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โชว์์กำำ�ไร Q1/65 แตะ 503.35 ลบ.  
ส่่งซิิกำแนว์โน้ม Q2/65 ดีีต่อเน่�อง 

GUNKUL

บมจ.กันกุลเอ็ินจิเนียริิ�งิ	(GUNKUL)	ริายงิานกำาไริสุทธิิ	Q1/65	
ส่วนที�เป็นข่อิงิบริิษััทฯ	แตะ	503.35	ล้านบาท	ข่ณะที�ริายได้ริวม
อิย่่ที�	2,297.76	ล้านบาท	ฟากซีอีิโอิ	“สมบ่ริณ์	เอ้ิ�อิอัิชฌาสัย”	
ริะบุเดินหน้าลุยธุิริกิจตามโริดแมป	 ส่งิซิกแนวโน้ม	 Q2/65	
สัญญาณดีจากโริงิไฟฟ้าพลังิงิานลม	 มีกริะแสลมแริงิกว่าคาด	
ข่ณะที�งิาน	EPC	มีแบ็คล็อิกตุนไว้	4,500	ล้านบาท	พร้ิอิมทั�งิรัิบ
ร้่ิริายได้ธุิริกิจกัญชงิเต็ม	 ไตริมาส	 ลุยตัดช่อิดอิกล็อิตแริกวันที�	
13	พ.ค.นี�	ข่ณะที�บริิษััทย่อิย	“จี.เค.	ไบโอิ	เอ็ิกซ์แทริคชั�น”	ได้รัิบ
ใบอินุญาตโริงิสกัดสาริ	CBD	จาก	อิย.	 ส่วนบริิษััทย่อิย	“จี.เค.	
สมาร์ิท	ฟาร์ิมมิ�งิ”	ได้รัิบใบอินุญาตปล่กกัญชงิเพิ�มเติมทำาให้แผน
ธุิริกิจบริริลุตามเป้า	มั�นใจหนุนผลงิานปีนี�โตไม่ตำ�ากว่า	15%

ดริ.สมบ่ริณ	์เอ้ิ�อิอัิชฌาสัย	ปริะธิานเจา้หน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	กันกุลเอ็ินจิเนียริิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	(GUNKUL)	
เปิดเผยว่าภาพริวมผลการิดำาเนินงิานในงิวดไตริมาส1/2565	
ส่วนที�เป็นข่อิงิบริิษััทฯ	มีกำาไริสุทธิิอิย่่ที�	503.35	ล้านบาท	และมี
ริายได้ริวมเท่ากับ	2,297.76	ล้านบาท	ปัจจัยที�สนับสนุนให้มีกำาไริ
ในทิศทางิบวก	เน้�อิงิจากบริิษััทฯ	รัิบร้่ิริายได้รัิบเหมาก่อิสร้ิางิและ
วางิริะบบทางิดา้นวิศวกริริม	(EPC)	และรัิบร้่ิริายไดจ้ากโคริงิการิ
โริงิไฟฟ้าพลังิงิานทดแทน	 ริวมถึึงิได้เริิ�มรัิบร้่ิริายได้จากธุิริกิจ
กัญชงิในล็อิตแริก	ข่ณะเดียวกันการิบริิหาริต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
อิย่างิมีปริะสิทธิิภาพอีิกด้วย

"แนวโน้มการิดำาเนินธุิริกิจในไตริมาส	2/2565	จะมีทิศทางิที�ดีได้
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	และคาดว่าจะเติบโตได้อิย่างิโดดเด่น	จากไตริมาส	
1/2565	เน้�อิงิจากได้รัิบปัจจัยบวกจากธุิริกิจโริงิไฟฟ้าพลังิงิาน
ทดแทน	โดยเฉพาะโคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลังิงิานลม	ได้รัิบอิานิสงิส์

จากกริะแสลมที�พัดแริงิและเร็ิวกว่าที�คาดการิณ์ไว้	ทำาให้ปริิมาณ
การิผลิตไฟฟ้าได้เพิ�มขึ่�นด้วย	 และยังิทยอิยรัิบร้่ิริายได้จากงิาน	
EPC	ที�ปัจจุบันมีงิานในม้อิ	(Backlog)	ปริะมาณ	4,500	ล้านบาท	
โดยปีนี�บริิษััทฯ	มีแผนเตรีิยมเข้่าร่ิวมปริะม่ลโคริงิการิใหม่ๆ	ที�จะ
เปิดให้ปริะม่ลกว่า	50,000	ล้านบาท	และคาดว่าบริิษััทฯ	มีโอิกาส
ได้รัิบงิานปริะมาณ	7-10%	ข่อิงิม่ลค่างิานทั�งิหมด”	ดริ.สมบ่ริณ์
กล่าว

ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริกล่าวต่อิถึึงิธุิริกิจกัญชงิว่า	 ข่ณะนี�
บริิษััทย่อิย	 “จี.เค.	 ไบโอิ	 เอ็ิกซ์แทริคชั�น”	 ได้รัิบใบอินุญาตโริงิ
สกัดสาริ	 CBD	 จาก	 สำานักงิานคณะกริริมการิอิาหาริและยา	
(อิย.)	เรีิยบร้ิอิยแล้ว	พร้ิอิมเดินหน้านำาผลผลิตไปใช้ในผลิตภัณฑ์์
อิาหาริ-เคร้ิ�อิงิสำาอิางิและยาสมุนไพริ	อิอิกจำาหน่ายส่่ตลาดตาม
แผนที�	วางิไว้	
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โชว์์กำำ�ไร Q1/65 แตะ 503.35 ลบ.  
ส่่งซิิกำแนว์โน้ม Q2/65 ดีีต่อเน่�อง 

GUNKUL

ส่วนบริิษััท	จี.เค.	สมาร์ิท	ฟาร์ิมมิ�งิ	จำากัด	ได้รัิบใบอินุญาตใน
การิปล่กกัญชงิเพิ�มเติมจากใบอินุญาตเดิม	 โดยแบ่งิเป็นโริงิ
เร้ิอินปิด	(Indoor)	ข่นาดริวมกว่า	5,000	ตริ.ม.	และ	โริงิเร้ิอิน
แบบ	Semi	Close	Greenhouse	ข่นาดพ้�นที�ริวม	 12,800	
ตริ.ม.	 ซึ�งิจะทำาให้บริิษััทฯ	 สามาริถึบริริลุเป้าหมายตามแผน
ธุิริกิจที�ได้	วางิไว้อิย่างิแน่นอิน

จาก	Roadmap	ข่อิงิบริิษััทฯ	ที�ได้วางิงิบลงิทุนใน	3	ปี	(2565-
2567)	ไว้ที�	20,000	ล้านบาท	เฉลี�ยปริะมาณ	7,000-8,000	
ต่อิปี	โดยแบ่งิลงิทุนในธุิริกิจพลังิงิานทดแทน	ลงิทุนในธุิริกิจ
กัญชงิ	และลงิทุนในธุิริกิจงิานก่อิสร้ิางิโริงิงิานและคลังิสินค้า	
(Built-to-Suit)	 ริวมถึึงิการิเร่ิงิผลักดันธุิริกิจโริงิไฟฟ้า
พลังิงิานทดแทนให้ข่ยายตัว	 จากปัจจุบันมีกำาลังิการิผลิตใน
ม้อิริวมทั�งิสิ�น	642	เมกะวัตต์	ซึ�งิปีนี�ตั�งิเป้ากำาลังิ	การิผลิตเพิ�ม
เป็น	700	เมกะวัตต์	และเพิ�มกำาลังิการิผลติไปแตะริะดบั	1,000	
เมกะวัตต์ภายในปี	2566	ทำาให้มั�นใจธุิริกิจข่อิงิกลุ่มบริิษััทฯ	จะ
เติบโตได้อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ	ซึ�งิบริิษััทฯ	มีเป้าหมายการิเติบโตทั�งิ
ด้านธุิริกิจพลังิงิานทดแทน	 ธุิริกิจผลิตและจำาหน่ายอุิปกริณ์
ไฟฟ้า	 ธุิริกิจด้านการิบริิการิก่อิสร้ิางิคริบวงิจริ	โดยบริิษััทฯ	
ยังิคงิเป้าหมายการิเติบโตในปี	 2565	 ไม่ตำ�ากว่า	 15%	 ถ้ึอิ
เป็นการิเติบโตต่อิเน้�อิงิกว่า	 11	 ปีข่อิงิบริิษััทฯ	 (นับตั�งิแต่เข้่า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย)	

