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โชว์์ผลงาน Q1/65 รายได้้โต 6.10 %
รับทรัพย์ปริมาณผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฯ

-วิ์นด์้ฟาร์ม เวี์ยด้นาม

SUPER

SUPER โชว์์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้้ 
2,498.13 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 6.10 % เทียบ
งว์ด้เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน ผลจากัปีร่มาณกัาร
ผล่ตไฟฟ้าเพ่ิ่�มข้ึ้�น ในโครงกัารพิ่ลังงานแสง
อาท่ตย์ กัำาลังกัารผล่ตรว์มกัว่์า 800 เมกัะ
วั์ตต์ - โรงไฟฟ้าพิ่ลังงานลม 50 เมกัะวั์ตต์ 
ในปีระเทศเว์ียด้นามหนุน ฟากัซีีอีโอ “จอม
ทรัพิ่ย์ โลจายะ” เผยเช่�อมั�นผลกัารด้ำาเน่น
งานปีีนี�แข็ึ้งแกัร่ง ลุยขึ้ยาย New Model 
พิ่ลังงานหมุนเวี์ยนรับทรัพิ่ย์เพ่ิ่�ม โครงกัาร 
Private PPA -SPP Hybrid - Solar Roof 
Top ตุนกัำาลังกัารผล่ต รับทรัพิ่ย์ เกีั�ยว์
ก้ัอยพัิ่นธม่ตร AC ENERGY VIETNAM 
INVESTS PTE เพ่ิ่�มโอกัาสทางธุรก่ัจ ว์าง
เป้ีาผลงานปีีนี� สร้างสถ่ิต่สูงสุด้ใหม่ต่อเน่�อง

นายจอิมทรัิพย์	 โลจายะ	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 ซุปเปอิร์ิ	
เอินเนอิริ์ยี	 คอิร์ิเปอิเริชั่ั�น	 จำากัด	
(มหาชั่น)	 (SUPER)	 เปิีด้เผยว่์า ผล
กัารด้ำาเน่นงานขึ้องกัลุ่มบร่ษััทฯในไตรมาส 
1/65 มีกัารเต่บโตต่อเน่�องเม่�อเทียบกัับ
งว์ด้เด้ียว์กัันขึ้องปีีก่ัอน โด้ยมีรายได้้รว์ม 
2,498.13 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 143.61 ล้านบาท 
หร่อ 6.10 % เทียบงว์ด้เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอนมี
รายได้้รว์ม 2,354.52 ล้านบาท ขึ้ณะที�กัำาไร
สุทธ่อยู่ที� 552.80 ล้านบาท

สาเหตุที�ทำาให้รายได้้และกัำาไรในไตรมาส 
1/65 เต่บโต ได้้รับปัีจจัยหนุน บร่ษััทฯมี
ปีร่มาณกัารผล่ตกัระแสไฟฟ้าได้้เพ่ิ่�มข้ึ้�น 
จากัโครงกัารโรงไฟฟ้าในพิ่อร์ต โด้ยเฉพิ่าะ
โครงกัารโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอาท่ตย์(โซี
ลาร ์)ในปีระเทศเว์ยีด้นาม 9 โครงกัาร กัำาลัง
กัารผล่ตรว์ม 836.72 เมกัะวั์ตต์ ครงกัาร
โรงไฟฟ้าพิ่ลังงานลม ที�ปีระเทศเวี์ยด้นาม 
จำานว์น 1 โครงกัาร ค่อ โครงกัาร HBRE 
Chu Prong Wind Power Farm กัำาลังกัาร
ผล่ต 50 เมกักัะวั์ตต์ ได้้เร่�มจำาหน่ายไฟฟ้าใน
เช่งพิ่าณ่ชย์ให้กัับกัารไฟฟ้าเวี์ยด้นาม ในช่ว์ง
ไตรมาส 4/2564 และโรงไฟฟ้าขึ้ยะ ทยอย
เข้ึ้ามาเพ่ิ่�มสนับสนุนเพ่ิ่�ม

"ภาพิ่รว์มผลกัารด้ำาเน่นงานในไตรมาส 
1/2565 รายได้้เต่บโตในท่ศทางที�ดี้ และเช่�อ
ว่์าในไตรมาส 2/2565 และช่ว์งที�เหล่อขึ้อง
ปีีนี�จะดี้ข้ึ้�นต่อเน่�อง เพิ่ราะกัารทยอยCOD 
โครงกัารต่าง ๆ ตามแผน ทั�งโครงกัารโรง
ไฟฟ้าพิ่ลังงานลม 30 เมกัะวั์ตต์ ที�ปีระเทศ
เวี์ยด้นาม โครงกัารโรงไฟฟ้าขึ้ยะที� จังหวั์ด้
หนองคาย เป็ีนต้น “ นายจอมทรัพิ่ย์กัล่าว์

นายจอมทรัพิ่ย์ กัล่าว์ต่อว่์า เช่�อมั�นว่์าผล
กัารด้ำาเน่นงานขึ้องบร่ษััทฯในปีีนี� เต่บโตต่อ
เน่�องจากัปีีก่ัอนทั�งในส่ว์นขึ้องรายได้้และ
กัำาไร เพิ่ราะปีร่มาณกัำาลังกัารผล่ตที�เพ่ิ่�ม

ข้ึ้�น ทั�งจากัโครงกัารโรงไฟฟ้าไฮบร่ด้ ขึ้นาด้
กัำาลังกัารผล่ต ขึ้นาด้กัำาลังกัารผล่ต 49 
เมกัะวั์ตต์ คาด้เห็นในไตรมาส 2 , โครงกัาร 
Energy Storage System ,โครงกัารผล่ต
ไฟฟ้าจากัพิ่ลังงานแสงอาท่ตย์แบบเอกัชน 
(Private PPA ) ขึ้นาด้กัำาลังกัารผล่ต 15 
เมกัะวั์ตต์ โครงกัารโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานลม ที�
ปีระเทศเวี์ยด้นาม ขึ้นาด้กัำาลังกัารผล่ตต่ด้
ตั�ง 30 เมกัะวั์ตต์ นอกัจากันี�จะเห็นกัารร่ว์ม
ม่อกัับพัิ่นธม่ตร AC ENERGY VIETNAM 
INVESTS PTE. LTD ซ้ี�งเป็ีนบร่ษััทลงทุนชั�น
นำาทางด้้านธุรก่ัจพิ่ลังงานทด้แทนฟิล่ปีปิีนส์ 
ในกัารเข้ึ้าลงทุนโครงกัารโรงไฟฟ้าใหม่ๆ 
คาด้จะเห็นในช่ว์งปีลายปีีนี�

อย่างไรก็ัตาม บร่ษััทฯ มองโอกัาสในขึ้ยาย
งานโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานหมุนเวี์ยนทุกัรูปีแบบ 
ทั�งโรงไฟฟ้าจากัพิ่ลังงานแสงอาท่ตย์และ
พิ่ลังงานลม ทั�งในและต่างปีระเทศ โครงกัาร
ต่ด้ตั�งระบบผล่ตไฟฟ้าด้้ว์ยพิ่ลังงานแสง
อาท่ตย์บนหลังคาอาคาร (โซีลาร์รูฟท็อปี)
และโครงกัารกัารขึ้ยายงานสัญญาซ่ี�อขึ้าย
ไฟฟ้าภาคเอกัชน ( Private PPA ) รว์มทั�ง
โครงกัารผล่ตไฟฟ้าจากัพิ่ลังงานหมุนเวี์ยน
ในแบบ SPP Hybrid โด้ยปีี 2565 ตั�งเป้ีา
หมายรายได้้ก้ัาว์กัระโด้ด้ ตั�งเป้ีาเต่บโต 30 - 
35 % จากัปีี 2564 และกัำาลังกัารผล่ตรว์มให้
ไปีแตะระดั้บ 1,900 – 2,000เมกัะวั์ตต์ ภายใน
ปีี 2565
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ยำ�าปีนี� รายได้้โต 10-15% 
ยอด้ขาย 1.7 พันลบ. 

หลัง Q1/65 กำำาไรพ่�ง 41.16%

KUN

KUN โชว์์ฟอร์มไตรมาสแรกั กัว์าด้กัำาไร 
38.67 ล้านบาท เต่บโต 41.16% หลังราย
ได้้จากักัารส่งมอบบ้านพุ่ิ่ง 40.48% แตะ
ระดั้บ 266.55 ล้านบาท ขึ้ณะที�ยอด้ขึ้าย
ไตรมาส 1/2565 แตะระดั้บ 460 ล้านบาท 
เพ่ิ่�มข้ึ้�น 31.5 % หนุน Backlog ในม่อสูง 
360 ล้านบาท ทยอยโอนไตรมาส 2/2565 
พิ่ร้อมลุยเปีิด้ตัว์โครงกัาร “คุณาลัย 
เด้ซีี�” มูลค่าโครงกัาร 830 ล้านบาท 
และเตรียมปีิด้ด้ีล โครงกัาร “คุณาลัย 
นาว์าร่า” มูลค่ากัว่์า 3,000 ล้านบาท ที�
จ่อเปิีด้พิ่รีเซีล ส่งท้ายปีี ปีระกัาศยำ�าเป้ีา
หมายรายได้้ปีีนี�โต 10-15 % ขึ้ณะที�ยอด้
ขึ้ายเต่บโตมีลุ้นแตะ1,700 ล้านบาท

นางิปริะวีริัตน์	เทวอิักษัริ	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	วิลล่า	
คุณาลัย	จำากัด	(มหาชั่น)	หร้ิอิ	“KUN” 
ผู้พัิ่ฒนาโครงกัารอสงัหาร่มทรัพิ่ย์ปีระเภท
แนว์ราบในเขึ้ตพ่ิ่�นที�ชานเม่อง เปีิด้เผย
ว่์า ด้้ว์ยสถิานกัารณ์โคว่์ค-19 ที�ระบาด้ใน

ระลอกัใหม่ ทำาให้ลูกัค้าที�ต้องกัารที�อยู่
อาศยัมองหาบา้น ที�สามารถิตอบโจทยไ์ลฟ์
สไตล์กัารใช้ชีว่์ตปีระจำาวั์นภายในบ้านได้้
ครบทุกัมต่่ ปีระกัอบกัับกัารที�ธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทย (ธปีท.) ผ่อนคลายมาตรกัาร 
LTV ชั�ว์คราว์ ส่�นสุด้วั์นที� 31 ธันว์าคม 
2565 ย่�งส่งผลให้กัลุ่มลูกัค้าตัด้ส่นใจใน
กัารซ่ี�อบ้านก่ัอนที�ราคาบ้านจะปีรับเพ่ิ่�มได้้
ง่ายข้ึ้�น

จากัปัีจจัยดั้งกัล่าว์ ส่งผลให้ผลกัารด้ำาเนน่
งานในช่ว์งไตรมาส 1/2565 ขึ้องบร่ษััทฯ
มีกัำาไรสุทธ่ เท่ากัับ 38.67 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 41.16% จากัช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน 
(YoY) ที�มีกัำาไรสุทธ่ 27.39 ล้านบาท และ 
รายได้้รว์มที� 267.51 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 
40.06 % จากัช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน ที�มี
รายได้้รว์ม 190.99 ล้านบาท ทั�งนี�เป็ีนผล
มาจากักัารส่งมอบโครงกัารเพ่ิ่�มข้ึ้�น โด้ยใน
ช่ว์งไตรมาสแรกั บร่ษััทฯ รับรู้รายได้้จากั 
5 โครงกัารหลักั ได้้แก่ั 

1.โครงกัารคุณาลัย พิ่รีม, 2. โครงกัาร
คุณาลัย บีก่ันส์ 2, 3.โครงกัารคุณาลัย 
จอย ออน 314, 4.โครงกัารคุณาลัย พิ่าร์
โก้ั และ 5.โครงกัารคุณาลัย คอร์ทยาร์ด้

ส่ว์นยอด้ขึ้าย (Presa le )  ณ ส่� น
ไตรมาส1/2565 อยู่ที� 460 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 31.5 % จากัช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน 
(YoY) ที�มยีอด้ขึ้าย 350 ล้านบาท ซ้ี�งยอด้
ขึ้ายดั้งกัล่าว์ค่ด้เป็ีนสัด้ส่ว์นมากักัว่์า 25 % 
ขึ้องเป้ีาหมายยอด้ขึ้ายทั�งปีีที� 1,700 ล้าน
บาท ซ้ี�งทุกัโครงกัารขึ้องบร่ษััทฯ ได้้กัาร
ตอบรบัที�ดี้จากัลูกัค้า ทำาให้บร่ษััทฯ มยีอด้
ขึ้ายเพ่ิ่�มข้ึ้�นจากัช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน 
โด้ยเฉพิ่าะโครงกัาร คุณาลัย พิ่าร์โก้ั ที�
เปิีด้ตัว์ในช่ว์งไตรมาส 1/2565 ได้้รับกัาร
ตอบรับที�ดี้ จนล่าสุด้มียอด้ขึ้ายแล้ว์กัว่์า 
10 แปีลง ซ้ี�งสามารถิทยอยส่งมอบและ
รับรู้รายได้้เข้ึ้ามาแล้ว์ ตั�งแต่ในไตรมาส
แรกั ดั้งนั�นบร่ษััทฯ เช่�อว่์ายอด้ขึ้ายสำาหรบั
โครงกัารดั้งกัล่าว์ มีโอกัาสแตะ 50 แปีลง 
ในปีีนี�ตามเป้ีาหมายที�ว์างไว้์อย่างแน่นอน 
ทั�งนี� จากัยอด้ขึ้ายที�เต่บโตอย่างต่อเน่�อง 
ส่งผลให้ไตรมาแรกั บร่ษััทฯ มยีอด้ขึ้ายรอ
โอน (Backlog) ในมอ่ มลูค่ารว์มกัว่์า 360 
ล้านบาท ซ้ี�งส่ว์นใหญ่จะทยอยรับรู้ภายใน
ไตรมาส 2/2565 
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ยำ�าปีนี� รายได้้โต 10-15% 
ยอด้ขาย 1.7 พันลบ. 

