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ลุุยพััฒนา "มาชาร์์จ แพัลุตฟอร์์ม" 
ดัันร์ายได้ัพุั�ง - ปัักธงผลุงานปีั 65 โต40%

AMR

ซีอีิโอิ	AMR	"มารุิต	ศิิริิโก"	ริะบุปีนี�ตั�งิเป้าการิ
เติบโต	40%	ผลจากการิทยอิยริบัร้ิ�ริายได�จาก	
backlog	ตุนไว�กว่า	1,880	ล�านบาท	พริ�อิมเดิน
หน�าพัฒนา	"มาชาร์ิจ	แพลตฟอิร์ิม"	ให�บริิการิ
เชิงิพาณิิชย์แก่ผ้�ปริะกอิบการิรัิฐวิสาหกิจ	
เอิกชน	สริ�างิริายได�เพิ�ม	หนุนอินาคตโตยั�งิย้น

นายมารุิต	 ศิิริิโก	 ปริะธานเจ�าหน�าที�
บริิหาริ	บริิษััท	เอิเอ็ิมอิาร์ิ	เอิเซีย	จำากัด	
(มหาชน)	 “บริิษััทฯ”	 เปิดเผยว่า	 ที�ปริะชุม
สามัญผ้�ถ้ือิหุ�นปริะจำาปี	 2565	 มีมติอินุมัติ
ให�บริิษััทฯ	 จ่ายเงิินปันผลจากกำาไริสุทธิและ
กำาไริสะสม	 ปริะจำาปี	 2564	 เพิ�มเติมให�แก่ผ้�
ถ้ือิหุ�นในอัิตริา	 0.08	บาทต่อิหุ�น	 สำาหรัิบหุ�น
จำานวน	 600,000,000	 หุ�น	 ริวมเป็นเงิินทั�งิ
สิ�น	 48,000,000	บาท	 โดยบริิษััทฯ	กำาหนด
ริายช้�อิผ้�ถ้ือิหุ�นที�มีสิทธิรัิบเงิินปันผลในวันที�	
10	พฤษัภาคม	2565	 (Record	Date)	 และ
กำาหนดจ่ายเงิินปันผลให�แก่ผ้�ถ้ือิหุ�นในวันที�	25	
พฤษัภาคม	2565

ทั�งินี�	ในริะหว่างิปี	2564	คณิะกริริมการิบริิษััท
ได�ปริะกาศิจ่ายเงิินปันผลริะหว่างิกาล	2	คริาว	
ได�แก่จ่ายในอัิตริา	 0.27	 บาทต่อิหุ�น	 หร้ิอิ	
121,500,000	 บาท	 ก่อินการิเสนอิข่ายหุ�น	
IPO	 และหลังิจากเข่�าตลาดหลักทรัิพย์ฯ	 เม้�อิ
วันที�	15	กันยายน	2564	ในอัิตริา	0.08	บาท
ต่อิหุ�น	ริวมเป็นเงิิน	48,000,000	บาท	ดังินั�น	
เงิินปันผลริวมในปี	 2564	หลังิการิเข่�าตลาด
หลักทรัิพย์ฯ	ริวมทั�งิสิ�นเท่ากับ	0.16	บาทต่อิ
หุ�น	หร้ิอิ	96,000,000	บาท	คิดเป็น	53%	จาก

กำาไริสุทธิตามงิบการิเงิินเฉพาะกิจการิซ่�งิเป็น
ไปตามนโยบายการิจ่ายเงิินปันผลข่อิงิบริิษััทฯ	
ที�ไม่ตำ�ากว่า	 40%	 ริวมเป็นเงิินปันผลสำาหรัิบ
ผลปริะกอิบการิปี	 2564	 ทั�งิก่อิน	 และหลังิ
การิเข่�าตลาดหลักทรัิพย์ฯ	 ริวมทั�งิสิ�นจำานวน	
217,500,000	บาท

"การิจ่ายปันผลในงิวดผลการิดำาเนินงิานปี	
2564	 เพิ�มเติม	 เพ้�อิเป็นการิข่อิบคุณิผ้�ถ้ือิ
หุ�นที�ให�ความไว�วางิใจในการิบริิหาริงิานและ
มีความเช้�อิมั�นในการิดำาเนินธุริกิจตลอิดมา	
และบริิษััทฯ	มั�นใจว่าในปี	2565	แนวโน�มการิ
ดำาเนินธุริกิจยังิอิย่้ในทิศิทางิที�ดีข่่�นอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิ	 ริวมถ่ืงิสามาริถืสริ�างิผลตอิบแทนให�ผ้�
ถ้ือิหุ�นได�เป็นอิย่างิดี"	นายมารุิตกล่าว

ปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริ	 กล่าวอีิกว่าภาพ
ริวมการิดำาเนินธุริกิจในปี	 2565	 บริิษััทฯ	
ตั�งิเป้าหมายการิเติบโตอิย่้ที�ปริะมาณิ	 40%	
เน้�อิงิจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการิทยอิยรัิบ
ร้ิ�ริายได�จากงิานในม้อิ(backlog)	ที�มีอิย่้แล�วก
ว่า	1,880	ล�านบาท	และคาดว่าในปีนี�จะมีงิาน
โคริงิการิใหม่ที�เปิดให�ปริะม้ลมากข่่�น	 ริวมทั�งิ
บริิษััทฯ	 จะมีการิทยอิยรัิบร้ิ�ริายได�จากธุริกิจ
ที�มีริายได�ปริะจำา	 และริายได�ในส่วนธุริกิจใหม่
เกี�ยวกับพลังิงิานมากข่่�นด�วย

นอิกจากนี�	 บริิษััทฯ	 ได�วางิงิบลงิทุนในปีนี�
ปริะมาณิ	 1,000-2,000	ล�านบาท	 โดยมีนโย
บายที�จะรุิกข่ยายการิลงิทนุไปในธรุิกิจด�านการิ
ให�บริิการิพริ�อิมซ่อิมบำารุิงิและด้แลรัิกษัาแบบ

เบ็ดเสร็ิจ	 และร่ิวมลงิทุนในโคริงิสริ�างิพ้�นฐาน	
และ/หร้ิอิริะบบเทคโนโลยีสาริสนเทศิสำาหรัิบ
ริะบบคมนาคม	เช่น	ริะบบข่นส่งิสายริอิงิ	ริะบบ
เคเบิลคาร์ิเพ้�อิการิท่อิงิเที�ยว	ริวมถ่ืงิยังิมุ่งิมั�น
พัฒนาธุริกิจด�านพลังิงิานหมุนเวียนเพ้�อิให�
สอิดคล�อิงิกับกริะแสการิอินุรัิกษ์ัพลังิงิานและ
สิ�งิแวดล�อิม	 ริะบบสาธาริณ้ิปโภค	 และริะบบ
อัิจฉริิยะเพ้�อิการิบริิหาริจัดการิเม้อิงิ	 โริงิงิาน
อุิตสาหกริริมและอิาคาริข่นาดใหญ่	 เพ้�อิเพิ�ม
สัดส่วนริายได�ปริะจำา	 (Recurring	 Income)	
สนับสนุนให�ธุริกิจเติบโตอิย่างิมีเสถีืยริภาพ