ภายหลังิจากที�บริิษััทฯ	ได้รัิบใบอินุญาตฯ	แล้ว	บริิษััทฯ	จะเดิน
หน้าดำาเนินธุิริกิจตามแผนที�ได้วางิไว้เพ้�อินำาผลผลิตที�ได้จาก
การิสกัดกัญชงิไปใช้ในผลิตภัณฑ์์อิาหาริหร้ิอิเคร้ิ�อิงิสำาอิางิ	
ริวมถึึงิยาสมุนไพริ	ภายใต้ข้่อิกำาหนดตามที�ทางิสำานักงิานอิย.
อินุญาต	 เพ้�อินำาสาริสกัดทั�งิ	 CBD	Full	 Spectrum,	CBD	

Distillation	 และ	CBD	 Isolated	 ไปใช้ผลิตสินค้าอิย่างิถ่ึก
ต้อิงิตามกฎหมายสำาหรัิบการินำาสินค้าอิอิกส่่ตลาด	และผลัก
ดันอินาคตให้โตแบบก้าวกริะโดดต่อิไป

ข่ณะที�	บริิษััท	จี.เค.	สมาร์ิท	ฟาร์ิมมิ�งิ	จำากัด	ซึ�งิเป็นบริิษััทย่อิย
ข่อิงิ	GUNKUL	ได้ทยอิยตัดช่อิดอิก	กัญชงิ	สำาหรัิบโริงิเร้ิอิน
แห่งิที�	1	ที�อิำาเภอิห้วยบงิ	จังิหวัดนคริริาชสีมา	เพ้�อิส่งิเข้่าโริงิ
สกัดและนำามาทำาผลิตภัณฑ์์ปลายนำ�าในส่วนข่อิงิบริิษััทฯ	 เอิงิ	
และตัดช่อิดอิกส่งิมอิบให้กับล่กค้า	 ในวันที�	 13	พฤษัภาคมนี�	
หลังิจากนั�นจะทยอิยตัดช่อิดอิกส่วนโริงิเร้ิอินที�	2	ได้ช่วงิปลาย
เด้อินพฤษัภาคม	ซึ�งิจะทำาให้บริิษััทฯ	เริิ�มทยอิยรัิบร้่ิริายได้ทันที
ตั�งิแต่ไตริมาส	2/2565	และเพิ�มมากขึ่�น
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โตส่ว์นตล�ดีประกัำน 
ผลง�น Q1/65 กำำ�ไร 211 ล้�นบ�ท

TQM

บมจ.ทีคิวเอ็ิม	คอิร์ิปอิเริชั�น	หร้ิอิ	TQM	เผย
ผลปริะกอิบการิไตริมาส	 1/2565	ทำากำาไริ	
211	ล้านบาท	เติบโตแม้ไม่มีปริะกันโควิด	เผย
ริายได้ค่าบริิการิเพิ�มขึ่�น	 5.7%	 โดยมากมา
จากปริะกันริถึยนต์ที�เป็นธุิริกิจหลัก	พร้ิอิม
ริายได้จากกลุ่มล่กค้าอิงิค์กริ	 และช่อิงิทางิ
ข่ายผ่านสาข่าในต่างิจังิหวัดที�ปรัิบตัวดีขึ่�น
จากปีก่อิน	 ข่ณะที�การิแพร่ิริะบาดโควิดยังิ
คงิเป็นตัวกริะตุ้นให้ปริะกันสุข่ภาพได้รัิบการิ
ตอิบรัิบที�ดี	 โดยผ้่บริิโภคหันมาเล้อิกความ
คุ้มคริอิงิที�เน้นคริอิบคลุมค่ารัิกษัาพยาบาล
มากขึ่�น	ด้านที�ปริะชุมสามัญผ้่ถ้ึอิหุ้นไฟเขี่ยว
ให้เข้่าถ้ึอิหุ้นใน	 TQR	 แล้ว	 คาดการิณ์การิ
เติบโตข่อิงิริายได้จะชัดเจนขึ่�นในช่วงิครึิ�งิปี
หลังิ	 มั�นใจจะสามาริถึบริริลุเป้าหมายยอิด
ข่ายเบี�ยปริะกันใน	ปี’	65	ที�	29,000	ล้านบาท	

ดริ.อิญัชลิน		พริริริณนภิา	ปริะธิาน
กริริมการิ	บริิษััท	ทีคิวเอิ็ม	
คอิร์ิปอิร์ิเริชั�น	 จำากัด	 (มหาชน)	
กล่าวว่า	ผลปริะกอิบการิไตริมาส	1	ปี	2565	
บริิษััท	ฯ	มีริายได้ค่าบริิการิอิย่่ที�	875.9	ล้าน
บาท	เพิ�มขึ่�นจากไตริมาสเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	
5.7%	 ทั�งินี�	 ยอิดข่ายเบี�ยปริะกันภัยริถึยนต์
ยังิคงิเป็นริายได้หลักข่อิงิบริิษััท	 ฯ	 ข่ณะที�
ริายได้จากกลุ่มล่กค้าอิงิค์กริและช่อิงิทางิ
ข่ายผ่านสาข่าข่อิงิ	 TQM	 ยังิเป็นแริงิบวก
ที�ดีทำาให้ยอิดข่ายเติบโตได้ตามเป้าหมายที�

วางิไว	้ในข่ณะที�บริิษััทฯ	มกีำาไริสุทธิิริวมจาก
ผลการิดำาเนินงิานไตริมาสแริกข่อิงิป	ี2565	
เท่ากับ	211.1	ล้านบาท	เติบโต	4.7%	จากช่วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อิน	แม้ไม่มีปริะกันโควิด	แต่
ผ้่บริิโภคกลับหันมาให้ความสำาคัญในการิ
เล้อิกซ้�อิปริะกันสุข่ภาพที�มีความคุ้มคริอิงิ
คริอิบคลุมค่ารัิกษัาพยาบาลมากขึ่�น

ด้านดริ.นภัสนันท์	 	 พริริณนิภา	
ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	
ทีคิวเอ็ิม	 คอิร์ิปอิเริชั�น	 จำากัด	
(มหาชน)	กล่าวว่า	 ในไตริมาส	 1/2565	
นั�น	บริิษััท	ฯ	มียอิดข่ายเติบโตตามเป้าจาก
ผลิตภัณฑ์์หลักข่อิงิบริิษััทฯ	 ในข่ณะที�การิ
เปิดปริะเทศทำาให้ท่อิงิเที�ยวเริิ�มฟ้�นตัวจาก
การิเข้่ามาข่อิงินักท่อิงิเที�ยวต่างิชาติและคน
ไทยที�เริิ�มอิอิกท่อิงิเที�ยวกันมากขึ่�นหลังิจาก
ไม่ได้ท่อิงิเที�ยวกันมานาน	ทำาให้ปริะกันการิ
เดินทางิได้รัิบผลตอิบรัิบเป็นอิย่างิดี	 ส่วน
ปริะกนัสุข่ภาพในไตริมาสนี�ยังิคงิไดรั้ิบความ
นิยมอิย่างิต่อิเน้�อิงิจากสถึานการิณ์ริะบาด
ข่อิงิไวรัิส	โควิด-19

ข่ณะเดียวผ้่บริิโภคก็ให้ความสำาคัญกับการิ
ปริะกันบ้านมากขึ่�นทำาให้ยอิดข่ายในส่วน
ข่อิงิปริะกันอัิคคีภัยสำาหรัิบที�อิย่่อิาศัยก็มี
การิข่ยายตัวเช่นเดียวกัน