หลัง Q1/65 กำำาไรพ่�ง 41.16%

KUN

“บร่ษััทฯ ให้คว์ามสำาคัญกัับกัารเปีลี�ยนแปีลง ซ้ี�งบร่ษััทฯ มีทีม
งามที�คอยอัปีเด้ต แนว์โน้มเทรนด์้รูปีแบบที�อยู่อาศัยใหม่ๆ เพ่ิ่�อ
จะพัิ่ฒนาส่นค้าให้ได้้ตรงตามคว์ามต้องกัารขึ้องลูกัค้า ซ้ี�งเทรนด์้
คว์ามต้องกัารที�อยู่อาศัยขึ้องผู้บร่โภค ยังคงมองหาที�อยู่อาศัย
แนว์ราบมากักัว่์าคอนโด้ม่เนียม เน่�องจากัตอบโจทย์กัารใช้ชีว่์ต
ขึ้องผู้บร่โภคในยุค New Normal ได้้ดี้กัว่์า เน่�องจากัพ่ิ่�นที�ภายใน
บ้านที�กัว้์าง สามารถิตอบสนองคว์ามต้องกัารในหลากัหลายรูปี
แบบ ทั�งกัาร Work from Home และกัารเรยีนผ่านระบบออนไลน์ 
นอกัจากันี�บร่ษััทฯ ยังเตรียมพ่ิ่�นที�สำาหรับต่ด้ตั�ง เคร่�องชาร์จ
รถิยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) รว์มถ้ิงต่ด้ตั�งโซีลาร์เซีลล์ เพ่ิ่�อลด้
กัารใช้พิ่ลังงานไฟฟ้า ให้กัับลูกัค้า”

สำาหรับภาพิ่รว์มขึ้องธุรก่ัจในไตรมาส 2/2565 ปีระธานเจ้าหนา้ที�
บร่หาร KUN กัล่าว์ว่์า แนว์โน้มอสังหาร่มทรัพิ่ย์เร่�มมีกัารฟ้�นตัว์
มากัข้ึ้�นจากัปัีจจัยบว์กัต่างๆ เช่น กัารเปิีด้เม่องเพ่ิ่�อรับนักัท่อง
เที�ยว์ ซ้ี�งจะทำาให้นกััท่องเที�ยว์เข้ึ้ามาเพ่ิ่�มข้ึ้�น ซ้ี�งจะทำาให้เศรษัฐก่ัจมี

กัารฟ้�นตัว์กัลับ ดั้งนั�นโด้ยส่ว์นตัว์เช่�อว่์าดี้มานด์้และกัำาลังซ่ี�อขึ้อง
ผู้บร่โภคจะเร่�มกัลับมาในท่ศทางที�ด้ีข้ึ้�น ปีระกัอบกัับกัลุ่มลูกัค้าที�
ยังคงต้องกัารที�อยู่อาศัยก็ัยังคงมองว่์าบ้านที�ตอบโจทย์ทุกัคว์าม
ต้องกัาร ดั้งนั�นในเร็ว์ๆ นี� บร่ษััทฯ มีแผนจะเปิีด้ตัว์โครงกัารใหม่ 
“คุณาลัย เด้ซีี�” ซ้ี�งเป็ีนโครงกัารบา้นเดี้�ยว์และบา้นแฝด้ ตั�งอยู่ถินน
บ้านกัล้ว์ย-ไทรน้อย จำานว์นรว์ม 211 ยูน่ต มูลค่าโครงกัาร 830 
ล้านบาท โด้ยคาด้ว่์าจะได้้กัารตอบรับที�ดี้เหม่อนทุกัๆ โครงกัารที�
ผ่านมา

ส่ว์นคว์ามค่บหน้า โครงกัาร “คุณาลัย นาว์าร่า” ซ้ี�งถ่ิอว่์าเป็ีน
โครงกัารในท่ศที� 3 โซีนกัรุงเทพิ่ฯ ใต้ (บางขุึ้นเทียน ) มูลค่า
โครงกัาร 3,000 ล้านบาท โด้ยจุด้เด่้นขึ้องโครงกัาร ค่อคว์าม
พ่ิ่เศษัขึ้องทำาเลที�อากัาศดี้ที�สุด้ในกัรุงเทพิ่ฯ และจะเป็ีนโครงกัาร
สุด้ท้ายในโซีนดั้งกัล่าว์ ในระดั้บราคาไม่เก่ัน 10 ล้านบาท นอกัจากั
นี� บร่ษััทฯ ยังมองหาโอกัาสในกัารเพ่ิ่�มเต่มสำาหรับพัิ่ฒนา
โครงกัารใหม่ๆในอนาคต โด้ยบร่ษััทฯ ยังคงมุ่งเน้นที�จะพัิ่ฒนา
โครงกัารให้ครบ 4 ท่ศรอบกัรุงเทพิ่ฯ-ปีร่มณฑลตามนโยบายขึ้อ
งบร่ษััทฯที�ว์างไว้์ จากัปัีจจุบันบร่ษััทฯ มีโครงกัารที�พัิ่ฒนาแล้ว์ 
2 ท่ศ ค่อ ท่ศตะวั์นตกัขึ้องกัรุงเทพิ่ฯโซีนบางบัว์ทอง, ท่ศตะวั์น
ออกัขึ้องกัรุงเทพิ่ฯ โซีนจังหวั์ด้ฉะเช่งเทรา และท่ศที� 3 ท่ศใต้ โซีน
บางขุึ้นเทียน ที�อยู่ระหว่์างกัารพัิ่ฒนาโครงกัาร โด้ยโครงกัารดั้ง
กัล่าว์คาด้ว่์าจะเปิีด้พิ่รีเซีล ได้้ภายในไตรมาส 4/2565 นี� อย่างไร
ก็ัตามจากัปัีจจัยกัารเต่บโตขึ้องบร่ษััทฯ ส่งผลให้ KUN ตั�งเป้ีา
อัตรากัารเต่บโตขึ้องรายในปีี 2565 เพ่ิ่�มข้ึ้�น 10-15 % จากัปีีก่ัอน
ที�มรีายได้้รว์ม 1,000 ล้านบาท พิ่ร้อมทั�งตั�งเป้ีาหมายยอด้ขึ้ายไว้์
ที� 1,700 ล้านบาท
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โชว์์งบ Q1/65 ดี้กำว์�าคาด้ 
แม้เผชิญแรงกำด้ดั้นต้นท่นสููง
คาด้แนว์โน้ม Q2/65 ฟ้�นตัว์

NDR

NDR เผยผลงาน Q1/65 มีรายได้้อยู่ที� 
202.86 ลบ. เพ่ิ่�มข้ึ้�น 0.97% จากัปีีก่ัอน
ทำาได้้ 200.91 ลบ. ซ้ี�งผลปีระกัอบกัาร
ออกัมาดี้กัว่์าคาด้กัารณ์ แม้เผช่ญแรง
กัด้ดั้นจากัเหตุสงครามระหว่์างปีระเทศ
รัสเซีีย-ยูเครน ทำาให้ต้นทุนสูง "ชัยส่ทธ่� 
สัมฤทธ่ว์ณ่ชชา" กัรรมกัารผู้จัด้กัาร 
คาด้ผลงาน Q2/65 ฟ้�นตัว์ หากัสงคราม
คลี�คลายลง เน้นกัลยุทธ์ขึ้ยายตลาด้กัลุ่ม
ส่นคา้ที�มมีาร์จ่�นสงู (High Margin) และ
ลด้ต้นทุน เพ่ิ่�อรักัษัาอัตรากัำาไร พิ่ร้อม
ย่นเป้ีารายได้้ปีีนี� 900-1,000 ล้านบาท 
เผยบร่ษััทย่อย (อีทราน) เร่งเด่้นเคร่�อง
ผล่ตรถิจักัรยานยนต์ไฟฟ้าคาด้ส่�น  
Q2/65 ผล่ตได้้ปีระมาณ 550 คัน ตั�ง
เป้ีาผล่ตในปีีนี�ราว์ 5,000 คัน

นายชัั่ยสิทธิ� 	 สัมฤทธิวณิชั่ชั่า	
กริริมการิผู้้้จัดการิ	บริิษััท	 เอ็ิน.ดี.	
รัิบเบอิริ์	 จำากัด	 (มหาชั่น)	 (NDR) 
เปิีด้เผยว่์า ผลปีระกัอบกัารในไตรมาส 
1/2565 มรีายได้้รว์มอยู่ที� 202.86 ล้าน
บาท ค่ด้เป็ีนเพ่ิ่�มข้ึ้�น 0.97% จากัช่ว์ง
เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอนที�มีรายได้้ 200.91 
ล้านบาท และมีผลขึ้าด้ทุนเล็กัน้อย 0.31 
ล้านบาท เน่�องจากั สถิานกัารณ์สงคราม
ระหว์่างปีระเทศรัสเซีีย-ยูเครน ทำาให้
ภาว์ะขึ้องต้นทุนขึ้ยับข้ึ้�นมากั ส่งผล
ให้ต้นทุนขึ้องส่นค้าเพ่ิ่�มข้ึ้�นมากักัว่์า

รายได้้ที�เพ่ิ่�มข้ึ้�น ทำาให้กัำาไรขัึ้�นต้นลด้
ลงอย่างมีนัยสำาคัญ แต่อย่างไรก็ัตาม 
ภายใต้สถิานกัารณ์ดั้งกัล่าว์ บร่ษััทฯ
ได้้พิ่ยายามบร่หารจัด้กัารด้้านต้นทุน
อย่างเต็มคว์ามสามารถิ และสามารถิ
รับม่อผลกัระทบจากัต้นทุนที�สูงข้ึ้�นได้้ดี้ 
จ้งทำาให้ผลปีระกัอบกัารออกัมาดี้กัว่์าที�
คาด้กัารณ์ไว้์และยังสามารถิทรงตัว์ได้้ดี้
ในสถิานกัารณ์เช่นนี� 

กัรรมกัารผู้จัด้กัาร NDR กัล่าว์ถ้ิง
แผนกัารด้ำาเน่นงานในไตรมาส 2/2565 
ว่์า บร่ษััทฯ มีกัารปีรับกัลยุทธ์กัาร
ตลาด้ โด้ยลด้โปีรโมชั�นต่างๆ ในไตรมาส 
2/2566 ซ้ี�งคาด้ว่์าจะทำาให้กัำาไรขัึ้�นต้น
สามารถิขึ้ยับเพ่ิ่�มข้ึ้�นได้้ ทั�งนี�บร่ษััทฯ 
คาด้ว่์าเม่�อสถิานกัารณ์สงครามระหว่์าง
ปีระเทศรัสเซีีย-ยูเครนคลี�คลายลง จะ
ทำาให้ราคาพิ่ลังงานและวั์ตถุิด่้บต่างๆ 
ลด้ลงกัลับมาสู่ภาว์ะปีกัต่ และบร่ษััทฯ 
จะสามารถิกัลับมามีกัำาไรได้้ตามปีกัต่ 
อย่างไรก็ัดี้ ในช่ว์งภาว์ะว่์กัฤต่นี�บร่ษััทฯ
ได้้เร่งในกัารลด้ต้นทุนด้้านอ่�นๆ เพ่ิ่�อ
พิ่ยามยามรักัษัาอัตรากัำาไรไว้์ให้ได้้

