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SISBSISB ป้ั้�มรายได้้ Q1/65ป้ั้�มรายได้้ Q1/65

ม่�นใจท่ั้�งปีั้เข้้าเป้ั้า 15-20%ม่�นใจท่ั้�งปีั้เข้้าเป้ั้า 15-20%
โต 16.6%โต 16.6%

อ่านต่อหน้า 2

HENGHENG
HENG โชว์์พอร์ต์สินิเช่�อ

ไตร์มาสิ 1/2565 

โตตามแผน หนุนร์ายได้้ร์ว์ม

ขยายตัว์ 28% เร์ง่เดิ้นหน้า

ผดุ้สิาขาใหค้ร์บ 638 สิาขา

แล้้ว์เสิร์จ็ พ.ค.น้� 

3
อ่านต่อหน้า 4

"QTC" เสิริ์ฟ์ข่าว์ด้ ้โค้งแร์ก กว์าด้ร์ายได้้ร์ว์ม  248 ล้้านบาท  

จ่อคิกออฟโปร์เจ็คต์ Smart EV Charger Wallbox 
– EV Charging Station Q3 น้�

ปล้ื้�มพอร์์ตสิินเช้ื่�อโค้้งแร์กโตตามเป้าปล้ื้�มพอร์์ตสิินเช้ื่�อโค้้งแร์กโตตามเป้า
ดัันร์ายได้ั-กำาไร์พ่�งสิวยดัันร์ายได้ั-กำาไร์พ่�งสิวย

QTCQTCรุกรุก
Smart EV ChargerSmart EV Charger

เต็มสูิบเต็มสูิบ

3
อ่านต่อหน้า 6

SISB เข้าสิ่โ่หมด้เติบโตร์อบใหมห่ลั้งเปิด้เร์ย้นตามปกติ

พร์อ้มล้ยุเปิด้โร์งเร์ย้นนานาชาติ 2 แหง่ภายในปี 66 

ตั�งเป้า 5 ปี ยอด้นักเร์ย้นเพิ�มเป็น 4,250 คน

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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HENG โชว์์พอร์ต์สิินเช่�อไตร์มาสิ 1/2565 โต
ตามแผน หนุนร์ายได้้ร์ว์มขยายตัว์ 28% เร์ง่
เดิ้นหน้าผุด้สิาขาให้คร์บ 638 สิาขาแล้้ว์เสิร็์จ 
พ.ค.น้� ดั้นปี ี65 เติบโตตามเปีา้ พร้์อมจับมอ่
เพาเว์อร์บ์าย เพิ�มชอ่งทางชำาร์ะค่าสิินค้ารู์ปี
แบบการ์ผอ่น 

'บมจ. เฮงลิ้สิซิ่ิ�ง แอนด์้ แคปีปีิตอล้' หร์่อ 
HENG หน่�งในผู้ด้ำาเนินธุุร์กิจให้บร์ิการ์สิิน
เช่�อร์ายใหญ่ข่องปีร์ะเทศไทย ภายใต้แบร์นด์้ 
'เฮงลิ้สิซิ่ิ�ง' เผยผล้การ์ด้ำาเนินงานไตร์มาสิ 
1/2565 ทำาร์ายได้้ร์ว์ม 461 ล้้านบาท เพิ�ม
ข่�น 28% ร์ะบุพอร์ต์สินิเช่�อจำานำาทะเบย้นร์ถ
แล้ะสิินเช่�อเช่าซิ่่�อเติบโตเด่้น หลั้งเร์่งขยาย
สิาขาเพิ�มโอกาสิการ์เข้าถ่งแหล่้งเงินทุนให้
แก่ลู้กค้าท้องถิ�น แล้ะม้คว์ามสัิมพันธ์ุท้�ด้้กับ
พันธุมิตร์เต็นท์ร์ถม่อสิองอย่างเหน้ยว์แน่น 
หนุนพอร์์ตขยายตัว์ได้้ตามเป้ีา ขณะท้�กำาไร์
สิทุธิุ 67 ล้้านบาท เติบโต 9% เหตุตั�งสิำาร์อง
สิ่ว์นเพิ�ม (Management Overlay) เพ่�อ
บร์หิาร์คว์ามเส้ิ�ยงจากคว์ามไมแ่นน่อน พร์อ้ม
มั�นใจในปีีน้�ปีี 65 เติบโตตามแผน ล่้าสิุด้จับ
ม่อกับ เพาเว์อร์บ์าย ในเคร์่อเซิ่น็ทร์ัล้ ร์้เทล้ 