สำาหรัิบธุิริกิจใหม่	บริิษััท	ทร่ิ	ไลฟ	์โบริกเกอิริ์	
จำากัด	และ	บริิษััท	ทร่ิ	เอ็ิกซ์ตร้ิา	โบริกเกอิร์ิ	
จำากัด	 ดำาเนินธุิริกิจนายหน้าปริะกันภัยและ
ปริะกันชีวิตแบบกลุ่ม	 มีการิเติบโตที�ดีตาม
ธุิริกิจโดยริวม	นอิกจากนี�	ธุิริกิจอีิซี�	เลนดิ�งิ	
ที�ให้บริิการิสินเช้�อิส่วนบุคคลที�เพิ�งิเริิ�มใน
ไตริมาสที�	4	ข่อิงิปีที�ผ่านมา	มีการิเติบโตที�ดี
เช่นกัน	ได้รัิบความสนใจและสามาริถึปล่อิย
สินเช้�อิให้กับล่กค้าเพิ�มขึ่�น	

ทั�งินี�	ในส่วนข่อิงิการิเข้่าซ้�อิหุ้น	บริิษััท	ที	คิว	
อิาร์ิ	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	TQR	เพ้�อิข่ยาย
ธุิริกิจไปส่่ธิรุิกิจนายหน้ารัิบปริะกันภัยต่อินั�น	
ยังิเป็นไปตามขั่�นตอินที�วางิแผนไว้	 โดยใน
วันที�	28	เมษัายน	ที�ผ่านมา	ที�ปริะชุมสามัญ
ผ้่ถ้ึอิหุ้นได้อินุมัติเป็นที�เรีิยบร้ิอิยและเข้่าซ้�อิ
หุ้นร้ิอิยละ	 44.35	ข่อิงิ	 TQR	หลังิการิเข่้า
ซ้�อิหุ้นในครัิ�งินี�	คาดว่าจะเป็นผลดีกับ	TQM	
ให้สามาริถึข่ยายธุิริกิจ	เพิ�มศักยภาพในการิ
เติบโต	 และเป็นธุิริกิจที�สนับสนุนริะหว่างิ
กัน	 ทั�งิ	 TQM	และ	 TQR	สามาริถึนำาเสนอิ
ผลิตภัณฑ์์และบริิการิที�สร้ิางิม่ลค่าให้แก่
ล่กค้าได้ต่อิไป

อิย่างิไริก็ตาม	จากแนวทางิการิเตบิโตที�วางิ
ไว้ตามกลยุทธ์ิข่อิงิบริิษััทฯ	คาดว่าจะทำาให้	
TQM	 สามาริถึบริริลุเป้าหมายที�ต้อิงิการิ
สร้ิางิการิเติบโตข่อิงิยอิดข่ายเบี�ยปริะกัน
ในปี	2565	ริวมปริะมาณ	29,000	ล้านบาท	
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ร�ยได้ีรว์มโต 21% ต�มร�ค�ก๊ำ�ซิธรรมช�ติ
ที�ปรับตัว์สู่งข้ึ้�นอย่�งม�กำ 

ต�มส่ถ�นกำ�รณ์์ในตล�ดีโลกำ

CKP	โชว์ไตริมาสแริกปีนี�

นายธินวัฒน์	ตรีิวิศวเวทย์	กริริมการิ
ผ้่จัดการิ	บริิษััท	ซีเค	พาวเวอิร์ิ	จำากัด	
(มหาชน)	 หร้ิอิ	 CKPower	 (ช้�อิย่อิ
หลักทรัิพย์:	CKP)	หนึ�งิในผ้่ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังิงิานหมุนเวียนที�ใหญ่ที�สุดในภ่มิภาค	
เปิดเผยถึึงิผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทใน
ไตริมาสที�	 1/2565	 ว่า	 CKPower	 มีริาย
ได้ริวม	2,543.0	 ล้านบาท	 เพิ�มขึ่�นจากช่วงิ
เดียวกันข่อิงิปี	 2564	จำานวน	442.0	 ล้าน
บาท	หร้ิอิเพิ�มขึ่�นร้ิอิยละ	21.0	และมีกำาไริสุทธิิ
อิย่่ที�	38.7	ล้านบาท

ทั�งินี�	 ปัจจัยหลักที�ส่งิผลต่อิการิเติบโตข่อิงิ
ริายได้ข่อิงิบริิษััทในช่วงิไตริมาสที�	 1/2565	
ค้อิริาคาก๊าซธิริริมชาติที�ปรัิบตัวส่งิขึ่�นอิย่างิ
มากตามสถึานการิณ์ในตลาดโลก	มีผลทำาให้
ริายได้ในส่วนข่อิงิโริงิไฟฟ้าบางิปะอิิน	โคเจน
เนอิเริชั�น	ปรัิบตัวส่งิขึ่�นตามไปด้วย	ทั�งินี�	ริาคา
ก๊าซธิริริมชาติที�ปรัิบตัวส่งิขึ่�น	 ยังิมีผลทำาให้
ค่าใช้จ่ายในการิดำาเนินงิานซึ�งิส่วนใหญ่ค้อิค่า
ก๊าซธิริริมชาติ	เพิ�มขึ่�น	627.6	ล้านบาท	หร้ิอิ

เพิ�มขึ่�นร้ิอิยละ	39.9	อีิกด้วย	อิย่างิไริก็ตาม	
แม้บริิษััทจะเผชิญกับสถึานการิณ์ริาคาก๊าซ
ธิริริมชาตทีิ�ผันผวน	บริิษััทยังิคงิมีปัจจัยบวก
จากการิลดลงิข่อิงิส่วนแบ่งิข่าดทุนจากเงิิน
ลงิทุนในกิจการิที�ควบคุมร่ิวมกันและบริิษััท
ร่ิวม	 เม้�อิเทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	
จำานวน	29.2	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากผลการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััท	ไซยะบุรีิ	พา
วเวอิร์ิ	จำากัด	(XPCL)	ที�ดีขึ่�น

นายธินวัฒน์	 กล่าวว่า	 บริิษััทฯคาดว่า
สถึานการิณ์ริาคาก๊าซธิริริมชาติในตลาด
โลกจะยังิคงิผันผวนและอิย่่ในริะดับส่งิต่อิไป
อีิกริะยะเวลาหนึ�งิ	 อิย่างิไริก็ดี	 สถึานการิณ์
นำ�าข่อิงิโริงิไฟฟ้าพลังินำ�า	 นำ�างึิม	 2	 และโริงิ
ไฟฟ้าพลังินำ�า	 ไซยะบุรีิ	 มีแนวโน้มดีกว่าช่วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อิน	โดยในไตริมาสที�	1/2565	
มีปริิมาณนำ�าไหลเข้่าโริงิไฟฟ้าพลังินำ�า	 นำ�างึิม	
2	 เพิ�มขึ่�นร้ิอิยละ	86.9	 และปริิมาณนำ�าไหล
ผ่านโริงิไฟฟ้าพลังินำ�า	ไซยะบุรีิ	เพิ�มขึ่�นร้ิอิยละ	
23.2	เม้�อิเทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปี	2564	
ซึ�งิหากสถึานการิณ์นำ�ายังิคงิดีอิย่างิต่อิเน้�อิงิ
ในช่วงิที�เหล้อิข่อิงิปี	โริงิไฟฟ้าพลังินำ�าทั�งิสอิงิ
ข่อิงิบริิษััทจะเป็นปัจจัยบวกสำาคัญที�จะช่วย
สนับสนุนผลการิดำาเนินงิานข่อิงิ	CKPower	
ในภาพริวมให้แข็่งิแกร่ิงิ

"สำาหรัิบทิศทางิและเป้าหมายธุิริกิจข่อิงิ	
CKPower	 ในปี	 2565	 ได้มุ่งิเน้นส่่การิเป็น

