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เผยรายได้้ Q1/65 โต 21% 
ข้ึ้�นแท่่นมาร์เก็็ตแชร์ขึ้าย LPG 

ผ่านป๊ั๊�มอัันดั้บ 1

PTG

PTG โชว์์รายได้้ไตรมาส 1 ปีี 65 กว่์า 3.9 
หม่�นล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 20.8% ครองส่ว์นแบ่ง
ขึ้ายแก๊ส LPG ผ่่านสถานีบร่การเป็ีนอันดั้บ
หน้�ง คงเป้ีา EBITDA โต 15-20% หลั้งค่า
การตล้าด้ฟ้ื้�นตัว์ แล้ะธุุรก่จ Non-oil เต่บโต
ดี้ เล็้งเพ่ิ่�มสัด้ส่ว์นกำาไรธุุรก่จ Non-oil เป็ีน 
50%

นายพิิทักษ์ั	 รัิชกิจปริะการิ	ปริะธาน
เจ้าหน้าที �บริิหาริและกริริมการิ
ผู้้้จัดการิใหญ่่บริิษััท	พีิทีจี	เอ็ินเนอิยี	
จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	PTG	เปิีด้เผ่ยว่์า 
ผ่ล้ปีระกอบการไตรมาส 1 ปีี 2565 บร่ษััทฯ 
มีรายได้้จากการขึ้ายแล้ะการให้บร่การรว์ม 
3.90 หม่�นล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 6.70 พัิ่นล้้าน
บาท หร่อ 20.8% เม่�อเทียบกับช่ว์งเดี้ยว์กัน
ขึ้องปีีก่อน มาจากรายได้้ธุุรก่จนำ�ามันที�เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 19.8% จากปีีก่อน จากราคานำ�ามันที�อย่่
ในระดั้บส่ง โด้ยธุุรก่จนำ�ามันมีสัด้ส่ว์นราย
ได้้ค่ด้เป็ีน 95.4% เม่�อเทียบจากรายได้้รว์ม 
แล้ะมีรายได้้จากธุุรก่จที�ไม่ใช่นำ�ามัน (Non-
Oil) อย่่ที� 1.80 พัิ่นล้้านบาท ค่ด้เป็ีนเพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 44.1% แล้ะค่ด้เป็ีนสัด้ส่ว์นรายได้้ 4.6% 
เม่�อเทียบจากรายได้้รว์ม นับเป็ีนการเต่บโต
อย่างต่อเน่�องจากการขึ้ยายสาขึ้าปัีจจุบันมี
สาขึ้ารว์มทั�งส่�น 1,228 สาขึ้า เพ่ิ่�มข้ึ้�น 255 
สาขึ้า เม่�อเทียบกับช่ว์งเดี้ยว์กันขึ้องปีีก่อน

สำาหรับต้นทุนการขึ้ายแล้ะการให้บร่การ อย่่
ที� 3.64 หม่�นล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 6.96 พัิ่นล้้าน
บาท หร่อ 23.6% เน่�องจากต้นทุนราคานำ�ามนั
ที�ปีรับตัว์เพ่ิ่�มส่งข้ึ้�น ปีระกอบกับนโยบายขึ้อง
ภาครัฐในการขึ้อคว์ามร่ว์มมอ่จากบร่ษััทฯ ผ้่่
ค้าปีลี้กนำ�ามนั ให้รักษัาระด้บัราคานำ�ามนัดี้เซล้
เพ่ิ่�อช่ว์ยล้ด้ภาระแก่ผ้่่บร่โภค ทำาให้บร่ษััทฯ 
ไม่สามารถปีรับราคาขึ้ายปีลี้กให้เหมาะสม
กับต้นทุนที�ปีรับเพ่ิ่�มข้ึ้�นได้้ ส่งผ่ล้ให้บร่ษััทฯ 
มีกำาไรก่อนหักภาษีัแล้ะค่าเส่�อม (EBITDA) 
อย่่ที� 1.26 พัิ่นล้้านบาท แล้ะกำาไรสุทธุ่ 163 
ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 368 ล้้านบาท อยา่งไรกต็าม 
ค่าการตล้าด้มีแนว์โน้มดี้ข้ึ้�นกว่์าในไตรมาส 
4 ที�ผ่่านมา จากนโยบายบร่หารโครงสร้าง
ราคานำ�ามันผ่่านกองทุนนำ�ามันจากทางภาค
รัฐตั�งแต่เด่้อนมีนาคม 2565

สำาหรับปีร่มาณการจำาหนา่ยนำ�ามนัในไตรมาส
นี� อย่่ที� 1,264 ล้้านล่้ตร ล้ด้ล้ง 5.5% เม่�อเทียบ
กับช่ว์งเดี้ยว์กันขึ้องปีีก่อน ทั�งนี�บร่ษััทฯ ยัง
รักษัาส่ว์นแบ่งการตล้าด้ (มาร์เก็ตแชร์) 
เป็ีนอันดั้บ 2 ด้้านปีร่มาณการจำาหน่าย
แก๊ส LPG นั�น อย่่ที� 106 ล้้านล่้ตร เพ่ิ่�ม
ข้ึ้�น 69.2% เม่�อเทียบกับช่ว์งเดี้ยว์กันขึ้องปีี
ก่อน เป็ีนการเต่บโตอย่างต่อเน่�องจากการ
เพ่ิ่�มช่องทางการจัด้จำาหน่ายแก๊ส LPG โด้ย
มีมาร์เก็ตแชร์ผ่่านการจำาหน่ายในทุกช่อง
ทาง อันดั้บ 5 ค่ด้เป็ีนสัด้ส่ว์น 6.5% แล้ะมี
มาร์เก็ตแชร์ผ่่านช่องทางการจำาหน่ายใน
สถานีบร่การ (ป้ี�มนำ�ามัน) เป็ีนอันดั้บ 1 ค่ด้
เป็ีนสัด้ส่ว์น 23.8%

ขึ้ณะที�แนว์โน้มการด้ำาเน่นธุุรก่จนับจากนี�ไปี 
บร่ษััทฯ ยังมุ่งเน้นผ่ลั้กดั้นธุุรก่จ Non-oil 
ให้เต่บโตอย่างก้าว์กระโด้ด้ ด้้ว์ยการส่งมอบ
ส่นค้าแล้ะบร่การที�มีคุณภาพิ่ พิ่ร้อมกับการ
ขึ้ยายการให้บร่การได้้อย่างทั�ว์ถ้ง อาท่ การ
ขึ้ยายธุุรก่จร้านกาแฟื้พัิ่นธ์ุุไทย เข้ึ้าไปีใน
บร่เว์ณใจกล้างเม่องมากข้ึ้�น เช่น ย่านสีล้ม, 
ช่องนนทรี แล้ะยา่นเจร่ญนคร ที� ศู่นย์การคา้
ไอคอน สยาม เป็ีนต้น เพิ่่�อรองรับกลุ่้มคน
เม่องมากข้ึ้�น อีกทั�งเพ่ิ่�อรองรับ Lifestyle 
ในยุคปัีจจุบัน ซ้�งหลั้งจากที�เปิีด้ให้บร่การไปี
แล้้ว์พิ่บว่์ามีการตอบรับที�ดี้จากล่้กค้า

พิ่ร้อมกันนี� บร่ษััทฯยังมีการเปิีด้ตัว์โครงการ 
PT Max Park ศูาล้ายา สถานีบร่การครบ
ว์งจรแห่งแรก ซ้�งปีระกอบไปีด้้ว์ย ด้้ว์ยสถานี
บร่การนำ�ามันที�ออกแบบให้มีคว์ามทันสมัย 
พิ่ร้อมต่ด้ตั�งหัว์จ่ายนำ�ามันระบบด่้จ่ทัล้รว์ม 
30 หัว์จ่าย เพ่ิ่�อให้สามารถรองรับปีร่มาณ
ผ้่่มาใช้บร่การสถานีบร่การนำ�ามันในช่ว์ง
เว์ล้าเร่งรีบได้้อย่างเพีิ่ยงพิ่อ แล้ะบร่ษััทฯ
ยังได้้ให้คว์ามสำาคัญกับการให้บร่การขึ้อง
พิ่นักงานต่อผ้่่มาใช้บร่การเป็ีนอย่างมาก 
โด้ยจัด้ให้มีพิ่นักงาน PT Service Master 
เข้ึ้ามาอำานว์ยคว์ามสะด้ว์กในส่ว์นขึ้องการ
ให้บร่การจำาหน่ายนำ�ามัน โด้ย PT Service 
Master ซ้�งพิ่นักงานทุกคนจะได้้รับการฝึึก
อบรมเป็ีนพ่ิ่เศูษั
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เผยรายได้้ Q1/65 โต 21% 
ข้ึ้�นแท่่นมาร์เก็็ตแชร์ขึ้าย LPG 