นายชัยส่ทธ่� กัล่าว์อีกัว่์า บร่ษััทฯยังคง
ตั�งเป้ีารายได้้ปีีนี�อยู่ที�ปีระมาณ 900 - 
1,000 ล้านบาท โด้ยกัลยุทธ์กัารด้ำาเน่น
งานจะเนน้กัลยุทธ์ขึ้ยายตลาด้กัลุ่มส่นคา้

ที�มมีาร์จ่�นสูง (High Margin) นอกัจากันี� 
บร่ษััทฯ มีแผนปีรับเปีลี�ยนกัระบว์นกัาร
ผล่ตให้เป็ีนระบบ Automation โด้ย
กัารพัิ่ฒนากัารออกัแบบเคร่�องจักัร
ใหม่ และปีรับปีรุงเคร่�องจักัรเด่้มให้
มีปีระส่ทธ่ภาพิ่มากัข้ึ้�น ซ้ี�งจะช่ว์ยให้
สามารถิเพ่ิ่�มปีระส่ทธ่ภาพิ่ในกัารผล่ต

"แผนกัลยุทธ์เราจะเน้นกัลยุทธ์ขึ้ยาย
ตลาด้กัลุ่มส่นค้าที�มมีาร์จ่�นสูง เพ่ิ่�อรักัษัา
รายได้้ให้ได้้ตามแผน และคุมต้นทุนให้มี
ผลกัระทบให้นอ้ยที�สุด้เท่าที�เป็ีนไปีได้้ โด้ย
คาด้ว่์าเม่�อต้นทุนเร่�มลด้ลงจะทำาให้บร่ษััท
สามารถิกัลับมาทำากัำาไรได้้จากัตลาด้ที�
สามารถิรักัษัาไว้์ในช่ว์งนี�" นายชัยส่ทธ่� 
กัล่าว์

กัรรมกัารผู้จัด้กัาร NDR กัล่าว์ถ้ิงแผน
ธุรก่ัจขึ้องบร่ษััทร่ว์มทุน ค่อ บร่ษััท อี
ทราน (ไทยแลนด์้) จำากััด้ ETRAN (NDR 
ถ่ิอหุ้นในสัด้ส่ว์น 35%) ว่์า คาด้ว่์าถ้ิง
ส่�นไตรมาส 2/2565 อีทรานจะมีรถิ
จักัรยานยนต์ไฟฟ้าที�ผล่ตออกัมาแล้ว์
ปีระมาณ 550 คัน และจะเร่�มผล่ตล็อต
ต่อไปีในช่ว์งปีระมาณเด่้อนส่งหาคม 
โด้ยบร่ษััทฯยังคงตั�งเป้ีาผล่ตในปีีนี�ที�
ปีระมาณ 5,000 คัน 
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มั�นใจปีนี�ยอด้ขายโต 10-15% 
ตามดี้มานด์้ที�เพิ�มข้�น 

หลัง ไตรมาสู 1/65 กำำาไรพ่�งแรง 38.84%

บิ�ก	TFG

TFG ฟ้�นตัว์แรง! ไตรมาส 1/65 กัำาไรพุ่ิ่งแรง 
38.84% แตะที�ระดั้บ 618.52 ล้านบาท เทียบ
งว์ด้เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน หลังสถิานกัารณ์
แพิ่ร่ระบาด้ไว์รัสโคว่์ด้-19 คลี�คลาย ราคา
ขึ้ายหมู-ไก่ั ทั�งในและต่างปีระเทศพุ่ิ่ง ด้้านผู้
บร่หาร "เพิ่ชร นันทว่์สัย" มั�นใจปีี 65 ยอด้
ขึ้ายโต 10-15% ตามดี้มานด์้ที�เพ่ิ่�มข้ึ้�น

นายเพชั่ริ	นนัทวสิยั	ปริะธานเจ้าหน้าที�
ปฏบิตักิาริ	บริิษัทั	ไทยฟ้้ดส์	กริุป๊	จำากดั	
(มหาชั่น)	(TFG) เปิีด้เผยว่์า ผลกัารด้ำาเน่น
งานขึ้องบร่ษััทฯในไตรมาส 1 ขึ้องปีี 2565 
มีรายได้้รว์ม 10,589.52 ล้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 
26.01% เทียบกัับงว์ด้เด้ียว์กัันขึ้องปีีกั่อน มี
กัำาไรสทุธ่ 618.52 ล้านบาท เพ่ิ่�มขึ้้�น 38.84% 
เทยีบงว์ด้เด้ยีว์กันัขึ้องปีีก่ัอนโด้ยได้้รบัปัีจจยั
สนับสนุนจากัสถิานกัารณ์กัารแพิ่ร่ระบาด้
ไว์รัสโคว์่ด้-19 คลี�คลาย หนุนให้ราคาเน่�อ
สัตว์์ปีรับตัว์สูงขึ้้�นทั�งราคาหมู และราคาไกั่

สำาหรับรายได้้จากัธุรก่ัจไก่ัในไตรมาส 1 ขึ้อง
ปีี 2565 มีจำานว์น 5,031.96 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 24.48% เทียบงว์ด้เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน
อยู่ที� 4,042.30 ล้านบาท ซ้ี�งราคาไก่ัเฉลี�ย

ในไตรมาส 1 ขึ้องปีี 2565 เท่ากัับ 52.58 
บาทต่อก่ัโลกัรัม เพ่ิ่�มข้ึ้�น 39.69% เทียบงว์ด้
เดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน

ส่ว์นรายได้้จากัธุรก่ัจสุกัรในไตรมาส 1 ขึ้องปีี 
2565 มจีำานว์น 2,597.25 ล้านบาท ซ้ี�งราคา
สุกัรเฉลี�ยในไตรมาส 1 ขึ้องปีี 2565 เท่ากัับ 
89.28 บาทต่อก่ัโลกัรัม เพ่ิ่�มข้ึ้�น 9.94% 
เทียบช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีีก่ัอน

ขึ้ณะที�รายได้้จากัธุรก่ัจอาหารสัตว์์ใน
ไตรมาส 1 ปีี 2565 มีจำานว์น 1,702.00 ล้าน
บาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 12.17% จากังว์ด้เดี้ยว์กัันขึ้อง
ปีีก่ัอน อยู่ที� 1,517.33 ล้านบาท

"มั�นใจว์่าผลกัารด้ำาเน่นงานขึ้องบร่ษััทฯ มี
แนว์โน้มที�จะเร่งตวั์ขึ้้�นได้้อย่างต่อเน่�องทั�งปีีนี� 
คาด้รายได้้รว์มในปีี 2565 จะเตบ่โตปีระมาณ 
10-15% เทยีบปีีที�ผ่านมา จากัสถิานกัารณ์โค
ว์ด่้-19 ที�คลี�คลาย อกีัทั�งยงัได้้รบัปัีจจยัหนนุ
จากัราคาขึ้ายหม ูและไก่ัที�ปีรบัตวั์เพิ่่�มขึ้้�น ทั�งใน
ปีระเทศ และต่างปีระเทศ ตามด้มีานด์้ที�เพิ่่�มขึ้้�น"

เขึ้ากัล่าว์ต่อถ้ิงแผนกัารลงทุนในปีี 2565 
ว่์าบร่ษััทฯได้้ตั�งงบลงทุนไว้์ที�ปีระมาณ 3.5 
พัิ่นล้านบาท เพ่ิ่�อลงทุนในธุรก่ัจสุกัรทั�งใน
ปีระเทศไทยและเวี์ยด้นาม ปีระกัอบกัับยังมี
แผนขึ้ยายฐานรายย่อยผ่านกัารขึ้ยายสาขึ้า 
ร้านไทย ฟู้ด้ส์ เฟรช มาร์เก็ัต เพ่ิ่�อช่ว์ย
กัระจายผล่ตภัณฑ์ขึ้องTFG ใหกั้ับลูกัค้าราย
ย่อยโด้ยตรง สามารถิส่งต่อส่นค้าคุณภาพิ่
ในราคาเหมาะสม โด้ย ณ ส่�นไตรมาส 1 ปีี 
2565 มีจำานว์น 113 สาขึ้า มีลูกัค้าเข้ึ้ามาใช้
บร่กัารปีระมาณ 40,000 คน/วั์น

ล่าสุด้ บร่ษััทฯได้้ตั�ง 2 บร่ษััทย่อยแห่ง
ใหม่ "ไทยฟู้ด้ส์ รีน่ว์เอเบ่ล" ด้ำาเน่นธุรกั่จ
พิ่ลังงานทด้แทนเพิ่่�อเปี็นกัระแสไฟฟ้าใช้
ภายในโรงงาน เพิ่่�อลด้ต้นทุน และ "มาย 
เพิ่็ท" ด้ำาเน่นธุรกั่จสัตว์์เลี�ยงครบว์งจร เพิ่่�อ
กัระจายกัารลงทุนและเพิ่่�มแหล่งที�มารายได้้
ใหม่ สนุบสนุนธุรก่ัจเต่บโตอย่างแขึ้็งแกัร่ง
ในอนาคต
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อัพเป้าปีนี� เป็น 1.6 หม่�นลบ.
จากำ 1.5 หม่�นลบ. 

หลัง Q1/65 กำำาไรพ่�ง 160%

AGE

AGEโตตามนัด้ โชว์์ผลงานไตรมาส 1/2565 
กัว์าด้รายได้้รว์มอยู่ที� 3,714 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 30.5% กัำาไรสุทธ่ 314.6 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 160 % สะท้อนคว์ามแข็ึ้งแกัร่งด้้านกัาร
บร่หารจัด้กัารต้นทุนได้้อย่างมปีีระส่ทธ่ภาพิ่ 
คว์บคู่คว์ามต้องกัารใช้ถ่ิานห่น – โลจ่สต่กัส์พีิ่
คต่อเน่�อง ด้้านผู้บร่หาร “พิ่นม คว์รสถิาพิ่ร” 
สบช่องธุรก่ัจไปีได้้สว์ย สั�งปีระกัาศปีรับเป้ีา
รายได้้ใหม่ทันที เพ่ิ่�มเป็ีน 16,000 ล้านบาท 
จากัรายได้้กัารส่งออกัส่นค้าทางกัารเกัษัตร
 
นายพนม	 ควริสถาพริ	 ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	 เอิเชีั่ย	กรีิน	
เอินเนอิจี	จำากัด	(มหาชั่น)	(“AGE”) ผู้
จัด้จำาหนา่ยถ่ิานห่นบ่ทูมนั่ส (ถ่ิานห่นสะอาด้) 
และผู้ให้บร่กัารด้้านโลจ่สต่สก์ัแบบครบว์งจร 
ขึ้นส่งทางนำ�า-ทางบกั-ท่าเร่อ-คลังส่นค้า 
เปิีด้เผยถ้ิงผลปีระกัอบกัารงว์ด้ไตรมาส 
1/2565 ส่�นสุด้วั์นที� 31 มีนาคม 2565 ว่์า 
บร่ษััทฯ มีรายได้้จากักัารขึ้ายและบร่กัาร 
3,714 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 30.5% เม่�อเทียบกัับ
ปีีที�ผ่านมา โด้ยแบ่งเป็ีนรายได้้จากักัารขึ้าย
ถ่ิานห่นที� 3,577.5 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 30.4% 
เม่�อเทียบกัับปีีที�ผ่านมา และรายได้้จากัธรุก่ัจ
ให้บร่กัารโลจ่สต่กัส์ที� 136.5 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 32.6% เม่�อเทียบกัับปีีที�ผ่านมา ส่งผลให้
กัำาไรสุทธ่ แตะระดั้บที� 314.6 ล้านบาท เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�นจากังว์ด้เด้ียว์กัันขึ้องปีีก่ัอน 160% ที�มี
กัำาไรสุทธ่ 121 ล้านบาท
 
ถ้ิงแม้ว่์าดั้ชนีราคาถ่ิานห่นโลกัยังคงมีกัาร
ปีรับตัว์ค่อนข้ึ้างผันผว์นแต่ AGE มีกัาร
ต่ด้ตามและปีระเม่นสถิานกัารณ์อย่างใกัล้