ล่าสุด	 บริิษััทฯ	 ปริะสบความสำาเร็ิจในการิ
พัฒนาสถืานสัีบเปลี�ยนแบตเตอิรีิ�	พริ�อิมเปิดให�
บริิการิในการิสับเปลี�ยนแบตเตอิรีิ�ไฟฟ้าแก่ริถื
รัิบจ�างิสาธาริณิะในพ้�นที�อิำาเภอิบางิกริวย	 ซ่�งิ
เป็นส่วนหน่�งิข่อิงิงิานวิจัยการิใช�จักริยานยนต์
ไฟฟ้า	กริณีิศ่ิกษัาริถืรัิบจ�างิสาธาริณิะในพ้�นที�	
อิำาเภอิบางิกริวย	จงัิหวดันนทบรีุิ	ซ่�งิได�ทำาร่ิวม
กับ	มจพ.	ภายใต�โคริงิการิวิจัยข่อิงิการิไฟฟ้า
ฝ่่ายผลิตแห่งิปริะเทศิไทย	(กฟผ.)	และบริิษััทฯ	
ยังิมีความมั�นใจพริ�อิมที�จะนำาไปต่อิยอิดส่้การิ
พัฒนา	"มาชาริจ์	แพลตฟอิริม์"	ในร้ิปแบบการิ
ใช�งิานที�สามาริถืนำาไปให�บริิการิในเชิงิพาณิิชย์
แก่ผ้�ปริะกอิบการิทั�งิภาครัิฐและเอิกชน	 หร้ิอิ
รัิฐวิสาหกิจที�มีความสนใจ	 และมีการิใช�ริถื
จักริยานยนต์ไฟฟ้าในการิให�บริิการิแก่ล้กค�า	
ซ่�งิถ้ือิเป็นส่วนหน่�งิในการิผลักดันการิเติบโต
ได�อิย่างิมั�นคงิข่อิงิบริิษััทต่อิไป	
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เติบโตต�อเน่�อง หลัุงออเดัอร์์ทะลัุกยาว 
เตรี์ยมเปิัดัตัว “ตุ�กตุ�กไฟฟ้า-โร์งงานเขตฟรี์โซน” 

เสริ์มแกร์�งธุร์กิจ ดัันพัอร์์ตร์ายได้ัปีั 65 โต 15-20%

BM	มั�นใจผลงิาน	Q1/65

นายธีริวัต	อิมริธาตริี	กริริมการิ
ผ้�จัดการิ	 บริิษััท	 บางิกอิกชีท
เม็ททัล	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	
BM	 ผ้�ผลิตและจำาหน่ายสินค�าแปริร้ิป
ผลิตภัณิฑ์์	เปิดเผยว่าภาพริวมแนวโน�ม
ผลการิดำาเนินงิานไตริมาส	1/2565	ยังิ
เติบโตได�ดีจากปริิมาณิความต�อิงิการิใน
การิข่อิงิคำาสั�งิซ้�อิ	(อิอิเดอิร์ิ)	จากล้กค�า
ทั�งิในปริะเทศิและต่างิปริะเทศิ	 ริวมถ่ืงิ
ล้กค�า	B2B	ที�มีอิอิเดอิร์ิเพิ�มข่่�นอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิ	 บริิษััทฯสามาริถืริักษัาฐานล้กค�า
เดิมและข่ยายฐานล้กค�าใหม่เพิ�มมากข่่�น
ในช่วงิที�ผ่านมา	พริ�อิมเตรีิยมวางิแผน
เพิ�มกำาลังิการิผลิตริอิงิรัิบอิอิเดอิร์ิที�จะ
เพิ�มข่่�นในอินาคตต่อิไป

สำาหรัิบแผนดำาเนินธุริกิจในคร่ิ�งิปีหลังิ	
2565	 บริิษััทฯ	 ยังิคงิเดินหน�าในการิ
สนอิงินโยบายเพ้�อิส่งิเสริิมการิใช�

ยานยนต์ไฟฟ้า	 หร้ิอิ	 EV	 ข่อิงิรัิฐบาล	
เตรีิยมเปิดตัวริถืตุ�กตุ�กไฟฟ้าที�จะ
พริ�อิมจดทะเบียน	 โดยจะเริิ�มจากการิ
จดทะเบียนให�ทางิเนสเล่ที�ได�ร่ิวมพัฒนา
ด�วยกันก่อิน	 เพ้�อิตอิบโจทย์การิลด
ภาวะโลกริ�อินและความเป็นมิตริต่อิสิ�งิ
แวดล�อิม	 ริวมถ่ืงิการิเพิ�มการิจำาหน่าย
เฟอิริ์นิเจอิร์ิต้�โลหะ	 และแบตเตอิริ์รีิ�กัก
เก็บพลังิงิาน	สำาหรัิบเก็บสะสมพลังิงิาน
ที�ได�จากแผงิโซล่าเซลล์ที�ติดตั�งิในภาค
ครัิวเร้ิอินเพ้�อินำาพลังิงิานมาใช�

ส่วนการิก่อิสริ�างิโริงิงิานผลิตเพ้�อิการิ
ส่งิอิอิกสินค�าในเข่ตพ้�นที�ปลอิดอิากริ	
(Free	Zone)	เฟสแริกใช�งิบลงิทุน	150	
-	200	ล�านบาท	บนเน้�อิที�	25	ไร่ิ	ในตำาบล
บางิปลากด	 อิำาเภอิพริะสมุทริเจดีย์	
จังิหวดัสมุทริปริาการิ	ปจัจุบันโคริงิการิ
มีความก�าวหน�าไปแล�วกว่าริ�อิยละ	 60	
คาดว่าจะก่อิสริ�างิแล�วเสร็ิจสมบ้ริณ์ิ
เด้อินสิงิหาคมนี�	และสามาริถืเดนิเคร้ิ�อิงิ
ผลิตสินค�าเพ้�อิส่งิอิอิกในปลายไตริมาส	
3	หร้ิอิต�นไตริมาส	4	โดยปี	2565	บริิษััท
ตั�งิเป้าริายได�โต	 15-20%	 หร้ิอิมีริาย
ได�ปริะมาณิ	 1,300	 –	 1,400	ล�านบาท	
เม้�อิเทียบกับปี	 2564	 ที�มีริายได�ริวม	
1,146.66	 ล�านบาท	 จากการิผลิตและ
จำาหน่ายสินค�าแปริร้ิปผลิตภัณิฑ์์เหล็ก

ในทุกกลุ่ม	ได�แก่	1.กลุ่มงิานริางิและท่อิ
ริ�อิยสายไฟฟ้า	 2.กลุ่มงิานผลิตต้�โลหะ	
3.กลุ่มงิานต้�สวิตช์บอิร์ิด	 4.กลุ่มงิาน
เช้�อิมปริะกอิบ	5.กลุ่มงิานกลุ่มเคร้ิ�อิงิม้อิ
และเคร้ิ�อิงิจักริกล	 6.กลุ่มงิานผลิตชิ�น
ส่วนให�กับค้โบต�า	 และ	 7.กลุ่มธุริกิจอ้ิ�น	
ที�เป็นธุริกิจการิค�าริะหว่างิหน่วยงิาน
ธุริกิจกับหน่วยธุริกิจ	(B2B)

“ ปี 	 2565	 เ ป็น ปี ที� คาดการิณ์ิ ว่า
สถืานการิณ์ิโควิด-19	 จะคลี�คลายมาก
ข่่�น	 และสภาวะตลาดเริิ�มฟ้�นกลับเข่�าส่้
สถืานการิณ์ิปกติ	BM	จ่งิกำาหนดกลยุทธ์
สริ�างิการิเติบโตไว�อิย่างิชัดเจน	ริวมถ่ืงิ
การิวางิยุทธศิาสตร์ิและแผนข่ยายการิ
ลงิทุนในคร่ิ�งิปีหลังิอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 เพ้�อิ
สริ�างิการิเติบโตที�แข็่งิแกร่ิงิและยั�งิย้น	
หนุนการิเติบโตให�เป็นไปตามแผน”	
นายธีริวัต	กล่าว
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ลุงทุน 40% ในธุร์กิจ IT security 
"อินฟินิตี�ทูอินฟินิตี�" พัร้์อมซ่�อกิจการ์
ผลิุตภััณฑ์์อาหาร์เสริ์ม "ดีัดีั-ทวินวัน"

GLORY	ใช�เงิิน	20	ลบ.