เพิ�มชอ่งทางในการ์ชำาร์ะค่าสินิค้าในรู์ปีแบบ
การ์ผอ่น 

 นางสุุธารทั้ิพย์ พิสิุฐบ่ัณฑููรย์ 
ปั้ระธานเจ้าหน้าท้ั้�บัริหาร บัริษ่ัทั้ เฮง
ลิิสุซิิ่�ง แอนด์้ แคปั้ปิั้ตอลิ จำาก่ด้ 
(มหาชน) หรือ HENG หน่� งในผู้
ด้ำาเนินธุุร์กิจให้บร์ิการ์สิินเช่�อร์ายใหญ่่ของ
ปีร์ะเทศไทยภายใต้แบร์นด์้ 'เฮงลิ้สิซิ่ิ�ง' เปีิด้
เผยถ่งภาพร์ว์มผล้การ์ด้ำาเนนิงานในไตร์มาสิ 
1/2565 (มกร์าคม-ม้นาคม) บร์ษัิัทฯ ยงัร์กัษัา
อัตร์าการ์เติบโตได้้ด้้อยา่งต่อเน่�อง สิะท้อนถ่ง
ศักยภาพการ์ด้ำาเนินธุุร์กิจให้บร์ิการ์สิินเช่�อ
เพ่�อสิร์้างโอกาสิการ์เข้าถ่งแหล่้งเงินทุนแก่
ล้กูค้าทุกพ่�นท้� ทำาให ้HENG ขยายพอร์ต์สินิ
เช่�อร์ว์มเพิ�มเปีน็ 9,800 ล้้านบาท หร์อ่ขยาย
ตัว์ 7% หากเท้ยบ ณ สิิ�นปี ี2564 โด้ยมร้์าย
ได้้ร์ว์มอยูท้่� 461 ล้้านบาท เพิ�มข่�น 28% เม่�อ
เท้ยบกับช่ว์งเด้้ยว์กันของปีีก่อน ซิ่่�งม้ปีัจจัย
มาจากพอร์์ตกลุ้่มสิินเช่�อท้�ม้หลั้กปีร์ะกันยัง
ขยายตัว์ได้้ด้้ 7% โด้ยผลิ้ตภัณฑ์์สิินเช่�อเช่า
ซิ่่� อสิำาหร์ับลู้กค้าร์ายย่อยท้�ต้องการ์ซ่ิ่�อร์ถ
มอ่สิองเติบโต 5% คิด้เปีน็ 5,763 ล้้านบาท 

แล้ะพอร์์ตสิินเช่�อจำานำาทะเบ้ยนร์ถเติบโต
ถ่ง 12% หร์่อคิด้เปี็น 3,280 ล้้านบาท ซิ่่�ง
สิอด้คล้้องกับกล้ยุทธุข์องบร์ษัิัทฯ ท้�ต้องการ์
ขยายสัิด้สิ่ว์นพอร์์ตสิินเช่�อจำานำาทะเบ้ยนร์ถ
ใหเ้พิ�มข่�น 

คว์ามสิำาเร็์จดั้งกล่้าว์มาจากข้ด้คว์ามสิามาร์ถ
การ์แข่งขันในด้้านการ์ให้บร์ิการ์สิินเช่�อของ 
'เฮงลิ้สิซิ่ิ�ง' เพิ�มข่�น หลั้งบริ์ษััทฯ ได้้เดิ้นหน้า
ขยายสิาขาการ์ใหบ้ร์กิาร์แก่ล้กูค้าเพิ�มข่�นอ้ก 
88 สิาขา สิง่ผล้ให ้ณ ไตร์มาสิแร์ก มส้ิาขาร์ว์ม 
617 แหง่ แล้ะมเ้คร์อ่ข่ายพันธุมิตร์ผูป้ีร์ะกอบ
การ์เต็นท์ร์ถม่อสิองได้้ช่ว์ยสินับสินุนการ์
ด้ำาเนนิงานของบร์ษัิัทฯ 