หนึ�งิในผ้่ผลิตไฟฟ้าที�มีริะดับคาร์ิบอิน	 ฟุต
พริิ�นท์	 (Carbon	 Footprint)	 ตำ�าที�สุดริาย
หนึ�งิ	เพ้�อิสนับสนุนเป้าหมายข่อิงิปริะเทศไทย
ที�ต้อิงิการิมุ่งิส่่สังิคมการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกสุทธิิเป็นศ่นย์	(Net	Zero	Greenhouse	
Gas	Emissions)	ภายในปี	พ.ศ.	2608	โดย	
CKPower	 ได้ตั�งิงิบลงิทุนจำานวน	 2,600	
ล้านบาท	 เพ้�อิเพิ�มทุนตามสัดส่วนในการิ
พัฒนาโคริงิการิโริงิไฟฟ้าพลังินำ�าแห่งิใหม่
ใน	สปป.ลาว	และลงิทุนเพิ�มเติมในโคริงิการิ
พลังิงิานหมุนเวียนอ้ิ�นๆ	 ได้แก่	 พลังิงิาน
แสงิอิาทิตย์	 พลังิงิานนำ�า	 และพลังิงิานลม	
เพ้�อิมุ่งิส่่เป้าหมายกำาลังิการิผลิตติดตั�งิข่อิงิ
บริิษััทที�	 4,800	 เมกะวัตต์	 ภายในปี	 2567	
และเพิ�มสัดส่วนกำาลังิการิผลิตจากพลังิงิาน
หมุนเวียนให้ไม่ตำ�ากว่า	95%	ข่อิงิกำาลังิการิ
ผลิตริวมข่อิงิบริิษััท”	นายธินวัฒน์	กล่าว

นอิกจากนี�ที�ปริะชุมสามัญผ้่ถ้ึอิหุ้นบริิษััท
ปริะจำาปี	 2565	 ยังิได้อินุมัติจ่ายเงิินปันผล
จากผลปริะกอิบการิปี	 2564	 ในอัิตริาหุ้น
ละ	 0.080	บาท	 จากกำาไริสุทธิิตามงิบการิ
เงิินเฉพาะกิจการิ	คิดเป็นเงิินทั�งิสิ�นปริะมาณ	
650.4	ล้านบาท	โดยการิจ่ายปันผลในครัิ�งินี�	
ถ้ึอิเป็นการิจ่ายปันผลในจำานวนที�ส่งิที�สุดเป็น
ปริะวัติการิณ์ข่อิงิ	CKPower	 ซึ�งิบริิษััทจะ
จ่ายเงิินปันผลในวันที�	20	พฤษัภาคม	2565
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แจงไตรม�ส่แรกำปีนี� กำำ�ไรพุ่่่ง 
เหต่ค่�กำ�รกำลั�นตล�ดีที�เพิุ่�มข้ึ้�น
และกำำ�ไรจ�กำส่ต็อคนำ��มัน หน่น

SPRC

นายโริเบิร์ิต	โจเซฟ	โดบริิค	ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิ	บริิษััท	สตาร์ิ	ปิโตริเลียม	รีิไฟน์นิ�งิ	
จำากัด	(มหาชน)	(“SPRC”)	เผยผลดำาเนินงิานและผลปริะกอิบการิทางิด้านการิเงิินไตริมาสที�	1/2565	บริิษััทฯ	มีกำาไริ
สุทธิิอิย่่ที�	159	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ	(5,284	ล้านบาท)	เพิ�มขึ่�นจากไตริมาสก่อินหน้า	ที�	55	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ	(1,855	ล้าน
บาท)	โดยมีปัจจัยหลักค้อิค่าการิกลั�นตลาดที�เพิ�มขึ่�นและกำาไริจากสต็อิคนำ�ามันที�	12.15	ดอิลลาร์ิสหรัิฐต่อิบาร์ิเริล	เป็นผลมา
จากริาคานำ�ามันดิบที�ปรัิบตัวส่งิขึ่�นเป็นอิย่างิมากโดยถ่ึกหักกลบกับผลกริะทบจากค่าใช้จา่ยและปริะมาณการิหนี�สนิที�เกี�ยวข้่อิงิ
กับเหตุนำ�ามันรัิ�วจำานวน	42	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ	นอิกจากนี�	 ในไตริมาสที�	 1/2565	บริิษััทฯ	ยังิคงิรัิกษัามาตริฐานด้านความ
ความเช้�อิถ้ึอิได้ข่อิงิโริงิกลั�นไว้ในริะดับดีเลิศ

สำาหริับค่าการิกลั�นตลาดในไตริมาสที�	 1/2565	อิย่่ที�	 8.46	ดอิลลาริ์สหริัฐต่อิบาริ์เริล	 ส่งิกว่าไตริมาสที�	 4/2564	ที�	 5.97	
ดอิลลาริ์สหริัฐต่อิบาริ์เริล	อิันเน้�อิงิมาจากส่วนต่างิริาคานำ�ามันสำาเริ็จริ่ปต่อินำ�ามันดิบที�ปริับตัวส่งิข่ึ�น	แม้ว่าต้นทุนริาคานำ�ามัน
ดบิจะเพิ�มข่ึ�นริวมถึงึิค่าข่นส่งิส่วนเพิ�มจากการิใช้เริอ้ิลำาเล็กในการิข่นถ่ึายนำ�ามันดบิในช่วงิที�ทุ่นผก่เริอ้ินำ�าลึกแบบทุ่นเดี�ยวกลางิ
ทะเลข่อิงิบริิษััทฯ	หยุดการิดำาเนินงิาน	โดยในช่วงิเวลาที�ค่าการิกลั�นอิย่่ในริะดับส่งินั�น	บริิษััทฯ	มุ่งิเน้นที�จะผลิตนำ�ามันดีเซลใน
ปริิมาณที�ส่งิ	ริวมถึึงิปริับสัดส่วนการิผลิตนำ�ามันเบนซินและนำ�ามันอิากาศยานให้อิย่่ในริะดับที�เหมาะสมต่อิความต้อิงิการิใช้ใน
ปริะเทศและการิสริ้างิผลกำาไริส่งิสุด

นอิกจากนี�	 “บริิษััทฯ	ยังิคงิเดินหน้ามอิงิหาโอิกาสการิลงิทุนในอินาคตที�หลากหลาย	 เพ้�อิสริ้างิม่ลค่าเพิ�มให้กับผ่้ถึ้อิหุ้นผ่าน
โคริงิการิปิดซ่อิมบำารุิงิใหญ่ในปี	2568	และเตรีิยมพร้ิอิมการิเปลี�ยนผ่านด้านพลงัิงิาน	เพ้�อิเสริิมสร้ิางิความยั�งิย้นให้กับธุิริกจิ”	
นายโริเบิริ์ต	โจเซฟ	โดบริิค	กล่าว
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กำำ�ไรส่่ทธินิว์ไฮ 940 ล้�นบ�ท 
ชูต้นท่นท�งกำ�รเงินตำ�� 

ค่ณ์ภ�พุ่ลูกำหนี�ดีี ส่ำ�รองหนี�สู่ง

TIDLOR	โชว์	Q1/65

บมจ.เงิินตดิล้อิ	เผยผลปริะกอิบการิไตริมาส	
1/2565	แข็่งิแกร่ิงิ	หลังิภาพริวมเศริษัฐกิจ
และภาคธุิริกิจธุิริกิจต่างิๆ	ทยอิยฟ้�นตัว	ทำา
กำาไริสุทธิินิวไฮที�	940	ล้านบาท	และริายได้
ริวม	3,361	 ล้านบาท	 เติบโตโดดเด่น	 จาก
ยอิดปล่อิยสินเช้�อิเด้อินมีนาคมทำาสถิึติ
ส่งิสุดและยอิดเบี�ยปริะกันภัยที�สดใส	 จาก
แคมเปญบัตริติดล้อิและการิข่ยายริะยะเวลา
ผ่อินชำาริะเบี�ยปริะกันภัยริถึที�มีผลตอิบรัิบดี	
ส่วนต้นทุนทางิการิเงิินลดลงิ	 คุณภาพล่ก
หนี�อิย่่ในริะดับที�ดี	ในข่ณะที�สำาริอิงิหนี�ยังิส่งิ
ถึึงิ	317%