นายจรัิญพัฒณ์ิ	 บุญยังิ	 ปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริ	
บริิษััท	 รุ่ิงิเร้ิอิงิตลอิดไป	 จำากัด	 (มหาชน)	GLORY	
เปิดเผยว่าที�ปริะชุมคณิะกริริมการิบริิษััทฯ	 ครัิ�งิที�	 3/2565	
เม้�อิวันที�	6	พฤษัภาคม	2565	ได�มีมติอินุมัติให�บริิษััทดำาเนิน
การิเกี�ยวกับการิเข่�าลงิทุนใน	บริิษััท	อิินฟินิตี�ท้อิินฟินิตี�	จำากัด	
(“INFINITY”)	และ	บริิษััท	ดีดี-ทวินวัน	จำากัด	(“DD	II	”)	โดย
มีริายละเอีิยดดังินี�

ทั�งินี�การิเข่�าทำาริายการิลงิทุนใน	 บริิษััท	 อิินฟินิตี�ท้อิินฟินิ
ตี�	 จำากัด	 ในสัดส่วนริ�อิยละ	 40.00	ข่อิงิหุ�นทั�งิหมดในม้ลค่า	
20.00	ล�านบาทโดยคาดว่าจะเข่�าทำาริายการิภายในริะยะเวลา	
60	วันหลังิจากได�รัิบอินุมัติจากคณิะกริริมการิ

สำาหรัิบ	 INFINITY	 เป็นบริิษััทที�ปริะกอิบธุริกิจที�เกี�ยวข่อิ�งิกับ
ความปลอิดภัยข่อิงิข่�อิม้ลคอิมพิวเตอิร์ิโดยก่อิตั�งิณิ	วันที�	21	
มกริาคม	2565	โดยคาดว่า	จะมีริายได�เชิงิพาณิิชย์ในปี	2565

บริิษััทฯ	 เช้�อิว่า	 การิเข่�าทำาริายการิครัิ�งินี�จะมีส่วนช่วยสริ�างิ
ริายได�และผลกำาไริให�แก่บริิษััท	 ส่งิผลดีต่อิผลการิดำาเนินงิาน
ข่อิงิบริิษััท	อีิกทั�งิ	INFINITY	ซ่�งิดำาเนินธุริกิจด�าน	IT	security	
ถ้ือิเป็นธุริกิจที�มีแนวโน�มที�จะเติบโตข่�่นอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ใน
อินาคตและเป็นการิกริะจายความเสี�ยงิทางิธุริกิจให�มีความ
หลากหลายและเป็นไปตามแผนการิข่ยายธุริกิจ
ข่อิงิบริิษัท

พริ�อิมกันนี�	 บริิษััทฯ	 มีริายการิลงิทุนใน	บริิษััท	 ดีดี-ทวินวัน	
จำากัด	(“DD	II	”)	ในสัดส่วนริ�อิยละ	99.60	ข่อิงิหุ�นทั�งิหมด	เป็น
จำานวนเงิิน	4.98	ล�านบาท	โดยมอิบอิำานาจให�คณิะกริริมการิ

บริิหาริศ่ิกษัาริายละเอิียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับ	 งิบการิเงิินและ
ภาริะผ้กพันละข่พิพาททางิกฎหมายก่อินเข่�าลงิทุน	 (Due	
diligence)	โดยบริิษััทจะเข่�าลงิทุนภายใน	7	วันนับตั�งิแต่วันที�
บริิษัทัได�ริ�บัริายงิานการิตริวจสอิบข่�อิเท็จจริิงิและสถืานะทางิ
กฎหมาย	(Due	Diligence)

ทั�งินี�	 DD-II	 เป็นบริิษััทที�ปริะกอิบธุริกิจที�เกี�ยวข่อิ�งิกับ
ผลิตภัณิฑ์์อิาหาริเสริิม	เช่น	อิาหาริเสริิมชว่ยในการินอินหลบั	
หร้ิอิอิาหาริเสริิมที�ช่วยเร้ิ�อิงิริะบบเผาผลาญข่อิงิร่ิางิกาย
เป็นต�น	โดยก่อิตั�งิ	ณิ	วันที�	14	ธันวาคม	2563	โดยเริิ�มมีริาย
ได�เชิงิพาณิิชยตั�งิแต่ปี	2564

ปริะโยชน์	ที�คาดจะได�รัิบจากการิลงิทุน	เน้�อิงิจากเป็นสินค�าที�
กำาลังิได�รัิบความนิยม	มีการิจำาหน่ายทั�งิช่อิงิทางิอิอินไลน์และ
อิอิฟไลน์และยังิเป็นการิแตกไลน์การิลงิทุนในธุริกิจ	Startup-
SME	ในอินาคต

แหล่งิเงิินทุนที�ใช�ในการิลงิทุนดังิกล่าวมาจาก	เงิินทุนหมุนเวียน
ข่อิงิบริิษััท
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ตั�งเป้ัา 3 ปีัโตทะยานมากกว�า 200% 
หันบุกธุร์กิจ EPC เต็มสปีัดั

APCS

APCS	 ตั�งิเป้า	 3	 ปีโตทะยานมากกว่า	 200%	 หันบุกธุริกิจ	
EPC	เต็มสปีด	ฟาก	"สมโภชน์	วัลยะเสวี"	กริริมการิบริิหาริ	
ริะบุสถืานการิณ์ิโควิด-19	คลี�คลาย	ริาคานำ�ามันย้นส้งิ	หนุน
ธุริกิจพลังิงิานทางิเล้อิกโตก�าวกริะโดด	 ล่าสุดมีงิานในม้อิริอิ
รัิบร้ิ�ริายได�	(Backlog)	ตุนไว�กว่า	1.8	พันล�านบาท	พริ�อิมด่งิ
พันธมิตริถ้ือิหุ�น	 40%	 ในบริิษััทย่อิย	 "เอิเซียพรีิซิชั�น	 เอิ.ที."	
เสริิมแกร่ิงิธุริกิจชิ�นส่วนยานยนต์รุิกข่ยายตลาดแถืบภ้มิภาค
อิาเซียน

นายสมโภชน์	 วัลยะเสวี	 กริริมการิบริิหาริ	
บริษิัทั	เอิเซยี	พริซิีชั�น	จำากดั	(มหาชน)	APCS	
เปิดเผยว่าแผนการิดำาเนินธุริกิจใน	 3	ปีข่�างิหน�า	 บริิษััทฯตั�งิ
เป้าหมายริายได�ทะลุ	3,200	ล�านบาทเพิ�มข่่�นปริะมาณิ	235%	
จากฐานริายได�ปี	1,360	ล�านบาทในปี	2564	โดยจะเน�นธรุิกิจ	
EPC	 เต็มกำาลังิ	 เน้�อิงิจากสถืานการิณิ์การิแพริ่ริะบาดข่อิงิ

โควิด-19	มีทิศิทางิที�ดีข่่�น	 ริวมทั�งิแนวโน�มริาคานำ�ามันยังิคงิ
ย้นริะดับส้งิต่อิเน้�อิงิ	 จ่งิมอิงิว่าเป็นโอิกาสในการิข่ยายธุริกิจ
ก่อิสริ�างิด�านพลังิงิานทางิเล้อิกได�เป็นอิย่างิดี	 และมีโอิกาส
เติบโตได�ก�าวกริะโดด

"ข่ณิะเดียวกันตามแผนพัฒนากำาลังิผลิตไฟฟ้าข่อิงิปริะเทศิ	
PDP	2018	(ฉบบัปรัิบปรุิงิ)	ซ่�งิมีแผนจะริบัซ้�อิไฟจากพลงัิงิาน
ทดแทนในปี	 2565-2567	 เพิ�มอีิกริวม	 ปริิมาณิรัิบซ้�อิกว่า	
1,800	เมกกะวัตต์	โดยเฉพาะในปี	2565	จะมีการิปริะกาศิรัิบ
ซ้�อิมากกว่า	923	เมกกะวัตต์	โดยบริิษััทยังิได�รัิบอินิสงิส์จาก
ค่าไฟฟ้าที�ส้งิข่่�น	ทำาให�ผ้�ปริะกอิบการิและหน่วยงิานต่างิๆ	หัน
มาสนใจการิลงิทนุ	เร่ิงิติดตั�งิริะบบโซลาริม์ากข่่�น	เพ้�อิลดภาริะ
ค่าไฟฟ้า	ซ่�งิในปทีี�ผ่านมาบริิษััทฯได�ริบัเหมางิานปริะเภทนี�กว่า	
70	เมกกะวัตต์	และมีแนวโน�มเพิ�มมากข่่�นเร้ิ�อิย	ๆ	ในอีิก	2-3	
ปีข่�างิหน�า	"นายสมโภชน์กล่าว	
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สวยรุ์กขยายฐานลูุกค้้า ปัั�นธุร์กิจ บ้าน-ค้อมเมอร์์เชียลุ