อย่างไร์ก็ตาม ด้้ว์ยสิถานการ์ณ์คว์ามไม่
แน่นอนของเศร์ษัฐกิจในช่ว์งต้นปีีท้�ม้การ์
แพร์ร่์ะบาด้ของโควิ์ด้-19 แล้ะปีจัจัยเงินเฟ้อ้
ท้�ปีร์ับตัว์สิูงข่�นอย่างร์ว์ด้เร์็ว์ซิ่่�งนับเปี็นอ้ก
หน่�งคว์ามเสิ้�ยงทางธุุร์กิจ บริ์ษััทฯ จ่งตั�ง
สิำาร์องล้กูหน้�สินิเช่�อสิว่์นเพิ�ม (Management 
Overlay) เพ่�อร์องรั์บคว์ามเสิ้�ยงทางเคร์ดิ้ตท้�
อาจสิ่งผล้กร์ะทบต่อการ์ด้ำาเนินงาน ทำาให้ม้
กำาไร์สิทุธุทิำาได้้ 67 ล้้านบาท เพิ�มข่�น 9% 
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สิว่์นแนว์โนม้การ์ด้ำาเนินงานในช่ว์งท้�เหล่้อของปี ี2565 นั�น บร์ษัิัทฯ มั�นใจว่์าร์ายได้้ร์ว์มจะขยายตัว์ต่อเน่�องหลั้งพอร์ต์สินิเช่�อเติบโตตามแผน 
ร์ว์มถ่งแผนขยายสิาขาใหม ่ๆ  จะคร์บ 638 สิาขา ภายในเด่้อนพฤษัภาคมน้� ซิ่่�งทำาใหค้ว์ามสิามาร์ถในการ์ใหบ้ริ์การ์สิินเช่�อแก่ล้กูค้าคร์อบคลุ้ม
เปี็นว์งกว้์างมากข่�น แล้ะการ์นำาเทคโนโล้ย้พิสิูจน์ย่นยันตัว์ตน หร์่อ e-KYC ชว่์ยพิจาร์ณาสิินเช่�อท้�เหมาะสิม ร์ว์ด้เร์็ว์ ด้้ว์ยต้นทุนให้บร์ิการ์ท้�
ล้ด้ล้ง จะเพิ�มศักยภาพการ์คว์บคุมแล้ะบร์ิหาร์จัด้การ์คุณภาพลู้กหน้�ได้้ด้้ข่�น เพ่�อร์องร์ับแผนกล้ยุทธุ์การ์ขยายพอร์์ตสิินเช่�อผ่านคว์ามร์่ว์ม
ม่อกับพันธุมิตร์เพิ�มเติม ตล้อด้จนการ์ให้คว์ามสิำาคัญ่กับการ์จัด้เก็บหน้�ให้ม้ปีร์ะสิิทธุิภาพ คว์บคู่กับการ์ให้คว์ามชว่์ยเหล่้อลู้กหน้�ท้�ไมม่้คว์าม
สิามาร์ถผอ่นชำาร์ะ เพ่�อปีร์ับโคร์งสิร์้างทางการ์เงินโด้ยย่ด้หน้�หร์่อล้ด้เงินผอ่นต่องว์ด้ จ่งมั�นใจว่์าหน้�ท้�ไมก่่อให้เกิด้ร์ายได้้ หร์่อ NPLs จะปีร์ับ
ตัว์ล้ด้ล้งเหล่้อ 3.1% ตามแผนท้�ว์างไว้์ 

