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AMR

ลุุยพััฒนา "มาชาร์์จ แพลตฟอร์์ม"
ดัันรายได้้พุ่่�ง - ปัักธงผลงานปีี 65 โต40%

ซีีอีีโอ AMR "มารุุต ศิิริิโก" ระบุุปีนี้้
ี �ตั้้�งเป้้าการ

กำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการซึ่่ง
� เป็็น

เบ็็ดเสร็็จ และร่่วมลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐาน

เติิบโต 40% ผลจากการทยอยรัับรู้้ร
� ายได้้จาก

ไปตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัท
ั ฯ

และ/หรืือระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ

backlog ตุุนไว้้กว่่า 1,880 ล้้านบาท พร้้อมเดิิน

ที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่า 40% รวมเป็็นเงิินปัันผลสำำ�หรัับ

ระบบคมนาคม เช่่น ระบบขนส่่งสายรอง ระบบ

หน้้าพััฒนา "มาชาร์์จ แพลตฟอร์์ม" ให้้บริิการ

ผลประกอบการปีี 2564 ทั้้� งก่่ อ น และหลัั ง

เคเบิิลคาร์์เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว รวมถึึงยัังมุ่่�งมั่่น
�

เชิิงพาณิิชย์์แก่่ผู้้�ประกอบการรััฐวิิสาหกิิจ

การเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน

พััฒนาธุุรกิิจด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนเพื่่�อให้้

เอกชน สร้้างรายได้้เพิ่่�ม หนุุนอนาคตโตยั่่�งยืืน

217,500,000 บาท

สอดคล้้องกัับกระแสการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม ระบบสาธารณููปโภค และระบบ

นายมารุุ ต ศิิ ริิ โ ก ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด
(มหาชน) “บริิษััทฯ” เปิิดเผยว่่า ที่่�ประชุุม

"การจ่่ายปัันผลในงวดผลการดำำ�เนิินงานปีี

อััจฉริิยะเพื่่�อการบริิหารจััดการเมืือง  โรงงาน

2564 เพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ เป็็ น การขอบคุุ ณผู้้� ถืือ

อุุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่่ เพื่่�อเพิ่่�ม

หุ้้�นที่่�ให้้ความไว้้วางใจในการบริิหารงานและ

สััดส่่วนรายได้้ประจำำ�  (Recurring Income)

สามัั ญ ผู้้� ถืือหุ้้� น ประจำำ�ปีี 2565 มีี ม ติิ อนุุ มัั ติิ

มีีความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดมา

สนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพ

ให้้บริิษััทฯ จ่่ายเงิิน ปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิและ

และบริิษััทฯ มั่่�นใจว่่าในปีี 2565 แนวโน้้มการ

กำำ�ไรสะสม ประจำำ�ปีี 2564 เพิ่่�มเติิมให้้แก่่ผู้้�

ดำำ�เนิินธุุรกิิจยัังอยู่่�ในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อ

ล่่ า สุุ ด บริิ ษัั ท ฯ ประสบความสำำ� เร็็ จ ในการ

ถืือหุ้้�นในอััตรา 0.08 บาทต่่อหุ้้�น สำำ�หรัับหุ้้�น

เนื่่�อง รวมถึึงสามารถสร้้างผลตอบแทนให้้ผู้้�

พััฒนาสถานีีสับ
ั เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� พร้้อมเปิิดให้้

จำำ�นวน 600,000,000 หุ้้�น รวมเป็็นเงิินทั้้�ง

ถืือหุ้้�นได้้เป็็นอย่่างดีี" นายมารุุตกล่่าว

บริิการในการสัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ไฟฟ้้าแก่่รถ
รัับจ้้างสาธารณะในพื้้�นที่่�อำำ�เภอบางกรวย ซึ่่ง
�

สิ้้�น 48,000,000 บาท โดยบริิษััทฯ กำำ�หนด
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีสิ
ี ิทธิิรัับเงิินปัันผลในวัันที่่�

ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห าร  กล่่ า วอีี ก ว่่ า ภาพ

เป็็นส่่วนหนึ่่งของง
�
านวิิจัย
ั การใช้้จัักรยานยนต์์

10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และ

รวมการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในปีี 2565 บริิ ษัั ท ฯ

ไฟฟ้้า กรณีีศึึกษารถรัับจ้้างสาธารณะในพื้้น
� ที่่�

กำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้ถื
้� ือหุ้้�นในวัันที่่� 25

ตั้้� ง เป้้ า หมายการเติิ บ โตอยู่่�ที่่� ป ระมาณ  40%

อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรี ซึ่
ี ง
่� ได้้ทำำ�ร่ว
่ ม

พฤษภาคม 2565

เนื่่�องจากมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากการทยอยรัับ

กัับ มจพ. ภายใต้้โครงการวิิจััยของการไฟฟ้้า

รู้้ร
� ายได้้จากงานในมืือ(backlog) ที่่�มีอยู่่�
ี แล้้วก

ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริิษัท
ั ฯ

ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท

ว่่า 1,880 ล้้านบาท และคาดว่่าในปีีนี้้�จะมีีงาน

ยัังมีีความมั่่�นใจพร้้อมที่่�จะนำำ�ไปต่่อยอดสู่่�การ

ได้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล 2 คราว

โครงการใหม่่ที่่�เปิิดให้้ประมููลมากขึ้้�น รวมทั้้�ง

พััฒนา "มาชาร์์จ แพลตฟอร์์ม" ในรููปแบบการ

ได้้แก่่ จ่่ า ยในอัั ต รา 0.27 บาทต่่ อหุ้้� น หรืือ 

บริิษััทฯ จะมีีการทยอยรัับรู้้�รายได้้จากธุุรกิิจ

ใช้้งานที่่�สามารถนำำ�ไปให้้บริิการในเชิิงพาณิิชย์์

121,500,000 บาท ก่่ อ นการเสนอขายหุ้้� น

ที่่�มีีรายได้้ประจำำ�  และรายได้้ในส่่วนธุุรกิิจใหม่่

แก่่ผู้้�ประกอบการทั้้�งภาครััฐและเอกชน หรืือ

IPO และหลัังจากเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่�อ

เกี่่�ยวกัับพลัังงานมากขึ้้�นด้้วย

รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ที่่� มีี ค วามสนใจ และมีี ก ารใช้้รถ
จัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า

วัันที่่� 15 กัันยายน 2564 ในอััตรา 0.08 บาท
ต่่อหุ้้�น รวมเป็็นเงิิน 48,000,000 บาท ดัังนั้้�น

นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้วางงบลงทุุ น ในปีี นี้้�

ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง
� ในการผลัักดัันการเติิบโต

เงิินปัันผลรวมในปีี 2564 หลัังการเข้้าตลาด

ประมาณ  1,000-2,000 ล้้านบาท โดยมีีนโย

ได้้อย่่างมั่่�นคงของบริิษััทต่่อไป

หลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งสิ้้�นเท่่ากัับ 0.16 บาทต่่อ

บายที่่�จะรุุกขยายการลงทุุนไปในธุุรกิจ
ิ ด้้านการ

หุ้้�น หรืือ 96,000,000 บาท คิิดเป็็น 53% จาก

ให้้บริิการพร้้อมซ่่อมบำำ�รุุงและดููแลรัักษาแบบ
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BM มั่่�นใจผลงาน Q1/65
เติิบโตต่่อเนื่่�อง หลัังออเดอร์์ทะลัักยาว
เตรีียมเปิิดตััว “ตุ๊๊�กตุ๊๊�กไฟฟ้้า-โรงงานเขตฟรีีโซน”
เสริิมแกร่่งธุุรกิิจ ดัันพอร์์ตรายได้้ปีี 65 โต 15-20%

นายธีีรวััต อมรธาตรีี กรรมการ
ผู้้� จัั ด การ  บริิ ษัั ท บางกอกชีี ท
เม็็ ท ทัั ล  จำำ�กัั ด (มหาชน) หรืือ 
BM ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าแปรรููป
ผลิิตภััณฑ์์ เปิิดเผยว่่าภาพรวมแนวโน้้ม
ผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส 1/2565 ยััง
เติิบโตได้้ดีีจากปริิมาณความต้้องการใน
การของคำำ�สั่่�งซื้้�อ (ออเดอร์์) จากลููกค้้า
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึง
ลููกค้้า B2B ที่่�มีออ
ี เดอร์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�อง  บริิษััทฯสามารถรัักษาฐานลููกค้้า
เดิิมและขยายฐานลููกค้้าใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้�น
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา พร้้อมเตรีียมวางแผน
เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตรองรัับออเดอร์์ที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตต่่อไป

สำำ�หรัับแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจในครึ่่งปี
� ีหลััง 
2565 บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง คงเดิิ น หน้้าในการ
สนองนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้

ยานยนต์์ไฟฟ้้า หรืือ  EV ของรััฐบาล
เตรีียมเปิิดตััวรถตุ๊๊�กตุ๊๊�กไฟฟ้้าที่่�จะ
พร้้อมจดทะเบีี ย น โดยจะเริ่่� ม จากการ
จดทะเบีียนให้้ทางเนสเล่่ที่่ไ� ด้้ร่่วมพััฒนา
ด้้วยกัั น ก่่ อ น เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ก ารลด
ภาวะโลกร้้อนและความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม รวมถึึงการเพิ่่�มการจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์ตู้้�โลหะ และแบตเตอร์์รี่่�กััก
เก็็บพลัังงาน สำำ�หรัับเก็็บสะสมพลัังงาน
ที่่�ได้้จากแผงโซล่่าเซลล์์ที่่�ติิดตั้้�งในภาค
ครััวเรืือนเพื่่�อนำำ�พลัังงานมาใช้้
ส่่วนการก่่อสร้้างโรงงานผลิิตเพื่่�อการ
ส่่งออกสิินค้้าในเขตพื้้�นที่่�ปลอดอากร 
(Free Zone) เฟสแรกใช้้งบลงทุุน 150
- 200 ล้้านบาท บนเนื้้อที่่
� � 25 ไร่่ ในตำำ�บล
บางปลากด อำำ� เภอพระสมุุ ท รเจดีี ย์์
จัังหวััดสมุุทรปราการ ปััจจุุบัน
ั โครงการ
มีีความก้้าวหน้้าไปแล้้วกว่่าร้้อยละ 60
คาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จสมบููรณ์์
เดืือนสิิงหาคมนี้้� และสามารถเดิินเครื่่�อง
ผลิิตสิินค้้าเพื่่�อส่่งออกในปลายไตรมาส
3 หรืือต้้นไตรมาส 4 โดยปีี 2565 บริิษัท
ั
ตั้้� ง เป้้ า รายได้้โต 15-20% หรืือมีี ร าย
ได้้ประมาณ  1,300 – 1,400 ล้้านบาท
เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ปีี 2564 ที่่� มีี ร ายได้้รวม
1,146.66 ล้้านบาท จากการผลิิตและ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าแปรรููปผลิิตภััณฑ์์เหล็็ก

ในทุุกกลุ่่�ม ได้้แก่่ 1.กลุ่่�มงานรางและท่่อ
ร้้อยสายไฟฟ้้า 2.กลุ่่�มงานผลิิตตู้้�โลหะ
3.กลุ่่�มงานตู้้� ส วิิ ต ช์์ บ อร์์ ด 4.กลุ่่�มงาน
เชื่่�อมประกอบ 5.กลุ่่�มงานกลุ่่�มเครื่่�องมืือ
และเครื่่�องจัักรกล 6.กลุ่่�มงานผลิิตชิ้้�น
ส่่วนให้้กัับคููโบต้้า และ 7.กลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�น
ที่่�เป็็นธุุรกิิจการค้้าระหว่่างหน่่วยงาน
ธุุรกิิจกัับหน่่วยธุุรกิิจ (B2B)

“ ปีี 2 5 6 5 เ ป็็ น ปีี ที่่� ค า ด ก า รณ์์ ว่่ า
สถานการณ์์โควิิด-19 จะคลี่่�คลายมาก
ขึ้้�น และสภาวะตลาดเริ่่�มฟื้้�นกลัับเข้้าสู่่�
สถานการณ์์ปกติิ BM จึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์
สร้้างการเติิบโตไว้้อย่่างชััดเจน รวมถึึง
การวางยุุทธศาสตร์์และแผนขยายการ
ลงทุุนในครึ่่�งปีีหลัังอย่่างต่่อเนื่่�อง  เพื่่�อ
สร้้างการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่งและยั่่�งยืืน
หนุุนการเติิบโตให้้เป็็นไปตามแผน”
นายธีีรวััต กล่่าว
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GLORY ใช้้เงิิน 20 ลบ.
ลงทุุน 40% ในธุุรกิิจ IT security
"อิินฟิินิิตี้้�ทููอิินฟิินิิตี้้�" พร้้อมซื้้�อกิิจการ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิม "ดีีดีี-ทวิินวััน"

