eleven ชูอาหารไร้กัลูเต็น
ทีี่�มีคุณิภาพัรับเที่รนด์กัารบริโภคยุคใหม�

PTG คว้ารางวัล 
"THAILAND TOP COMPANY AWARD 2023" 

ต็อกัยำ�าความสำาเร็จ้องค์กัร
ทีี่�มีโอกัาสกัารเติ็บโต็อย�างต็�อเนื�อง

หลักัที่รัพัย์บัวหลวง จั้ดงาน 
PTT Group Luncheon Talk ปีทีี่� 15

'GULF' รับรางวัล 
Issuer of The Year ผู้ออกัหุ้นกู้ัภาคเอกัชน

ทีี่�มีความโดดเด�นประจ้ำาปี 2565
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สรุป
ภาพัรวมต็ลาด
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10 อันดับสูงสุด
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มูลค�าซืิ�อข่าย
ต็ามกัลุ�มนักัลงทุี่น

SET
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มูลค�าซืิ�อข่าย
ต็ามกัลุ�มนักัลงทุี่น
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