-โร์งงานค้ลัุงสินค้้า โตต�อเน่�อง 

ส�งสัญญาณบวก หลัุงรั์บอานิสงส์เปิัดัปัร์ะเทศ

FPT	อิวดไตริมาสแริก

FPT	ปริะกาศิผลการิดำาเนินงิานไตริมาสแริก
ข่อิงิปี	2565	(มกริาคม	-	มีนาคม	2565)	ด�วย
ริายได�ริวม	3,414	ล�านบาท	โดยผลการิดำาเนิน
งิานข่อิงิบริิษััทฯ	ในภาพริวมปรัิบตัวดีข่่�นจาก
การิเดินหน�าขั่บเคล้�อินอิงิค์กริอิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ
ตามกลยุทธ์	 One	 Platform	ควบค่้กับการิ
ปริะยกุต์ใช�แผนกลยทุธ์ธุริกิจเชิงิรุิกสำาหรัิบทุก
กลุ่มธุริกิจ	

นายธนพล	ศิิริิธนชัย	ปริะธานเจ�าหน�าที�
บริิหาริ	(Country	Chief	Executive	
Officer)	บริิษััท	เฟริเซอิร์ิส	พร็ิอิพ
เพอิร์ิตี�	(ปริะเทศิไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
กล่าวว่า	 “FPT	 เริิ�มต�นปี	 2565	 ด�วยความ
พริ�อิมเต็มกำาลังิในการิเดินหน�าส่้การิเป็นแบ
รินด์อิสังิหาฯ	คริบวงิจริชั�นนำาข่อิงิปริะเทศิไทย	
ด�วยการิสริ�างิการิเติบโตผ่านการิข่ยายฐาน
ล้กค�าทุกกลุ่มธุริกิจ	 โดยปรัิบกลยุทธ์และ
แผนธุริกิจให�สอิดคล�อิงิกับสถืานการิณ์ิด�าน
เศิริษัฐกิจเพ้�อิรุิกตลาดและจับกลุ่มล้กค�า
ใหม่เพิ�มข่่�น	 ปริะกอิบกับมุ่งิเน�นการิพัฒนา
นวัตกริริมสินค�าและบริิการิที�ทันสมัย	 เพ้�อิ
ส่งิมอิบปริะสบการิณ์ิและตอิบโจทย์ความ
ต�อิงิการิข่อิงิล้กค�าที�เปลี�ยนแปลงิอิย่้ตลอิด
เวลา”

ในภาพริวมข่อิงิเด้อินมกริาคม	 -	 มีนาคม	
2565	FPT	สามาริถืสริ�างิผลการิดำาเนินงิานใน
ช่วงิ	3	เด้อินแริกที�ผ่านมาได�ในริะดับที�น่าพอิใจ	
โดยบริิษััทฯ	สริ�างิริายได�ริวมสุทธิ	3,414	ล�าน
บาท	และกำาไริสุทธิ	311	ล�านบาท	โดยสามาริถื
รัิบร้ิ�อัิตริากำาไริขั่�นต�นในสัดส่วนที�ส้งิข่่�น	6.4%	

เม้�อิเทียบกับช่วงิเวลาเดียวกันข่อิงิปีก่อินหน�า	
ด�วยการิปรัิบกลยุทธ์ข่อิงิกลุ่มธุริกิจอิสังิหาฯ
เพ้�อิที�อิย่้อิาศัิย	 "เฟริเซอิริ์ส	 พร็ิอิพเพอิร์ิตี�	
โฮม"	 ที�เน�นโคริงิการิบ�านเดี�ยวมากข่่�น	 เพ้�อิ
ข่ยายเซ็กเมนต์ข่อิงิกลุ่มล้กค�ากำาลังิซ้�อิส้งิ	ส่งิ
ผลให�ในไตริมาสแริกโคริงิการิบ�านเดี�ยวเติบโต
ข่่�น	25%	เม้�อิเทยีบกับปีก่อิน	อีิกทั�งิบริิษััทฯ	ยงัิ
ได�ปรัิบกลยุทธ์การิปิดการิข่ายและโอินบ�านให�
อิย่้ในริะยะเวลา	3	เด้อิน	จ่งิทำาให�สามาริถืรัิบร้ิ�
ริายได�เร็ิวข่่�น	พริ�อิมทั�งิช่วยลดความเสี�ยงิด�าน
ต�นทุนการิก่อิสริ�างิ

นอิกจากนี�	 ยังิได�เดินหน�าการิพัฒนาการิ
อิอิกแบบบ�านให�ตอิบโจทย์ล้กค�ามากยิ�งิข่่�น	จ่งิ
ทำาให�โคริงิการิบ�านเดี�ยวและทาวน์โฮมได�รัิบ
การิตอิบรัิบที�ดีแม�ว่าการิปฏิิเสธสินเช้�อิยังิอิย่้
ในอัิตริาส้งิ

สำาหรัิบแผนการิเปิดโคริงิการิ	ในริะหว่างิเด้อิน
เมษัายน	–	ธันวาคม	2565	บริิษััทฯ	มีแผนการิ
เปิดโคริงิการิบ�านเดี�ยว,บ�านแฝ่ด,	 ทาวน์
โฮม	 และโคริงิการิต่างิจังิหวัด	 ริวมทั�งิสิ�น	 19	
โคริงิการิ	ริวมม้ลค่า	30,000	ล�านบาท

กลุ่มธุริกิจ	“เฟริเซอิร์ิส	พร็ิอิพเพอิร์ิตี�	อิินดัส
เทรีิยล”	และ	กลุ่มธุริกิจ	“เฟริเซอิร์ิส	พร็ิอิพเพ
อิร์ิตี�	คอิมเมอิร์ิเชียล”	 ที�สริ�างิกริะแสริายได�ที�
สมำ�าเสมอิให�แก่บริิษััทฯ	บันท่กริายได�ที�	571ล�าน
บาทในไตริมาสแริก	(มกริาคม-มนีาคม	2565)	
โดยธรุิกิจโริงิงิานและคลงัิสินค�ายังิมีอัิตริาการิ
เช่าริวมส้งิถ่ืงิริ�อิยละ	 85.4	 โดยยังิคงิมีแนว
โน�มความต�อิงิการิพ้�นที�เช่าที�ข่ยายตัวอิย่างิ

ต่อิเน้�อิงิจากดีมานด์ข่อิงิผ้�เช่าที�อิย่้ในกลุ่ม
อุิตสาหกริริมที�มีการิเติบโตส้งิ	 ได�แก่	 กลุ่มโล
จิสติกส์	ยานยนต์	และ	อิิเล็กทริอินิกส์	พริ�อิม
กับได�รัิบอิานิสงิส์จากการิชะลอิการิส่งิอิอิก	ซ่�งิ
เป็นผลกริะทบจากสถืานการิณ์ิความขั่ดแย�งิ
ริะหว่างิรัิสเซีย-ย้เครินที�ยังิคงิย้ดเย้�อิ	 ส่งิผล
ให�ภาวะริาคานำ�ามันปรัิบตัวส้งิข่่�น	จ่งิมีดีมานด์
ริะยะสั�นจากผ้�เช่าเพิ�มเติมเข่�ามาในพอิร์ิตโฟลิ
โอิมากข่่�น	 ซ่�งิดีมานด์ริะยะสั�นนี�คาดการิณ์ิว่า
จะต่อิเน้�อิงิจนถ่ืงิสิ�นปี	 2565	นอิกจากนี�	 ยังิ
เดินหน�าพัฒนาโคริงิการิตามแผน	 เตรีิยมส่งิ
มอิบพ้�นที�โริงิงิานและคลงัิสินค�าริวมทั�งิสิ�นกว่า	
150,000	ตริ.ม.	ภายในปีนี�

ด�านธุริกิจอิสังิหาริิมทรัิพย์เพ้�อิพาณิิชยกริ
ริมสามาริถืรัิกษัาอัิตริาการิเช่าได�ในริะดับส้งิ	
โดยอิาคาริสำานักงิานสามาริถืรัิกษัาริะดับผ้�
เช่าไว�ได�กว่า	90	และยังิคงิให�ความสำาคัญกับ
กลยุทธ์การิบริิหาริสัญญาเช่าอิย่างิย้ดหยุ่น	
ร่ิวมกับการิให�บริิการิอิาคาริสำานักงิานเกริด
เอิคุณิภาพส้งิในย่านธุริกิจใจกลางิเม้อิงิ	 โดย
หน่�งิในโคริงิการิมิกซ์ย้สชั�นนำา	 ‘สามย่านมิตริ
ทาวน์’	 มีผ้�เช่าและผ้�ใช�บริิการิที�เพิ�มมากข่่�น
ด�วยการิปรัิบตัวข่อิงิปริะชาชนที�คลายความ
กังิวลมากข่่�น	ในส่วนข่อิงิ	โคริงิการิมิกซ์ย้สที�
น่าจับตาแห่งิใหม่	‘สีลมเอิจ’	ยังิคงิค้บหน�าตาม
แผน	เสร็ิจสิ�นแล�วกว่า	80%	ปักธงิเริิ�มเปิดให�
บริิการิในเด้อินกันยายน	 2565	 ปัจจุบันมีผ้�
เช่าสำานักงิานให�การิตอิบรัิบจอิงิพ้�นที�แล�วถ่ืงิ	
60%	หร้ิอิ	6,000	ตริ.ม.	และมีผ้�เช่ารีิเทลปิด
ดีลจอิงิแล�วกว่า	30%	ข่อิงิพ้�นที�ทั�งิหมด	โดย
บริิษััทฯจะเริิ�มรัิบร้ิ�ริายได�ในไตริมาส	3	ปีนี�
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โชว์ฟอร์์มเดั�น Q1/65  กำาไร์โต 22.10% 
ดีัมานด์ัสินค้้า-บริ์การ์โค้วิดัเพิั�ม 

WINMED

WINMED	โชว์ผลปริะกอิบการิไตริมาส	1/65	
ริายได�ริวม	157	ล�านบาท	กำาไริสุทธิ	12.89	
ล�านบาท	 โต	 22.10%	 ความต�อิงิการิชุด
ตริวจ	ATK	 เพิ�ม	 บริิการิตริวจวิเคริาะห์หา
การิติดเช้�อิไวรัิส	โควิด-19	RT-PCR	กริะแส
ตอิบรัิบดี	 ทิศิทางิไตริมาส	 2/65	นโยบาย
เปิดปริะเทศิ	 หนุนกิจกริริมด�านสุข่ภาพฟ้�น	
เดินหน�าตามแผนผลักดันชุดตริวจ	 ATK	
ข่ยายช่อิงิทางิจำาหน่าย	ริ�านสะดวกซ้�อิ	และ	
Modern	Trade	ริอิงิรัิบการิอิอิกผลิตภัณิฑ์์
ใหม่	ผลักดันริายได�ทุกกลุ่มธุริกิจ	โตต่อิเน้�อิงิ

นายนันทิยะ	ดาริกานนท์	ปริะธาน
เจ�าหน�าที�บริิหาริ	บริิษััท	วินเนอิริ์ยี�	
เมดิคอิล	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	
WINMED	 เปิดเผยว่า	 ผลปริะกอิบการิ
ไตริมาส	 1	 ปี	 2565	 บริิษััทมีริายได�ริวม	
157.10	ล�านบาท	 เพิ�มข่่�นจากช่วงิเดียวกัน
ปีก่อินที�มีริายได�ริวม	118.96	ล�านบาท	หร้ิอิ
เพิ�มข่่�น	32.07	%	และมีกำาไริสุทธิ	12.89	ล�าน
บาท	เพิ�มข่่�นจากช่วงิเดียวกันปีก่อินที�มีกำาไริ
สุทธิ	10.56	ล�านบาท	หร้ิอิเพิ�มข่่�น	22.10%

ทั�งินี�	ผลปริะกอิบการิไตริมาส	1/65	บริิษััท
มีริายได�ริวม	 เติบโตตามเป้าหมายที�วางิไว�	
เน้�อิงิจาก	 ความต�อิงิการิใช�ผลิตภัณิฑ์์ชุด
ตริวจโควิด-19	 แบบเร่ิงิด่วน	 (ATK)	 มีคำา
สั�งิซ้�อิเพิ�มส้งิข่่�น	 ปริะกอิบกับ	 เริิ�มรัิบร้ิ�ริาย
ได�จากห�อิงิปฏิิบัติการิตริวจย้นยันการิติด
เช้�อิไวรัิสโควิด-19	ด�วยเทคนิค	RT-PCR	มี
กริะแสตอิบรัิบที�ดี	จำานวนผ้�ใช�บริิการิเพิ�มข่่�น
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 จากการิข่ยายช่อิงิทางิการิ
จำาหน่ายและปรัิบเปลี�ยนกลยุทธ์การิตลาด	
เข่�าถ่ืงิกลุ่มล้กค�าริายย่อิย	 ผ้�ปริะกอิบการิ	
โริงิงิาน	บริิษััทเอิกชน	มากข่่�น

อีิกทั�งิ	ริายได�จากกลุ่มธุริกิจเดิม	เริิ�มเห็นการิ
ฟ้�นตัว	ปริะชาชนให�ความสำาคัญในการิด้แล
สุข่ภาพมากข่่�น	โดยเฉพาะในกลุ่มผลติภัณิฑ์์
ด้แลสุข่ภาพสตรีิที�มีริายได�ปรัิบตัวดีข่่�น	จาก
จำานวนผ้�เข่�ารัิบบริิการิตริวจสขุ่ภาพเพิ�มข่่�น

นอิกจากนี� 	 บ ริิ ษััทได� รัิบผลตอิบแทน
เงิินปันผลเพิ�มเติมจาก	 บริิษััท	 โปริเฟส
ชั�นแนล	ลาโบริาทอิรีิ�	 แมแนจเม�นท์	 คอิร์ิป	
จำากัด	 (Pro-Lab)	 ผ้�นำาด�านการิปริะกอิบ
ธุริกิจให�บริิการิตริวจและวินิจฉัยโริคทางิ
ห�อิงิปฏิิบัติการิในปริะเทศิไทย	ที�บริิษััทมีการิ
เข่�าลงิทุนอิย่้ในสัดส่วน	12.55%	โดยบริิษััท	
Pro-Lab	รัิบร้ิ�ริายได�ที�เกิดจากการิให�บริิการิ
ตริวจหาเช้�อิไวรัิสโควิด-19	 ในปี	 2564	
และจ่ายอิอิกมาเป็นเงิินปันผลแก่บริิษััทใน
ไตริมาส	1/65

“สำาหรัิบทิศิทางิธุริกิจในช่วงิไตริมาส	2/65	
แนวโน�มเติบโตต่อิเน้�อิงิ	ปัจจัยสนับสนุนจาก
นโยบายเปิดปริะเทศิ	 สริ�างิความมั�นใจใช�
บริิการิทางิการิแพทย์	 บริิษััทพริ�อิมดำาเนิน
การิตามแผนงิานที�วางิไว�	 เตริียมอิอิก
ผลิตภัณิฑ์์เพ้�อิสุข่ภาพและบริิการิใหม่ๆ	เข่�า
ส่้ตลาดต่อิเน้�อิงิ	 อิาทิ	 ชุดตริวจคัดกริอิงิ
มะเร็ิงิปากมดล้กและโริคติดต่อิทางิเพศิ
สัมพันธ์ด�วยตนเอิงิ	(HPV	&	STDs	Self-
Collect)