ผ่านป๊ั๊�มอัันดั้บ 1

PTG

ขึ้ณะที�ภายในยังมี PT Max Park ศูาล้ายา ซ้�งปีระกอบไปีด้้ว์ยร้านค้าในเคร่อขึ้องบร่ษััทเอง เช่น ร้านกาแฟื้พัิ่นธ์ุุไทย, ร้าน Coffee World, 
ร้านสะด้ว์กซ่�อ Max Mart, ร้านจำาหน่ายยาเว์ชภัณฑ์์แล้ะอุปีกรณ์การแพิ่ทย์ Nexx Pharma ร้านจำาหน่ายแก๊สหุงต้ม Max Gas แล้ะศู่นย์
ซ่อมบำารุงรถยนต์ขึ้นาด้เล็้ก Autobacs แล้ะยังมีร้านค้าพัิ่นธุม่ตรอีกมากมาย เช่น McDonald’s แล้ะ Otteri Wash เป็ีนต้น อีกทั�งยังมี
สถานที�นั�งทำางาน หร่อ Co-working Space สำาหรับรองรับไล้ฟ์ื้สไตล์้ขึ้องคนรุ่นใหม่แล้ะชุมชนโด้ยรอบอีกด้้ว์ย

“โครงการ PT Max Park ศูาล้ายา แห่งนี� บร่ษััทฯ เช่�อว่์า จะเป็ีนต้นแบบขึ้องสถานีบร่การ PT ในอนาคต โด้ยมีเป้ีาหมายที�จะขึ้ยายสถานี
บร่การครบว์งจรไปียังทำาเล้ที�มีศัูกยภาพิ่ต่างๆอย่างต่อเน่�อง ตามถนนสายหลั้กขึ้องปีระเทศูไทยในอนาคต” นายพ่ิ่ทักษ์ั กล่้าว์

นายพ่ิ่ทักษ์ั กล่้าว์อีกว่์า นอกจากนี�ยังม ีธุุรก่จส่นทรัพิ่ย์ด่้จ่ตอล้, ธุุรก่จขึ้นส่ง ธุุรก่จศู่นย์ซ่อมบำารุงรถยนต์ ธุุรก่จด้้านการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ แล้ะ
ธุุรก่จด้้านพิ่ลั้งงานหมุนเวี์ยน ผ่่านการขึ้ยายสาขึ้าแล้ะเพ่ิ่�มจุด้ให้บร่การมากย่�งข้ึ้�น รว์มถ้ง บร่ษััทฯ เตรียมการร่ว์มล้งทุนกับพัิ่นธุม่ตรที�มี
ศัูกยภาพิ่ เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มรายได้้จากธุุรก่จดั้งกล่้าว์ โด้ยยังคงงบล้งทุนในธุุรก่จ Non-oil แล้ะธุุรก่จใหม่อย่่ที� 1,500-2,000 ล้้านบาท แล้ะตั�งเป้ีา
ในการเพ่ิ่�มสัด้ส่ว์นกำาไรจากธุุรก่จดั้งกล่้าว์ ค่ด้เป็ีน 50% ขึ้องกำาไรทั�งหมด้

“ปัีจจุบัน ในไตรมาส 1 ปีี 2565 ที�ผ่่านมา บร่ษััทฯมีสาขึ้า Non-Oil รว์มทั�งส่�นจำานว์น 1,228 สาขึ้า แบ่ง
เป็ีน สถานีบร่การแก๊ส LPG จำานว์น 223 สาขึ้า, สถานีอัด้ปีระจุไฟื้ฟ้ื้า (EV Charging) จำานว์น 17 สาขึ้า, 
ร้านกาแฟื้พัิ่นธ์ุุไทย จำานว์น 358 สาขึ้า, ร้านกาแฟื้คอฟื้ฟีื้� เว่์ล้ด์้ (ในปีระเทศู แล้ะต่างปีระเทศู) จำานว์น 34 
สาขึ้า, ร้านสะด้ว์กซ่�อ Max Mart จำานว์น 277 สาขึ้า, ร้านจำาหน่ายแก๊ส LPG ครัว์เร่อน 193 สาขึ้า, ศู่นย์
บร่การซ่อมแซมบำารุงรักษัา รถยนต์ Autobacs จำานว์น 34 สาขึ้า, ศู่นย์เปีลี้�ยนถ่ายนำ�ามัน Maxnitron 
Lube Change จำานว์น 40 สาขึ้า แล้ะ Max Camp (Rest Area) จำานว์น 52 สาขึ้า โด้ยปีีนี�ยังคงเป้ีา 

EBITDA โต 15-20%” นายพ่ิ่ทักษ์ั กล่้าว์
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ในงาน Opportunity Day 
ปั๊ระจำำาไตรมาส 1/2565 เผยเร่�มท่ยอัยขึ้าย

แผ่นปูั๊รอังนอันวััวัตั�งแต่เดื้อัน ก็.พ.65

NER	พิบนักลงิทุน

นายช้วิทย ์ 	 จึ งิธนสมบ้ริณ ์	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ พิ่ร้อม
ด้้ว์ยนายศูักด้่์ชัย จงสถาพิ่งษั์พิ่ันธุ์ รอง
ปีระธุานเจ้าหน้าที�บรห่ารสายงานบญัชี-
การเง่น นางสาว์เกศูนรี จองโชต่ศู่ร่
กุล้ รองปีระธุานเจ้าหน้าที�บร่หารสาย
งานการตล้าด้ แล้ะนายมาณพิ่ ฐาปีน ผ่่้
ช่ว์ยรองปีระธุานเจ้าหน้าที�บร่หารฝึ่าย
งานขึ้ายผ่ล้ต่ภณัฑ์์สำาเรจ็รป่ี บรษ่ัทั นอร์
ทอีส รับเบอร์ จำากัด้ (มหาชน) หร่อ 
NER ผ่่้ด้ำาเน่นธุุรก่จผ่ล่้ตแล้ะจำาหน่าย
ยางแผ่่นรมคว์ัน ยางแท่ง แล้ะยางผ่สม 
เพิ่่�อจำาหน่ายไปียงัผ่่ผ้่ล้ต่ในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ แล้ะกลุ้่มผ่่้ค้าคนกล้าง ทั�งใน
แล้ะต่างปีระเทศู ร่ว์มนำาเสนอขึ้้อม่ล้
ในงานบร่ษััทจด้ทะเบียนพิ่บนักล้งทุน 
Opportunity Day ปีระจำาไตรมาส 
1/2565 เปีิด้เผ่ยถ้ง ธุุรก่จแผ่่นปี่รอง
นอนปีศุูสตัว์์ บร่ษัทัได้้เร่�มทยอยขึ้ายแผ่่น
ปี่รองนอนว์ัว์ตั�งแต่เด่้อน ก.พิ่.65 แล้้ว์

โด้ยเปี็นการจ้างบร่ษััทภายนอก (OEM) 
ผ่ล่้ตไปีก่อน เพิ่่�อทด้ล้องตล้าด้ในปีระเทศู 
โด้ยจะเร่�มขึ้ายในปีร่มาณไม่มาก ซ้�งขึ้ณะ
นี�เคร่�องจกัรที�สั�งมาจากไต้หว์นั ได้้เข้ึ้ามา
ถ้งบร่ษััทเรียบร้อยแล้้ว์ อย่่ระหว์่างการ
ต่ด้ตั�ง คาด้ว์่าจะต่ด้ตั�งเคร่�องจักรแล้้ว์
เสร็จในปีล้ายไตรมาส 2 แล้ะจะสามารถ
รับร่้รายได้้ตั�งแต่ไตรมาส 3 เปี็นต้นไปี

ด้้านสัด้ส่ว์นขึ้องยอด้ขึ้ายธุุรก่จแผ่่นปี่
รองนอนปีศูุสัตว์์ ในปีี 2565 บร่ษััทว์าง
นโยบายการจำาหน่ายส่นค้าในปีระเทศู
แล้ะต่างปีระเทศูเป็ีน 10 : 90 ซ้�งในสดั้ส่ว์น
ล่้กค้าต่างปีระเทศูแบ่งเป็ีน เว์ยีด้นาม อน่
โด้นเ่ชยี ญี�ปุ่ีน แล้ะออสเตรเล้ยี โด้ยมอง
ว่์าคว์ามต้องการแผ่่นปีร่องนอนปีศุูสตัว์์
ในอตุสาหกรรมยังด้ต่ีอเน่�อง บรษ่ัทัคาด้
ว์่าจะมีรายได้้จากธุุรก่จนี�ที� 290 ล้้าน
บาทภายในปีี 2565