นายจรััญพััฒณ์์ บุุญยััง  ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิหารศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ งบการเงิินและ
บริิษััท รุ่่�งเรืืองตลอดไป จำำ�กััด (มหาชน) GLORY ภาระผููกพัั น ละขพิิ พ าททางกฎหมายก่่ อ นเข้้าลงทุุ น (Due

เปิิดเผยว่่าที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 3/2565
เมื่่�อวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2565 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััทดำำ�เนิิน
การเกี่่�ยวกัับการเข้้าลงทุุนใน บริิษัท
ั อิินฟิินิตี้้
ิ ทูู
� อิินฟิินิตี้้
ิ  จำ
� ำ�กัด
ั
(“INFINITY”) และ บริิษััท ดีีดีี-ทวิินวััน จำำ�กััด (“DD II ”) โดย
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ทั้้� งนี้้� ก ารเข้้าทำำ�ร ายการลงทุุ น ใน บริิ ษัั ท อิิ น ฟิิ นิิ ตี้้� ทูู อิิ น ฟิิ นิิ
ตี้้� จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 40.00 ของหุ้้�นทั้้�งหมดในมููลค่่า
20.00 ล้้านบาทโดยคาดว่่าจะเข้้าทำำ�รายการภายในระยะเวลา
60 วัันหลัังจากได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ

สำำ�หรัับ INFINITY เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวขอ้้งกัับ
ความปลอดภััยของข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์โดยก่่อตั้้งณ วั
�
น
ั ที่่� 21
มกราคม 2565 โดยคาดว่่า จะมีีรายได้้เชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2565
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่า การเข้้าทำำ�รายการครั้้�งนี้้�จะมีีส่่วนช่่วยสร้้าง
รายได้้และผลกำำ�ไรให้้แก่่บริิษััท ส่่งผลดีีต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัท
ั  อีีกทั้้�ง INFINITY ซึ่่งดำ
� ำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ด้้าน IT security
ถืือเป็็ น ธุุ รกิิ จ ที่่� มีี แ นวโน้้มที่่� จ ะเติิ บ โตข้ึึ�นอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง  ใน
อนาคตและเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจให้้มีีความ
หลากหลายและเป็็นไปตามแผนการขยายธุุรกิิจ
ของบริิษท
พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทฯ มีีรายการลงทุุนใน บริิษััท ดีีดีี-ทวิินวััน
จำำ�กัด
ั (“DD II ”) ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.60 ของหุ้้�นทั้้�งหมด เป็็น
จำำ�นวนเงิิน 4.98 ล้้านบาท โดยมอบอำำ�นาจให้้คณะกรรมการ

diligence) โดยบริิษัท
ั จะเข้้าลงทุุนภายใน 7 วัันนัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�
บริิษทัไั ด้้ร้ัั�บรายงานการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและสถานะทาง
กฎหมาย (Due Diligence)
ทั้้� งนี้้� DD-II เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� ป ระกอบธุุ รกิิ จ ที่่� เ กี่่� ย วขอ้้งกัั บ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิม เช่่น อาหารเสริิมช่่วยในการนอนหลัับ
หรืืออาหารเสริิมที่่�ช่่วยเรื่่�องระบบเผาผลาญของร่่างกาย
เป็็นต้้น โดยก่่อตั้้�ง ณ วัันที่่� 14 ธัันวาคม 2563 โดยเริ่่�มมีีราย
ได้้เชิิงพาณิิชยตั้้�งแต่่ปีี 2564
ประโยชน์์ ที่่�คาดจะได้้รัับจากการลงทุุน เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�
กำำ�ลัง
ั ได้้รัับความนิิยม มีีการจำำ�หน่่ายทั้้�งช่อง
่ ทางออนไลน์์และ
ออฟไลน์์และยัังเป็็นการแตกไลน์์การลงทุุนในธุุรกิจ
ิ StartupSME ในอนาคต
แหล่่งเงิินทุุนที่่�ใช้้ในการลงทุุนดัังกล่่าวมาจาก เงิินทุุนหมุุนเวีียน
ของบริิษััท
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ตั้้�งเป้้า 3 ปีีโตทะยานมากกว่่า 200%
หัันบุุกธุุรกิิจ EPC เต็็มสปีีด

APCS ตั้้�งเป้้า 3 ปีีโตทะยานมากกว่่า 200% หัันบุุกธุุรกิิจ
EPC เต็็มสปีีด ฟาก "สมโภชน์์ วััลยะเสวีี" กรรมการบริิหาร 
ระบุุสถานการณ์์โควิิด-19 คลี่่�คลาย ราคาน้ำำ�มั
� ันยืืนสููง  หนุุน
ธุุรกิิจพลัังงานทางเลืือกโตก้้าวกระโดด ล่่าสุุดมีีงานในมืือรอ
รัับรู้้�รายได้้ (Backlog) ตุุนไว้้กว่่า 1.8 พัันล้้านบาท พร้้อมดึึง
พัันธมิิตรถืือหุ้้�น 40% ในบริิษััทย่่อย "เอเซีียพรีีซิิชั่่�น เอ.ทีี."
เสริิมแกร่่งธุรกิ
ุ จ
ิ ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์รุก
ุ ขยายตลาดแถบภููมิิภาค
อาเซีียน

นายสมโภชน์ วั ล ยะเสวี กรรมการบริ ห าร 
บริษท
ั เอเซีย พรีซช
ิ น
่ั จ�ำกัด (มหาชน) APCS
เปิดเผยว่าแผนการด�ำเนินธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯตั้ง
เป้าหมายรายได้ทะลุ 3,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 235%
จากฐานรายได้ปี 1,360 ล้านบาทในปี 2564 โดยจะเนน
้ ธุรกิจ
EPC เต็มก�ำลัง  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งแนวโน้มราคาน�้ำมันยังคง
ยืนระดับสูงต่อเนื่อง  จึงมองว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
ก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดี และมีโอกาส
เติบโตได้ก้าวกระโดด

"ขณะเดีียวกัันตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศ 
PDP 2018 (ฉบัับปรัับปรุุง) ซึ่่งมี
� แ
ี ผนจะรัับซื้้อ
� ไฟจากพลัังงาน
ทดแทนในปีี 2565-2567 เพิ่่�มอีีกรวม ปริิมาณรัับซื้้�อกว่่า
1,800 เมกกะวััตต์์ โดยเฉพาะในปีี 2565 จะมีีการประกาศรัับ
ซื้้�อมากกว่่า 923 เมกกะวััตต์์ โดยบริิษััทยัังได้้รัับอนิิสงส์์จาก
ค่่าไฟฟ้้าที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการและหน่่วยงานต่่างๆ หััน
มาสนใจการลงทุุน เร่่งติด
ิ ตั้้�งระบบโซลาร์์มากขึ้้�น เพื่่�อลดภาระ
ค่่าไฟฟ้้า ซึ่่ง
� ในปีีที่่ผ่
� า่ นมาบริิษัท
ั ฯได้้รัับเหมางานประเภทนี้้�กว่่า
70 เมกกะวััตต์์ และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในอีีก 2-3
ปีีข้้างหน้้า "นายสมโภชน์์กล่่าว
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FPT อวดไตรมาสแรก
สวยรุุกขยายฐานลููกค้้า ปั้้�นธุุรกิิจ บ้้าน-คอมเมอร์์เชีียล
-โรงงานคลัังสิินค้้า โตต่่อเนื่่�อง
ส่่งสััญญาณบวก หลัังรัับอานิิสงส์์เปิิดประเทศ

FPT ประกาศผลการดำำ�เนิินงานไตรมาสแรก
ของปีี 2565 (มกราคม - มีีนาคม 2565) ด้้วย
รายได้้รวม 3,414 ล้้านบาท โดยผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ ในภาพรวมปรัับตััวดีีขึ้้�นจาก
การเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างแข็็งแกร่่ง
ตามกลยุุทธ์์ One Platform ควบคู่่�กัับการ
ประยุุกต์์ใช้้แผนกลยุุทธ์์ธุรกิ
ุ จ
ิ เชิิงรุก
ุ สำำ�หรัับทุุก
กลุ่่�มธุุรกิิจ

นายธนพล ศิิริธ
ิ นชััย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร (Country Chief Executive
Officer) บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพ
เพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั (มหาชน)
กล่่าวว่่า “FPT เริ่่�มต้้นปีี 2565 ด้้วยความ
พร้้อมเต็็มกำำ�ลัังในการเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นแบ
รนด์์อสัง
ั หาฯ ครบวงจรชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย
ด้้วยการสร้้างการเติิบโตผ่่านการขยายฐาน
ลููกค้้าทุุ ก กลุ่่�มธุุ รกิิ จ โดยปรัั บ กลยุุ ท ธ์์ แ ละ
แผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ด้้าน
เศรษฐกิิจเพื่่�อรุุกตลาดและจัับกลุ่่�มลููกค้้า
ใหม่่ เ พิ่่� ม ขึ้้� น ประกอบกัั บ มุ่่�งเน้้นการพัั ฒ นา
นวัั ต กรรมสิิ น ค้้าและบริิ ก ารที่่� ทัั น สมัั ย เพื่่� อ
ส่่งมอบประสบการณ์์และตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอด
เวลา”

ในภาพรวมของเดืือนมกราคม - มีี น าคม
2565 FPT สามารถสร้้างผลการดำำ�เนิินงานใน
ช่่วง 3 เดืือนแรกที่่�ผ่า่ นมาได้้ในระดัับที่่�น่า่ พอใจ
โดยบริิษััทฯ สร้้างรายได้้รวมสุุทธิิ 3,414 ล้้าน
บาท และกำำ�ไรสุุทธิิ 311 ล้้านบาท โดยสามารถ
รัับรู้้อั
� ต
ั รากำำ�ไรขั้้�นต้้นในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้น
� 6.4%

เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่อ
่ นหน้้า
ด้้วยการปรัับกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มธุุรกิิจอสัังหาฯ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย "เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
โฮม" ที่่�เน้้นโครงการบ้้านเดี่่�ยวมากขึ้้�น เพื่่�อ
ขยายเซ็็กเมนต์์ของกลุ่่�มลููกค้้ากำำ�ลังซื้
ั อสููง ส่
้�
ง
่
ผลให้้ในไตรมาสแรกโครงการบ้้านเดี่่�ยวเติิบโต
ขึ้้�น 25% เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ
่ น อีีกทั้้�งบริิษัท
ั ฯ ยััง
ได้้ปรัับกลยุุทธ์์การปิิดการขายและโอนบ้้านให้้
อยู่่�ในระยะเวลา 3 เดืือน จึึงทำำ�ให้้สามารถรัับรู้้�
รายได้้เร็็วขึ้้�น พร้้อมทั้้�งช่ว
่ ยลดความเสี่่�ยงด้้าน
ต้้นทุุนการก่่อสร้้าง
นอกจากนี้้�  ยัั ง ได้้เดิิ น หน้้าการพัั ฒ นาการ
ออกแบบบ้้านให้้ตอบโจทย์์ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้น
�  จึึง
ทำำ�ให้้โครงการบ้้านเดี่่�ยวและทาวน์์โฮมได้้รัับ
การตอบรัับที่่�ดีีแม้้ว่่าการปฏิิเสธสิินเชื่่�อยัังอยู่่�
ในอััตราสููง
สำำ�หรัับแผนการเปิิดโครงการ ในระหว่่างเดืือน
เมษายน – ธัันวาคม 2565 บริิษัท
ั ฯ มีีแผนการ
เปิิ ด โครงการบ้้านเดี่่� ย ว,บ้้านแฝด, ทาวน์์
โฮม และโครงการต่่างจัังหวััด รวมทั้้�งสิ้้�น 19
โครงการ รวมมููลค่่า 30,000 ล้้านบาท
กลุ่่�มธุุรกิิจ “เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� อิินดััส
เทรีียล” และ กลุ่่�มธุุรกิจ
ิ “เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพ
อร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล” ที่่�สร้้างกระแสรายได้้ที่่�
สม่ำำ��เสมอให้้แก่่บริิษัท
ั ฯ บัันทึึกรายได้้ที่่� 571ล้้าน
บาทในไตรมาสแรก (มกราคม-มีีนาคม 2565)
โดยธุุรกิจ
ิ โรงงานและคลัังสิน
ิ ค้้ายัังมีอั
ี ต
ั ราการ
เช่่ารวมสููงถึึงร้้อยละ 85.4 โดยยัังคงมีีแนว
โน้้มความต้้องการพื้้�นที่่�เช่่าที่่�ขยายตััวอย่่าง