ล่้าสิดุ้ บร์ษัิัทฯ ได้้จับมอ่กับ เพาเว์อร์์บาย ในเคร์อ่เซ็ิ่นทร์ลั้ ร์เ้ทล้ ซิ่่�งเปีน็ผูน้ำาธุุร์กิจศนูย์ร์ว์มเคร์่�องใชไ้ฟ้ฟ้้า สินิค้าไอท้ แล้ะอุปีกร์ณอิ์เล็้กทร์อนกิสิ์ 
ท้�ใหญ่ท้่�สิุด้ คร์บ จบ ในท้�เด้้ยว์ เพิ�มชอ่งทางในการ์ชำาร์ะค่าสิินค้าในรู์ปีแบบการ์ผอ่น เพ่�อเพิ�มทางเล่้อกใหม ่แล้ะอำานว์ยคว์ามสิะด้ว์กให้กับ
ล้กูค้าท้�ต้องการ์ซิ่่�อเคร์่�องใชไ้ฟ้ฟ้า้ โด้ยเนน้ฐานล้กูค้าในต่างจังหวั์ด้ ซิ่่�งปีจัจุบนัล้กูค้าท้�สินใจสิามาร์ถใชบ้ร์กิาร์ได้้ท้� เพาเว์อร์บ์าย 4 สิาขา แล้ะ 
โก!เพาเว์อร์์ โด้ย เพาเว์อร์์บาย 7 สิาขา ร์ว์มทั�งหมด้ 11 สิาขา พร์้อมม้แผนท้�จะขยายพ่�นท้�การ์ให้บร์ิการ์สิินเช่�อสิว่์นบุคคล้เพิ�มอ้กอยา่งต่อ
เน่�อง ให้คร์อบคลุ้มทั�ว์ปีร์ะเทศ 
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"QTC" เสิริ์ฟ์้ขา่ว์ด้้ โค้งแร์ก กว์าด้ร์ายได้้ร์ว์ม  
248 ล้้านบาท  จ่อคิกออฟ้โปีร์เจ็คต์ Smart 
EV Charger Wallbox – EV Charging 
Station Q3 น้�

บมจ. คิว์ท้ซิ่ ้เอนเนอร์ย์้� ("QTC") โชว์์ผล้งาน
ไตร์มาสิ 1/2565 โกยร์ายได้้ร์ว์ม 248.20 
ล้้านบาท เพิ�มข่�น 6.17 % เม่� อเท้ยบกับ 
YOY แล้ะม้กำาไร์สุิทธุิ 14.91 ล้้านบาท ทั�งน้�
เปี็นผล้จากการ์ปีรั์บตัว์เพิ�มข่�นของยอด้ขาย
หม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้า - ธุุร์กิจเทร์ด้ดิ้�ง ท้�ม้คว์าม
ต้องการ์ต่อเน่�อง ด้้าน CEO "พลู้พพิฒัน ์ตัน
ธุนสินิ" สิง่ซิ่กิคว์ามต้องการ์หม้อแปีล้งไฟ้ฟ้า้
ไตร์มาสิ 2 ฟ้้� น ล่้าสิดุ้ตนุ Backlog ร์ว์ม 400 
ล้้านบาท จ่อทยอยรั์บรู์้ร์ายได้้ปีีน้�ทั�งหมด้ 
หนุนเปี้าร์ายได้้ปีีน้�แตะ 1,200 ล้้านบาท 
เตร์้ยมลุ้ย ปีร์ะมูล้งานการ์ไฟ้ฟ้้านคร์หล้ว์ง 
แล้ะการ์ไฟ้ฟ้า้สิว่์นภมูภิาค ร์ว์ม 3,000 ล้้าน
บาทในปีีน้� พร์้อมเดิ้นเกมรุ์ก Smart EV 
Charger แบร์นด์้ "Wallbox"  - EV Charging 
4 สิถานใ้นไตร์มาสิ 3/2565  

บร์ิษััท คิว์ท้ซ้ิ่ เอนเนอร์์ย้� จำากัด้ (มหาชน) 
หร่์อ QTC ผู้ผลิ้ตจัด้จำาหน่ายแล้ะให้บร์ิการ์
หม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้า แจ้งตล้าด้หลั้กทรั์พย์

แห่งปีร์ะเทศไทย ถ่งผล้ปีร์ะกอบการ์งว์ด้
ไตร์มาสิ 1/2565 สิิ�นสิุด้วั์นท้� 31 ม้นาคม 
2565 ว่์า บร์ษัิัทฯ มร้์ายได้้ร์ว์ม เท่ากับ 248 
ล้้านบาท เพิ�มข่�น 6.17% เม่�อเท้ยบกับช่ว์ง
เด้้ยว์กันของปีีก่อน (YoY) โด้ยแบ่งเป็ีนร์าย
ได้้ธุุร์กิจหม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้า แล้ะงานด้้านบริ์การ์ 
232.26 ล้้านบาท เพิ�มข่�น 22 % เม่�อเท้ยบ
กับปีีท้�ผ่านมา แล้ะร์ายได้้จากธุุร์กิจเทร์ด้ดิ้�ง 
ภายใต้การ์เปี็นตัว์แทนจำาหน่ายโซิ่ล้าร์์เซิ่ล้ล์้
ใหกั้บ LONGI Solar การ์จำาหนา่ยผลิ้ตภัณฑ์์ 
Huawei Solar Inverter แล้ะ Solar Inverter 
ของ SUNGROW  40  ล้้านบาท ขณะท้�ร์ายได้้
จากการ์จำาหนา่ยกร์ะแสิไฟ้ฟ้้าของ บร์ษัิัท คิว์
โซิ่ล้าร์ ์1 จำากัด้ ขนาด้ 8.6 MW อยูท้่� 11.56 
ล้้านบาท  สิง่ผล้ให้บริ์ษััทฯ มก้ำาไร์สุิทธิุ 14.91 
ล้้านบาท