ช่ด้ ส่งผลให้กัลุ่มบร่ษััทฯ สามารถิรักัษัาส่ว์น
ต่างระหว่์างราคาขึ้ายและราคาต้นทุนขึ้อง
ถ่ิานห่นได้้อย่างมีปีระส่ทธ่ภาพิ่ อีกัทั�งคว์าม
ต้องกัารใช้ถ่ิานห่นในปีระเทศมีกัารปีรับตัว์
เพ่ิ่�มสูงข้ึ้�น หลังจากัสถิานกัารณ์โคว่์ด้-19 
คลี�คลาย และกัารเปิีด้ปีระเทศ ส่งผลให้ภาค
ธุรก่ัจกัลับมาฟ้�นตัว์ ขึ้ณะที�ธุรก่ัจบร่กัารโล
จ่สต่กัส์ มีกัารเต่บโตเพ่ิ่�มข้ึ้�นต่อเน่�อง จากั
กัลุ่มลูกัค้าที�ใช้บร่กัารขึ้นส่งเกีั�ยว์กัับส่นค้า
ปีระเภทปูีนซีีเมนต์ ทราย แก้ัว์ และกัากั
อุตสาหกัรรมกัลับมาด้ำาเน่นธุรก่ัจได้้อย่าง
ต่อเน่�องมากัข้ึ้�น
 
ปีระธานกัรรมกัารบร่หาร บมจ.เอเชีย กัรีน 
เอนเนอจี (“AGE”) กัล่าว์เพ่ิ่�มเต่มอีกัว่์า จากั
กัารขึ้ยายตัว์อย่างต่อเน่�องขึ้องธุรก่ัจกัาร
จำาหน่ายถ่ิานห่นซ้ี�งเป็ีนธุรก่ัจหลักั (Core 
Business) คว์บคู่กัับกัารปีรับ กัลยุทธ์ขึ้ยาย
ธุรก่ัจสู่กัารเป็ีนผู้ให้บร่กัารด้้านด้้านโลจ่สต่
สก์ัแบบครบว์งจร ขึ้นส่งทางนำ�า-ทางบกั-
ท่าเร่อ-คลังส่นค้า ส่งผลให้ผลกัารด้ำาเน่น
งานในไตรมาส 1/2565 เต่บโตอย่างโด้ด้เด่้น 
และได้้มีกัารตั�งเป้ีายอด้ขึ้ายจากัธุรก่ัจเทรด้
ด่้�ง ส่งออกัมนัสำาปีะหลัง จำานว์น 1,000 ล้าน
บาทเพ่ิ่�มเต่ม บร่ษััทฯ จ้งพ่ิ่จารณาปีรับเป้ีา
หมายรายได้้ปีี 2565 เพ่ิ่�มข้ึ้�นเป็ีน 16,000 
ล้านบาท จากัเปี้าหมายเด่้มที�ว์างไว์้ช่ว์งต้น
ปีีที�ผ่านมา 15,000 ล้านบาท
 
ส่ว์นกัารขึ้ยายธรุก่ัจในไตรมาส 2/2565 ยัง
คงเด่้นหน้าขึ้ยายกัารตลาด้แบบเช่งรุกัเพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น โด้ยเฉพิ่าะ ในส่ว์นขึ้องธุรก่ัจกัารจำาหนา่ย 
และส่งออกัส่นค้าทางกัารเกัษัตร ภายใต้

บร่ษััท เอจีอี อกัร่ เทรด้ด่้�ง จำากััด้ บร่ษััทย่อย
ที�ถ่ิอหุ้น 100% คาด้ว่์าจะเร่�มรับรู้รายได้้ใน
ช่ว์ง 2H65 โด้ยได้้มกีัารตั�งเป้ีายอด้ขึ้ายจากั
ธุรก่ัจเทรด้ด่้�ง ส่งออกัมันสำาปีะหลัง จำานว์น 
1,000 ล้านบาท
 
นอกัจากันี� บร่ษััทฯ ยังเด่้นหน้าลงทุนขึ้ยาย
พ่ิ่�นคลังเก็ับส่นค้าเพ่ิ่�มอีกั 10,000 ตาราง
เมตร ซ้ี�งคาด้ว่์า จะใช้เง่นสำาหรับกัารพัิ่ฒนา
พ่ิ่�นที�คลังส่นค้าดั้งกัล่าว์ปีระมาณ 50 ล้าน
บาท เพ่ิ่�อรองรับกัารให้บร่กัารกัองเกับ็ส่นค้า
ทางกัารเกัษัตรเพ่ิ่�มเต่ม จากัปัีจจุบันที�มคีลัง
เก็ับส่นค้าที�ให้บร่กัารอยู่แล้ว์จำานว์น 5 หลัง 
ซ้ี�งจะสง่ผลใหบ้ร่ษััทฯ มพ่ีิ่�นที�คลังสำาหรบักัาร
จัด้เก็ับส่นค้าทั�งหมด้ 22,400 ตารางเมตร
 
“ AGE มคีว์ามมุง่มั�นในกัารขึ้ยายธุรก่ัจ ผ่าน
กัารปีรับกัลยุทธ์ทางธุรก่ัจอย่างต่อเน่�อง 
บว์กักัับคว์ามต้องกัารใช้ส่นค้าทั�งถ่ิานห่น ซ้ี�ง
เป็ีนธุรก่ัจหลกัั และธรกุ่ัจใหบ้ร่กัารขึ้นส่งทาง
นำ�า-ทางบกั-ท่าเร่อ-คลังส่นค้าที�มกีัารเต่บโต
เพ่ิ่�มข้ึ้�น และยังมีกัารขึ้ยายกัารเต่บโตไปียัง
ธุรก่ัจเทรด้ด่้�งด้้านกัารจำาหน่าย และกัารส่ง
ออกัส่นค้าเกัษัตร ซ้ี�งจะเข้ึ้ามาเพ่ิ่�มมูลค่าให้
ผลกัารด้ำาเน่นงานขึ้องปีี 2565 เต่บโตเพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น ส่งผลให้บร่ษััทฯ มีกัารปีรับเป้ีารายได้้ใน
ปีีนี�เพ่ิ่�มข้ึ้�นเป็ีน16,000 ล้านบาท แบ่งเป็ีนราย
ได้้จากักัารจำาหน่ายถ่ิานห่น จำานว์น 12,500 
ล้านบาท ธุรก่ัจให้บร่กัารโลจ่สต่กัส์ฯ ที� 
2,500 ล้านบาท และธุรก่ัจเทรด้ด่้�ง ส่งออกั
ส่นค้าทางกัารเกัษัตร จำานว์น 1,000 ล้าน
บาท ”นายพิ่นมกัล่าว์
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คว้์ากำำาไรกำว์�า 738 ล้าน 
กำล่�มท่นต�างชาติมั�นใจ ตบเท้าร�ว์มท่นบ้าน

-คอนโด้เพิ�มอีกำ 5 โครงกำาร

ORI	ปริะเดิม	Q1/65

ORI เผยผลปีระกัอบกัาร Q1/2565 กัว์าด้
รายได้้รว์มกัว่์า 3,776 ล้าน พิ่ร้อมกัำาไรสทุธ่ 
738 ล้าน หลังโครงกัารบ้าน-คอนโด้ ทั�งใน
กัรุงเทพิ่ฯ และ EEC ทยอยโอนกัรรมส่ทธ่�
ต่อเน่�อง ยอด้ขึ้าย All Time High ปีลาย
ปีี 64 ส่งผลกัลุ่มทุนต่างชาต่มั�นใจ ร่ว์ม
ทุนบ้าน-คอนโด้เพ่ิ่�มอีกั 5 โครงกัาร ด้้าน 
Q2/2565 จ่อเร่�มโอนเมกัะโปีรเจกัต์คอนโด้
ม่เนียมลักัชัว์รี “พิ่าร์ค ออร่จ่�น ทองหล่อ” 
ตุนยอด้แล้ว์กัว่์า 70% จากัมูลค่าโครงกัาร 
12,000 ล้านบาท แบ็คล็อกัภาพิ่รว์มยังแกัร่ง 
35,800 ล้าน ด้้านธุรก่ัจโรงแรมภายใต้วั์น 
ออร่จ่�น อัตราเข้ึ้าพัิ่กัเต่บโต หลังผ่อนคลาย
เปิีด้รับต่างชาต่เที�ยว์ไทย แนว์โนม้รับรู้รายได้้
เพ่ิ่�มต่อเน่�องหลังคว้์า ibis 3 แห่ง คาด้หนุน
รายได้้แตะ 17,500 ล้านตามเป้ีา

นายพีริะพงิศ์์	 จร้ิญเอิก	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 อิอิริิจิ�น	
พร็ิอิพเพอิริ์ตี�	 จำากัด	 (มหาชั่น)	
หร้ิอิ	ORI ผู้พัิ่ฒนาธุรก่ัจอสังหาร่มทรัพิ่ย์
แบบครบว์งจร เปิีด้เผยว่์า ผลกัารด้ำาเนน่งาน
ไตรมาส 1/2565 (ม.ค.-มี.ค.2565) บร่ษััท
มีรายได้้รว์มอยู่ที� 3,776 ล้านบาท แบ่งเป็ีน
ยอด้โอนกัรรมส่ทธ่�ขึ้องคอนโด้ม่เนียมและ
บ้านจัด้สรรที�ไม่ได้้อยู่ภายใต้ก่ัจกัารร่ว์มค้า 
(Non-JV) กัว่์า 3,041 ล้านบาท และรายได้้
อ่�นๆ เช่น ธุรก่ัจโรงแรม ธุรก่ัจบร่กัาร รายได้้

พ่ิ่เศษัจากัก่ัจกัารร่ว์มทุน รว์มถ้ิงรายได้้จากั
กัารบร่หารโครงกัารร่ว์มทุนที�มกีัารรับรู้ราย
ได้้อย่างต่อเน่�อง ส่งผลให้บร่ษััทมกีัำาไรสทุธ่ที� 
738 ล้านบาท

สำาหรับโครงกัารที�มส่ีว์นสำาคัญต่อกัารสร้าง
ยอด้โอนกัรรมส่ทธ่�ในไตรมาส 1/2565 
ปีระกัอบด้้ว์ย โครงกัารที�เร่�มโอนกัรรมส่ทธ่�
เป็ีนครั�งแรกัอย่างโครงกัารคอนโด้มเ่นียม 
ด่้ ออร่จ่�น ราม 209 อ่นเตอร์เชนจ์ (The 
Origin Ram 209 Interchange) โครงกัาร
ที�ทยอยโอนกัรรมส่ทธ่�อย่างต่อเน่�องทั�งใน
กัรุงเทพิ่ฯ และเขึ้ตพัิ่ฒนาพ่ิ่เศษัภาคตะวั์น
ออกั (EEC) เช่น พิ่าร์ค ออร่จ่�น พิ่ญาไท 
(Park Origin Phayathai) นอตต่�ง ฮ่ลล์ 
ระยอง (Notting Hill Rayong) ในโครงกัาร
ออร่จ่�น สมาร์ท ซ่ีตี� ระยอง ขึ้ณะเดี้ยว์กััน 
ยอด้ขึ้ายในไตรมาส 1/2565 ซ้ี�งอยู่ที� 8,149 
ล้านบาท ที�เต่บโตจากัช่ว์งเดี้ยว์กัันขึ้องปีี 
2564 ราว์ 6% และเต่บโตจากัไตรมาสก่ัอน

หน้าถ้ิง 11% ก็ัมีส่ว์นสำาคัญในกัารผลักัดั้น
ยอด้โอนกัรรมส่ทธ่�โครงกัารพิ่ร้อมอยู่ด้้ว์ย