นายปยิะศักดิ�	อุิกฤษัฎนุ์ก่ล	กริริมการิ
ผ้่จัดการิใหญ	่บริิษััท	เงิินติดล้อิ	จำากัด	
(มหาชน)	หร้ิอิ	TIDLOR	เปิดเผยว่า	ผล
การิดำาเนินงิานไตริมาส	1/2565	สะท้อินการิ
เติบโตที�แข็่งิแกริง่ิอิยา่งิต่อิเน้�อิงิ	โดยมกีำาไริ
สุทธิิทำาสถิึติส่งิสุดใหม่และริายได้เติบโตจาก
ช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินและไตริมาสก่อิน
หน้า	 หลังิจากรัิฐบาลผ่อินคลายมาตริการิ
ล็อิกดาวน์และการิเปิดปริะเทศต้อินรัิบชาว
ต่างิชาติที�เดินทางิมายังิปริะเทศไทย	 ส่งิ
ผลให้ภาพริวมเศริษัฐกิจค่อิยๆ	 ฟ้�นตัว	 ผ้่
ปริะกอิบการิกลับมาดำาเนินธุิริกิจและผ้่
บริิโภคอิอิกมาจับจ่ายใช้สอิยเพิ�มขึ่�น	ริวมถึึงิ
เกิดการิเดินทางิและใช้ริถึส่วนบุคคล	ส่งิผล
ดีต่อิธุิริกิจสินเช้�อิจำานำาทะเบยีนริถึและธิรุิกิจ
นายหน้าปริะกันภัย

สำาหรัิบไตริมาส	 1/2565	 บริิษััทฯ	 มีกำาไริ
สุทธิิอิย่่ที�	940	ล้านบาท	เติบโต	18%	จาก
ช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินและส่งิกว่าไตริมาส
ก่อินหน้า	 เน้�อิงิจากความต้อิงิการิสินเช้�อิ
และปริะกันภัยที�เพิ�มขึ่�น	 โดยยอิดปล่อิยสิน
เช้�อิและเบี�ยปริะกันภัยเติบโตในริะดับที�น่า
พอิใจ	 เน้�อิงิจากผลตอิบรัิบที�ดีจากการิให้
ล่กค้าสามาริถึผ่อินจ่ายชำาริะเบี�ยปริะกันภัย
ริถึด้วยเงิินสด	0%	ส่งิสุด	10	งิวด	ส่วนการิ
ทำาแคมเปญสินเช้�อิจำานำาทะเบียนริถึยนต์และ
ริถึกริะบะพร้ิอิมบัตริติดล้อิ	 สามาริถึตอิบ
สนอิงิความตอ้ิงิการิดา้นสินเช้�อิและอิำานวย
ความสะดวกในการิกดเงิินสดจากต้่เอิทีเอ็ิม
ข่อิงิธินาคาริพาณิชย์ชั�นนำาทั�วปริะเทศกว่า	
50,000	 แห่งิทั�วปริะเทศได้เป็นอิย่างิดี	 ส่งิ
ผลให้มียอิดปล่อิยสินเช้�อิในเด้อินมีนาคม	
2565	ทำาสถิึติส่งิสุดใหม่

ข่ณะที�ต้นทุนทางิการิเงิินลดลงิ	 หลังิจาก	
ทริิส	 เริทติ�งิ	ปรัิบเพิ�มอัินดับเคริดิตอิงิค์กริ
และเคริดิตหุ้นก้่

เม้�อิปีที�ผ่านมาและมีความต้อิงิการิจอิงิ
ซ้�อิหุ้นก่้เกินกว่าม่ลค่าที�เสนอิข่าย	 5,000	
ล้านบาท	คุณภาพล่กหนี�และค่าใช้จ่ายด้าน
เคริดิต	(Credit	Cost)	อิย่่ในริะดับที�ดีกว่า
คาด	อัิตริาเอ็ินพีแอิลเพิ�มขึ่�นเล็กน้อิย	และ
ล่กค้าส่วนใหญ่ยังิมีความสามาริถึผ่อิน
ชำาริะที�ดี	 อัิตริาส่วนค่าใช้จ่ายการิดำาเนิน

งิานต่อิริายได้ริวม	 (Cost	 to	 Income)	
ปรัิบตัวลดลงิ

ส่วนความค้บหน้าการิอิอิกบัตริติดล้อิ	ณ	
สิ�นไตริมาส	 1/2565	 ได้อิอิกบัตริไปแล้วก
ว่า	330,000	ใบ	และได้รุิกข่ยายสาข่าเพิ�ม
อีิก	102	แห่งิ	ริวมเป็น	1,388	แห่งิ	จากแผน
งิานปี	 2565	 จะข่ยายสาข่าใหม่ริวม	 300	
แห่งิ	 เพ้�อิตอิบสนอิงิความต้อิงิการิด้านสิน
เช้�อิและปริะกันภัยได้อิย่างิคริอิบคลุมยิ�งิขึ่�น

กริริมการิผ้่จัดการิใหญ่	 TIDLOR	กล่าวว่า	
ภาพริวมความต้อิงิการิสินเช้�อิและปริะกัน
ภัยในไตริมาส	2/2565	มีแนวโน้มที�ดีอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	เน้�อิงิจากการิผ่อินคลายมาตริการิ
ล็อิกดาวน์ทำาให้ผ้่ปริะกอิบการิกลับดำาเนิน
ธุิริกิจมากขึ่�น	 ส่งิผลให้เกิดความต้อิงิการิ
ใช้สินเช้�อิเพ้�อิเสริิมสภาพคล่อิงิหร้ิอิริอิงิรัิบ
การิข่ยายธิรุิกิจ	แม้สถึานการิณ	์COVID-19	
ยังิมีผ้่ติดเช้�อิริายใหม่ในปริะเทศยังิอิย่่ใน
ริะดับส่งิ	แต่อิาการิไมรุ่ินแริงิ	ทำาให้ปริะชาชน
อิอิกมาเดินทางิและทำากิจกริริมเพิ�มขึ่�น	
โดยบริิษััทฯ	 มุ่งิมั�นทำาผลการิดำาเนินงิาน
เติบโตตามเป้าหมาย	 และช่วยลดภาริะแก่ผ้่
ที�ต้อิงิการิเข่้าถึึงิแหล่งิเงิินทุน	 เพ้�อินำาไปใช้
เป็นเงิินทนุหมุนเวียนปริะกอิบกจิการิ	ภายใต้
สถึานการิณ์ปัจจุบันที�ค่าคริอิงิชีพส่งิขึ่�นจาก
กริะทบจากอิตัริาเงิินเฟอ้ิและริาคาพลงัิงิาน
ที�เพิ�มขึ่�นและทริงิตัวอิย่่ในริะดับส่งิ
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ร�ยได้ีโต 12% แต่กำำ�ไรส่่ทธิลดีลง 21% 
จ�กำงว์ดีเดีียว์กัำนปีก่ำอน เหต่ต้นท่นสิ่นค้�

-ค่�ใช้จ่�ยกำ�รขึ้�ยและบริห�รเพิุ่�มข้ึ้�น

TOG	เผยQ1/65

TOG	ริบัอินิสงิค์อิอิเดอิริเ์ลนสเ์พิ�ม	สาเหตจุากการิแพริร่ิะบาดโควดิ-19	ริอิบใหมใ่นจีน	ซึ�งิส่งิผลกริะทบตอ่ิริะบบซพัพลายเชน
โดยตริงิและบริิษััทได้ข่ยายตลาดล่กค้าใหม่เพิ�มเติมต่อิเน้�อิงิในทุกภ่มิภาค