ทั�งน้� ปีัจจัยหนุนท้�ทำาให้บร์ิษััทฯ สิามาร์ถ
ร์ักษัาร์ะดั้บการ์เติบโตของร์ายได้้เปี็นอย่าง
ด้้ เน่�องจากบริ์ษััทฯ มก้าร์บร์หิาร์ต้นทนุแล้ะ
คว์บคุมคว์ามเสิ้�ยงภายใต้สิถานการ์ณ์โควิ์ด้-
19 ได้้อยา่งมป้ีร์ะสิทิธุภิาพ แม้ว่์าจะปีร์ะสิบ
ปีัญ่หาเร่์�องการ์ขนส่ิงของภาคอุตสิาหกร์ร์ม
ในช่ว์งท้�ผ่านมา ซิ่่�งทำาให้การ์สิ่งออกไปีต่าง
ปีร์ะเทศมก้าร์ชะล้อตัว์ล้ง แล้ะสิง่ผล้กร์ะทบ

ต่อภาพร์ว์มของกำาไร์ในไตร์มาสิน้�ปีร์บัตัว์ล้ด้
ล้งเล็้กน้อย ด้้านธุุร์กิจเทร์ด้ดิ้�งนั�น บริ์ษััทฯ 
ยังคงเดิ้นเกมกล้ยุทธุ์ทางการ์ตล้าด้อย่างต่อ
เน่�อง เพ่�อเขา้ถ่งกลุ้่มล้กูค้ามากยิ�งข่�น

 นายพู ลิ พิ พ่ฒน์  ต่นธนสุิ น 
ปั้ระธานเจ้าหน้าท้ั้�บัริหาร บัริษ่ัทั้ 
คิวท้ั้ซ้ิ่ เอนเนอร์ย้� จำาก่ด้ (มหาชน) 
หรือ "QTC" เปีดิ้เผยว่์า บร์ษัิัทฯ ยงัคงว์าง
กล้ยุทธุใ์นการ์สิร้์างโอกาสิการ์ล้งทุน เพ่�อการ์
เติบโตอยา่งต่อเน่�อง พร้์อมทั�งมองว่์าไตร์มาสิ 
2/2565 ภาพร์ว์มเศร์ษัฐกิจจะเริ์�มกลั้บมาฟ้้� น
ตัว์ หลั้งจากสิถานการ์ณ์โควิ์ด้-19 ในปีร์ะเทศ
คล้้�คล้ายในทิศทางท้�ด้้ข่�น ปีร์ะกอบกับภาค
ร์ฐับาล้เปีดิ้ปีร์ะเทศร์บันกัท่องเท้�ยว์

สิ่งผล้ให้ภาคการ์ท่องเท้�ยว์กลั้บมาค่กคักอ้ก
ครั์�ง กิจกร์ร์มทางด้้านเศร์ษัฐกิจ แล้ะการ์
ล้งทนุโคร์งการ์ต่างๆจะทยอยกลั้บมาด้ำาเนนิ
สิูภ่าว์ะปีกติ จากปีจัจัยดั้งกล่้าว์สิง่ผล้บว์กต่อ 
QTC ในทางอ้อม เน่�องจากคว์ามต้องการ์ใช้
หม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้าจะเพิ�มข่�นตามการ์ฟ้้� นตัว์
ของเศร์ษัฐกิจ
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บร์ิษััทฯ ม้คว์ามพร้์อมสิำาหรั์บการ์ร์องรั์บ
คว์ามต้องการ์ใช้ท้�จะเกิด้ข่�น พร์้อมเร์่ง
เดิ้นหน้าขยายธุุร์กิจเพ่�อสิร้์างการ์เติบโต
อย่างยั�งย่น หร์่อ Superior Long-term 
Performance แบบเชงิรุ์ก ภายใต้กล้ยุทธ์ุ
การ์สิร์า้งมลู้ค่าเพิ�ม 3 ธุุร์กิจหลั้ก ปีร์ะกอบ
ด้้ว์ย