ทั�งนี� จากัผลกัารด้ำาเน่นงานที�ยังคงรักัษัา
เสถีิยรภาพิ่ได้้อย่างต่อเน่�อง ส่งผลให้กัลุ่ม
ทุนทั�งไทยและต่างชาต่ยังคงให้คว์ามสนใจ
ในกัารพิ่ัฒนาโครงกัารร่ว์มทุน (Joint 
Venture Project) กัับบร่ษััทอย่างต่อเน่�อง 
โด้ยไตรมาส 1/2565 ที�ผ่านมานี� มีโครงกัาร
ร่ว์มทุนเพ่ิ่�มข้ึ้�นถ้ิง 5 โครงกัาร โด้ยมีถ้ิง 4 
โครงกัารที�ได้้รับคว์ามไว้์ว์างใจจากับร่ษััท 
โนมูระ เรียลเอสเตท ดี้เว์ลล็อปีเมนท์ จำากััด้ 
ปีระกัอบด้้ว์ย โครงกัารคอนโด้ม่เนียม 2 
โครงกัาร ค่อ โซี ออร่จ่�น พิ่หลโยธ่น 69 
(So Origin Phaholyothin 69) และออร่
จ่�น ปีลั�กั แอนด์้ เพิ่ลย์ ศรีนคร่นทร์ (Origin 
Plug & Play Srinakarin) โครงกัารบ้าน
จัด้สรร 2 โครงกัาร ค่อ โครงกัารบร่ทา
เนีย ทาว์น์ บางนา กัม.17 (Britania Town 
Bangna KM.17) และบร่ทาเนีย โฮม บางนา 
กัม.17 (Britania Home Bangna KM.17) 
และ อีกั 1 โครงกัาร ที�เป็ีนกัารร่ว์มทุนที�ได้้
พัิ่นธม่ตรใหม ่(Partner) อย่าง บร่ษััท โลฟิส 
(ไทยแลนด์้) จำากััด้ ค่อ โครงกัารแกัรนด์้บร่
ทาเนีย คูคต สเตชั�น ซ้ี�งนับเป็ีนก้ัาว์แรกัขึ้อ
งบร่ทาเนียในกัารร่ว์มทุน พัิ่ฒนาโครงกัาร
กัับพิ่าร์ทเนอร์ชั�นนำา

13 www.HoonInside.com  17 May 2022



คว้์ากำำาไรกำว์�า 738 ล้าน 
กำล่�มท่นต�างชาติมั�นใจ ตบเท้าร�ว์มท่นบ้าน

-คอนโด้เพิ�มอีกำ 5 โครงกำาร

ORI	ปริะเดิม	Q1/65

นายพีิ่ระพิ่งศ์ กัล่าว์อีกัว่์า สำาหรับไตรมาส 2/2565 นั�น โครงกัาร
คอนโด้ม่เนียมระดั้บลักัชัว์รี พิ่าร์ค ออร่จ่�น ทองหล่อ (Park Origin 
Thonglor) มูลค่าโครงกัารกัว่์า 12,000 ล้านบาท จะเร่�มทยอยโอน
กัรรมส่ทธ่�เป็ีนครั�งแรกั โด้ยปีจัจุบันโครงกัารด้งักัล่าว์มยีอด้ขึ้ายรอ
รับรู้รายได้้ (แบ็คล็อกั) ตุนอยู่แล้ว์กัว่์า 70% ขึ้องมลูค่าโครงกัาร ซ้ี�ง
น่าจะมีส่ว์นสำาคัญต่อยอด้โอนกัรรมส่ทธ่�และรายได้้ตั�งแต่ไตรมาส 
2/2565 ขึ้ณะเดี้ยว์กััน ภาพิ่รว์มแบ็คล็อกัขึ้องบร่ษััทในปัีจจุบัน ทั�ง
กัลุ่มโครงกัาร JV และ Non-JV มีมูลค่ารว์มกัว่์า 35,800 ล้านบาท 
คาด้ว่์าจะมีสว่์นสำาคัญให้ยอด้โอนกัรรมส่ทธ่�ในช่ว์ง 3 ไตรมาสที�เหล่อ
เต่บโตอย่างต่อเน่�อง

ขึ้ณะเด้ียว์กััน ฝั่งธุรกั่จอ่�นๆ ภายใต้แผนกัารเต่บโตแบบพิ่หุจักัรว์าล 
หร่อ Origin Multiverse กั็ยังคงเด้่นหน้าเต่บโตอย่างต่อเน่�อง โด้ย
กัลุ่มธุรกั่จโรงแรมภายใต้บร่ษััท ว์ัน ออร่จ่�น จำากััด้ ยังคงมองเห็น
สัญญาณที�ด้ีในกัารเต่บโต โด้ยไตรมาส 1/2565 นี� โรงแรม 2 แห่ง
แรกั คอ่ สเตย์บรด่้จ์ สว์ที แบงคอ็กั ทองหล่อ (Staybridge Suites 
Bangkok Thonglor) และฮอล่เด้ย์ อ่นน์ แอนด์้ สวี์ทส์ ศรรีาชา แหลม

ฉบัง (Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang) มีอัตรา
กัารเขึ้้าพิ่ักักัว์่า 83% และ 58% ตามลำาด้ับ เต่บโตจากัช่ว์งเด้ียว์กััน
ขึ้องปีีที�ผ่านมา ขึ้ณะที�ไตรมาส 2/2565 จะมกีัารรบัรูร้ายได้้เพ่ิ่�มเตม่
จากัโรงแรมไอบ่ส (ibis) 3 แห่งที�เพิ่่�งด้ำาเน่นกัารซี่�อกั่จกัารเสร็จส่�น 
และน่าจะได้้รับอาน่สงส์เพิ่่�มเต่มจากักัารผ่อนคลายมาตรกัารด้้าน
กัารท่องเที�ยว์และเปีิด้รับชาว์ต่างชาต่เด้่นทางเขึ้้าปีระเทศไทยมากั
ขึ้้�น จากัปีัจจัยทั�งหมด้จ้งคาด้ว์่ารายได้้ขึ้องบร่ษััทในปีีนี�จะยังคงเปี็น
ไปีตามเปี้าหมายที� 17,500 ล้านบาท

ทั�งนี� ในช่ว์งไตรมาส 1/2565 ทร่ส เรทต่�ง ได้้ปีรับอันด้ับเครด้่ตขึ้อง
บร่ษััท ออร่จ่�น พิ่ร็อพิ่เพิ่อร์ตี� จำากััด้ (มหาชน) จากัระด้ับ BBB แนว์
โน้ม Positive สู่ระด้ับ BBB+ แนว์โน้ม Stable เน่�องจากับร่ษััทมีผล
ปีระกัอบกัารที�ด้อีย่างต่อเน่�อง และสามารถิก้ัาว์สู่ตำาแหน่งที�สงูขึ้้�นใน
ธรุกัจ่อสังหารม่ทรพัิ่ย์ได้้อย่างต่อเน่�อง ชง่ส่ว์นแบ่งทางกัารตลาด้ทั�ง
ในธุรกั่จคอนโด้ม่เนียมและบ้านจัด้สรรเพิ่่�มขึ้้�นอย่างกั้าว์กัระโด้ด้ใน
ช่ว์ง 5 ปีีที�ผ่านมา มส่ีนค้าครอบคลมุหลากัหลายระด้บัราคาไปีจนถิง้
ราคา 50 ล้านบาท มีอัตราส่ว์นหนี�ส่นที�มีภาระด้อกัเบี�ยต่อทุนลด้ลง
จนอยู่ในระดั้บที�ตำ�ากัว์่า 1 เท่าและยังสามารถิสร้างรายได้้และยอด้
ขึ้ายได้้อย่างเต่บโต แม้ภายใต้สถิานกัารณ์ COVID-19 ในปีี 2564 
ที�ผ่านมา
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รายได้้โต 52.33% สู�งซิกำ Q2 
ล่ยลงท่น EV charging station 

- แหล�งปิโตรเลียม

UAC	โชั่ว์ผู้ลงิานโค้งิแริก

บมจ. ยูเอซีี โกัลบอล ("UAC") เส่ร์ฟข่ึ้าว์ดี้
ต่อเน่�อง ปีระกัาศตัว์เลขึ้ผลกัารด้ำาเน่นงาน 
ไตรมาส 1/2565 รายได้้จากักัารขึ้ายและกัาร
ให้บร่กัาร 510.10 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 175.24 
ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 52.33% (YoY) และมีกัำาไร
ส่ว์นที�เป็ีนขึ้องบร่ษััท 71.88 ล้านบาท จากั
กัารขึ้ยายตัว์ธุรก่ัจเทรด้ด่้�ง – เคมีภัณฑ์-
ไฟฟ้า 

นายชัั่ชั่พล	 ปริะสพโชั่ค	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิ
ผู้้้จัดการิ	 บริิษััท	 ย้เอิซี	 โกลบอิล	
จำากัด	 (มหาชั่น)	หร้ิอิ	 "UAC" แจ้ง
ตลาด้หลักัทรัพิ่ย์แห่งปีระเทศไทย ถ้ิงผล
ปีระกัอบกัารงว์ด้ไตรมาส 1/2565 (ส่�นสุด้
วั์นที� 31 มนีาคม 2565) ว่์า ผลกัารด้ำาเนน่ขึ้อ
งบร่ษััทฯในไตมาสแรกัมีกัารเต่บโตต่อเน่�อง 
โด้ยมีรายได้้จากักัารขึ้ายและกัารให้บร่กัาร 
จำานว์น 510.10 ล้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 175.24 
ล้านบาท หร่อร้อยละ 52.33 (YoY) และมี
กัำาไรส่ว์นที�เป็ีนขึ้องบร่ษััทฯ 71.88 ล้านบาท 
โด้ยมี Gross Margin ที�ระดั้บ 11.31% ส่ง
ผลให้ EBITDA ณ ส่�นไตรมาส 1/2565 อยู่
ที�ระดั้บ 110.68 ล้านบาท ส่ว์นด้้าน ROE นั�น
อยู่ที� 17.16%

ทั�งนี� สาเหตุรายได้้รว์มมีอัตรากัารเต่บโต
เพ่ิ่�มข้ึ้�น เป็ีนผลมาจากักัารเต่บโตขึ้องธุรก่ัจ
เทรด้ด่้�ง ที�ได้้รับ Big lot จำานว์น 143.30 
ล้านบาท จากักัลุ่ม Industrial และกัลุ่ม 
Energy ซ้ี�งมีกัารจำาหน่ายจำาหน่ายสาร
เคมี และอุปีกัรณ์อุตสาหกัรรมพิ่ลังงานและ

ปิีโตรเลียม กัลุ่มธุรก่ัจสำารว์จและผล่ตก๊ัาซี
ธรรมชาต่ โรงกัลั�นนำ�ามัน โรงแยกัก๊ัาซี และ
อุตสาหกัรรมปิีโตรเคมี เพ่ิ่�มข้ึ้�น 25.53 ล้าน
บาท รว์มถ้ิงกัารปีรับตัว์เพ่ิ่�มข้ึ้�นจากัขึ้องราย
ได้้กัลุ่มเคมีภัณฑ์ จำานว์น 27.68 ล้านบาท 
จากักัารฟ้�นตัว์ตามท่ศทางเศรษัฐก่ัจหลัง
กัารแพิ่ร่ระบาด้โคว่์ด้-19 คลี�คลาย รว์มถ้ิง
กัารเปิีด้ปีระเทศตอ้นรับนักัท่องเที�ยว์  ขึ้ณะที�
กัารผล่ตขึ้องโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสา
เถีิยร มีกัารผล่ตเพ่ิ่�มข้ึ้�น หลังจากัได้้รับก๊ัาซี
ธรรมชาต่เพ่ิ่�มข้ึ้�นกัว่์า 1.3 MMSCFD ส่งผล
ให้มยีอด้ขึ้ายทั�งในส่ว์นขึ้องก๊ัาซีเช่�อเพิ่ล่ง C1 
ก๊ัาซีหุงต้ม (LPG) และก๊ัาซีโซีลีนธรรมชาต่ 
(NGL) มีกัารปีรับตัว์อย่างโด้ด้เด่้น จ้งทำาให้
กัลุ่ม UAC มกีัำาไรขัึ้�นต้นรว์ม 57.68 ล้านบาท

นอกัจากันี� ปีระธานเจ้าหน้าที�บร่หารและ
กัรรมกัารผู้จัด้กัาร "UAC"  ยังได้้กัล่าว์เพ่ิ่�ม
เต่มถ้ิงภาพิ่รว์มธุรก่ัจในไตรมาส 2/2565 
ว์่า บร่ษััทฯ พิ่ร้อมเด่้นหน้าลงทุนในธุรก่ัจ
ด้้านพิ่ลังงานสะอาด้และพิ่ลังงานทด้แทน 
คว์บคู่ไปีกัับกัารเร่งขึ้ยายกัารตลาด้ในส่ว์น
ขึ้องธุรก่ัจเทรด้ด่้�ง ไปียังอุตสาหกัรรมอ่�นๆ 
มากัข้ึ้�น เพ่ิ่�อขัึ้บเคล่�อนกัารเต่บโตขึ้องราย
ได้้ในปีีนี� แตะระดั้บ 2,000 ล้านบาท รว์ม
ถ้ิงกัารรักัษัาอัตรากัำาไรกั่อนหักัค่าใช้จ่าย
ด้อกัเบี�ย ภาษีั และค่าเส่�อมราคาและค่าตัด้
จำาหน่าย (EBITDA) มากักัว์่า 420 ล้านบาท 
ขึ้องรายได้้ยอด้ขึ้ายรว์มให้เปี็นไปีตามเปี้า
หมายที�ว์างไว์้