ต่่อเนื่่�องจากดีีมานด์์ของผู้้�เช่่าที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมที่่�มีีการเติิบโตสููง  ได้้แก่่ กลุ่่�มโล
จิิสติิกส์์ ยานยนต์์ และ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ พร้้อม
กัับได้้รัับอานิิสงส์์จากการชะลอการส่่งออก ซึ่่ง
�
เป็็นผลกระทบจากสถานการณ์์ความขััดแย้้ง
ระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครนที่่�ยัังคงยืืดเยื้้�อ ส่่งผล
ให้้ภาวะราคาน้ำำ�มั
� ันปรัับตััวสููงขึ้้�น จึึงมีีดีีมานด์์
ระยะสั้้�นจากผู้้�เช่่าเพิ่่�มเติิมเข้้ามาในพอร์์ตโฟลิิ
โอมากขึ้้�น ซึ่่�งดีีมานด์์ระยะสั้้�นนี้้�คาดการณ์์ว่่า
จะต่่อเนื่่�องจนถึึงสิ้้�นปีี 2565 นอกจากนี้้� ยััง
เดิินหน้้าพััฒนาโครงการตามแผน เตรีียมส่่ง
มอบพื้้น
� ที่่�โรงงานและคลัังสิน
ิ ค้้ารวมทั้้�งสิ้้น
� กว่่า
150,000 ตร.ม. ภายในปีีนี้้�
ด้้านธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อพาณิิชยกร
รมสามารถรัักษาอััตราการเช่่าได้้ในระดัับสููง 
โดยอาคารสำำ�นัักงานสามารถรัักษาระดัับผู้้�
เช่่าไว้้ได้้กว่่า 90 และยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับ
กลยุุทธ์์การบริิหารสััญญาเช่่าอย่่างยืืดหยุ่่�น
ร่่วมกัับการให้้บริิการอาคารสำำ�นัักงานเกรด
เอคุุณภาพสููงในย่่านธุุรกิิจใจกลางเมืือง  โดย
หนึ่่�งในโครงการมิิกซ์์ยููสชั้้�นนำำ�  ‘สามย่่านมิิตร
ทาวน์์ ’  มีี ผู้้� เ ช่่ า และผู้้� ใ ช้้บริิ ก ารที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น
ด้้วยการปรัับตััวของประชาชนที่่�คลายความ
กัังวลมากขึ้้�น ในส่่วนของ โครงการมิิกซ์์ยููสที่่�
น่่าจัับตาแห่่งใหม่่ ‘สีีลมเอจ’ ยัังคงคืืบหน้้าตาม
แผน เสร็็จสิ้้�นแล้้วกว่่า 80% ปัักธงเริ่่�มเปิิดให้้
บริิการในเดืือนกัันยายน 2565 ปััจจุุบัันมีีผู้้�
เช่่าสำำ�นัักงานให้้การตอบรัับจองพื้้�นที่่�แล้้วถึึง 
60% หรืือ  6,000 ตร.ม. และมีีผู้้�เช่่ารีีเทลปิิด
ดีีลจองแล้้วกว่่า 30% ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด โดย
บริิษััทฯจะเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ในไตรมาส 3 ปีีนี้้�
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โชว์์ฟอร์์มเด่่น Q1/65 กำำ�ไรโต 22.10%
ดีีมานด์์สิินค้้า-บริิการโควิิดเพิ่่�ม

WINMED โชว์์ผลประกอบการไตรมาส 1/65
รายได้้รวม 157 ล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิ 12.89
ล้้านบาท โต 22.10% ความต้้องการชุุ ด
ตรวจ ATK เพิ่่�ม บริิการตรวจวิิเคราะห์์หา
การติิดเชื้้อ
� ไวรััส โควิิด-19 RT-PCR กระแส
ตอบรัับดีี ทิิศทางไตรมาส 2/65 นโยบาย
เปิิดประเทศ  หนุุนกิิจกรรมด้้านสุุขภาพฟื้้�น
เดิิ น หน้้าตามแผนผลัั ก ดัั น ชุุ ด ตรวจ ATK
ขยายช่่องทางจำำ�หน่่าย ร้้านสะดวกซื้้�อ  และ
Modern Trade รองรัับการออกผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ ผลัักดัันรายได้้ทุุกกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ โตต่่อเนื่่�อง

ทั้้�งนี้้� ผลประกอบการไตรมาส 1/65 บริิษััท
มีีรายได้้รวม เติิบโตตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ 
เนื่่�องจาก ความต้้องการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ชุุด
ตรวจโควิิด-19 แบบเร่่งด่่วน (ATK) มีีคำำ�
สั่่�งซื้้�อเพิ่่�มสููงขึ้้�น ประกอบกัับ เริ่่�มรัับรู้้�ราย
ได้้จากห้้องปฏิิบััติิการตรวจยืืนยัันการติิด
เชื้้อ
� ไวรััสโควิิด-19 ด้้วยเทคนิิค RT-PCR มีี
กระแสตอบรัับที่่�ดี จำ
ี ำ�นวนผู้้ใ� ช้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง  จากการขยายช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายและปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การตลาด
เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อย ผู้้�ประกอบการ 
โรงงาน บริิษััทเอกชน มากขึ้้�น
อีีกทั้้�ง รายได้้จากกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ เดิิม เริ่่�มเห็็นการ
ฟื้้�นตััว ประชาชนให้้ความสำำ�คััญในการดููแล
สุุขภาพมากขึ้้�น โดยเฉพาะในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ดููแลสุุขภาพสตรีีที่่มี
� ร
ี ายได้้ปรัับตััวดีีขึ้้น
� จาก
จำำ�นวนผู้้เ� ข้้ารัับบริิการตรวจสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น

นายนัันทิิยะ ดารกานนท์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท วิินเนอร์์ยี่่�
เมดิิ ค อล จำำ�กัั ด (มหาชน) หรืือ 
WINMED เปิิดเผยว่่า ผลประกอบการ

ไตรมาส 1 ปีี 2565 บริิ ษัั ท มีี ร ายได้้รวม
157.10 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกััน
ปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้รวม 118.96 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�น 32.07 % และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 12.89 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันปีีก่อ
่ นที่่�มีกำ
ี ำ�ไร
สุุทธิิ 10.56 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 22.10%

น อ ก จ า ก นี้้� บ ริิ ษัั ท ไ ด้้รัั บ ผ ล ต อ บ แ ท น
เงิิ น ปัั น ผลเพิ่่� ม เติิ ม จาก บริิ ษัั ท โปรเฟส
ชั่่�นแนล ลาโบราทอรี่่� แมแนจเม้้นท์์ คอร์์ป
จำำ�กัั ด (Pro-Lab) ผู้้� นำำ�ด้้ านการประกอบ
ธุุรกิิจให้้บริิการตรวจและวิินิิจฉััยโรคทาง
ห้้องปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารในประเทศไทย ที่่�บริิษัท
ั มีีการ
เข้้าลงทุุนอยู่่�ในสััดส่่วน 12.55% โดยบริิษััท
Pro-Lab รัับรู้้ร
� ายได้้ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการ
ตรวจหาเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19 ในปีี 2564
และจ่่ายออกมาเป็็นเงิินปัันผลแก่่บริิษััทใน
ไตรมาส 1/65