นายช่ว่์ทย์ กล่้าว์ท่�งท้ายสำาหรับผ้่่ถ่อใบ
สำาคัญแสด้งส่ทธุ่ที�จะซ่�อหุ้นสามัญขึ้อง
บร่ษััท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด้ (มหาชน) 
(NER-W1) ทราบว์่าบร่ษััทขึ้อแจ้งการ
ใช้ส่ทธุ่แปีล้งสภาพิ่ครั�งสุด้ท้าย ในวั์นที� 
25 พิ่ฤษัภาคม 2565 โด้ยมีระยะเว์ล้า
การแจ้งคว์ามจำานงในการใช้ส่ทธุ่ครั�ง
สุด้ท้ายระหว่์างวั์นที� 11 – 25 พิ่ฤษัภาคม 
2565 ณ สถานที�ต่ด้ต่อในการใช้ส่ทธุ่
ค่อ บร่ษััท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด้ 
(มหาชน) ณ อาคารเซ็นทรัล้ซ่ตี�บางนา 
ชั�น 28  กรุงเทพิ่ฯ ทั�งนี� ใบสำาคัญแสด้ง
ส่ทธุ่ 1 หนว่์ย ซ่�อหุ้นสามญัขึ้องบร่ษััทได้้ 
1 หุ้น ในราคาใช้ส่ทธุ่ 1.80 บาทต่อหุ้น 
สำาหรับรายล้ะเอียด้แล้ะเอกสารปีระกอบ
การใช้ส่ทธุ่ สามารถด่้ได้้จากเอกสารแจ้ง
การใช้ส่ทธุ่ครั�งสุด้ท้ายขึ้องใบสำาคัญ
แสด้งส่ทธุ่ที�จะซ่�อหุ้นสามัญขึ้องบร่ษััท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด้ (มหาชน)  ครั�ง
ที� 1 (NER-W1) หร่อเว็์บไซต์ขึ้องบร่ษััท  
https://www.nerubber.com/
newsroom
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นางิสาววลัยา	จริิาธวัิฒน์	กริริมการิ
ผู้้้จัดการิใหญ่่และปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	 บริิษััท	 เซ็นทรัิลพัิฒนา	
จำากัด	 (มหาชน)	 CPN เปิีด้เผ่ยว์่า 
บร่ษััทฯได้้ว์างแผ่นด้ำาเน่นธุุรก่จระยะยาว์ 
5 ปีี โด้ยคาด้ว่์าจะใช้งบล้งทุนราว์ 1.2 แสน
ล้้านบาท เพ่ิ่�อใช้สำาหรับพัิ่ฒนาโครงการ 
Retail-Led Mixed-Use Development 
ครอบคลุ้มกว่์า 30 จังหวั์ด้ทั�ว์ปีระเทศู

นายชนวัฒน์	 เอ้ิ�อิวัฒนะสกุล	ริอิงิ
กริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่่	 สายงิาน
พัิฒนาธุริกิจและโคริงิการิ	 CPN	
เปิีด้เผ่ยว่์า บร่ษััทฯมีจุด้แข็ึ้งในการเป็ีน 
Center of Life ทำาให้มีคว์ามเข้ึ้าใจหัว์ใจ
สำาคัญขึ้องการพัิ่ฒนาม่กซ์ย่ส ซ้�งส่ว์น
รีเทล้ เป็ีนหัว์ใจสำาคัญที�เช่�อมโยงทุกองค์
ปีระกอบ Synergy เขึ้้าหากัน มอบ new 
solutions ที�ช่ว์ยยกระดั้บคุณภาพิ่ชีว่์ต
ขึ้องผ้่่คน ชุมชน แล้ะปีระเทศู ด้้ว์ยกล้ยุทธ์ุ
สำาคัญค่อ 1) Develop District: บุกเบ่ก
สร้างย่าน เปิีด้เม่อง นำาพิ่าคว์ามเจร่ญไปียัง
ทุกที�ที�เราไปีถ้ง 2) Strong Synergy and 
Ecosystem: การม ีEcosystem ระหว์า่งทุก
องค์ปีระกอบในโครงการ มอบคว์ามสะด้ว์ก
สบายแล้ะ privilege ใหกั้บผ้่่ใช้งานในทุกส่ว์น 
รว์มไปีถ้งการผ่น้กกำาลั้งในกลุ่้มเซ็นทรัล้ทั�ง
การแบ่งปัีนคว์ามเชี�ยว์ชาญแล้ะการใช้ Big 
Data จาก The 1 ทำาให้เราเข้ึ้าใจตล้าด้ทั�ว์
ปีระเทศู แล้ะ 3) Community at heart: ย้ด้
หลั้กการ co-create กับท้องถ่�น ทั�งในด้้าน
การสร้าง Local Wealth แล้ะการส่งเสร่ม 

Local Essence ขึ้องท้องถ่�นนั�นๆ

ด้้านนายวุ์ฒ่เกียรต่ เตชะมงคล้าภ่วั์ฒน์ 
Head of Community Mall Business 
CPN เปิีด้เผ่ยว์่า สำาหรับธุุรก่จคอมม่น่ตี�
มอล้ล์้ บร่ษััทตั�งใจที�จะปีรับกล้ยุทธ์ุแล้ะต่อย
อด้ให้ดี้ข้ึ้�นด้้ว์ยแนว์ค่ด้ Center of Life 
พิ่ร้อมยกระดั้บไล้ฟ์ื้สไตล์้ให้เข้ึ้าถ้งล่้กค้าแล้ะ
ชุมชนมากข้ึ้�น โด้ยธุุรก่จ Small Retail นี�จะ
เข้ึ้ามาเสร่มคว์ามแข็ึ้งแกร่งให้กับโครงการ
ขึ้นาด้ใหญ่ที�เรามีอย่่แล้้ว์ ทำาให้ขึ้ยายไปีส่่
ทำาเล้ศัูกยภาพิ่ส่งแล้ะย่าน CBD ได้้อย่างทั�ว์
ถ้งมากข้ึ้�น โครงการใหม่ที�จะเปิีด้ให้บร่การ
ในไตรมาส 4/65 นี�ค่อ โครงการ Marche 
Thonglor ที�จะตอบโจทย์ neighborhood 
ที�ดี้ที�สุด้ในย่านทองหล่้อ

ด้้านแผ่นขึ้ยายโครงการในต่างปีระเทศู 
เซ็นทรัล้พัิ่ฒนาตั�งเป้ีาเป็ีน Regional Retail 
Platform ที�นำาพิ่าธุุรก่จต่างๆ ต่อยอด้
คว์ามสำาเร็จร่ว์มกัน ปัีจจุบันได้้เปิีด้โครงการ
ศู่นย์การค้าไทยแหง่แรก ค่อ เซ็นทรัล้ ไอ-ซ่ตี� 
ที�มาเล้เซีย นอกจากนี� ยังคงศู้กษัาโอกาส
ใหม่ๆ  ในภ่ม่ภาคเอเชียตะวั์นออกเฉีียงใต้ โด้ย
เฉีพิ่าะมาเล้เซียแล้ะเวี์ยด้นาม ต่อยอด้จากที�
กลุ่้มเซ็นทรัล้ได้้เข้ึ้าไปีบุกเบ่กการทำาธุุรก่จ

ริ.อิ.	 กรีิ	 เดชชัย	 President	 of	
Residential	Business	CPN กล่้าว์
ว่์า ธุุรก่จพัิ่ฒนาโครงการที�อย่่อาศัูยเเ็น
ธุุรก่จที�มอบคุณภาพิ่ชีว่์ตในการอย่่อาศัูย
ที�ดี้ที�สุด้ให้คนไทย แล้ะม่ล้ค่าเพ่ิ่�มข้ึ้�นในระยะ

ยาว์ ขึ้ยายโครงการทั�งแนว์ราบแล้ะแนว์ส่ง
รว์ม 68 โครงการทั�ว์ปีระเทศู โด้ยธุุรก่จ 
Residential เป็ีนหน้�งในธุุรก่จที�สร้างคว์าม
แข็ึ้งแกร่งให้กับเซ็นทรัล้พัิ่ฒนามากกว่์า 
8 ปีี วั์นนี�บร่ษััทพิ่ร้อมก้าว์ส่่การเป็ีน Top 
Developer พัิ่ฒนาโครงการที�มีคุณภาพิ่ 
ครอบคลุ้มทั�งแนว์ราบแล้ะแนว์ส่ง โด้ยมี
กล้ยุทธ์ุในการพัิ่ฒนาต่อยอด้กับโล้เคชั�น
ขึ้องศู่นย์การค้าขึ้องเซ็นทรัล้พัิ่ฒนา แล้ะ
จับม่อกับโครงการต่างๆ ร่ว์มกับเคร่อกลุ่้ม
เซ็นทรัล้ รว์มถ้งการพัิ่ฒนาโครงการเดี้�ยว์
อีกมาก บร่ษััทเป็ีนผ้่่นำาคอนโด้ม่เนียมแล้ะ
โครงการหม่่บ้านจัด้สรรบนทำาเล้ศัูกยภาพิ่
ส่งที�อย่่ต่ด้หร่อใกล้้กับศู่นย์การค้า ซ้�งมอบ
คว์ามสะด้ว์กสบายครบทุกไล้ฟ์ื้สไตล์้ให้กับ
ล่้กบ้าน