โด้ยในไตรมาส 2/2565 บร่ษััทฯจะเร่�มทยอย
เปิีด้ให้บร่กัารสถิานีอัด้ปีระจุไฟฟ้า (EV 
charging station)ภายใต้กัารร่ว์มลงทุน
กัับ บมจ.ค่ว์ทีซีี เอนเนอร์ยี� (QTC) ภาย
ใต้ "พีิ่พีิ่ดั้บบล่ว์อี" (PPWE) ตามแผนกัาร
ลงทุนสร้างเฟสแรกั จำานว์น 4 สถิานี หร่อ 
12 หัว์ ปีระกัอบด้้ว์ย กัรุงเทพิ่มหานคร 1 
แห่ง จังหวั์ด้นครราชสีมา 2 แห่ง และจังหวั์ด้
จันทบุรี 1 แห่ง

ส่ว์นโครงกัารลงทุนในแหล่งปิีโตรเลียม
หมายเลขึ้ L10/43 และ L11/43 ในพ่ิ่�นที�
ผล่ตปิีโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพิ่า จังหวั์ด้
สุโขึ้ทัย นั�น ยังคงเด่้นหน้าตามแผนที�ว์าง
ไว้์ โด้ยคาด้ว์่าจะมีกัารเขึ้้าสำารว์จปีร่มาณ
ปิีโตรเลียมสำารองในพ่ิ่�นที�สัมปีทานดั้งกัล่าว์ 
เพ่ิ่�อต้องกัารทราบปีร่มาณปิีโตรเลียมที�
ชัด้เจนได้้ในไตรมาส 2/2565 นี� และคาด้ว่์าจะ
สามารถิรับรู้รายได้้ภายในไตรมาส 3/2565 
ซ้ี�งตั�งเป้ีาผล่ต 500 บาร์เรลต่อวั์น สร้างราย
ได้้เพ่ิ่�ม 300 ล้านบาทต่อปีี

อย่างไรก็ัตาม สำาหรับโครงกัารโรงไฟฟ้า
ชุมชนภูผาม่าน ที�จังหวั์ด้ขึ้อนแก่ัน ซ้ี�งมี
ขึ้นาด้กัารผล่ตไฟฟ้า 3 เมกัะวั์ตต์นั�น  จะ
พิ่ร้อมจ่ายไฟเข้ึ้าระบบได้้ภายใน 3 เด่้อน
นับจากัได้้รับ PPA  ซ้ี�งถ่ิอว่์าเป็ีนโรงไฟฟ้า
แรกัที�มีคว์ามพิ่ร้อมที�สุด้ในกัารด้ำาเนน่กัาร
เม่�อเทียบโครงกัารอ่�น ๆ ที�ผ่านกัารคัด้เล่อกั
ในโครงกัารโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ิ่�อเศรษัฐก่ัจ
ฐานรากั (โครงกัารนำาร่อง) พิ่.ศ. 2565
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เข้าคว์บรว์มกิำจกำาร X10 
ก้ำาว์สูู�ผู้นำา Digital Transformation 

Consultant แห�งอาเซียน

BE8

'บมจ.เบร่ล 8 พิ่ลัส' หร่อ BE8' เด่้นแผน
ยุทธศาสตร์ เข้ึ้าคว์บรว์มก่ัจกัาร บร่ษััท 
เอคซีเทนด์้ ไอที รีซีอร์ส จำากััด้ ("X10") 
ยักัษ์ัใหญ่ด้้านโครงสร้างกัารเช่�อมต่อระบบ 
Technology Integration Platform เด่้น
หน้า Synergy ผน้กัคว์ามแขึ้็งแกัร่งดั้น 
BE8 ก้ัาว์สู่ Digital Transformation 
Consultant แห่งอาเซีียน

นายอิภิิเษัก	เทวินทริภัิกติ	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	เบริิล	
8	พลัส	จำากัด	(มหาชั่น)	หร้ิอิ	BE8 
เปิีด้เผยว่์า บร่ษััทฯ ได้้บรรลุข้ึ้อตกัลงและ
เข้ึ้าลงนามบันท้กัข้ึ้อตกัลงเบ่�องต้นในกัาร
โอนธุรก่ัจทั�งหมด้ขึ้องบร่ษััท เอคซีเทนด์้ 
ไอที รีซีอร์ส จำากััด้ หร่อ ("X10")  ที�จะ
ช่ว์ยเสร่มคว์ามแข็ึ้งแกัร่งให้แก่ัทาง BE8 
ในกัารขัึ้บเคล่�อนแผนยุทธศาสตร์มุ่งก้ัาว์
ผู้นำา Digital Tech Consultant ในระดั้บ
ภูม่ภาคอาเซีียน โด้ยนำาเสนอนวั์ตกัรรม
แห่งเทคโนโลยี ซีอฟต์แว์ร์ระดั้บโลกัและกัาร
ให้บร่กัารอ่�นๆ เพ่ิ่�อสนับสนุนกัารทำาด่้จ่ทัล
ทรานส์ฟอร์เมชั�นแบบครบว์งจร ตอบโจทย์
กัลยุทธ์ทั�งภาครัฐและภาคเอกัชนได้้อย่าง
เหมาะสม รว์มทั�งเพ่ิ่�มศักัยภาพิ่กัารแข่ึ้งขัึ้น
รับกัับยุคด่้จ่ทัลที�เก่ัด้คว์ามเปีลี�ยนแปีลง
อย่างรว์ด้เร็ว์ โด้ยคาด้ว่์ากัารเข้ึ้าทำารายกัาร
ดั้งกัล่าว์จะด้ำาเนน่กัารแล้ว์เสร็จภายในเด่้อน
ส่งหาคมนี�  

สำาหรับกัารเข้ึ้าลงทุนในครั�งนี� บร่ษััทฯ จะใช้
เง่นลงทุนปีระมาณ 620.64 ล้านบาท โด้ย
แบ่งกัารชำาระค่าหุ้นเป็ีนเง่นสด้ จำานว์น 50 
ล้านบาทให้แก่ั XR Resource และเป็ีนหุ้น
สามัญเพ่ิ่�มทุนขึ้อง BE8 จำานว์น 14.60 ล้าน
หุ้น มูลค่าที�ตราไว้์ (พิ่าร์) 0.50 บาท โด้ย
กัำาหนด้ราคาหุ้นสามัญเพ่ิ่�มทุนที� 39.10 บาท
ต่อหุ้น หร่อค่ด้เป็ีนมูลค่า 570.64 ล้านบาท 
เพ่ิ่�อเป็ีนค่าตอบแทนกัารเข้ึ้าซ่ี�อ X10 ในครั�ง
นี� ให้แก่ั Extend Resource Holding ซ้ี�ง 
XR Resource และ Extend Resource 
Holding เป็ีนผู้ถ่ิอหุ้นขึ้อง X10 โด้ย BE8 จะ
เสนอต่อที�ปีระชุมว่์สามญัผู้ถ่ิอหุ้นเพ่ิ่�ออนุมต่ั
กัารเพ่ิ่�มทุนในวั์นที� 7 กัรกัฎาคม 2565 จ้ง
กัำาหนด้วั์นกัำาหนด้รายช่�อผู้ถ่ิอหุ้นที�มีส่ทธ่
เข้ึ้าร่ว์มปีระชุม (Record Date) ในวั์นที� 27 
พิ่ฤษัภาคมนี�  

ทั�งนี� X10 ถ่ิอเป็ีนบร่ษััทเทคโนโลยนีชั�นนำา
ขึ้องไทย โด้ยมีปีระสบกัารณ์ให้บร่กัารด้้าน
เทคโนโลยีมากัว่์า 12 ปีี มีฐานลูกัค้าองค์กัร
ขึ้นาด้ใหญ่ มากักัว่์า 30 ราย มีคว์าม
เชี�ยว์ชาญและปีระสบกัารณ์ด้้านกัารว์าง
โครงสร้างกัารเช่�อมต่อระบบ Technology 
Integration Platform โด้ยเป็ีนผู้นำากัาร
พัิ่ฒนาระบบ MuleSoft ในปีระเทศไทย ซ้ี�ง
จะช่ว์ยยกัระดั้บกัารให้บร่กัารโด้ยผสานกัับ
ระบบ API ขึ้อง MuleSoft ที� BE8 ให้บร่กัาร
เช่�อมต่อแอปีพิ่ล่เคชัน ระบบปีฏ่ิบัต่กัาร และ

อุปีกัรณ์ต่างๆ เข้ึ้าด้้ว์ยกัันให้ครอบคลุมย่�ง
ข้ึ้�น ตลอด้จนผน้กัคว์ามแขึ้็งแกัร่งกัับ BE8 
ทางด้้านด่้จ่ทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ตั�งแต่
กัารให้บร่กัารคำาปีร้กัษัาด้้านกัลยุทธ์และ
พัิ่ฒนาเทคโนโลยี กัารให้บร่กัารเทคโนโลยี
และซีอฟต์แว์ร์ระดั้บโลกั ช่ว์ยเพ่ิ่�มศักัยภาพิ่
กัารเข้ึ้าแข่ึ้งขัึ้นในโปีรเจ็กัต์ใหม่ๆ  ร่ว์มกััน และ
สร้างรายได้้เพ่ิ่�มข้ึ้�น 

"นับเป็ีนก้ัาว์สำาคัญในว์งกัารเทค คอมปีานี 
ครั�งใหญ่หลังคว์บรว์มก่ัจกัารครั�งนี� BE8 จะ
เป็ีนองค์กัรที�มี Technical resource ใหญ่
เป็ีนอันดั้บต้นๆ ในปีระเทศไทย เน่�องจากั
บร่ษััท X10 มีบุคลากัรที�มีปีระสบกัารณ์และ
คว์ามเชี�ยว์ชาญด้้านเทคโนโลยีกัว่์า 400 
คน ผสมผสานกัับบุคลากัรขึ้อง BE8 อีกั
กัว่์า 200 คน ที�มีคว์ามเชี�ยว์ชาญและทักัษัะ
ในด้้านเทคโนโลยีด่้จ่ทัลโด้ยเฉพิ่าะ ซ้ี�งจะ
เพ่ิ่�มปีระส่ทธ่ภาพิ่กัระบว์นกัารทำางานต่างๆ 
เสร่มรากัฐานทางธุรก่ัจให้แข็ึ้งแกัร่งย่�งข้ึ้�น 
พิ่ร้อมกัับกัารสร้างม่ต่ใหม่ให้กัับลูกัค้าทั�ง
ภาครัฐและเอกัชน ขึ้ณะเดี้ยว์กัันยังเป็ีนกัาร
ปีลด้ล็อกัข้ึ้อจำากััด้ด้้านทรัพิ่ยากัรบุคคลใน
ว์งกัารไอทแีละเทคโนโลยทีี�ขึ้าด้แคลนรองรบั
กัารเต่บโตในอนาคต และยังส่งผลดี้ต่อกัาร
บร่หารจัด้กัารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้้อย่างมี
ปีระส่ทธ่ภาพิ่" นายอภ่เษักั กัล่าว์  
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เข้าคว์บรว์มกิำจกำาร X10 
ก้ำาว์สูู�ผู้นำา Digital Transformation 

Consultant แห�งอาเซียน

BE8

ปีระธานเจ้าหน้าที�บร่หาร BE8 กัล่าว์ว่์า 
บร่ษััทฯ เด่้นหน้าตามยุทธศาสตร์มุง่ก้ัาว์ผู้นำา 
Digital Tech Consultant ในระดั้บภูม่ภาค
อาเซีียน โด้ยว์างเปี้ารายได้้เต่บโต 5 เท่า 
ใน  3 ปีีข้ึ้างหน้า ซ้ี�งบร่ษััทฯ ยังว์างแผนกัาร
ลงทุนและคว์บรว์มก่ัจกัารอีกัในอนาคต เพ่ิ่�อ
เสร่มสร้างขีึ้ด้คว์ามสามารถิกัารแข่ึ้งขัึ้นให้
กัับองค์กัร ธุรก่ัจ หน่ว์ยงานภาครัฐ ให้ก้ัาว์
ทันกัับยุคด่้จ่ทัลที�เก่ัด้คว์ามเปีลี�ยนแปีลงและ
มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเน่�อง  