“สำำ�หรัับทิิศทางธุุรกิิจในช่่วงไตรมาส 2/65
แนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�อง ปัจ
ั จััยสนัับสนุุนจาก
นโยบายเปิิ ด ประเทศ  สร้้างความมั่่� น ใจใช้้
บริิการทางการแพทย์์ บริิษััทพร้้อมดำำ�เนิิน
การตามแผนงานที่่� ว างไว้้  เตรีี ย มออก
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุข
ุ ภาพและบริิการใหม่่ๆ เข้้า
สู่่�ตลาดต่่ อ เนื่่� อง อ าทิิ  ชุุ ด ตรวจคัั ด กรอง
มะเร็็งปากมดลููกและโรคติิดต่่อทางเพศ
สััมพัันธ์์ด้้วยตนเอง  (HPV & STDs SelfCollect)

พร้อมเดิ น หน้ า  ขยายช่ อง ทางจ�ำหน่ า ย
ผลิตภัณฑช
์ ด
ุ ตรวจ ATK ผ่านระบบออนไลน์
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา รวมถึง การขาย
ตรงไปสโู่ รงงานและบริษท
ั เอกชน โดยเชื่อมัน
่
ว่าช่องทางดังกล่าว จะเป็นช่องทางส�ำคัญ ที่
สามารถน�ำพาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ
บริ ก ารใหม่ ๆ ของบริ ษั ท เข้าถึงกลุ ่ ม เป้ า
หมายได้ง่ายในอนาคต เป็นปัจจัยสนับสนุน
ผลักดันรายได้รวมของบริษัท เติบโตตาม
เป้าหมายที่วางไว้” นายนันทิยะ กล่าว
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บลจ.พริินซิิเพิิล ชููธีีมการลงทุุน ESG
ขัับเคลื่่�อนการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เดิินหน้้า IPO
กองทุุนเปิิด PRINCIPAL GESG วัันที่่� 9 - 18 พ.ค.นี้้�
บลจ. พริินซิิเพิิล มองธีีมการลงทุุน ESG
เป็็นกลยุุทธ์์การลงทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน
พร้้อมสร้้างโอกาสลงทุุนในบริิษััทที่่�มีี
ศัักยภาพเติิบโตโดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิด
ชอบต่่ อ สัังคม สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และธรรมภิิ
บาลเพื่่�อรัับผลตอบแทนที่่�มีีคุุณภาพและ
ยั่่�งยืืนในระยะยาว เตรีียมเสนอขาย IPO
กองทุุนเปิิด “พริินซิิเพิิล โกลบอล อิิควิิตี้้�
ESG” (PRINCIPAL GESG) วัันที่่� 9 - 18
พฤษภาคมนี้้�

นายศุุ ภกร ตุุ ลยธัั ญ, CFA ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�การลงทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด เปิิด

เผยว่่าปััจจุุบัันกลยุุทธ์ก
์ ารลงทุุนโดยอาศััย
แนวคิิด ESG หรืือ Environmental, Social
and Governance มาประยุุกต์์ใช้้กำำ�ลัังเป็็น
แนวคิิดที่่�ได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างมากซึ่่�ง
แนวคิิดดัังกล่่าวอยู่่บ
� นพื้้�นฐานที่่�ว่า่ บริิษััทที่่�
ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ
มีีธรรมภิิบาลที่่�ดีจ
ี ะมีีศัก
ั ยภาพในการเติิบโต
แบบยั่่ง
� ยืืนและสามารถสร้้างผลตอบแทนใน
การลงทุุนที่่�สููงได้้ในระยะยาว ซึ่่�งความนิิยม
ของแนวคิิดดัังกล่่าวได้้สะท้้อนให้้เห็็นใน
ปริิมาณเม็็ดเงิินลงทุุนที่่�ไหลเข้้าสู่่ก
� องทุุนใน
กลุ่่�ม Global Sustainable & ESG Fund
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยในปีี 2564 มีีเม็็ด
เงิินลงทุุนไหลเข้้ากองทุุนหุ้้�น ETF ในกลุ่่�ม
ดัังกล่่าวถึึง 1.35 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
และมีีการคาดการณ์์ว่่ามููลค่่าทรััพย์์สิิน
สุุทธิิ (AUM) ของกองทุุนกลุ่่�ม ESG Fund
จะเติิบโตที่่�ระดัับ 15% ต่่อปีีสู่�่ 53 ล้้านล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ หรืือคิิดเป็็น 1 ใน 3 ของ
มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทุุนรวมทั่่�ว
โลกภายในปีี 2568 (ที่่�มา: Bloomberg)
ซึ่่�งปริิมาณเม็็ดเงิินที่่�ไหลเข้้าสู่่�หุ้้�นกลุ่่�มดััง

กล่่าวจะเป็็นปััจจััยบวกที่่�สนัับสนุุนการปรัับ
เพิ่่�มขึ้้�นของราคา นอกจากนี้้� จากแนวคิิด
ของนัักลงทุุนและผู้้�บริิโภคในปััจจุุบัันที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนได้้
ก่่อให้้เกิิดค่่านิิยมในการบริิโภคที่่�จะเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าหรืือบริิการจากบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ
ตามหลััก ESG มากกว่่าบริิษััทที่่�มุ่่�งสร้้างผล
กำำ�ไรเพีียงอย่่างเดีียว ส่่งผลให้้แนวโน้้มราย
ได้้และกำำ�ไรของบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลััก ESG ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามความนิิยมดัังกล่่าว
ดัังนั้้�นเพื่่�อสร้้างโอกาสรัับผลตอบแทน
ที่่�ดีีแบบยั่่�งยืืนจากการลงทุุนในบริิษััทที่่�
มีี ศัั ก ยภาพการเติิ บ โตภายใต้้ ห ลััก ESG
บลจ. พริิ น ซิิ เ พิิ ล จึึ ง เปิิ ด ตััวกองทุุ น เปิิ ด
‘พริินซิิเพิิล โกลบอล อิิควิิตี้้� ESG’ หรืือ
Principal Global Equity ESG Fund
(PRINCIPAL GESG) ซึ่่�งเป็็นกองทุุนรวม
ตราสารทุุนประเภท Feeder Fund ที่่�มีีน
โยบายลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุน
รวมต่่ า งประเทศเพีี ย งกองทุุ น เดีี ย ว คืือ
Schroder International Selection
Fund Global Sustainable เป็็นกองทุุน
หลััก เฉลี่่�ยในรอบปีีบััญชีีไม่่น้้อยกว่่า 80%
ของมููลค่่าทรััพย์์สิน
ิ สุุทธิิ บริิหารจััดการโดย
Schroder Investment Management
(Europe) S.A. ซึ่่�งมีีหลัักการลงทุุนแบบเชิิง
รุุก (Active Management)
แนวทางการดำำ�เนิินงานของกองทุุนจะเน้้น
ลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Stakeholders) ทุุกภาคส่่วนด้้วยกลยุุทธ์์
ลงทุุนแบบกระจุุกตััว (High Conviction)
โดยจะเลืือกลงทุุนในหุ้้�นประมาณ 30 – 50
บริิษััทผ่่านการคััดเลืือกด้้วยการวิิเคราะห์์