1. ธุุร์กิจหม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้า  QTC เตร์้ยม
แผนการ์เขา้ปีร์ะมลู้งานของการ์ไฟ้ฟ้า้ส่ิว์น
ภมูภิาค (กฟ้ภ.) แล้ะ การ์ไฟ้ฟ้า้นคร์หล้ว์ง 
(กฟ้น.) มูล้ค่าร์ว์ม 3,000 ล้้านบาท ซิ่่�ง
บร์ิษััทฯ คาด้ว่์าจะม้โอกาสิได้้งานดั้งกล่้าว์ 
ปีร์ะมาณ 300 ล้้านบาท หร์อ่ปีร์ะมาณ 10 
% ของมูล้ค่างานโด้ยร์ว์ม ล่้าสิุด้ บจ. คิว์ 
โซิ่ล้าร์์1 ซิ่่�งเป็ีนบริ์ษััทย่อยในเคร์่อแล้ะ
เปี็นตัว์แทนจำาหน่ายหม้อแปีล้งไฟ้ฟ้้าขอ
งบร์ษัิัทฯ ได้้คว้์างานจาก กฟ้ภ. มลู้ค่าร์ว์ม 
155 ล้้านบาท โด้ยจะทยอยส่ิงมอบได้้ตั�งแต่
ไตร์มาสิ 2/2565 เป็ีนต้นไปี

2.ธุุร์กิจเทร์ด้ดิ้�ง ภายใต้การ์เปี็นตัว์แทน
จำาหน่ายโซิ่ล้าร์์เซิ่ล้ล์้ให้กับ LONGI Solar 

การ์จำาหน่ายผลิ้ตภัณฑ์์ Huawei Solar 
Inverter แล้ะ Solar Inverter ของ 
SUNGROW โด้ยบร์ิษััทฯ ยังทำาการ์ตล้าด้
เชิงรุ์กต่อเน่�อง เพ่�อยกร์ะดั้บการ์ให้บร์กิาร์
แล้ะเข้าถ่งกลุ้่มลู้กค้าได้้หล้ากหล้าย ล่้า
สิุด้บร์ิษััทฯ ได้้จับม่อกับการ์ไฟ้ฟ้้าฝ่่าย
ผลิ้ตแห่งปีร์ะเทศไทย (กฟ้ผ.) ในการ์เป็ีน 
Distribution Partner ของอุปีกร์ณ์ชาร์์จ
ร์ถยนต์ไฟ้ฟ้้าอัจฉริ์ยะขนาด้เล็้กสิำาหรั์บ
ท้�อยู่อาศัย (Smart EV Charger) ภายใต้
แบร์นด์้ "Wallbox" จากปีร์ะเทศสิเปีน ซิ่่�ง
ปีัจจุบัน ได้้ม้การ์ทำาการ์ตล้าด้ไปีแล้้ว์บาง
สิว่์น แล้ะคาด้ว่์าจะเร์ิ�มเหน็การ์จำาหนา่ยใน
ไตร์มาสิ 3/2565

3.ธุุร์กิจสิถานอั้ด้ปีร์ะจุไฟ้ฟ้า้ (EV Charging 
Station) ภายใต้การ์ล้งทุนร์ว่์มกับ บมจ. ยู
เอซิ่้ โกล้บอล้ (UAC) ภายใต้ "พ้พ้ดั้บบลิ้ว์
อ้"(PPWE) นั�น ขณะน้�อยูร่์ะหว่์างด้ำาเนนิการ์
ล้งทุนสิร้์างในเฟ้สิแร์ก จำานว์น 4 สิถาน ้หร์อ่ 
12 หวั์จ่าย ปีร์ะกอบด้้ว์ย กรุ์งเทพมหานคร์ 
1 แห่ง จังหวั์ด้นคร์ร์าชสิ้มา 2 แห่ง แล้ะ
จังหวั์ด้จันทบุร์้ 1 แห่ง โด้ยใช้เงินล้งทุน
ปีร์ะมาณ 10 ล้้านบาท แล้ะคาด้ว่์าจะ