พริ�อิมเดินหน�า	 ข่ยายช่อิงิทางิจำาหน่าย
ผลติภัณิฑ์์ชดุตริวจ	ATK	ผ่านริะบบอิอินไลน์	
ริ�านสะดวกซ้�อิ	ริ�านข่ายยา	ริวมถืง่ิ	การิข่าย
ตริงิไปส่้โริงิงิานและบริษิัทัเอิกชน	โดยเช้�อิมั�น
ว่าช่อิงิทางิดงัิกล่าว	จะเป็นช่อิงิทางิสำาคญั	ที�
สามาริถืนำาพาผลิตภัณิฑ์์เพ้�อิสุข่ภาพ	 และ
บริิการิใหม่ๆข่อิงิบริิษััท	 เข่�าถ่ืงิกลุ ่มเป้า
หมายได�งิ่ายในอินาคต	 เป็นปัจจัยสนับสนุน
ผลักดันริายได�ริวมข่อิงิบริิษััท	 เติบโตตาม
เป้าหมายที�วางิไว�”	นายนันทิยะ	กล่าว
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บลจ.พริินซิเพิล	ช้ธีมการิลงิทุน	ESG	
ขั่บเคล้�อินการิเติบโตอิย่างิยั�งิย้น	เดินหน�า	IPO	

กอิงิทุนเปิด	PRINCIPAL	GESG	วันที�	9	-	18	พ.ค.นี�

บลจ. พริินซิิเพิล มองธีีมการิลงทุุน ESG 
เป็็นกลยุุทุธ์ีการิลงทุุนเพ่�อความยุ่�งยุ่น 
พร้ิอมสร้ิางโอกาสลงทุุนในบริิษ่ัทุทีุ�มี
ศ่ักยุภาพเติิบโติโดยุคำานึงถึึงความร่ิบผิิด
ชอบติ่อส่งคม สิ�งแวดล้อม และธีริริมภิ
บาลเพ่�อร่ิบผิลติอบแทุนทีุ�มีคุณภาพและ
ยุ่�งยุ่นในริะยุะยุาว เติรีิยุมเสนอขายุ IPO 
กองทุุนเปิ็ด “พริินซิิเพิล โกลบอล อิควิตีิ� 
ESG” (PRINCIPAL GESG) ว่นทีุ� 9 - 18 
พฤษัภาคมนี�

นายศุิภกริ	 ตุลยธัญ,	 CFA	 ปริะธาน
เจ�าหน�าที�การิลงิทุน	บริิษััทหลักทรัิพย์
จัดการิกอิงิทุน	พริินซิเพิล	จำากัด เปิ็ด
เผิยุว่าปั็จจุบ่นกลยุุทุธ์ีการิลงทุุนโดยุอาศ่ัยุ
แนวคิด ESG หร่ิอ Environmental, Social 
and Governance มาป็ริะยุุกติใ์ช้กำาล่งเป็็น
แนวคิดทีุ�ได้ร่ิบความนิยุมเป็็นอยุ่างมากซึิ�ง
แนวคิดด่งกล่าวอยุ่่บนพ่�นฐานทีุ�ว่าบริิษ่ัทุทีุ�
ดำาเนินธุีริกิจโดยุคำานงึถึึงผิลกริะทุบด้านสิ�ง
แวดล้อม มีความร่ิบผิิดชอบต่ิอส่งคม และ
มธีีริริมภิบาลทีุ�ดีจะมีศ่ักยุภาพในการิเติิบโติ
แบบยุ่�งยุ่นและสามาริถึสร้ิางผิลติอบแทุนใน
การิลงทุุนทีุ�ส่งได้ในริะยุะยุาว ซึิ�งความนยิุม
ของแนวคิดด่งกล่าวได้สะทุ้อนให้เห็นใน
ป็ริิมาณเมด็เงินลงทุุนทีุ�ไหลเข้าส่่กองทุุนใน
กลุ่ม Global Sustainable & ESG Fund 
เพิ�มขึ�นอยุ่างต่ิอเน่�อง โดยุในปี็ 2564 มเีม็ด
เงินลงทุุนไหลเข้ากองทุุนหุ้น ETF ในกลุ่ม
ด่งกล่าวถึึง 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ิสหร่ิฐ 
และมีการิคาดการิณ์ว่ามล่ค่าทุร่ิพย์ุสิน
สุทุธิี (AUM) ของกองทุุนกลุ่ม ESG Fund 
จะเติิบโติทีุ�ริะด่บ 15% ต่ิอปี็ส่่ 53 ล้านล้าน
ดอลลาริ์สหร่ิฐ หร่ิอคิดเป็็น 1 ใน 3 ของ
ม่ลค่าทุร่ิพย์ุสินสุทุธิีของกองทุุนริวมทุ่�ว
โลกภายุในปี็ 2568 (ทีุ�มา: Bloomberg) 
ซึิ�งป็ริิมาณเม็ดเงินทีุ�ไหลเข้าส่่หุ้นกลุ่มด่ง

กล่าวจะเป็็นปั็จจ่ยุบวกทีุ�สนบ่สนนุการิป็ร่ิบ
เพิ�มขึ�นของริาคา นอกจากนี� จากแนวคิด
ของน่กลงทุุนและผ้่ิบริิโภคในปั็จจุบ่นทีุ�ให้
ความสำาค่ญก่บการิพ่ฒนาอยุ่างยุ่�งยุ่นได้
ก่อให้เกิดค่านิยุมในการิบริิโภคทีุ�จะเล่อกซ่ิ�อ
สินค้าหร่ิอบริิการิจากบริิษ่ัทุทีุ�ดำาเนนิธีรุิกิจ
ติามหล่ก ESG มากกว่าบริิษ่ัทุทีุ�มุง่สร้ิางผิล
กำาไริเพียุงอยุ่างเดียุว ส่งผิลให้แนวโนม้ริายุ
ได้และกำาไริของบริิษ่ัทุทีุ�ดำาเนินธุีริกิจติาม
หล่ก ESG ป็ร่ิบต่ิวเพิ�มขึ�นอยุ่างต่ิอเน่�อง
ติามความนิยุมด่งกล่าว

ด่งน่�นเพ่�อสร้ิางโอกาสร่ิบผิลติอบแทุน
ทีุ�ดีแบบยุ่�งยุ่นจากการิลงทุุนในบริิษ่ัทุทีุ�
มีศ่ักยุภาพการิเติิบโติภายุใติ้หล่ก ESG 
บลจ. พริินซิิเพิล จึงเปิ็ดต่ิวกองทุุนเป็ิด 
‘พริินซิิเพิล โกลบอล อิควิตีิ� ESG’ หร่ิอ 
Principal Global Equity ESG Fund 
(PRINCIPAL GESG) ซึิ�งเป็็นกองทุุนริวม
ติริาสาริทุุนป็ริะเภทุ Feeder Fund ทีุ�มีน
โยุบายุลงทุุนในหน่วยุลงทุุนของกองทุุน
ริวมต่ิางป็ริะเทุศัเพียุงกองทุุนเดียุว ค่อ 
Schroder International Selection 
Fund Global Sustainable เป็็นกองทุุน
หล่ก เฉลี�ยุในริอบปี็บ่ญชีไม่น้อยุกว่า 80% 
ของมล่ค่าทุร่ิพย์ุสินสุทุธิี บริิหาริจ่ดการิโดยุ 
Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. ซึิ�งมีหล่กการิลงทุุนแบบเชิง
รุิก (Active Management)

แนวทุางการิดำาเนินงานของกองทุุนจะเน้น
ลงทุุนในบริิษ่ัทุทีุ�มีการิเติิบโติอยุ่างยุ่�งยุ่น 
ให้ความสำาค่ญก่บผ้่ิมีส่วนได้ส่วนเสียุ 
(Stakeholders) ทุุกภาคส่วนด้วยุกลยุุทุธ์ี
ลงทุุนแบบกริะจุกต่ิว (High Conviction) 
โดยุจะเล่อกลงทุุนในหุ้นป็ริะมาณ 30 – 50 
บริิษ่ัทุผ่ิานการิค่ดเล่อกด้วยุการิวิเคริาะห์

เชิงลึกแบบ Bottom up โดยุวเิคริาะหข้์อมล่
ริายุบริิษ่ัทุเพ่�อเล่อกหุ้น ผ่ิานกริอบแนวคิด 
SQ Framework ทีุ�คิดค้นโดยุ Schroders 
ซึิ�งป็ริะกอบด้วยุ 