เชิิงลึึกแบบ Bottom up โดยวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล
รายบริิษััทเพื่่�อเลืือกหุ้้�น ผ่่านกรอบแนวคิิด
SQ Framework ที่่�คิด
ิ ค้้นโดย Schroders
ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) Idea generation คััดเลืือกบริิ ษััทที่่�
เหมาะสมจากปััจจััยด้้านพื้้�นฐานที่่�แข็็งแกร่่ง
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ไม่่มีีปััญหาด้้าน
ESG
2) Sustainability ประเมิินความยั่่�งยืืน
เชิิงลึึกผ่่านกรอบแนวคิิด Sustainable
Quotient (SQ) เพื่่อ
� คััดกรองหุ้้�นที่่�สามารถ
ลงทุุนได้้ประมาณ 100 บริิษััท
3) Portfolio Construction ให้้น้ำำ��หนัักหุ้้�น
ในพอร์์ตประมาณ 30 - 50 บริิษััท อิิงจาก
ปััจจััยพื้้�นฐาน การประเมิินมููลค่่า ความเชื่่อ
�
มั่่�นต่่อบริิษััท และสภาพคล่่อง
4) Active engagement เข้้าไปมีีส่ว
่ นร่่วม
กัับธุุรกิิจเพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
มีีความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น ซึ่่�งกระบวนการนี้้�จะ
ดำำ�เนิินการโดยทีีมงานมืืออาชีีพที่่�ทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�จััดการกองทุุนและทีีม
นัักวิิเคราะห์์กว่่า 100 คนทั่่�วโลก โดยหุ้้�น
10 อัันดัับแรกที่่�กองทุุนเข้้าลงทุุน ณ วััน
ที่่� 31 มีีนาคม 2565 ได้้แก่่ 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.พริินซิิเพิิล ชููธีีมการลงทุุน ESG
ขัับเคลื่่�อนการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เดิินหน้้า IPO
กองทุุนเปิิด PRINCIPAL GESG วัันที่่� 9 - 18 พ.ค.นี้้�
ผลการด�ำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable ดีกว่าดัชนีอ้างอิง
ตั้งแต่ ปี 2560 โดยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2562-2564) กองทุนมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 31.0% 27.5% และ 19.3% ตามล�ำดับ สูงกว่า
ดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI NR ที่ให้ผลตอบแทน 26.6%, 16.3% และ 18.5% ตามล�ำดับ ขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี 5 ปี ปีละ
10 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 19.2% 17.1% และ 12.8% ต่อปีตามล�ำดับ ซึ่งเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงที่เท่ากับ 13.8% 11.6% และ 10% ตามล�ำดับ
(Source: Schroders Global Sustainable growth fund fact sheet as of March 2022) นอกจากนี้กองทุนยังได้รับรางวัล
Overall Morningstar Rating 5 ดาว และได้รับ Morningstar sustainability rating เต็ม 5 ยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานทีแ
่ ข็งแกร่ง
ยาวนาน (Source: Morningstar ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565)
“กองทุนเปิด PRINCIPAL GESG มุ่งเน้นการลงทุนตามหลัก ESG ในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลกระ
ทบเชิงบวกในมุมกว้าง มีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาการลงทุนและความเชื่อว่าบริษัทที่มี
การด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วนจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีโอกาสสร้างผล
ตอบแทนที่ดีในระยะยาว” นายศุภกรกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนเปิด PRINCIPAL GESG มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (Green shoe 15%) เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(IPO) วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565 สั่งซื้อขั้นต�่ำ 1,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ�ำกัด โทร.
02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App
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BAY เผย “คาร์์ ฟอร์์ แคช” ตั้้�งเป้้าปีี 65
พอร์์ตทะลุุ 85,000 ลบ. ตอกย้ำำ��ผู้้�นำำ�สิินเชื่่�อ
เพื่่�อคนมีีรถ ครบทุุกเซ็็กเมนต์์
“คาร์์ ฟอร์์ แคช” ผู้้�นำำ�ตลาดสิินเชื่่อ
� เพื่่อ
� คน
มีีรถ เดิินหน้้ารุุกตลาดทุุกเซ็็กเมนต์์ เจาะ
กลุ่่�มลููกค้้าใหม่่พร้้อมครองใจลููกค้้าผ่่าน
กลยุุ ทธ์์ “ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ต้้ อ งใช่่ ใจต้้ อ งมา”
ด้้วยการสร้้างสรรค์์โซลููชัันที่่�หลากหลาย
ง่่าย และเหมาะสมกัับทุุกโอกาสทางการเงิิน
พร้้อมสร้้างความผููกพัันที่่�ยั่ง
่� ยืืนกัับแบรนด์์
ตอกย้ำำ��จุุดยืืนการเป็็นสิินเชื่่�อสำำ�หรัับคนมีี
รถทุุกคน ตั้้�งเป้้าครองแชมป์์ตลาดสิินเชื่่�อ
เพื่่อ
� คนมีีรถต่อ
่ เนื่่อ
� ง ด้้วยพอร์์ตรวมมููลค่่า
85,000 ล้้านบาท เติิบโต 6%

นายพรเทพ ถิิรสุน
ุ ทรากุุล ผู้้บ
� ริิหาร
สายงานการตลาด ธุุ รกิิ จ สิิ น เชื่่� อ
ยานยนต์์ ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
จำำ�กัด
ั (มหาชน) BAY กล่่าวว่่า ตลาดสิิน