อีกทั�งมุ่งมั�นที�จะส่งมอบโครงการคุณภาพิ่
ภายใต้แบรนด์้แล้ะฟื้อร์แมตที�หล้ากหล้าย
ทั�งแนว์ส่งแล้ะแนว์ราบ ได้้แก่ คอนโด้ม่เนียม 
บ้านเดี้�ยว์ ทาว์น์โฮม แล้ะโฮมออฟื้ฟิื้ศู พิ่ร้
มอกับยังเล่้อกทำาเล้ที�ดี้ที�สุด้ขึ้องย่านแล้ะ
เม่องนั�นๆ ซ้�งมั�นใจได้้ว่์าจะมีม่ล้ค่าเพ่ิ่�มข้ึ้�น
เสมอ เรียกว่์าการเป็ีนล่้กบ้านเซ็นทรัล้แตก
ต่างด้้ว์ย “คุณภาพิ่การอย่่อาศัูยที�ดี้ ล้งทุน
ก็มั�นคง” ให้บ้านเซ็นทรัล้เป็ีนบ้านที�ดี้ที�สุด้ใน
ทุกย่าน ทุกเมอ่ง แล้ะทุกจังหวั์ด้ขึ้องไทย
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ปัีจจุบัน Central Pattana Residential มี
ทั�งหมด้ 22 โครงการรว์มม่ล้ค่ากว่์า 3 หม่�น
ล้้านบาท ซ้�งมียอด้โอนแล้้ว์ 1 หม่�นล้้านบาท 
แล้ะยอด้รอรับร้่รายได้้ 3.7 พัิ่นล้้านบาท มล่ี้ก
บ้านเซ็นทรัล้แล้้ว์กว่์า 10,000 ราย

นายภู้มิ	 จิริาธิวัฒน์	 Head	 of	
Hotel	Property	CPN	กล่้าว์ว่์า ธุุรก่จ
โรงแรมบุกเบ่กศัูกยภาพิ่แล้ะสร้างมาตรฐาน
ใหม่ให้กับธุุรก่จโรงแรม ด้้ว์ยฟื้อร์แมตใหม่ๆ 
ที�ตอบโจทย์ทุกการพัิ่กผ่่อนแล้ะการท่อง
เที�ยว์ พัิ่ฒนารว์ม 37 โครงการ 4,000 ห้อง 
ครอบคลุ้มทุกเซ็กเมนต์

สำาหรับธุุรก่จโรงแรมเป็ีนอีกหน้�งธุุรก่จที�
เซ็นทรัล้พัิ่ฒนามีคว์ามเชี�ยว์ชาญ ปัีจจุบัน
เรามีเซ็นทารา อุด้รธุานี แล้ะฮ่ล้ตัน พัิ่ทยา 
โด้ยบร่ษััทเล็้งเห็นถ้งการเพ่ิ่�มศัูกยภาพิ่ขึ้อง
ธุุรก่จโรงแรมในทุกจังหวั์ด้ให้มีมาตรฐาน 
ยกระดั้บให้เป็ีนเม่องท่องเที�ยว์ได้้ โด้ยเรามี
คว์ามมั�นใจในการขึ้ยายธุุรก่จโรงแรมทั�ว์
ปีระเทศู ด้้ว์ยจุด้แข็ึ้งขึ้องทำาเล้ที�ตั�งอย่่บน
ทำาเล้โด้ด้เด้น่ใจกล้างเมอ่งเปีน็จุด้เร่�มต้นขึ้อง
ทุกการเด่้นทางท่องเที�ยว์พัิ่กผ่่อน อีกทั�งการ
เช่�อมโยงกับศู่นย์การค้ายังมอบคว์ามสะด้ว์ก
สบายครบครนั โด้ยบร่ษััทมุง่ตอบโจทย์กลุ่้ม
ล่้กค้าในแต่ล้ะพ่ิ่�นที�ภายใต้ 3 แบรนด์้ ได้้แก่ 
Centara แบรนด์้ระดั้บ Upscale ที�มา
พิ่ร้อมส่ว์นสัมมนาแล้ะการจัด้เลี้�ยง, แบรนด์้ 

Lifestyle Midscale ที�สามารถตอบโจทย์
ล่้กค้าได้้ทุกแบบทั�งทำางานแล้ะพัิ่กผ่่อน แล้ะ
อีกแบรนด์้เป็ีน Premium budget อย่่ใน
ทำาเล้ที�โด้ด้เด่้น สะด้ว์ก สะอาด้ ปีล้อด้ภัย ทั�งนี� 
เราจะพัิ่ฒนาโรงแรมที�ได้้ระดั้บมาตรฐาน 
พิ่ร้อมทั�งคุณภาพิ่แล้ะการให้บร่การ ภายใต้
การบร่หารขึ้องเชนโรงแรมให้กับทุกจังหวั์ด้ 
โด้ยมทัี�งแผ่นเปิีด้ในโครงการศู่นย์การค้าขึ้อง
เซ็นทรัล้พัิ่ฒนาในจังหวั์ด้ต่างๆ แล้ะพัิ่ฒนา
ร่ว์มกับศู่นย์การค้าในเซ็นทรัล้กรุ๊ปีด้้ว์ย”

นางิสาวนภูารัิตน์	 ศรีิวริริณวิทย์	
Chief Financial Officer and Senior 
Executive Vice President, Finance, 
Accounting and Risk Management CPN 
กล่้าว์ว่์า ธุุรก่จอาคารสำานักงานเป็ีนการยำ�า
การเปี็นผ้่่นำา พัิ่ฒนารว์ม 13 โครงการเปี็น 
The Most Preferred Workplace ขึ้องทั�ง
บร่ษััทผ้่่เช่าแล้ะคนทำางาน ด้้ว์ยปีระสบการณ์
กว่์า 40 ปีี ธุุรก่จออฟื้ฟิื้ศูขึ้องบร่ษััทได้้รับ
คว์ามเช่�อมั�นจากธุุรก่จชั�นนำาตั�งแต่องค์กร 
Corporate ขึ้นาด้ใหญ่ไปีจนถ้งบร่ษััทแล้ะ
สตาร์ทอัพิ่รุ่นใหม่

โด้ยบร่ษััทครองคว์ามเปี็น Leading 
Player ในย่าน Bangkok CBD แล้ะ Prime 
Locations เช่�อมต่อเข้ึ้ากับพ่ิ่�นที�ศู่นย์การค้า
ที�ตั�งอย่่บน Financial & Business District 
ที�สำาคัญ โด้ยที�ผ่่านมาอาคารสำานักงาน

ขึ้องบร่ษััทรักษัา Occupancy Rate ได้้
มากกว่์า 90% มาโด้ยตล้อด้ พิ่ร้อมมุ่งมั�น
พัิ่ฒนาแล้ะปีรับปีรุงโครงการขึ้องเราอย่าง
ต่อเน่�อง ตอบโจทย์การทำางานยุคใหม่ด้้ว์ย
คว์ามเชี�ยว์ชาญในการพัิ่ฒนา Space ร่ปี
แบบใหม่ๆ แล้ะคว์ามใส่ใจในคุณภาพิ่ชีว่์ต
ทุกคนที�ต้องเข้ึ้ามาใช้พ่ิ่�นที� นอกจากนี�ยัง
มุ่งมั�นพัิ่ฒนาอาคารสำานักงานเป็ีน LEED 
Green Building ภายใต้ว่์สัยทัศูน์ด้้าน 
Sustainability ขึ้องบร่ษััทด้้ว์ย

ในปีีนี�โฟื้กัสสำาคัญค่อการปีรับโฉีม The 
Offices at centralwOrld แล้ะว์างแผ่น
ขึ้ยายโปีรเจ็คในอนาคต ได้้แก่ Central Park 
Office ภายในโครงการดุ้ส่ต เซ็นทรัล้ พิ่าร์
ค ที�จะพิ่ล่้กโฉีมส่่ Professional Hub ระดั้บ
โล้ก แล้ะโครงการภายใต้บร่ษััท GLAND 
ในย่านพิ่ระราม 9 CBD ศัูกยภาพิ่ส่ง เพ่ิ่�อ
ตอบรับเทรนด้์แห่งอนาคต นอกจาก 4 
ธุุรก่จหล้ักภายใต้ Retail-Led Mixed-
Use Development เซ็นทรัล้พัิ่ฒนายังมี
กลุ่้มธุุรก่จ Alternative Assets เพ่ิ่�อมอง
หาโอกาสในการขึ้ยายแล้ะล้งทุนในธุุรก่จ
ใหม่ๆ ที�จะเต่มเต็ม Ecosystem แล้ะเช่�อม
โยงกับธุุรก่จหลั้ก เช่น การร่ว์มทุน Grab 
ที�เป็ีน Delivery Platform แล้ะ Common 
Ground ที�เป็ีน Co-Working Space แล้ะ
เตรียมศู้กษัาการล้งทุนใน Venture Capital 
ที�เตรียมเปิีด้เผ่ยรายล้ะเอียด้เร็ว์ๆ นี�
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เด่้นหน้าลงทุ่นธุุรก่็จำคาร์บอันเครด่้ต
รายแรก็ขึ้อังปั๊ระเท่ศไท่ย 