1) Idea generation ค่ดเล่อกบริิษ่ัทุทีุ�
เหมาะสมจากปั็จจ่ยุด้านพ่�นฐานทีุ�แข็งแกร่ิง 
โป็ร่ิงใสและติริวจสอบได้ ไม่มีปั็ญหาด้าน 
ESG 

2) Sustainability ป็ริะเมินความยุ่�งยุ่น
เชิงลึกผ่ิานกริอบแนวคิด Sustainable 
Quotient (SQ) เพ่�อค่ดกริองหุ้นทีุ�สามาริถึ
ลงทุุนได้ป็ริะมาณ 100 บริิษ่ัทุ 

3) Portfolio Construction ใหน้ำ�าหน่กหุ้น
ในพอร์ิติป็ริะมาณ 30 - 50 บริิษ่ัทุ อิงจาก
ปั็จจ่ยุพ่�นฐาน การิป็ริะเมนิมล่ค่า ความเช่�อ
ม่�นต่ิอบริิษ่ัทุ และสภาพคล่อง 

4) Active engagement เข้าไป็มีส่วนร่ิวม
ก่บธุีริกิจเพ่�อส่งเสริิมการิดำาเนินธุีริกิจให้
มีความยุ่�งยุ่นมากขึ�น ซึิ�งกริะบวนการินี�จะ
ดำาเนินการิโดยุทีุมงานม่ออาชีพทีุ�ทุำางาน
ร่ิวมก่นริะหว่างผ้่ิจ่ดการิกองทุุนและทีุม
น่กวิเคริาะห์กว่า 100 คนทุ่�วโลก โดยุหุ้น 
10 อ่นด่บแริกทีุ�กองทุุนเข้าลงทุุน ณ ว่น
ทีุ� 31 มีนาคม 2565 ได้แก่ Microsoft 
Corp, AstraZeneca PLC, AIA Group 
Ltd., Texas Instruments Inc, Anthem 
Inc, Thermo Fisher Scientific Inc, 
Schneider Electric SE, Booking 
Holdings Inc และ TSMC (Source: 
Schroders Global Sustainable growth 
fund fact sheet as of March 2022)
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บลจ.พริินซิเพิล	ช้ธีมการิลงิทุน	ESG	
ขั่บเคล้�อินการิเติบโตอิย่างิยั�งิย้น	เดินหน�า	IPO	

กอิงิทุนเปิด	PRINCIPAL	GESG	วันที�	9	-	18	พ.ค.นี�

ผิลการิดำาเนินงานยุ้อนหล่งของกองทุุนหล่ก Schroder International Selection Fund Global Sustainable ดีกว่าด่ชนีอ้างอิง
ติ่�งแติ่ ป็ี 2560 โดยุช่วง 3 ป็ีทุี�ผิ่านมา (2562-2564) กองทุุนมีอ่ติริาผิลติอบแทุนอยุ่่ทุี� 31.0% 27.5% และ 19.3% ติามลำาด่บ ส่งกว่า
ด่ชนีอ้างอิง MSCI ACWI NR ทุี�ให้ผิลติอบแทุน 26.6%, 16.3% และ 18.5% ติามลำาด่บ ขณะทุี�อ่ติริาผิลติอบแทุนเฉลี�ยุ 3 ป็ี 5 ป็ี ป็ีละ 
10 ป็ียุ้อนหล่งอยุ่่ทุี� 19.2% 17.1% และ 12.8% ติ่อป็ีติามลำาด่บ ซิึ�งเหน่อกว่าด่ชนีอ้างอิงทุี�เทุ่าก่บ 13.8% 11.6% และ 10% ติามลำาด่บ 
(Source: Schroders Global Sustainable growth fund fact sheet as of March 2022) นอกจากนี�กองทุุนยุ่งได้ริ่บริางว่ล 
Overall Morningstar Rating 5 ดาว และได้ร่ิบ Morningstar sustainability rating เต็ิม 5 ยุน่ยุน่ถึึงผิลการิดำาเนนิงานทีุ�แขง็แกร่ิง
ยุาวนาน (Source: Morningstar ข้อม่ล ณ เด่อนมีนาคม 2565)

“กองทุุนเป็ิด PRINCIPAL GESG มุ่งเน้นการิลงทุุนติามหล่ก ESG ในบริิษั่ทุทุี�มีศั่กยุภาพการิเติิบโติอยุ่างยุ่�งยุ่น สามาริถึสริ้างผิลกริะ
ทุบเชิงบวกในมุมกว้าง มีธีริริมาภิบาล ความริ่บผิิดชอบติ่อส่งคมและสิ�งแวดล้อม ภายุใติ้ป็ริ่ชญาการิลงทุุนและความเช่�อว่าบริิษั่ทุทุี�มี
การิดำาเนินธีุริกิจโดยุคำานึงถึึงผิ่้มีส่วนได้ส่วนเสียุ (Stakeholders) ทุุกภาคส่วนจะสามาริถึเติิบโติได้อยุ่างยุ่�งยุ่น และมีโอกาสสริ้างผิล
ติอบแทุนทุี�ดีในริะยุะยุาว” นายุศัุภกริกล่าว

ทุ่�งนี� กองทุุนเป็ิด PRINCIPAL GESG มีทุุนจดทุะเบียุน 3,000 ล้านบาทุ (Green shoe 15%) เติริียุมเสนอขายุหน่วยุลงทุุนคริ่�งแริก 
(IPO) ว่นทุี� 9 - 18 พฤษัภาคม 2565 ส่�งซิ่�อข่�นติำ�า 1,000 บาทุ ผิ่้ทุี�สนใจสามาริถึติิดติ่อขอริ่บหน่งส่อชี�ชวนหริ่อสอบถึามข้อม่ลเพิ�ม
เติิมได้ทุี� ธีนาคาริซิีไอเอ็มบี ไทุยุ ติ่วแทุนสน่บสนุนการิขายุและริ่บซิ่�อค่น และบริิษั่ทุหล่กทุริ่พยุ์จ่ดการิกองทุุน พริินซิิเพิล จำาก่ด โทุริ. 
02 686 9595 หริ่อ www.principal.th หริ่อ Principal TH Mobile App 
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BAY	เผย	“คาร์ิ	ฟอิร์ิ	แคช”	ตั�งิเป้าปี	65	
พอิร์ิตทะลุ	85,000	ลบ.	ตอิกยำ�าผ้�นำาสินเช้�อิ

เพ้�อิคนมีริถื	คริบทุกเซ็กเมนต์

“คาร์ิ ฟอร์ิ แคช” ผ้่ินำาติลาดสินเช่�อเพ่�อคน
มีริถึ เดินหน้ารุิกติลาดทุุกเซิ็กเมนต์ิ เจาะ
กลุ่มล่กค้าใหม่พร้ิอมคริองใจล่กค้าผ่ิาน
กลยุุทุธ์ี “ผิลิติภ่ณฑ์์ต้ิองใช่ ใจต้ิองมา” 
ด้วยุการิสร้ิางสริริค์โซิล่ช่นทีุ�หลากหลายุ 
ง่ายุ และเหมาะสมก่บทุุกโอกาสทุางการิเงิน 
พร้ิอมสร้ิางความผ่ิกพ่นทีุ�ยุ่�งยุ่นก่บแบรินด์ 
ติอกยุำ�าจุดยุ่นการิเป็็นสินเช่�อสำาหร่ิบคนมี
ริถึทุุกคน ต่ิ�งเป้็าคริองแชมป์็ติลาดสินเช่�อ
เพ่�อคนมรีิถึต่ิอเน่�อง ด้วยุพอร์ิติริวมมล่ค่า 
85,000 ล้านบาทุ เติิบโติ 6%