นายธิริณ์	ปริะจักษ์ัธิริริม	ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ไทยอิอิพติคอิล	กรุ๊ิป	จำากัด	(มหาชน)	
หร้ิอิ	TOG	เปิดเผยผลการิดำาเนินการิปริะจำาไตริมาส	1	ข่อิงิปี	2565	บริิษััทฯ	มีริายได้จากการิข่ายสินค้าและบริิการิริวม	
650	ล้านบาท	เพิ�มขึ่�นจากงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อินร้ิอิยละ	12	 โดยผลกำาไริสุทธิิ	76	 ล้านบาท	ลดลงิจากงิวดเดียวกันข่อิงิปี
ก่อินร้ิอิยละ	21	จากการิเพิ�มขึ่�นข่อิงิต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการิข่ายและบริิหาริ

จากสงิคริามรัิสเซีย-ย่เครินส่งิผลกริะทบต่อิเศริษัฐกิจเป็นวงิกว้างิทั�วโลก	 ด้วยต้นทุนพลังิงิานที�ส่งิขึ่�น	 ปัญหาเงิินเฟ้อิ	 และ
การิหยดุชะงัิกข่อิงิห่วงิโซ่อุิปทาน	ดา้น	TOG	นั�นได้รัิบผลกริะทบบางิสว่นจากบริริยากาศการิคา้ข่ายที�เงีิยบเหงิาในสว่นภ่มิภาค
ยุโริป	และริาคาวัตถุึดิบที�เพิ�มขึ่�นจากการิปรัิบริาคานำ�ามันที�ส่งิขึ่�นต่อิเน้�อิงิ

ในช่วงิต้นปี	 TOG	 ได้รัิบอินิสงิค์อิอิเดอิร์ิเลนส์เพิ�มขึ่�นจากกลุ่มล่กค้าที�ไม่สามาริถึสั�งิซ้�อิเลนส์จากจีน	 เน้�อิงิด้วยสถึานการิณ์
แพร่ิริะบาดโควิด-19	ริอิบใหม่	ส่งิผลให้โริงิงิานผลิตต้อิงิปิดทำาการิชั�วคริาว	จนเกิดภาวะข่าดแคลนสินค้าบางิปริะเภทริวมถึึงิ
เลนส์สายตา	อีิกทั�งิข้่อิจำากัดด้านการิข่นส่งิสินค้าในบางิพ้�นที�ซึ�งิกริะทบต่อิริะบบซัพพลายเชนโดยตริงิ

นอิกจากนี�บริิษััทยังิคงิข่ยายตลาดล่กค้าใหม่เพิ�มเติมต่อิเน้�อิงิในทุกภ่มิภาค	โดยเน้นนำาเสนอิกลุ่มผลิตภัณฑ์์เลนส์สายตาเฉพาะ
บุคคลและเลนส์สายตาม่ลค่าเพิ�ม
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บริิษััทหลัักทรัิพย์์จััดการิกองทุน ยู์โอบี 
(ปริะเทศไทย์) จัำากัด (“บลัจั.ยู์โอบี”) แนะ
กริะจัาย์พอร์ิตลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์ทั�ว
โลักในภาวะดอกเบี�ย์ขาข้�น แลัะช่่วย์กริะจัาย์
ความเสีั�ย์งรัิบมือตลัาดหุ�นผัันผัวน เปิดตัว 
“กองทุนเปิด ยู์ไนเต็ด โกลับอลั เริีย์ลัเอ
สัเตท ฟัันด์ ซีีเลัคชั่�น ห�ามขาย์ผูั�ลังทุนริาย์
ย่์อย์ (UGREF-UI)” กองทุนแริกในไทย์ที�
เน�นลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์โดย์ตริงทั�ว
โลัก แลัะกริะจัาย์ไปย์ังอสัังหาริิมทรัิพย์์
ในหลัากหลัาย์รูิปแบบ เพื�อโอกาสัรัิบผัลั
ตอบแทนที�ดีในริะย์ะย์าว พริ�อมเสันอขาย์
หน่วย์ลังทุนครัิ�งแริก 12-23 พฤษัภาคม 
2022 นี� เหมาะสัำาหรัิบผูั�ลังทุนสัถาบันแลัะ
ผูั�ลังทุนริาย์ใหญ่่พิเศษัที�เป็นไปตามเกณฑ์์ 
มูลัค่าขั�นตำ�าการิซืี�อ 500,000 บาท

นางิสาวรัิชดา	 ตั�งิหะรัิฐ	กริริมการิ
ผ้่จัดการิอิาวุโส	 สายพัฒนาธุิริกิจ	
บลจ.	 ย่โอิบี	 (ปริะเทศไทย)	 จำากัด	
เผัย์ว่า “จัากภาพริวมเศริษัฐกิจัโลักใน
ปัจัจุับันยั์งคงเผัชิ่ญ่กับความผัันผัวน โดย์
เฉพาะปัจัจััย์เรืิ�องสัถานการิณ์ความขัดแย์�ง
ริะหว่างรัิสัเซีีย์-ยู์เคริน ซ้ี�งยั์งไม่มีแนวโน�ม
จัะได�ข�อยุ์ติในเร็ิวๆนี� ริวมถ้งตัวเลัขเงินเฟ้ัอ
ที�ปรัิบเพิ�มสูังข้�น ทำาให�ธนาคาริกลัางใน
หลัาย์ปริะเทศปรัิบเพิ�มอัตริาดอกเบี�ย์
นโย์บาย์ อัตริาดอกเบี�ย์พันธบัตริปรัิบเพิ�ม
ข้�นทั�วโลัก จัากปจััจััย์ดังกล่ัาวส่ังผัลัให�ภาพ
ริวมการิลังทุนในตลัาดหุ�นแลัะตริาสัาริหนี�
ทั�วโลักริวมถ้งในไทย์ยั์งคงผัันผัวนในริะย์ะ
สัั�นนี� อย่์างไริก็ตาม ภาย์ใต�สัถานการิณ์
ดังกล่ัาว การิลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์ 
ซ้ี�งถือว่าเป็นหน้�งในสิันทรัิพย์์ทางเลืัอกที�

มีความสััมพันธ์คนลัะทิศทางกับสิันทรัิพย์์
การิลังทนุอื�นๆ แลัะเปน็สิันทรัิพย์์ที�สัามาริถ
เติบโตได�ในภาวะที�ดอกเบี�ย์แลัะเงินเฟ้ัอที�
ปรัิบตัวสูังข้�น ริวมไปถ้งเป็นสิันทรัิพย์์ที�ได�
รัิบปริะโย์ช่น์จัากภาวะเศริษัฐกิจัที�ฟ้ั�นตัว
จัากการิแพร่ิริะบาด Covid-19 ดังนั�น บลัจั.
ยู์โอบี จ้ังแนะนำาเพิ�มนำ�าหนักการิลังทุนใน
อสัังหาริิมทรัิพย์์ทั�วโลัก เพื�อโอกาสัรัิบผัลั
ตอบแทนในภาวะตลัาดปัจัจุับัน”