ALL

บร่ษััท ออล้ล์้ อ่นสไปีร์ ดี้เว์ล้ล้อปีเม้น
ท์ จำากัด้ (มหาชน) ปีระกาศูการล้งทุนใน
ธุุรก่จคาร์บอนเครด่้ต พิ่ร้อมล้งนามบันท้ก
ข้ึ้อตกล้งคว์ามร่ว์มม่อ (MOU) จัด้ตั�ง
ธุุรก่จคาร์บอนเครด่้ตในปีระเทศูไทย กับ
พัิ่นธุม่ตรระดั้บโล้ก บร่ษััท GSI เจ้าขึ้อง
แพิ่ล้ตฟื้อร์มจัด้การธุุรก่จซ่�อขึ้ายคาร์บอน
เครด่้ตด้้ว์ยบล็้อกเชนรายแรกขึ้องโล้ก 
เพ่ิ่�อด้ำาเน่นการซ่�อ-ขึ้ายคาร์บอนเครด่้ต
ในปีระเทศูไทย หวั์งให้ทุกภาคส่ว์นเข้ึ้ามามี
ส่ว์นร่ว์ม สร้างธุุรก่จที�ยั�งย่น เต่บโต สร้าง
ผ่ล้กำาไรให้กับนกัล้งทุนแล้ะผ้่่ถ่อหุ้นได้้อย่าง
ต่อเน่�องต่อไปี

คุณธนากริ	 ธนวริิทธิ� 	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 อิอิลล์	
อิินสไปริ์	 ดีเวลลอิปเม้นท์	 จำากัด	
(มหาชน)	 เปิีด้เผ่ยว่์า จากแนว์ค่ด้ All 
New Era" ออล้ล์้ อ่นสไปีร์ ยุคใหม่" ที�
ไม่หยุด้แค่อสังหาร่มทรัพิ่ย์อีกต่อไปี แต่
แสว์งหาโอกาสการล้งทุนใหม่ๆ ในการนำา
พิ่าองค์กรไปีส่่การเต่บโตอย่างยั�งย่นที�
พิ่ร้อมรับการเปีลี้�ยนแปีล้งขึ้องโล้กปีจัจุบัน
ที�กำาลั้งก้าว์เข้ึ้าส่่การล้ด้การสร้างมล้ภาว์ะ
ในการปีล่้อยก๊าซเร่อนกระจกให้เป็ีนศู่นย์  
Net-Zero Future จ้งมีการปีระกาศูล้ง
นามบันท้กข้ึ้อตกล้งคว์ามร่ว์มม่อ(MOU) 
จัด้ตั�งธุุรก่จคารบ์อนเครด่้ตในปีระเทศูไทย 

กับพัิ่นธุม่ตรระดั้บโล้กค่อ บร่ษััท GSI 
เจ้าขึ้องแพิ่ล้ตฟื้อร์มจัด้การธุุรก่จซ่�อขึ้าย
คาร์บอนเครด่้ตด้้ว์ยบล็้อกเชนรายแรก
ขึ้องโล้ก ที�มีม่ล้ค่าการซ่�อขึ้ายกว์่า 100 
ล้้านเหรียญสหรัฐ ต่อปีี

นับเป็ีนก้าว์ที�สำาคัญขึ้องบร่ษััทฯ ที�ทำาให้ 
ออล้ล้์ อ่นสไปีร์ เป็ีนนักล้งทุนรายแรก
ขึ้องปีระเทศูไทยที�เข้ึ้าส่่ธุุรก่จคาร์บอน
เครด่้ต ทั�งนี�การจัด้ตั�งบร่ษััทร่ว์มทุนใหม่จะ
ปีระกอบด้้ว์ย บร่ษััทร่ว์มทุนในปีระเทศูไทย
แล้ะในส่งคโปีร์เพ่ิ่�อครอบคลุ้มธุุรก่จทั�ง
ภายในปีระเทศูไทยแล้ะในภ่ม่ภาค

สำาหรับระยะเว์ล้าในการด้ำาเน่นงานนั�น
ช่ว์งไตรมาสที� 4 ปีี 2564 ถ้ง ไตรมาสที� 
1/2565 ทำาการสร้างทีมบร่หารจัด้การ 
แล้ะPartnership Agreement  ถัด้มาใน
ไตรมาสที� 2-3/2565 จะเป็ีนการพัิ่ฒนา
ระบบ infrastructure ขึ้องแพิ่ล้ตฟื้อร์ม
แล้ะแอปีพิ่ล่้เคชัน ที�เกี�ยว์ข้ึ้อง จากนั�น
ในไตรมาสที� 3/2565 จะทำาการเปีิด้ตัว์ 
Marketplace / Platform  ให้เป็ีนที�ร้่จัก
แล้ะเร่�มเปิีด้การใช้งานล่้กค้าสามารถเข้ึ้ามา
ใช้แพิ่ล้ตฟื้อร์มได้้ ขึ้ณะเดี้ยว์กันกจ็ะด้ำาเนน่
การพิ่ัฒนาปีรับปีรุงปีระส่ทธุ่ภาพิ่ เพ่ิ่�ม
เต่ม features ต่างๆ ให้เต็มร่ปีแบบมาก

ข้ึ้�น ภายในไตรมาสที� 4/2565 จะมีการจัด้
ตั�ง Investment Fund เพ่ิ่�อเข้ึ้าล้งทุนใน
ธุุรก่จดั้งกล่้าว์เพ่ิ่�มเต่มต่อไปี

คาด้การณ์ปีร่มาณการซ่�อ-ขึ้ายผ่่าน 
Marketplace ขึ้องบร่ษััทฯ ในปีี 2022 
(Q4) เท่ากับ 1 ล้้านตันคาร์บอนได้ออกไซด์้
เทียบเท่า  ปีี2023 เท่ากับ 15.28 ล้้านตัน
คาร์บอนได้ออกไซด้์เทียบเท่า ปีี 2024 
เท่ากับ 28.86 ล้้านตันคาร์บอนได้ออกไซด้์
เทียบเท่า ปีี 2025 เท่ากับ 44.95 ล้้านตัน
คาร์บอนได้ออกไซด์้เทียบเท่า แล้ะปีี  2026 
เท่ากับ 50.77 ล้้านตันคาร์บอนได้ออกไซด์้
เทียบเท่า

โด้ยปีี 2565 นี� บร่ษััทฯ ต้องการบรรลุ้เป้ีา
หมายปีร่มาณในการค้าคาร์บอนเครด่้ต 
(Trade Carbon credit) ไว้์ที� 1 ล้้านตัน
คาร์บอนได้ออกไซด้์เทียบเท่า แล้ะตั�งแต่
ไตรมาสที� 1/2566 เป็ีนต้นไปี พิ่ร้อมขึ้ยาย
ธุุรก่จไปีส่่ Global Market ผ่่านคว์ามร่ว์ม
ม่อกับพัิ่นธุม่ตรธุุรก่จ  ซ้�งเป็ีนช่ว์งเว์ล้าที�
จะสร้างคว์ามแข็ึ้งแกร่ง หากเป็ีนไปีตามเป้ีา
หมาย แล้ะแผ่นการที�ว์างไว์ ้ บร่ษััทมุง่หว์งัที�
จะนำาบร่ษััทคาร์บอนเครด่้ตเข้ึ้าจด้ทะเบียน
ในตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์แห่งปีระเทศูไทย เป็ีน
ล้ำาดั้บถัด้ไปี
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ยอัด้ขึ้ายโต 19% - ตั�งเป้ั๊ารัก็ษาอััตรา
ก็ำาไรขัึ้�นต้นท่่�ระดั้บ 17-18% หลัง Q1/65 

ยอัด้ขึ้ายโต 35%, ก็ำาไรผงาด้ 15%

ASIAN	ปริะเมินปี65

ASIAN เผ่ยงบ Q1/65 ยอด้ขึ้ายอย่ที่� 2,837 
ล้บ. เพ่ิ่�มข้ึ้�น 35% เทียบกับงว์ด้เดี้ยว์กันขึ้อง
ปีีก่อน บุ๊คมีกำาไรสุทธุ่ 248 ล้บ. เต่บโต 15% 
ส่ว์นอัตรากำาไรขัึ้�นต้นอย่่ที� 16.8% ช่กลุ่้ม
อาหารสัตว์์เลี้�ยงเป็ีนด้าว์เด่้น รายได้้โตพีิ่ค
ต่อเน่�องถ้ง 63% แล้ะอาหารทะเล้แช่เย่อก
แข็ึ้งโต 51% ปีระเมน่แนว์โน้มภาพิ่รว์มธุุรก่จ
ทั�งปีี 65 ยอด้ขึ้ายโต 19% แล้ะตั�งเป้ีารักษัา
อัตรากำาไรขัึ้�นต้นที�ระดั้บ 17-18% ว์างงบ 
660 ล้บ. ล้งทุนขึ้ยายเคร่�องจักร แล้ะเพ่ิ่�ม
ปีระส่ทธุ่ภาพิ่ในการผ่ล่้ตให้ดี้ข้ึ้�นแทนการใช้
แรงงานคน