สิามาร์ถเปิีด้ให้บร์ิการ์ได้้ภายในไตร์มาสิ 
3/2565 พร์อ้มร์บัรู์ร้์ายได้้เข้ามาทันท้  

ปีร์ะธุานเจ้าหน้าท้�บริ์หาร์ QTC กล่้าว์ทิ�ง
ท้ายว่์า นอกจากยุทธุศาสิตร์์หลั้กในการ์
สิร์้างการ์เติบโตอย่างยั�งย่นแล้้ว์ บร์ิษััทฯ 
ได้้ศ่กษัาเพ่�อต่อยอด้การ์ล้งทุนในธุุร์กิจท้�
เก้�ยว์เน่�องกับธุุร์กิจหลั้กของบร์ิษััทฯ เพ่�อ
ตอกยำาสิู่การ์ก้าว์เปี็นผู้นำา "ด้้านพลั้งงาน" 
ให้สิอด้คล้้องกับนโยบายบริ์ษััทฯ ในการ์
สิร์้างอัตร์าการ์เติบโตเฉล้้�ยแต่ล้ะปีีให้เพิ�ม
ข่�นอย่างต่อเน่�อง โด้ยในปีี 2565 น้� QTC 
ตั�งเปี้าการ์เติบโตของร์ายได้้ร์ว์มท้�ร์ะดั้บ 
1,200 ล้้านบาท จากปีจัจุบนับร์ษัิัทฯ ม้ยอด้
มูล้ค่างานในม่อ (Backlog) ท้�ร์อร์ับรู์้ร์าย
ได้้ ณ สิิ�นไตร์มาสิแร์กแล้้ว์จำานว์น 400 
ล้้านบาท แล้ะยังไม่ร์ว์มงานใหม่ๆ อย่าง
การ์จำาหนา่ย Smart EV Charger ภายใต้
แบร์นด์้ "Wallbox" ท้�คาด้ว่์าจะม้ร์ายได้้เขา้
มาในช่ว์งท้�เหล่้อของปีีน้� แล้ะร์ายได้้จาก
ธุุร์กิจ EV Charging Station ท้�จะเปีดิ้เฟ้สิ
แร์ก 4 แหง่ในไตร์มาสิ 3/2565
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SISB เขา้สิูโ่หมด้เติบโตร์อบใหมห่ลั้งเปีดิ้
เร้์ยนตามปีกติพร้์อมลุ้ยเปีิด้โร์งเร์้ยน
นานาชาติ 2 แหง่ภายในปี ี66 ตั�งเปีา้ 5 
ปี ียอด้นักเร์ย้นเพิ�มเปีน็ 4,250 คน ผลั้ก
ดั้นผล้งานโตต่อเน่�อง

SISB เข้าสิูโ่หมด้เติบโตร์อบใหม ่เน่�องจาก
ปีีน้�สิามาร์ถเปีิด้ทำาการ์เร์้ยนแล้ะสิอนได้้
ตามปีกติ ผู้บร์ิหาร์ "ยิว์ ฮอค โคว์" ว์าง
เป้ีา 5 ปีี นักเร์้ยนเพิ�มเปี็น 4,250 คน
พร์้อมปีร์ะเมินร์ายได้้ปีี 65 เติบโต 15-
20% สิว่์นคว์ามค่บหนา้การ์เปิีด้โร์งเร้์ยน
นานาชาติ 2 แห่งท้�นนทบุร์้แล้ะร์ะยอง 
มั�นใจเปีดิ้ด้ำาเนินการ์ได้้ภายในปี ี66 ตาม
แผนท้�ว์างไว้์

 นายยิว ฮอค โคว ปั้ระธาน
เจ้าหน้าท้ั้�บัริหาร บัริษ่ัทั้ เอสุไอ
เอสุบ้ั จำาก่ด้ (มหาชน) (SISB) 
เปีิด้เผยว่์า ผล้การ์ด้ำาเนินงานไตร์มาสิ 
1/65 (สิิ�นสิดุ้วั์นท้� 31 มน้าคม 2565) กลุ้ม่
บร์ิษััทฯม้ร์ายได้้ร์ว์ม 288.30 ล้้านบาท 