แผนธุรก่ัจในไตรมาส 2/2565 บร่ษััทฯ 
เตรียมผนก้ักัำาลังกัับพัิ่นธมต่รรายใหมอ่ย่าง
ต่อเน่�อง เพ่ิ่�อเสร่มคว์ามแข็ึ้งแกัร่งด้้าน
เทคโนโลยีและซีอฟต์แว์ร์ใหม่ๆ สร้างมูลค่า
ทั�งทางผล่ตภัณฑ์และบร่กัารตอบโจทย์โลกั
ด่้จ่ทัลแบบครบว์งจร พิ่ร้อมเด่้นหน้าขึ้ยาย
ฐานลูกัค้าทั�งภาครัฐและเอกัชนอย่างต่อ
เน่�อง สอด้รับกัับคว์ามต้องกัารขึ้องลูกัค้าที�

ต้องกัารนำาเทคโนโลยีมาสร้างข้ึ้อได้้เปีรียบ
ทางธุรก่ัจ มั�นใจว่์าด้้ว์ยยุทธศาสตร์ขึ้อง 
BE8 จะผลักัดั้นผลกัารด้ำาเนน่งานทั�งปีีขึ้องบ
ร่ษััทฯ ให้เต่บโตมากักัว่์า 50%  โด้ย ณ วั์น
ที� 31 มีนาคม 2565 บร่ษััทฯ มีมูลค่างานใน
ม่อที�รอรับรู้รายได้้ (Backlog) 564 ล้าน
บาท และอยู่ระหว่์างกัารปีระมูลงานโครงกัาร
ใหญ่มูลค่ารว์มปีระมาณ 569 ล้านบาท และ
คาด้ว่์าจะรับรู้รายได้้ในปีีนี� 313 ล้านบาท 
หร่อราว์ 55% ขึ้องงานในม่อที�รอรับรู้ราย
ได้้ (Backlog)  

ส่ว์นผลกัารด้ำาเน่นงานไตรมาส 1/2565  
(มกัราคม – มีนาคม 2565) บร่ษััทฯ ปีระสบ
คว์ามสำาเร็จในฐานะเปี็นผู้นำา Digital Tech 
Consultant โด้ยมีรายได้้รว์ม 123.01 ล้าน
บาท เต่บโต 40.9 % จากัช่ว์งเด้ียว์กัันขึ้อง
ปีีกั่อนที�มีรายได้้ 87.32 ล้านบาท และมีกัำาไร
สุทธ่ 23.78 ล้านบาท เต่บโต 39.1% เม่�อ
เทียบกัับช่ว์งเด้ียว์กัันปีีที�ผ่านมา  

นายกฤษัดา	เกตุภ่้ิพงิษ์ั	กริริมการิ
ผู้้้จัดการิ	บริิษััท	X10	 จำากัด กัล่าว์
ว่์า บร่ษััทฯ พิ่ร้อมนำาคว์ามเชี�ยว์ชาญและ
ปีระสบกัารณ์กัารด้ำาเน่นธุรก่ัจด้้านด่้จ่ทัล
เทคโนโลย ีโด้ยเฉพิ่าะกัารว์างโครงสรา้งกัาร
เช่�อมต่อระบบ Technology Integration 
Platform และ Open-API ด้้ว์ยระบบ 
MuleSoft ซ้ี�งเป็ีนหน้�งในพ่ิ่�นฐานสำาคัญขึ้อง
กัารทำาด่้จ่ทัล แทรนส์ฟอร์เมชั�น นอกัจากันี�
บร่ษััทฯยังมีคว์ามเชี�ยว์ชาญในด้้านด่้จ่ทัล
เทคโนโลยีอ่�นๆที�จะมาเสร่มในกัารทำาด่้จ่ทัล
แทรนส์ฟอร์เมชั�น กัารผสานคว์ามแข็ึ้งแกัร่ง
ขึ้องทั�งสองบร่ษััทจะช่ว์ยส่งมอบโซีลูชั�นที�
เพ่ิ่�มปีระส่ทธ่ภาพิ่กัารทำางานให้ดี้ย่�งข้ึ้�นตาม
ที�ลูกัค้าองค์กัรต้องกัาร ซ้ี�งบร่ษััทฯ มีฐาน
ลูกัค้าทั�งในหน่ว์ยงานภาครัฐและเอกัชน อาท่ 
กัลุ่มธนาคารกัรุงศรีอยุธยา ว่์ร่ยะปีระกััน
ภัย กัลุ่มบร่ษััทเซ็ีนทรัล และ สำานักังานคณะ
กัรรมกัารกัารรักัษัาคว์ามมั�นคงปีลอด้ภัย
ไซีเบอร์แห่งชาต่ (สกัมช.) ฯลฯ มั�นใจว่์ากัาร
คว์บรว์มก่ัจกัารครั�งนี�จะผลักัดั้น BE8 ให้
ก้ัาว์เป็ีนผู้นำา  Digital Tech Consultant 
ในระดั้บภูม่ภาคอาเซีียน 
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ธนาคาริย้โอิบี	ปริะเทศ์ไทย	มีแผู้นอิอิกตริาสาริด้อิยสิทธิเพ้�อิ
นับเป็นเงิินกอิงิทุนปริะเภิทที�	2	อิายุ	10	ปี	ตามหลักเกณฑ์์	
Basel	 III	 เสนอิข่ายให้แก่ผู้้้ลงิทุนสถาบันและผู้้้ลงิทุนริาย
ใหญ่	โดยกำาหนดม้ลค่าการิจอิงิขั่�นตำ�า	100,000	บาท

ตริาสาริที�อิอิกในครัิ�งินี�เป็นตริาสาริด้อิยสิทธิมีอิายุ	 10	 ปี	
อัิตริาดอิกเบี�ย	4.07%	ต่อิปี	จ่ายดอิกเบี�ยทุก	3	เด้อิน	โดย
ธนาคาริข่อิสงิวนสิทธิไถ่ถอินค้นก่อินกำาหนด	ณ	วันกำาหนด
ชั่ำาริะดอิกเบี�ยใด	ๆ	หลังิคริบกำาหนดปีที�	5	และมีข้่อิกำาหนด
ให้สามาริถตัดเป็นหนี�ส้ญ	 (ทั�งิจำานวนหร้ิอิบางิส่วน)	 เม้�อิ
ทางิการิตัดสินใจจะเข้่าช่ั่วยเหล้อิทางิการิเงิินแก่ผู้้้อิอิก
ตริาสาริเงิินกอิงิทุน

คุณสัญชัั่ย	 อิภิิศั์กดิ�ศ์ิริิกุล	 ริอิงิกริริมการิ
ผู้้้จัดการิใหญ่	 การิเงิินและสนับสนุนธุริกิจ
ธนาคาริ	ธนาคาริย้โอิบี	ปริะเทศ์ไทย	กล่าวว่า	“การิ
อิอิกตริาสาริด้อิยสิทธิเพ้�อินับเป็นเงิินกอิงิทุนปริะเภิทที�	 2	
ข่อิงิธนาคาริ	เพ้�อิเสริิมความแข็่งิแกร่ิงิข่อิงิเงิินกอิงิทุนและ

ริอิงิรัิบการิเติบโตทางิธุริกิจตามแผู้นข่อิงิธนาคาริ	นอิกจาก
นี�ยังิเป็นการิเพิ�มทางิเล้อิกในการิลงิทุนให้แก่ผู้้้ลงิทุน”

ผู้้้ลงิทุนที�สนใจตริาสาริเงิินกอิงิทุนนี�สามาริถจอิงิซ้�อิได้
ริะหว่างิวันที�	27	พฤษัภิาคม	ถึงิ	6	มิถุนายน	2565	(ริะหว่างิ
วันและเวลาทำาการิข่อิงิธนาคาริ)	ได้ที�ธนาคาริย้โอิบีทุกสาข่า	
และสถาบนัการิเงิินชัั่�นนำาอีิก	2	แห่งิ	ได้แก่	ธนาคาริกริงุิเทพ	
และธนาคาริกสิกริไทย	 โดยสามาริถศึ์กษัาริายละเอีิยดเพิ�ม
เติม	 ริวมถึงิความเสี�ยงิหร้ิอิสถานการิณ์ในเชิั่งิลบที�อิาจ
กริะทบต่อิการิลงิทุนในหนังิส้อิชีั่�ชั่วน	หร้ิอิสอิบถามกับทางิ
สถาบันการิเงิินทั�งิ	3	แห่งินี�

	 •	ธนาคาริย้โอิบี	จำากัด	(มหาชั่น)	
โทริ.	02-343-4900	และ	02-093-4900
	 •	ธนาคาริกรุิงิเทพ	จำากัด	(มหาชั่น)	
โทริ.	02-645-5555	หร้ิอิ	1333
	 •	ธนาคาริกสิกริไทย	จำากัด	(มหาชั่น)	
โทริ.	02-888-8888	กด	819

ธนาคาริย้โอิบี	ปริะเทศ์ไทย	เป็นส่วนหนึ�งิข่อิงิกลุ่มธนาคาริย้
โอิบีข่อิงิสิงิคโปร์ิ	ซึ�งิเป็นสถาบันการิเงิินชัั่�นนำาริะดับภ้ิมิภิาค	
และได้รัิบการิจัดอัินดับความน่าเช้ั่�อิถ้อิจากสถาบันจัดอัินดับ
ความน่าเช้ั่�อิถ้อิว่าเป็นธนาคาริที�มีฐานะแข็่งิแกร่ิงิ	โดยล่าสุด	
ฟิทซ์	 เริทติ�งิ	 (ปริะเทศ์ไทย)	 ได้จัดอัินดับเคริดิตริะยะยาว
ภิายในปริะเทศ์ข่อิงิธนาคาริที�ริะดับส้งิสุด	AAA(tha)	 แนว
โน้มมีเสถียริภิาพ	และจัดอัินดับความนา่เช้ั่�อิถ้อิข่อิงิตริาสาริ
เงิินกอิงิทุนที�	AA(tha)	เม้�อิวันที�	22	เมษัายน	2565

ย้โอิบี	เตรีิยมเสนอิข่ายตริาสาริด้อิยสิทธิอิายุ	10	ปี	

โดยธนาคาริมีสิทธิไถ่ถอินก่อินกำาหนดหลังิคริบ	5	ปี	

อัิตริาดอิกเบี�ย	4.07%	ต่อิปี	เปิดจอิงิ	27	พ.ค.ถึงิ	6	มิ.ย.65
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บลจ.ท่สโก้ัเส่ร์ฟกัองทุนเปิีด้ ท่สโก้ั เวี์ยด้นาม อ่ค
ว่์ตี� ชี�จังหว์ะเหมาะลงทุน หลังราคาลงมาแตะจุด้
ตำ�าสุด้รอบ 7 ปีี สว์นทางอตัรากัารเต่บโตขึ้องกัำาไร
ต่อหุ้น (EPS Growth) สูงล่อใจที� 24.6% โด้ยที�
ระยะกัลางถ้ิงระยะยาว์มีปัีจจัยบว์กัรออยู่เพีิ่ยบ 
ทั�งค่าแรงถูิกัเอ่�อต่างปีระเทศแห่ลงทุนตรง ด้้าน
บร่โภคในปีระเทศค้กัคักั หนุนเศรษัฐก่ัจโต 7.2% 
เด่้นสุด้ในอาเซีียน เปิีด้ IPO 17 - 24 พิ่ฤษัภาคม 
2565 