เชื่่�อเพื่่�อคนมีีรถยัังคงมีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อ
เนื่่อ
� งจากหลายปััจจััย ทั้้�งความต้้องการสิิน
เชื่่�อที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับสููง และนวััตกรรมผลิิต
ภััณฑ์์ใหม่่ๆ จากผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อ สำำ�หรัับ
คาร์์ ฟอร์์ แคช ซึ่่�งเป็็นแบรนด์์ผู้้�บุุกเบิิก
ตลาดรีีไฟแนนซ์์รถในประเทศไทย เราให้้
ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�เข้้าถึึงความต้้องการด้้านการ
เงิินของคนมีีรถในทุุกกลุ่่�ม ขณะเดีียวกััน
เรายัังมุ่่�งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีในทุุกจุุด
ของ Customer Journey ซึ่่�งทำำ�ให้้ คาร์์
ฟอร์์ แคช ยัังคงครองตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ตลาด
มาตลอด 19 ปีี ด้้ ว ยฐานลููกค้้ า ปัั จ จุุ บัั น
312,000 ราย และพอร์์ตสิน
ิ เชื่่อ
� มููลค่่ารวม
80,220 ล้้านบาท

ในปีี 2565 คาร์์ ฟอร์์ แคช จะตอกย้ำำ��ความ
เป็็ น ผู้้�นำำ�ต ลาดสิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ คนมีี รถ ด้้ ว ย
กลยุุทธ์์ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านผลิิตภััณฑ์์และ

การสร้้างความผููกพัันกัับแบรนด์์ ในด้้าน
ผลิิ ตภัั ณฑ์์ จะเดิิ น หน้้ า สื่่� อ สารด้้ า นความ
หลากหลาย ทั้้�งรููปแบบการผ่่อนชำำ�ระและ
กลุ่่�มเจ้้าของรถที่่�ครอบคลุุมทุุกเซ็็กเมนต์์
ส่่งมอบบริิการที่่�ง่่ายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
เช่่ น เงื่่� อ นไขการอนุุ มัั ติิ ที่่� ต อบโจทย์์ กัั บ
สถานการณ์์เศรษฐกิิจ และสิิทธิิรัับวงเงิิน

การศึึกษา ด้้วยการตอกย้ำำ��ว่่าสิินเชื่่�อเพื่่�อ
คนมีีรถเป็็นหนึ่่�งในทางเลืือกที่่�คุ้้�มค่่าสำำ�หรัับ
หลากหลายโอกาสในชีีวิต
ิ

เพิ่่�มสำำ�หรัับลููกค้้าปััจจุุบััน รวมถึึงโซลููชััน
ที่่� เ หมาะสมกัับลููกค้้ า แต่่ ล ะราย ซึ่่� ง อาศััย
Predictive Model ที่่�ชาญฉลาดและการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�ทำำ�ให้้สามารถคาด
เดาความต้้องการลููกค้้าได้้อย่่างแม่่นยำำ�
นอกจากนี้้� คาร์์ ฟอร์์ แคช จะเดิินหน้้าสร้้าง
ความผููกพัันกัับแบรนด์์ที่่ยั่
� ง
่� ยืืนกัับลููกค้้าใน
หลากมิิติิ และส่่งต่่อความช่่วยเหลืือสู่่�สัังคม
โดยจะรุุกแคมเปญสื่่�อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี โดยเจาะทุุก
กลุ่่�มลููกค้้าเป็็นครั้้�งแรก ทั้้�งลููกค้้าปััจจุุบััน
ลููกค้้าเก่่า และลููกค้้าใหม่่ เพื่่อ
� ตอกย้ำำ��จุด
ุ ยืืน
การเป็็นสิินเชื่่�อเพื่่�อคนมีีรถทุุกคน ควบคู่่�
กัับการสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี เช่่น บริิการ
ดิิจิิทััลที่่�สะดวกรวดเร็็ว และสิิทธิิประโยชน์์
ด้้านไลฟ์์สไตล์์บน GO Application by
Krungsri Auto รวมถึึงสานต่่อโครงการ
“ถุุ ง เติิ ม รอยยิ้้� ม (Car4Cash Smile
Pack)” ผ่่านการผนึึกกำำ�ลัังกัับสาขา กรุุง
ศรีี ออโต้้ ทั่่ว
� ประเทศในการมอบความช่่วย
เหลืือแก่่ชุุมชนที่่�ได้้รัับความเดืือนร้้อนจาก
อุุบััติิภััยต่่างๆ อย่่างทัันท่่วงทีี

ตอนการบริิการที่่�รวดเร็็วไร้้รอยต่่อ เราเชื่่อ
�
มั่่น
� ว่่า คาร์์ ฟอร์์ แคช จะสามารถสนัับสนุุน
คนมีีรถในทุุกโอกาสทางการเงิิน และรัับมืือ
กัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนเช่่นปััจจุุบัันได้้
โดยตั้้�งเป้้าว่่า พอร์์ตสิินเชื่่�อในปีี 2565 จะ
เติิบโต 6% ด้้วยมููลค่่ารวม 85,000 ล้้าน
บาท ทำำ�ให้้ คาร์์ ฟอร์์ แคช สามารถครอง
ตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ตลาดสิินเชื่่�อเพื่่�อคนมีีรถได้้
ต่่อไป” นายพรเทพ กล่่าว

เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ใน
ช่่วงไตรมาสสองของปีีนี้้� คาร์์ ฟอร์์ แคช
ได้้รุุกแคมเปญสื่่�อสารการตลาด ‘ดอกเบี้้�ย
เบาๆ เริ่่�มต้้นเพีียง 0.27% ต่่อเดืือน’ พร้้อม
รัับความต้้องการสิินเชื่่�อในช่่วงเปิิดภาค

“ด้้วยผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อเพื่่�อคนมีีรถที่่�ครบ
วงจรที่่�สุด
ุ ในตลาด ตััวเลืือกอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�ตอบโจทย์์วิิถีีชีีวิิตที่่�ต่่างกััน ไปจนถึึงขั้้�น
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อินไซด์ Business
LEO พร้้อมลุุยขนส่่งทางราง 
ร่่วมต้้อนรัับรถไฟขบวนปฐมฤกษ์์

เงิินติิดล้้อ ต้้อนรัับคณะผู้้�เยี่่�ยมชมจาก
LeadershipACT Program

China Post - LEO คาดรายได้้โต  30-35%

แชร์์การใช้้วััฒนธรรมองค์์กรสร้้างธุุรกิิจให้้ยั่่�งยืืน

เมืืองไทยประกัันชีีวิิต บริิจาคเงิินสมทบทุุน
ให้้กัับโรงพยาบาลบึึงกาฬ
เพื่่�อจััดซื้้ออุ
� ุปกรณ์์ทางการแพทย์์

TQR ส่่ง บ.อาร์์สแควร์์
เซ็็น MOU ร่่วมกัับ บ.ไทยรีี
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สรุ ป มู ล ค่ า การซื้อขาย
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