นายพริเทพ	ถิืริสุนทริากุล	ผ้�บริิหาริ
สายงิานการิตลาด	ธุริกิจสินเช้�อิ
ยานยนต์	 ธนาคาริกรุิงิศิรีิอิยุธยา	
จำากัด	(มหาชน)	BAY กล่าวว่า ติลาดสิน
เช่�อเพ่�อคนมีริถึยุ่งคงมีแนวโน้มเติิบโติต่ิอ
เน่�องจากหลายุปั็จจ่ยุ ทุ่�งความต้ิองการิสิน
เช่�อทีุ�ยุ่งอยุ่่ในริะด่บส่ง และนว่ติกริริมผิลิติ
ภ่ณฑ์์ใหม่ๆ จากผ้่ิให้บริิการิสินเช่�อ สำาหร่ิบ 
คาร์ิ ฟอร์ิ แคช ซึิ�งเป็็นแบรินด์ผ้่ิบุกเบิก
ติลาดริีไฟแนนซ์ิริถึในป็ริะเทุศัไทุยุ เริาให้
ความสำาค่ญก่บการิพ่ฒนาผิลิติภ่ณฑ์์และ
บริิการิทีุ�เข้าถึึงความต้ิองการิด้านการิ
เงินของคนมีริถึในทุุกกลุ่ม ขณะเดียุวก่น 
เริายุ่งมุ่งมอบป็ริะสบการิณ์ทีุ�ดีในทุุกจุด
ของ Customer Journey ซึิ�งทุำาให้ คาร์ิ 
ฟอร์ิ แคช ยุ่งคงคริองติำาแหน่งผ้่ินำาติลาด
มาติลอด 19 ปี็ ด้วยุฐานล่กค้าปั็จจุบ่น 
312,000 ริายุ และพอร์ิติสินเช่�อมล่ค่าริวม 
80,220 ล้านบาทุ

ในปี็ 2565 คาร์ิ ฟอร์ิ แคช จะติอกยุำ�าความ
เป็็นผ้่ินำาติลาดสินเช่�อเพ่�อคนมีริถึ ด้วยุ
กลยุุทุธ์ีทีุ�คริอบคลุมทุ่�งด้านผิลิติภ่ณฑ์์และ

การิสร้ิางความผ่ิกพ่นก่บแบรินด์ ในด้าน
ผิลิติภ่ณฑ์์ จะเดินหน้าส่�อสาริด้านความ
หลากหลายุ ทุ่�งร่ิป็แบบการิผ่ิอนชำาริะและ
กลุ่มเจ้าของริถึทีุ�คริอบคลุมทุุกเซ็ิกเมนต์ิ 
ส่งมอบบริิการิทีุ�ง่ายุและริวดเร็ิวยิุ�งขึ�น 
เช่น เง่�อนไขการิอนุม่ติิทีุ�ติอบโจทุย์ุก่บ
สถึานการิณ์เศัริษัฐกิจ และสิทุธิีร่ิบวงเงิน
เพิ�มสำาหร่ิบล่กค้าปั็จจุบ่น ริวมถึึงโซิล่ช่น
ทีุ�เหมาะสมก่บล่กค้าแต่ิละริายุ ซึิ�งอาศ่ัยุ 
Predictive Model ทีุ�ชาญฉลาดและการิ
วิเคริาะห์ข้อม่ลเชิงลึกทีุ�ทุำาให้สามาริถึคาด
เดาความต้ิองการิล่กค้าได้อยุ่างแม่นยุำา
นอกจากนี� คาร์ิ ฟอร์ิ แคช จะเดินหน้าสร้ิาง
ความผ่ิกพ่นก่บแบรินด์ทีุ�ยุ่�งยุ่นก่บล่กค้าใน
หลากมติิิ และส่งต่ิอความช่วยุเหล่อส่่ส่งคม 
โดยุจะรุิกแคมเป็ญส่�อสาริการิติลาดแบบ
คริบวงจริต่ิอเน่�องติลอดทุ่�งปี็ โดยุเจาะทุุก
กลุ่มล่กค้าเป็็นคร่ิ�งแริก ทุ่�งล่กค้าปั็จจุบ่น 
ล่กค้าเก่า และล่กค้าใหม่ เพ่�อติอกยุำ�าจุดยุ่น
การิเป็็นสินเช่�อเพ่�อคนมีริถึทุุกคน ควบค่่
ก่บการิสร้ิางป็ริะสบการิณ์ทีุ�ดี เช่น บริิการิ
ดิจิทุ่ลทีุ�สะดวกริวดเร็ิว และสิทุธิีป็ริะโยุชน์
ด้านไลฟ์สไติล์บน GO Application by 
Krungsri Auto ริวมถึึงสานติ่อโคริงการิ 
“ถุึงเติิมริอยุยิุ�ม (Car4Cash Smile 
Pack)” ผ่ิานการิผินึกกำาล่งก่บสาขา กรุิง
ศัรีิ ออโต้ิ ทุ่�วป็ริะเทุศัในการิมอบความช่วยุ
เหล่อแก่ชุมชนทีุ�ได้ร่ิบความเด่อนร้ิอนจาก
อุบ่ติิภ่ยุต่ิางๆ อยุ่างทุ่นทุ่วงทีุ

เพ่�อสร้ิางการิร่ิบร้่ิเกี�ยุวก่บผิลิติภ่ณฑ์์ใน
ช่วงไติริมาสสองของปี็นี� คาร์ิ ฟอร์ิ แคช 
ได้รุิกแคมเป็ญส่�อสาริการิติลาด ‘ดอกเบี�ยุ
เบาๆ เริิ�มต้ินเพียุง 0.27% ต่ิอเด่อน’ พร้ิอม
ร่ิบความต้ิองการิสินเช่�อในช่วงเปิ็ดภาค

การิศัึกษัา ด้วยุการิติอกยุำ�าว่าสินเช่�อเพ่�อ
คนมรีิถึเป็็นหนึ�งในทุางเล่อกทีุ�คุ้มค่าสำาหร่ิบ
หลากหลายุโอกาสในชีวิติ

“ด้วยุผิลิติภ่ณฑ์์สินเช่�อเพ่�อคนมีริถึทีุ�คริบ
วงจริทีุ�สุดในติลาด ต่ิวเล่อกอ่ติริาดอกเบี�ยุ
ทีุ�ติอบโจทุย์ุวิถีึชีวิติทีุ�ต่ิางก่น ไป็จนถึึงข่�น
ติอนการิบริิการิทีุ�ริวดเร็ิวไร้ิริอยุต่ิอ เริาเช่�อ
ม่�นว่า คาร์ิ ฟอร์ิ แคช จะสามาริถึสนบ่สนุน
คนมรีิถึในทุุกโอกาสทุางการิเงิน และร่ิบมอ่
ก่บสถึานการิณ์ทีุ�ไม่แน่นอนเช่นปั็จจุบ่นได้ 
โดยุต่ิ�งเป้็าว่า พอร์ิติสินเช่�อในปี็ 2565 จะ
เติิบโติ 6% ด้วยุม่ลค่าริวม 85,000 ล้าน
บาทุ ทุำาให้ คาร์ิ ฟอร์ิ แคช สามาริถึคริอง
ติำาแหน่งผ้่ินำาติลาดสินเช่�อเพ่�อคนมีริถึได้
ต่ิอไป็” นายุพริเทุพ กล่าว
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อิินไซด์	Business
เงิินติดล�อิ	ต�อินรัิบคณิะผ้�เยี�ยมชมจาก	

LeadershipACT	Program	

แชร์ิการิใช�วัฒนธริริมอิงิค์กริสริ�างิธุริกิจให�ยั�งิย้น

TQR	ส่งิ	บ.อิาร์ิสแควร์ิ	
เซ็น	MOU	ร่ิวมกับ	บ.ไทยรีิ

LEO	พริ�อิมลุยข่นส่งิทางิริางิ	
ร่ิวมต�อินรัิบริถืไฟข่บวนปฐมฤกษ์ั	

China	Post	-	LEO	คาดริายได�โต		30-35%

เม้อิงิไทยปริะกันชีวิต	บริิจาคเงิินสมทบทุน
ให�กับโริงิพยาบาลบ่งิกาฬ	

เพ้�อิจัดซ้�อิอุิปกริณ์ิทางิการิแพทย์
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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