ในปี 2022 IMF คาดการิณ์ตัวเลัขการิ
เติบโตของเศริษัฐกิจัโลัก GDP อยู่์ที�ริะดับ 
4.4% ในขณะที�ตัวเลัขการิจั�างงานนอก
ภาคเกษัตริของสัหรัิฐฯ เพิ�มข้�น 431,000 
ตำาแหน่งในเดือน มี.ค.แสัดงให�เห็นถ้งภาค
การิจั�างงานที�แข็งแกร่ิง ริวมถ้งตัวเลัข 
CPI ที�เป็น ดัช่นชีี่�วัดเงินเฟ้ัอในสัหรัิฐฯ เพิ�ม
สูังข้�นอยู่์ที�ริะดับ 7.9% ชี่�ให�เห็นถ้งภาวะ
เศริษัฐกิจัในช่่วงที�ผ่ัานมาได�ฟ้ั�นตัวจัากการิ
แพร่ิริะบาดของ Covid-19 แลั�ว ซ้ี�งส่ังผัลั
ดีต่อการิขย์าย์ตัวของอสัังหาริิมทรัิพย์์ที�
เกี�ย์วข�องกับธุริกิจัด�านโลัจิัสัติกส์ัแลัะคลััง
สิันค�า ริวมถ้งแนวโน�มการิปล่ัอย์เช่่าที�อยู่์
อาศัย์ขนาดใหญ่่ (Multi Family) ในหลัาย์
ภูมิภาคกำาลัังเติบโตได�ดี ริวมไปถ้งการิเข�า
สู่ัสัังคมผูั�สูังอายุ์ที�กำาลัังเป็นเมกะเทรินด์ใน
ทั�วโลัก ส่ังผัลัให�เกิดความต�องการิเช่่าที�
อยู่์อาศัย์เพื�อผูั�สูังอายุ์ (Senior House) 
เพิ�มข้�น ปัจัจััย์ดังกล่ัาวส่ังผัลับวกต่อ
การิลังทุนอสัังหาริิมทรัิพย์์ทั�วโลักที�มี
คุณภาพ เนื�องจัากในปัจัจุับันการิลังทุนใน
อสัังหาริิมทรัิพย์์ยั์งคงให�อัตริาผัลัตอบแทน
ที�ดี มี Yield Spread (ส่ัวนต่างอัตริาผัลั
ตอบแทน) สูังกว่าการิลังทุนในตริาสัาริหนี� 

แลัะมีค่าความสััมพันธ์กับสิันทรัิพย์์ปริะเภท
อื�นๆ ที�ค่อนข�างตำ�า ริวมถ้งเป็นสิันทรัิพย์์
ที�สัามาริถสัริ�างกริะแสัเงินสัดจัากการิรัิบ
รูิ�ริาย์ได�จัากค่าเช่่าอย่์างสัมำ�าเสัมอแลัะต่อ
เนื�องในริะย์ะย์าว

นางสัาวรัิช่ดา ตั�งหะรัิฐ กล่ัาวเพิ�มเติม
ว่า “จัากปัจัจััย์สันับสันุนเศริษัฐกิจัที�อยู่์
ในภาวะฟั้�นตัวดังกล่ัาว จ้ังเอื�อความน่า
สันใจัการิลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์ แลัะ
ยั์งเป็นสิันทรัิพย์์ที�เข�ามาช่่วย์บริิหาริความ
เสีั�ย์งแลัะลัดความผัันผัวนของพอร์ิตการิ
ลังทุน พริ�อมเพิ�มโอกาสัได�รัิบผัลัตอบแทน
ที�มีความสัมำ�าเสัมอจัากการิกริะจัาย์การิ
ลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์คุณภาพทั�วโลัก 
โดย์กองทุน UGREF-UI เป็นกองทุนแริกที�
เปิดโอกาสัให�กับนักลังทุนไทย์ สัามาริถเข�า
ลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์ทั�วโลักโดย์ตริง
ผ่ัานกองทุนริวม แลัะเป็นกองทุนที�มีการิก
ริะจัาย์คริอบคลัมุในอสัังหาริิมทริพัย์์หลัาย์
รูิปแบบ เพื�อโอกาสัรัิบผัลัตอบแทนจัากการิ
เติบโตของอสัังหาริิมทรัิพย์์ในทุกธุริกิจั”

บลจ.	ย่โอิบี	แนะลงิทุนในอิสังิหาฯ	
ทั�วโลกกริะจายความเสี�ยงิรัิบม้อิหุ้นผันผวน
-เปิดข่าย	UGREF-UI	วันนี�-23พ.ค.65
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กองทุนเปิด ยู์ไนเต็ด โกลับอลั เรีิย์ลัเอ
สัเตท ฟัันด์ ซีีเลัคชั่�น ห�ามขาย์ผูั�ลังทุน
ริาย์ย์่อย์ (UGREF-UI) ริะดับความ
เสีั�ย์ง 8+ (ความเสีั�ย์งสัูงมากอย์่างมี
นัย์สัำาคัญ่) มีการิป้องกันความเสีั�ย์ง
ด�านอัตริาแลักเปลีั�ย์นไม่น�อย์กว่า 90% 
ของมูลัค่าเงินลังทุนต่างปริะเทศ เน�น
ลังทุนในหนว่ย์ลังทุนของกองทุน UBS 
(Lux) Real Estate Funds Selection 
– Global (GREFS) ( I-96 EUR ACC) 
(กองทุนหลััก) เพีย์งกองทุนเดีย์ว 
โดย์เฉลีั�ย์ในริอบปีบัญ่ชี่ไม่น�อย์กว่า
ริ�อย์ลัะ 80 ของมูลัค่าทรัิพย์์สิันสุัทธิ
ของกองทุน กองทุนหลัักมีการิจััดตั�ง

แลัะบริิหาริจััดการิโดย์ UBS Asset 
Management (Luxembourg) S.A. 
ตั�งแต่ปี 2008 มีมูลัค่าทรัิพย์์สิันสุัทธิ
ภาย์ใต�การิบริิหาริจััดการิมากกว่า 
7,752 ลั�านยู์โริ เป็นหน้�งในผูั�บริิหาริ
กองทุนอสัังหาริิมทรัิพย์์ริาย์ใหญ่่ของ
โลัก มุ่งเน�นการิบริิหาริจััดการิแบบ
เชิ่งรุิก (Active Management) 
เพื�อเพิ�มโอกาสัสัริ�างผัลัตอบแทนที�
สัมำ�าเสัมอจัากริาย์ได�ค่าเช่่าแลัะมูลัค่า
ของสิันทรัิพย์์ที� เพิ�มข้�น มีนโย์บาย์
ลังทุนในอสัังหาริิมทรัิพย์์ที�มีคุณภาพ
ทั�วโลัก โดย์เฉพาะในสัหริัฐอเมริิกา 
แคนาดา ยุ์โริป ญี่�ปุ�นแลัะเอเชี่ย์

ปัจัจัุบันคริอบคลัุมอสัังหาริิมทริัพย์์
ที�หลัากหลัาย์ผั่านการิลังทุนใน 54 
กองทุนทั�วโลัก ซี้�งกองทุนเหลั่านี�จัะไป
ลังทุนในอสัังหาริิมทริัพย์์โดย์ตริงกว่า 
8,120 โคริงการิ แลัะริาย์ได�จัากผูั�เช่่า
ที�มีคุณภาพกว่า 36,099 ริาย์ (ที�มา 
: UBS Asset Management, ณ 
31 ธ.ค. 2021) กริะจัาย์คริอบคลัุมใน
อสังัหาริมิทริพัย์์ในหลัาย์ริปูแบบธรุิกจิั 
ได�แก่ กลุั่มโริงงาน (Industrial) ที�มี
โอกาสัสัริ�างอตัริาผัลัตอบแทน (yield) 

ที�สัูงกว่าอสัังหาริิมทริัพย์์ริูปแบ
บอื�นๆ ริวมไปถง้การิเปลัี�ย์นแปลัง
โคริงสัริ�างตลัาด ทำาให�มคีวามน่า
สันใจัในการิลังทุน กลุั่มอาคาริ
สัำานักงานที�เน�นลังทุนในเมือง
ที�มีอัตริาการิปลั่อย์เช่่าสัูงเป็น
อสัังหาริิมทริัพย์์ที�สัามาริถ

สัริ�างกริะแสัเงินสัดได�ดี กลุั่ม Retail 
โดย์เน�นลังทุนในอพาริ์ตเมนท์, บ�าน
พักคนช่ริา แลัะหอพักนักศ้กษัา ที�มี
คุณภาพแลัะอยู์่ในทำาเลัที�ดี แลัะ กลัุ่ม
ที�อยู์่อาศัย์ (Residential) ลังทุนใน
อสัังหาเช่ิงพาณิช่ย์์ที�มีคุณภาพสัูง 
แลัะอย์ู่ในทำาเลัที�มีโอกาสัเติบโตสัูง มี
โอกาสัเติบโตตามโคริงสัริ�างเศริษัฐกิจั
ที�เปลัี�ย์นแปลังไป