นายเอิกกมล	 ปริะสพิผู้ลสุจ ริิต	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริสายการิเงิิน	
บริิษััท	 เอิเชี�ยนซี	คอิร์ิปอิเริชั�น	จำากัด	
(มหาชน)	 หร้ิอิ	ASIAN	ปีระกอบธุุรก่จ
ผ่ล่้ตแล้ะจำาหนา่ยอาหารแชเ่ย่อกแขึ้ง็ อาหาร
สัตว์์นำ�า ท่น่า แล้ะอาหารสัตว์์เลี้�ยงภาย
ใต้เคร่�องหมายการค้าขึ้องล่้กค้าแล้ะขึ้อง
ตนเอง เปิีด้เผ่ยว่์า ผ่ล้ปีระกอบการขึ้องบร่
ษััทฯ แล้ะบร่ษััทย่อยในงว์ด้ไตรมาส 1/2565 
มีกำาไรสุทธุ่อย่่ที� 248 ล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 33 
ล้้านบาท หร่อค่ด้เป็ีน 15% เม่�อเทียบกับช่ว์ง
เดี้ยว์กันขึ้องปีีก่อน สำาหรับกำาไรขัึ้�นต้นอย่่
ที� 477 ล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 34% เม่�อเทียบกับ
งว์ด้เดี้ยว์กันขึ้องปีีก่อน ค่ด้เป็ีนอัตรากำาไร
ขัึ้�นต้น 16.8% ใกล้้เคียงกับไตรมาสเดี้ยว์กัน

ปีีก่อนหน้าโด้ยที�แม้ว่์าต้นทุนราคาวั์ตถุด่้บ
ส่งข้ึ้�นแต่ยังสามารถรักษัาอัตรากำาไรได้้จาก
การมีสัด้ส่ว์นส่นค้าในกลุ่้มส่นค้าเพ่ิ่�มม่ล้ค่า
มากข้ึ้�น ซ้�งก็ค่ออาหารสัตว์์เลี้�ยงแล้ะอาหาร
ทอด้แช่เย่อกแข็ึ้ง

ขึ้ณะที�รายได้้จากการขึ้ายแล้ะบร่การอย่่
ที� 2,837 ล้้านบาท เพ่ิ่�มข้ึ้�น 35% เม่�อเทียบ
กับช่ว์งเดี้ยว์กันขึ้องปีีก่อนที�มียอด้ขึ้ายแล้ะ
บร่การ 2,095 ล้้านบาท โด้ยกลุ่้มอาหารสัตว์์
เลี้�ยงรายได้้เต่บโตส่งมากถ้ง 63% จากการ
ที�สามารถเต่บโตได้้แข็ึ้งแกร่ง ในขึ้ณะที�กลุ่้ม
อาหารทะเล้แช่เย่อกแข็ึ้งก็มียอด้ขึ้ายเต่บโต
ส่งข้ึ้�นถ้ง 51% จากผ่ล่้ตภัณฑ์์ในกลุ่้มหม้ก
แล้ะขึ้องทอด้แช่เย่อกแข็ึ้ง อย่างไรก็ดี้ กลุ่้ม
อาหารสัตว์์นำ�ามียอด้ขึ้ายล้ด้ล้ง 31% จาก
นโยบายการปีรับสัด้ส่ว์นล่้กค้าไปีพิ่ร้อมๆกับ
การปีรับปีรุงคุณภาพิ่อาหารปีล้า ในขึ้ณะที�
กลุ่้มท่น่ายอด้ขึ้ายล้ด้ล้งราว์ 7%

สำาหรับในไตรมาส 1/2565 สัด้ส่ว์นราย
ได้้หลั้กมาจากธุุรก่จอาหารสัตว์์เลี้�ยง แล้ะ
ธุุรก่จอาหารแช่เย่อกแข็ึ้ง โด้ยมีสัด้ส่ว์นราว์ 
48% แล้ะ 36% ขึ้องรายได้้รว์มตามล้ำาดั้บ 
ทั�งนี� ASIAN มองธุุรก่จอาหารสัตว์์เลี้�ยง 
จะเป็ีนธุุรก่จที�มีสัด้ส่ว์นมากที�สุด้ภายในปีีนี� 
ยอด้ขึ้ายเต่บโตต่อเน่�องจากคว์ามน่ยมแล้ะ
จำานว์นสัตว์์เลี้�ยงเพ่ิ่�มข้ึ้�น รว์มถ้งคว์ามน่ยม

ส่นคา้ในกลุ่้มพิ่รีเมี�ยมเป็ีนแรงผ่ลั้กดั้นสำาคัญ
ที�ทำาให้สัด้ส่ว์นยอด้ขึ้ายอาหารสัตว์์เลี้�ยงขึ้อง
กลุ่้มบร่ษััทพุ่ิ่งส่งข้ึ้�น โด้ยปีร่มาณการขึ้าย
อาหารสัตว์์เลี้�ยงเพ่ิ่�มข้ึ้�นถ้ง 38% มาอย่่ที�ราว์ 
9,660 ตัน “monchou” แบรนด์้อาหารสตัว์์
เลี้�ยงระดั้บพิ่รีเมี�ยมขึ้องบร่ษััทมียอด้ขึ้าย
เพ่ิ่�มข้ึ้�นถ้ง 133% เทียบกับช่ว์งเว์ล้าเดี้ยว์กัน
ขึ้องปีีก่อน จากการที�สามารถว์างจำาหน่าย
ได้้ในร้านค้าอาหารสัตว์์เลี้�ยงได้้มากข้ึ้�น แล้ะ
มียอด้ขึ้ายเป็ีนสัด้ส่ว์น 2% ขึ้องรายได้้รว์ม
ขึ้องกลุ่้มอาหารสัตว์์เลี้�ยง ในขึ้ณะที�เด่้อน
พิ่ฤษัภาคม บร่ษััทฯ เปิีด้ตัว์พิ่รีเซนเตอร์ค่่
แรกขึ้องแบรนด์้ ซ้�งเป็ีนไอด้อล้ช่�อดั้งเพ่ิ่�อ
สร้างการร้่จักแล้ะจด้จำาแบรนด์้ ตล้อด้จน
ผ่ลั้กดั้นยอด้ขึ้ายให้เต่บโตก้าว์กระโด้ด้ตาม
เป้ีา

ในส่ว์นขึ้องอาหารสัตว์์เลี้�ยงแบรนด์้ 
monchou ขึ้องบร่ษััทฯ มีการปีรับกล้ยุทธ์ุ
ในการขึ้ายเพ่ิ่�อรุกตล้าด้ภายในปีระเทศูมาก
ข้ึ้�น เน้นการขึ้ยายตล้าด้ร้านค้าสัตว์์เลี้�ยง
แล้ะโมเด่้ร์นเทรด้ขึ้นาด้ใหญ่ โด้ยสามารถ
ว์างจำาหนา่ยได้้แล้้ว์มากกว์า่ 200 ร้านค้าทั�ว์
ปีระเทศู แล้ะในเด่้อนพิ่ฤษัภาคมนี� บร่ษััทฯ 
ว์างแผ่นจะออกผ่ล่้ตภัณฑ์์อาหารสัตว์์เลี้�ยง
ในกลุ่้ม “complete and balance” ภาย
ใต้แบรนด์้ “Monchou balance” (มองช่ 
บาล้านซ์) เพ่ิ่�อเป็ีนส่นค้ากลุ่้มทางเล่้อก
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ยอัด้ขึ้ายโต 19% - ตั�งเป้ั๊ารัก็ษาอััตรา
ก็ำาไรขัึ้�นต้นท่่�ระดั้บ 17-18% หลัง Q1/65 

ยอัด้ขึ้ายโต 35%, ก็ำาไรผงาด้ 15%

ASIAN	ปริะเมินปี65

นอกจากนี� บร่ษััทได้้ว์างแผ่นปีรับส่ตรส่นค้าแล้ะบรรจุภัณฑ์์ขึ้อง
ส่นคา้อาหารสัตว์์เลี้�ยงแบรนด์้ “Hajiko” แบรนด์้อาหารสุนขัึ้สำาหรับ
ตล้าด้ส่นค้าราคาย่อมเยาว์์ โด้ยส่นค้าเร่�มจำาหนา่ยในเด่้อนพิ่ฤษัภาคม
นี� เพ่ิ่�อสร้างจุด้แข็ึ้งเหน่อค่่แข่ึ้ง แล้ะเร่งปีรับกล้ยุทธ์ุทางการตล้าด้ 
สร้างแบรนด์้ให้เป็ีนที�ร้่จักแล้ะจด้จำา เพ่ิ่�อโอกาสในการช่งส่ว์นแบ่ง
ทางการตล้าด้ นอกจากนี� บร่ษััทฯ ได้้ออกผ่ล่้ตภัณฑ์์อาหารสัตว์์
เลี้�ยงสำาหรับสุนัขึ้แล้ะแมว์แบรนด์้ใหม่ภายใต้แบรนด์้ “PRO” ใน
เด่้อนเมษัายนที�ผ่่านมา เพ่ิ่�อเจาะตล้าด้ในตล้าด้ที�มุ่งเน้นการแข่ึ้งขัึ้น
ด้้านราคา ทำาให้บร่ษััทฯ มีส่นค้าอาหารสัตว์์เลี้�ยงภายใต้แบรนด์้ขึ้อง
ตนเองครอบคลุ้มทุกกลุ่้มตล้าด้