เพิ�มข่�น 16.6% เท้ยบงว์ด้ไตร์มาสิ 4/64 
มร้์ายได้้ร์ว์ม 247.34 ล้้านบาท

สิาเหตุสิำาคัญ่ท้�ทำาให้ร์ายได้้ 1/65 ฟ้้� น
ตัว์อย่างมนั้ยสิำาคัญ่ มาจากการ์ท้�โร์งเร์ย้น
ของกลุ้่มบร์ษัิัท กลั้บมาเปีดิ้การ์เร์ย้นการ์
สิอนตามปีกติ (On-site) แล้ะการ์ฟ้้� น
ตัว์ของจำานว์นนักเร์้ยนในร์ะดั้บอนุบาล้
ท้�กลั้บมาเร้์ยนเก่อบคร์บแล้้ว์ โด้ย ณ 
วั์นท้� 31 ม้นาคม 2565 กลุ้่มบร์ิษััทม้
จำานว์นนกัเร้์ยน 2,622 คน เพิ�มข่�น 188 
คน เท้ยบงว์ด้เด่้อนธัุนว์าคม ปี ี2564 ม้
จำานว์นนกัเร้์ยน 2,434 คน

"มั�นใจว่์าแนว์โนม้ผล้การ์ด้ำาเนนิงานของปีี
น้�ของกลุ้ม่บร์ษัิัทฯจะเติบโตอยา่งแขง็แกร์ง่ 
หลั้งจากกลั้บมาเปิีด้การ์เร์ย้นการ์สิอนตาม
ปีกติ โด้ยตั�งเปีา้หมายร์ายได้้เติบโต 15-
20% เท้ยบปีท้ี�ผา่นมา ซิ่่�งถ่อเปีน็การ์กลั้บ
มาเติบโตร์อบใหม่ หลั้งจากในปีท้ี�ผา่นมา
ได้้ร์บัผล้กร์ะทบจากสิถานการ์ณก์าร์แพร์่
ร์ะบาด้ไว์รั์สิโควิ์ด้-19"

ปีร์ะธุานเจ้าหนา้ท้�บร์หิาร์ SISB กล่้าว์อ้ก
ว่์า กลุ้่มบร์ิษััทฯยังคงเดิ้นหน้าตามแผน
แล้ะกล้ยุทธุ์การ์ด้ำาเนินธุุร์กิจในช่ว์ง 5 
ปี ี (ปี ี2565-2569) เพ่�อร์องร์บัแผนการ์
เติบโตท้�ยั�งยน่ในร์ะยะยาว์ ผา่นการ์ขยาย
โร์งเร้์ยนสิาขาเพิ�มอยา่งต่อเน่�อง ว์างเปีา้
หมายจำานว์นนกัเร์ย้นภายในกลุ่้ม 4,250 
คน โด้ยในปีี 2566 เตร์้ยมเปีิด้โร์งเร์้ยน
นานาชาติแห่งท้� 5 โร์งเร์้ยนนานาชาติ
สิิงคโปีร์์ นนทบุร้์ ตามแผน 

ขณะเด้้ยว์กันยังเตร์้ยมเปีิด้โร์งเร์้ยน
นานาชาติแห่งท้� 6 โร์งเร์้ยนนานาชาติ
สิิงคโปีร์์ ร์ะยอง  เร์ว็์ข่�น จากเดิ้มว์างแผน
เปีิด้ให้บริ์การ์ในปีี 2567 ขยับมาเป็ีน
ในปี ี2566 เพ่�อร์องร์บัคว์ามต้องการ์ของ
ผู้ปีกคร์องแล้ะนักเร้์ยนในพ่�นท้�จังหวั์ด้
ร์ะยองแล้ะในพ่�นท้�ใกล้้เค้ยง ซิ่่�งมั�นใจ
ว่์าจะช่ว์ยผลั้กดั้นแนว์โน้มร์ายได้้เติบโต
ตามแผนงาน 5 ปี ีอยา่งมนั้ยสิำาคัญ่
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SISBSISB ป้ั้�มรายได้้ Q1/65ป้ั้�มรายได้้ Q1/65

ม่�นใจท่ั้�งปีั้เข้้าเป้ั้า 15-20%ม่�นใจท่ั้�งปีั้เข้้าเป้ั้า 15-20%
โต 16.6%โต 16.6%

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th
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