นายสาห์รัิชั่	 ชัั่ฏสุวริริณ	 ผู้้้อิำานวย
การิสายการิตลาด	 และที�ปรึิกษัา
การิลงิทุน	บริิษััทหลักทรัิพย์จัดการิ
กอิงิทุน	 ทิสโก้	 จำากัด เปิีด้เผยว่์า ในช่ว์ง
ที�ผ่านมาตลาด้หุ้นเวี์ยด้นามปีรับตัว์ลด้ลงจากั
คว์ามกัังว์ลเร่�องอัตราเง่นเฟ้อ และผลตอบแทน
พัิ่นธบัตรสหรัฐฯ ที�ปีรับตัว์สูงข้ึ้�น โด้ยตั�งแต่ต้นปีี 
2565 ถ้ิงวั์นที� 9 พิ่ฤษัภาคม 2565 ดั้ชนีตลาด้หุ้น
เวี์ยด้นาม (VNINDEX) ปีรับตัว์ลงมาแล้ว์ 15.12% 
ลงมาเทรด้ที�ระดั้บอัตราปิีด้ต่อราคาตอ่หุ้น (P/E) ที� 
13.1 เท่า ตำ�าสุด้ในรอบ 7 ปีี สว์นทางกัับอัตรากัาร
เต่บโตขึ้องกัำาไรต่อหุ้น (EPS Growth) ที�เต่บโตใน
ระดั้บสูง โด้ยข้ึ้อมูลจากั Bloomberg คาด้ว่์า ในปีี 
2565 – 2566 อัตรา EPS Growth ขึ้องตลาด้
หุ้นเวี์ยด้นามจะอยู่ที�ระดั้บ 24.6% ซ้ี�งเป็ีนระดั้บที�
สูงที�สุด้ในอาเซีียน 

ดั้งนั�น กัารที�ดั้ชนีหุ้นเวี์ยด้นามปีรับตัว์ลงมา บลจ.
ท่สโก้ัมองว่์าเป็ีนจังหว์ะเหมาะที�จะเข้ึ้าลงทุน เพิ่ราะ
ทำาให้มูลค่าหุ้น (Valuation) อยู่ในระดั้บตำ�าจน
น่าสนใจ นอกัจากันี� ในระยะกัลางเวี์ยด้นามยังมี
ปัีจจัยบว์กัรออยู่จำานว์นมากั เช่น สภาพิ่คล่องใน
ตลาด้หุ้นเร่�มสูงข้ึ้�น ข่ึ้าว์ดี้เร่�องกัารนำาดั้ชนีตลาด้
หุ้นเวี์ยด้นามร่ว์มคำานว์ณในดั้ชนี MSCI EM ในปีี  
2568 ทำาให้หุ้นขึ้นาด้ใหญ่ได้้ปีระโยชน์ ในด้้าน
เศรษัฐก่ัจเองก็ัเร่�มเห็นก่ัจกัรรมเศรษัฐก่ัจฟ้�น
ตัว์รับกัารเปีิด้ปีระเทศ ค่าเง่นมีเสถีิยรภาพิ่จากั
ทุนสำารองต่างปีระเทศที�เพ่ิ่�มข้ึ้�น หนี�ต่างปีระเทศตำ�า
และดุ้ลบัญชีเด่้นสะพัิ่ด้เป็ีนบว์กันับตั�งแต่ปีี 2554  

และด้้ว์ยค่าแรงขัึ้�นตำ�าที�อยู่ในระดั้บตำ�าทำาให้มูลค่า
กัารลงทุนทางตรงจากัต่างปีระเทศ (FDI) เพ่ิ่�มข้ึ้�น
อย่างต่อเน่�อง ขึ้ณะที�กัารบร่โภคในปีระเทศยังคง
ค้กัคักั เพิ่ราะในปีี 2564 เวี์ยด้นามมีปีระชากัรวั์ย
ทำางานมากัถ้ิง 49 ล้านคน และจำานว์นชนชั�นกัลาง
ที�เพ่ิ่�มข้ึ้�นอย่างต่อเน่�อง โด้ยในปีี 2563 ที�ผ่านมา
ชนชั�นกัลางขึ้องเวี์ยด้นามมีสัด้ส่ว์นมากัถ้ิง 41% 
ขึ้องปีระชากัรทั�งหมด้ และคาด้ว่์าในปีี 2573 จะ
เพ่ิ่�มเป็ีน 74% ขึ้องจำานว์นปีระชากัรทั�งหมด้*  จากั
ปัีจจัยบว์กัข้ึ้างต้นทำาให้กัองทุนกัารเง่นระหว่์าง
ปีระเทศ (IMF) คาด้กัารณ์ว่์าในปีี 2565 เศรษัฐก่ัจ
เวี์ยด้นามจะเต่บโต 6% ขึ้ณะที�ปีี 2566 จะเต่บโต 
7.2% ซ้ี�งถ่ิอเป็ีนระดั้บสูงสุด้ในอาเซีียน 

 ดั้งนั�น เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มโอกัาสลงทุนในปีระเทศด้าว์รุ่งขึ้อง
เอเชียอย่างเวี์ยด้นาม บลจ.ท่สโก้ัจ้งเปิีด้เสนอขึ้าย
กัองทุนเปิีด้ ท่สโก้ั เวี์ยด้นาม อ่คว่์ตี� (TVIETNAM) 
คว์ามเสี�ยงระดั้บ 6 (เสี�ยงสูง) กัองทุนรว์ม
ตราสารทุน ลงทุนในหน่ว์ยลงทุนขึ้องกัองทุนรว์ม
ตราสารทุนต่างปีระเทศ และ/หร่อกัองทุนรว์ม
อีทีเอฟตราสารทุนต่างปีระเทศ ที�มีนโยบายกัาร
ลงทุนในตราสารทุนขึ้องบร่ษััทที�จด้ทะเบียนจัด้
ตั�งในปีระเทศเวี์ยด้นามหร่อจด้ทะเบียนซ่ี�อขึ้ายใน
ตลาด้หลักัทรัพิ่ย์ปีระเทศเว์ียด้นาม หร่อบร่ษััทที�
ด้ำาเนน่ธรุก่ัจหลักัหร่อมรีายได้้หลักัจากักัารด้ำาเนน่
ธุรก่ัจในปีระเทศเวี์ยด้นาม เสนอขึ้ายครั�งแรกั 
(IPO) วั์นที� 17 - 24 พิ่ฤษัภาคม 2565 มูลค่าขัึ้�น
ตำ�าขึ้องกัารซ่ี�อครั�งแรกั 1,000 บาท 

นายสาห์รัชกัล่าว์ว่์า เบ่�องต้นกัองทุน TVIETNAM 
จะกัระจายคว์ามเสี�ยงเข้ึ้าไปีลงทุนในหุ้นเวี์ยด้นาม
ผ่าน 3 กัองทุนหลักั ค่อ 1. กัองทุน LionGlobal 
Vietnam Fund  2. กัองทุน Lumen Vietnam 
Fund และ 3. กัองทุน Vietnam Equity (UCITS) 
Fund ทั�งนี� เพ่ิ่�อให้กัองทุนมกีัารกัระจายกัารลงทุน
ไปียังกัลุ่มหุ้นเวี์ยด้นามทั�งขึ้นาด้ใหญ่ ขึ้นาด้กัลาง 
และขึ้นาด้เล็กั เพิ่่�อให้คว์ามเสี�ยงขึ้องพิ่อร์ตกัาร
ลงทุนโด้ยรว์มไม่กัระจุกัตัว์ยังกัลุ่มใด้กัลุ่มหน้�ง 

ส่ว์นตัว์อย่างบร่ษััทที�กัองทุนหลักัเข้ึ้าไปีลงทุน เช่น  
Vietcombank เปีน็ธนาคารขึ้องรฐัที�จัด้ตั�งข้ึ้�นเพ่ิ่�อ
สนับสนุนกัารให้บร่กัารส่นเช่�อเพ่ิ่�อกัารนำาเข้ึ้าและ
ส่งออกั ซ้ี�งเป็ีนกัลจักัรสำาคัญต่อกัารขึ้ับเคล่�อน
เศรษัฐก่ัจขึ้องเว์ียด้นาม มีอัตรากัารเต่บโตขึ้อง
รายได้้เฉลี�ยต่อปีี (CAGR) ตั�งแต่ปีี 2559 – 2563 
อยู่ที� 17.31% ขึ้ณะที�อัตราส่ว์นส่นเช่�อที�ไม่ก่ัอให้
เก่ัด้รายได้้ต่อส่นเช่�อรว์ม (NPL Ratio) ไตรมาส 
4/2564 อยู่ในระดั้บตำ�าที� 0.64% อีกัตัว์อย่าง
ค่อ HOA PHAT ผู้ผล่ตเหล็กัรายใหญ่ที�สุด้ใน
เอเชียตะวั์นออกัเฉียงใต้ และมีส่ว์นแบ่งกัารตลาด้
ผล่ตภัณฑ์เหล็กั และท่อเหล็กัอันดั้บ 1 ในเวี์ยด้นาม 
ซ้ี�งรายได้้และกัำาไรมีโอกัาสเต่บโตไปีตามเศรษัฐก่ัจ
ขึ้องเวี์ยด้นามที�มีแนว์โน้มเต่บโตสูง 

 พ่ิ่เศษัสำาหรับลูกัค้าที�มียอด้เง่นลงทุนในกัองทุน 
TVIETNAM ตั�งแต่วั์นที� 17 - 24 พิ่ฤษัภาคม 2565 
ตั�งแต่ 10 - 19.99 ล้านบาท รับทองคำาหนกัั 1 สล้ง 
ตั�งแต่ 20 ล้านบาทข้ึ้�นไปี รับทองคำาหนักั 2 สล้ง 
และต่อที�สอง สำาหรับลูกัค้าบุคคลธรรมด้าที�ลงทุน
กัองทุน TVIETNAM ผ่านช่องทาง eInvest และ 
TISCO My Funds ตั�งแต่วั์นที� 17 - 24 พิ่ฤษัภาคม 
2565 ทุกัๆ ยอด้เง่นลงทุนสะสม 50,000 บาท รับ
หน่ว์ยลงทุนกัองทุนเปิีด้ ท่สโก้ั พัิ่นธบัตรระยะสั�น 
(TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด้ 1,000 บาท  

กัองทุนเปิีด้ TVIETNAM อาจมีคว์ามเสี�ยงด้้าน
อัตราแลกัเปีลี�ยนจากักัารลงทุนในต่างปีระเทศ จ้ง
มนีโยบายป้ีองกัันคว์ามเสี�ยงด้้านอัตราแลกัเปีลี�ยน
ตามดุ้ลยพ่ิ่น่จขึ้องผู้จัด้กัารกัองทุนรว์ม ผู้สนใจ
ลงทุนคว์รทำาคว์ามเข้ึ้าใจลักัษัณะส่นค้า ศ้กัษัา
ข้ึ้อมูลสำาคัญขึ้องกัองทุนรว์ม โด้ยเฉพิ่าะนโยบาย
กัารลงทุน เง่�อนไขึ้ผลตอบแทน คว์ามเสี�ยง และผล
กัารด้ำาเนน่งานขึ้องกัองทุนที�ได้้เปิีด้เผยไว้์ที� www.
tiscoasset.com และสามารถิต่ด้ต่อสอบถิาม
รายละเอียด้หร่อขึ้อรับหนังส่อชี�ชว์นได้้ที� บลจ.
ท่สโก้ั หร่อ ธนาคารท่สโก้ัทุกัสาขึ้า หร่อ TISCO 
Contact Center โทร. 0 2633 6000 กัด้ 4, 0 
2080 6000 กัด้ 4 และ www.tiscoasset.com 
หร่อ แอปีพิ่ล่เคชัน TISCO My Funds     

บลจ.ทิสโก้เปิดกอิงิ	"ทิสโก้	เวียดนาม	อิิควิตี�"		
ชีั่�ริาคาหุ้นเทริดตำ�าสุดในริอิบ	7	ปี	จั
งิหวะเหมาะลงิทุนรัิบปัจจัยบวกเพียบ
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อิินไซด์	Business
OR	ตอิกยำ�าความภิาคภ้ิมิใจรัิบริางิวัล	

THAILAND	TOP	COMPANY	AWARD	2022	
ต่อิเน้�อิงิเป็นปีที�	3

เคทีซีชั่วนคุณคร้ิโริงิเรีิยนวัดลานบุญ	ร่ิวมทริิป	
"The	Secret	of	พริะนคริ"	หวังิส่งิต่อิความร้้ิ

ศิ์ลปวัฒนธริริม	ต่อิยอิดเป้าหมาย	ESG

PTG	คว้าริางิวัล	
"CSR	OF	THE	YEAR"	จากงิาน	

Thailand	Top	Company	Awards	2022

ทีเอ็ิมบีธนชั่าต	และ	IFC	ลงินามความร่ิวมม้อิ
ในการิอิอิกตริาสาริหนี�	เพ้�อิความยั�งิย้น
ทางิทะเล	(Blue	Bond)	ครัิ�งิแริกในไทย
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย

22 www.HoonInside.com  17 May 2022



สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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