ทั�งนี� บร่ษััทอย่่ระหว่์างการ Spin-off ธุุรก่จอาหารสัตว์์เลี้�ยง ซ้�งบร่ษััท 
เอเชี�ยนอะไล้อันซ์ อ่นเตอร์เนชั�นแนล้ จำากัด้ (มหาชน) หร่อ AAI ซ้�ง
ปีระกอบธุุรก่จรับจ้างผ่ล่้ตผ่ล่้ตภัณฑ์์กลุ่้มอาหารสัตว์์เลี้�ยงแล้ะท่น่า 
ได้้ย่�นไฟื้ล่้�งเพ่ิ่�อเสนอขึ้ายหุ้นสามัญขึ้องบร่ษััทต่อปีระชาชนทั�ว์ไปี
เป็ีนครั�งแรก (IPO) แล้ะนำาหุ้นเข้ึ้าจด้ทะเบียนในตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์ต่อ
สำานักงานก.ล้.ต.เรียบร้อยแล้้ว์ โด้ยมีบร่ษััทหลั้กทรัพิ่ย์ ท่สโก้ จำากัด้ 
เป็ีนที�ปีร้กษัาทางการเง่น

“ในปีี 2565 จากผ่ล้ปีระกอบการ Q1 ที�ผ่่านมา คาด้การณ์ผ่ล้ปีระกอบ
การขึ้อง ASIAN มีการเปีลี้�ยนแปีล้งไปีจากเด่้ม เน่�องจากปัีจจัย
ภายนอก จากสถานการณ์คว์ามขัึ้ด้แย้งระหว่์างรัสเซียแล้ะย่เครน ส่ง
ผ่ล้ให้ราคาพิ่ลั้งงานแล้ะราคาวั์ตถุด่้บจากภาว์ะเง่นเฟ้ื้อทั�ว์โล้กรว์มถ้ง
ปีระเทศูไทย แล้ะอกีปัีจจัยสำาคัญ ค่อ แรงกด้ด้นัจากอัตราการต่ด้เช่�อ
แล้ะการเสียชีว่์ตขึ้องโคว่์ด้-19 สายพัิ่นธ์ุุโอไมครอน ที�แตกต่างกัน
ในแต่ล้ะภ่ม่ภาค ทำาให้เก่ด้คว์ามไม่แน่นอน ซ้�งส่งผ่ล้กระทบต่ออัตรา
แล้กเปีลี้�ยนค่าเง่นเหรียญสหรัฐเทียบกับเง่นบาทมีคว์ามผั่นผ่ว์นส่ง 
อย่างไรก็ดี้ เม่�อพ่ิ่จารณาร่ว์มกับการเต่บโตอย่างมั�นคงขึ้องธุุรก่จ
อาหารสัตว์์เลี้�ยงแล้ะการฟ้ื้�นตัว์ขึ้องอุปีสงค์ในกลุ่้มอาหารแช่เย่อก
แข็ึ้งในยุโรปี บร่ษััทฯ ยังคงคาด้การณ์ว่์ากลุ่้มอาหารสัตว์์เลี้�ยงแล้ะ
อาหารแช่เย่อกแข็ึ้งจะมียอด้ขึ้ายเต่บโตมากข้ึ้�น แล้ะการปีรับสัด้ส่ว์น
ฐานล่้กค้าภายในกลุ่้มอาหารสัตว์์นำ�าจะทำาให้คว์ามเสี�ยงหนี�ส่ญล้ด้ล้ง 
ในขึ้ณะที�อัตรากำาไรโด้ยรว์มขึ้องกลุ่้มบร่ษััทคาด้ว่์าจะตำ�ากว่์าอัตรา
กำาไรในปีี 2564 โด้ยคาด้ว่์าอัตรากำาไรขัึ้�นต้นจะอย่่ที�ราว์ 17-18% 
แล้ะคาด้ว่์ายอด้ขึ้ายในปีีนี�เต่บโตราว์ 19% จากกลุ่้มอาหารสัตว์์เลี้�ยง
เป็ีนสำาคัญ ส่ว์นงบล้งทุนยังคงไว้์ที� 660 ล้้านบาท ส่ว์นใหญ่ใช้ล้งทุน
ในการขึ้ยายเคร่�องจักร แล้ะเพ่ิ่�มปีระส่ทธุ่ภาพิ่ในการผ่ล่้ตให้ดี้ข้ึ้�นแทน
การใช้แรงงานคน เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มปีระส่ทธุ่ภาพิ่แล้ะรักษัาอัตรากำาไรให้ดี้ต่อ
เน่�อง” นายเอกกมล้ กล่้าว์
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เปิั๊ด้เท่รด้วัันแรก็พุ่งเหนือัจำอัง 60%
อันาคตไก็ล คุณสมบัต่ครบทั่�ง

หุ้น Growth Stock และDividend Stock

FTI	โชว์ฟอิร์ิมเจ๋งิ!

หุ้นน้อง ใหม่ ป้ีายแด้ง บมจ .  ฟัื้ง ก์ ชั� น 
อ่นเตอร์เนชั�นแนล้ (FTI) เข้ึ้าซ่�อขึ้ายใน
ตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์แห่งปีระเทศูไทย(SET) วั์น
แรกโชว์์ศัูกยภาพิ่สุด้ปีระทับใจ เปิีด้เทรด้
ราคาพุ่ิ่งเหน่อจอง 60 % จากราคาไอพีิ่โอ 
2.50 บาท/หุ้น สะท้อนคว์ามเช่�อมั�นนกัล้งทุน 
ข้ึ้�นแท่นผ้่่นำาตล้าด้ค้าส่ง (B2B) ผ่ล่้ตภัณฑ์์
เกี�ยว์กับระบบบำาบัด้นำ�าครบว์งจรอนาคต
ไกล้ ฟื้าก “ด้ร.ว่์กร ภ่ว์พัิ่ชร์ ”ซีอีโอ ระบุ 
มั�นใจใน1-3 ปีีข้ึ้างหน้าเต่บโตต่อเน่�อง จาก
ฐานทุนที�เพ่ิ่�มข้ึ้�น เร่งพัิ่ฒนาผ่ล่้ตภัณฑ์์ ลุ้ย
ขึ้ยายตล้าด้ต่างปีระเทศู เพ่ิ่�มช่องทางสร้าง
รายได้้ แล้ะกำาไร พิ่ร้อมจับมอ่พัิ่นธุมต่รต่อย
อด้ธุุรก่จ หนุนผ่ล้งานโตไม่ตำ�ากว่์าปีีล้ะ 25-
30%สร้างผ่ล้ตอบแทนที�ดี้ให้กับผ้่่ถ่อหุ้นใน
ระยะยาว์ แล้ะมีคุณสมบัต่ครบเป็ีนหุ้นไฮบร่ด้
ทั�ง Growth Stock แล้ะDividend Stock

ดริ.วิกริ	 ภู้วพัิชร์ิ	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	 บริิษััท	 ฟังิก์ชั�น	 อิินเตอิร์ิ
เนชั�นแนล	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	 FTI 
เปิีด้เผ่ยว่์าหุ้น FTI ได้้เข้ึ้าทำาการซ่�อขึ้ายใน
ตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์แห่งปีระเทศูไทย (SET) ใน
วั์นที� 19 พิ่ฤษัภาคม 2565 เป็ีนวั์นแรก ปีราก
ฎว่์าราคาเปิีด้ซ่�อขึ้ายได้้เหน่อราคาจองซ่�อ
อย่างน่าปีระทับใจ โด้ยเปิีด้ซ่�อขึ้ายที�ราคา 
4บาทต่อหุ้น เพ่ิ่�มข้ึ้�น 1.50 บาทต่อหุ้น หร่อ
ค่ด้เป็ีน 60 % เม่�อเทียบกับราคาไอพีิ่โอ 2.50 

บาทต่อหุ้น ซ้�งสะท้อนคว์ามเช่�อมั�นขึ้องนัก
ล้งทุนที�มีต่อบร่ษััทฯในฐานะที�เป็ีนผ้่่นำาด้้าน
ผ่ล่้ตภัณฑ์์ที�เกี�ยว์ข้ึ้องกับนำ�าอย่างครบว์งจร
ทั�งในปีระเทศูแล้ะในภ่ม่ภาคอาเซียน ภายใต้
ตราส่นค้าขึ้องบร่ษััทฯ ทั�งหมด้จำานว์น 23 
แบรนด์้ ที�มีปัีจจัยพ่ิ่�นฐานที�แข็ึ้งแกร่ง โด้ยมี
การเต่บโตขึ้องรายได้้เฉีลี้�ยปีีล้ะ 25-30 %