ผัลัการิดำาเนินงานย์�อนหลัังของกอง
ทุน UBS (LUX) Real Estate Funds 
Selection-Global I-12 acc EUR 
สัามาริถสัริ�างอัตริาผัลัตอบแทนย์�อน
หลัังเฉลีั�ย์ 5.54% ต่อปี* โดย์ที�กองทุน 
UBS (LUX) Real Estate Funds 
Selection-Global I-12 acc EUR นี� 
จััดตั�งในวันที� 30 มิถุนาย์น 2008 ซ้ี�ง
ม ีTrack record ย์าวกว่ากองทุนหลััก 
ซ้ี�งได�แก่ UBS (LUX) Real Estate 
Funds Selection-Global I-96 acc 
EUR (กองทุนหลััก) จััดตั�งในวันที� 31 
August 2016 ดังนั�นผัลัการิดำาเนนิงาน
ของ UBS (LUX) Real Estate Funds 
Selection-Global I-12 acc EUR จ้ัง
อาจัไม่ได�สัะท�อนถ้งผัลัการิดำาเนินงาน
ทั�งหมดของกองทุนหลััก (ที�มา UBS 
Asset Management ณ วัน 31 ธ.ค. 
2564) กองทุน UGREF-UI เหมาะ
สัำาหรัิบผูั�ลังทุนสัถาบันแลัะนักผูั�ลังทุน
ริาย์ใหญ่่พิเศษัที�เป็นไปตามเกณฑ์์ 
มูลัค่าขั�นตำ�าการิซืี�อ 500,000 บาท

บลจ.	ย่โอิบี	แนะลงิทุนในอิสังิหาฯ	
ทั�วโลกกริะจายความเสี�ยงิรัิบม้อิหุ้นผันผวน
-เปิดข่าย	UGREF-UI	วันนี�-23พ.ค.65
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ก.ลั.ต. เปดิรัิบฟัังความคิดเห็นเกี�ย์วกบัการิปริบัปรุิงหลัักเกณฑ์์เกี�ย์วกบัการิจัำาหนา่ย์หุ�นที�ซืี�อคืนให�แก่ผูั�ถือหุ�นเดิมตาม
สััดส่ัวน (RO) แลัะกริริมการิหรืิอพนักงาน (ESOP) โดย์ไม่ต�องยื์�นแบบแสัดงริาย์การิข�อมูลัการิเสันอขาย์หลัักทรัิพย์์ 
(แบบ filing) ก่อนการิเสันอขาย์ เพื�อให�การิจัำาหน่าย์หุ�นซืี�อคืนเป็นไปอย่์างมีปริะสิัทธิภาพแลัะมีต�นทุนที�เหมาะสัม

ในปัจัจุับันบริิษััทมหาช่นจัำากัดมีทางเลืัอกเพิ�มเติมในการิจัำาหน่าย์หุ�นที�ซืี�อคืน นอกเหนือจัากการิให�จัำาหน่าย์ในกริะดาน
หลัักของตลัาดหลัักทรัิพย์์แห่งปริะเทศไทย์แลัะเสันอขาย์ต่อปริะช่าช่นเป็นการิทั�วไป โดย์สัามาริถจัำาหน่าย์ให�แก่ผูั�ถือ
หุ�นของบริิษััทตามสััดส่ัวนการิถือหุ�น (RO) แลัะการิเสันอขาย์ต่อกริริมการิหรืิอพนักงานของบริิษััท (ESOP) ได�ด�วย์ 

สัำานักงานคณะกริริมการิกำากับหลัักทรัิพย์์แลัะตลัาดหลัักทรัิพย์์ (ก.ลั.ต.) จ้ังมีแนวคิดจัะปรัิบปรุิงหลัักเกณฑ์์เกี�ย์วกับ
การิจัำาหน่าย์หุ�นที�ซืี�อคืนซ้ี�งเป็นหุ�นเดิมกริณี RO แลัะ ESOP ของบริิษััทมหาช่นจัำากัด ตามที�คณะกริริมการิกำากับหลััก
ทรัิพย์์แลัะตลัาดหลัักทรัิพย์์ (คณะกริริมการิ ก.ลั.ต.) มีมติเห็นช่อบในการิปริะชุ่ม ครัิ�งที� 4/2565 เมื�อวันที� 7 เมษัาย์น 
2565 โดย์ให�ย์กเว�นการิยื์�นแบบ filing ต่อสัำานักงาน ก.ลั.ต. ก่อนการิเสันอขาย์ 

เพ้�อิให้การิจำาหน่ายหุ้นซ้�อิค้นเป็นไปอิย่างิมีปริะสิทธิิภาพและมีต้นทุนที�เหมาะสม	
มีริายละเอีิยดสรุิป	ดังินี�

(1) สัำาหริับการิจัำาหน่าย์หุ�นที�ซืี�อคืนโดย์วิธีเสันอขาย์ให�แก่ RO ซ้ี�งมีหลัักการิในทำานองที�คลั�าย์กับการิกำากับดูแลัหุ�น
ออกใหม่ที�เสันอขาย์หุ�นแก่กลุ่ัมบุคคลัปริะเภทเดีย์วกัน ที�ไม่ได�กำาหนดให�ต�องยื์�น filing

(2) สัำาหริบัการิจัำาหนา่ย์หุ�นที�ซืี�อคืนโดย์วิธีเสันอขาย์ให�แก่ ESOP หากเปน็ไปตามหลัักเกณฑ์์แลัะเงื�อนไขที� ก.ลั.ต. กำาหนด 
เช่่น หากเสันอขาย์ที�ริาคาตลัาดไม่ต�องขออนุมัติจัากที�ปริะชุ่มผูั�ถือหุ�น หากเสันอขาย์ที�ตำ�ากว่าตลัาด ต�องได�รัิบอนุมัติ
จัากที�ปริะชุ่มผูั�ถือหุ�น แลัะกำาหนดให�ต�องไม่มีผูั�ถือหุ�นคัดค�านเกินริ�อย์ลัะ 10 เป็นต�น 

ทั�งนี� ก.ลั.ต. ได�เผัย์แพร่ิเอกสัาริริับฟัังความคิดเห็นเกี�ย์วกับการิปริับปรุิงหลัักเกณฑ์์ดังกล่ัาวไว�ที�เว็บไซีต์ ก.ลั.ต. 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=803  ผูั�ที�เกี�ย์วข�องแลัะผูั�สันใจัสัามาริถแสัดงความ
คิดเห็นได�ที�เว็บไซีต์ หรืิอทาง e-mail : corporat@sec.or.th จันถ้งวันที� 10 มิถุนาย์น 2565

ก.ล.ต.	เตรีิยมยกเว้นการิย้�นแบบ	filing	

กริณีการิจำาหน่ายหุ้นที�ซ้�อิค้นให้แก่ผ้่ถ้ึอิหุ้นเดิมตามสัดส่วน	(RO)	

และกริริมการิหร้ิอิพนักงิาน	(ESOP)"
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อิินไซด์	Business
"ซิตี�แบงิก์"	ได้รัิบการิเชิดช่เกียริติ	

"อิงิค์กริความเสมอิภาค"

พีทีที	สเตชั�น	ร่ิวมเติมเต็มความสุข่ให้พี�วิน	
เข้่าร่ิวมโคริงิการิบริริเทาผลกริะทบริาคานำ�ามัน
กลุ่มเบนซิน	รัิบสิทธิิค่านำ�ามันเด้อินละ	250	บาท

เอิพี	ไทยแลนด์	Repurpose	for	Community	
วันนี�เพ้�อิอินาคตวันข้่างิหน้า	มอิบกริะจกโค้งิจาก
งิานนิทริริศการิ	สนับสนุนชีวิตดีๆ	ให้สังิคมไทย

ตลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศไทย
	"ชวนเยี�ยมชมบ่ธิตลาดหลักทรัิพย์ฯ

	ในงิาน	Money	Expo	2022"
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สรุิปม่ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม่ลค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม่ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม่ลค่าการิซ้�อิข่าย
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