ทั�งนี� ภายหลั้งจากการระด้มทุนในครั�งนี� จะ
ทำาให้บร่ษััทฯ มีศัูกยภาพิ่ด้้านฐานเง่นทุนที�
ส่งข้ึ้�น แล้ะยังเป็ีนการเพ่ิ่�มศูักยภาพิ่ธุุรก่จ
ให้สามารถรองรับการเต่บโตในอนาคต 
พิ่ร้อมๆ กับการพัิ่ฒนาผ่ล่้ตภัณฑ์์ รว์มถ้ง
เพ่ิ่�มปีระส่ทธุ่ภาพิ่ในการบร่การให้กับล่้กค้า
จากการสร้างคลั้งแล้ะส่ว์นอ่�นๆ ที�เกี�ยว์ข้ึ้อง 
ตล้อด้จนการเด่้นหน้าเพ่ิ่�อรุกขึ้ยายไปีใน
กลุ่้มปีระเทศูเพ่ิ่�อนบ้าน อาท่ ล้าว์ พิ่ม่า แล้ะ
กัมพ่ิ่ชา ซ้�งจะสนับสนุนการเต่บโตทั�งในส่ว์น
ขึ้องรายได้้ แล้ะกำาไร จากงานที�จะเข้ึ้ามาเพ่ิ่�ม
มากข้ึ้�นอย่างก้าว์กระโด้ด้

“ผ่มต้องขึ้อขึ้อบคุณนักล้งทุนที�ให้การ
ต้อนรับหุ้น FTI อย่างอบอุ่น โด้ยทีมผ้่่บร่หาร
แล้ะพิ่นักงานพิ่ร้อมจะเด่้นหน้าทำางานด้้ว์ย
คว์ามมุง่มั�น เพ่ิ่�อสร้างการเต่บโตอย่างยั�งย่น 
แล้ะมั�นคง ตล้อด้จนสร้างผ่ล้ตอบแทนที�ดี้ให้
กับผ้่่ถ่อหุ้น โด้ยเช่�อว่์าหลั้งจากนี�ในอีก 1-3 
ปีีข้ึ้างหน้าบร่ษััทฯ จะมีคว์ามแข็ึ้งแกร่งด้้าน

ฐานะการเง่นเพ่ิ่�มข้ึ้�น แล้ะพิ่ร้อมจะผ่ลั้กดั้นให้
มีการเต่บโตได้้ต่อเน่�อง เพ่ิ่�อบรรลุ้เป้ีาหมาย
ขึ้องการเป็ีนผ้่่นำาตล้าด้ค้าส่ง (B2B) ส่นค้า
เกี�ยว์กับระบบบำาบัด้นำ�า (Water Treatment) 
อนาคตไกล้ แล้ะสามารถสร้างผ่ล้ตอบแทนที�
ดี้ให้แก่นักล้งทุนในระยะยาว์”ด้ร.ว่์กรกล่้าว์

ด้้านนายว่์ชา โตมานะ กรรมการผ้่่จัด้การ 
สายงานว์าณ่ชธุนก่จ บร่ษััทหลั้กทรัพิ่ย์ ฟิื้ล้
ล่้ปี (ปีระเทศูไทย)จำากัด้ (มหาชน) ในฐานะ
ที�ปีร้กษัาทางการเง่นแล้ะในฐานะแกนนำาใน
การจัด้จำาหน่ายแล้ะรับปีระกันการจำาหน่าย
หุ้นสามัญเพ่ิ่�มทุน บร่ษััท ฟัื้งก์ชั�น อ่นเตอร์
เนชั�นแนล้ จำากัด้ (มหาชน) หร่อ FTI กล่้าว์
ว่์า การเปิีด้ซ่�อขึ้ายหุ้นในวั์นแรกปีระสบคว์าม
สำาเร็จเป็ีนอย่างดี้ แล้ะสร้างคว์ามปีระทบัใจให้
กับผ้่่ถ่อหุ้น ซ้�งในฐานะที�ปีร้กษัาทางการเง่นมี
คว์ามภ่มใ่จอยา่งย่�ง แล้ะถ่อเป็ีนจุด้เร่�มต้นที�ดี้
ขึ้องบร่ษััทฯ ซ้�งจะสามารถนำาเง่นที�ได้้รับจาก
การระด้มทุนในครั�งนี�ไปีต่อยอด้ธุุรก่จ สร้าง
คว์ามเขึ้ม้แข็ึ้ง พิ่ร้อมทั�งผ่ลั้กดั้นการเต่บโตให้
เป็ีนไปีตามที�ตั�งเป้ีาหมาย รว์มทั�งเช่�อว่์า FTI 
จะเป็ีนหุ้นที�มีคุณสมบัต่ครบเป็ีนหุ้นไฮบร่ด้ 
ทั�ง Growth Stock แล้ะDividend Stock 
ได้้อย่างแน่นอน
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ศ้นย์วิเคริาะห์เศริษัฐกิจ	 ทีทีบี	 หร้ิอิ	
ttb	 analytics ปีระเม่นแนว์โน้มธุุรก่จ
ร้านอาหารปีี 2565 พิ่ล่้กฟ้ื้�น 5.4% ใน
บร่บทที�ต่างกันตามขึ้นาด้ธุุรก่จ หลั้งหด้ตัว์
จากสถานการณ์โคว่์ด้ต่อเน่�อง 2 ปีี คาด้
แนว์โนม้จากการปีรับตัว์ขึ้องภาคปีระชาชน
กลั้บมาด้ำาเน่นชีว่์ตใกล้้เคียงปีกต่ แต่ด้้ว์ย
พิ่ฤต่กรรมผ้่่บร่โภคที�หันมาใช้แพิ่ล้ตฟื้อรม์
เด้ล่้เว์อรีเพ่ิ่�อสั�งอาหารออนไล้น์เพ่ิ่�มข้ึ้�น 
อีกทั�งราคาส่นค้าที�ส่งข้ึ้�นกด้ดั้นกำาลั้งซ่�อ
ผ้่่บร่โภคให้ล้ด้ล้งในว์งกว้์าง กระทบหนัก
ในกลุ่้มผ้่่ปีระกอบการรายย่อย เน่�องจาก
ศัูกยภาพิ่ในการแข่ึ้งขัึ้นที�น้อยกว่์าแล้ะ
ปัีญหาต้นทุนส่งเพ่ิ่�มข้ึ้�นต่อเน่�อง

ธุุรก่จร้านอาหาร เป็ีนภาคธุุรก่จหน้�งที�ได้้
รับผ่ล้กระทบหนักที�สุด้ ในช่ว์ง 2 ปีี เร่�ม
ตั�งแต่การแพิ่ร่ระบาด้ขึ้องโรคโคว่์ด้-19 
ในปีี 2563 ที�มมีาตรการล้อ็กด้าว์น ์การปีดิ้
ห้างสรรพิ่ส่นค้า แล้ะร้านอาหารชั�ว์คราว์ 
โด้ยไม่อนุญาตให้รับปีระทานอาหารในร้าน 
แม้ในปีี 2564 มาตรการคว์บคุมการแพิ่ร่
ระบาด้เร่�มผ่่อนคล้ายล้ง แต่ด้้ว์ยตัว์เล้ขึ้
นกัท่องเที�ยว์ต่างชาต่ที�ยังไมฟ้่ื้�นตัว์กลั้บมา 
แล้ะคว์ามกังว์ล้ภาคปีระชาชนจากการรับ
ปีระทานอาหารในพ่ิ่�นที�สาธุารณะ ส่งผ่ล้ให้
รายได้้ธุุรก่จร้านอาหารหด้ตัว์ 11.5% ในปีี 
2563 แล้ะ 4.7% ในปีี 2564 อย่างไรก็ตาม 
จากคว์ามสำาเร็จในการเร่งฉีีด้วั์คซีนเพ่ิ่�อ
สร้างภ่มคุ้่มกันหม่่ แล้ะการปีรับตัว์ขึ้องภาค
ปีระชาชนที�ด้ำาเน่นชีว่์ตท่ามกล้างการแพิ่ร่
ระบาด้ขึ้องโรคโคว่์ด้-19 ช่ว์ยส่งเสร่มให้
ธุุรก่จร้านอาหารในปีี 2565 มสัีญญาณฟ้ื้�น
ตัว์ที�ชัด้เจนข้ึ้�น โด้ยปีระมาณการว์่าจะฟ้ื้�น
ตัว์ที� 5.4% ด้้ว์ยม่ล้ค่า 3.85 แสนล้้านบาท

ช่ว์งระยะ 2 ปีี แห่งคว์ามยากล้ำาบากในการ
ด้ำาเน่นธุุรก่จท่ามกล้างมาตรการคว์บคุม
โรคระบาด้ในแต่ล้ะช่ว์งเว์ล้า แพิ่ล้ตฟื้อร์ม
เด้ล่้เว์อรีเข้ึ้ามาเป็ีนข้ึ้อต่อสำาคัญที�ช่ว์ยให้
ก่จกรรมร้านอาหารยังสามารถไปีต่อได้้ท่า
มกล้างว่์กฤต แล้ะปีรับเปีลี้�ยนพิ่ฤต่กรรม
การบร่โภคขึ้องผ้่่คนให้ต่างไปีจากเด่้ม ส่ง
ผ่ล้ต่อการฟ้ื้�นตัว์ขึ้องธุุรก่จร้านอาหารที�มี
ร่ปีแบบที�ต่างกันไปี โด้ยกลุ่้มผ้่่ปีระกอบการ
ที�ปีระสบคว์ามสำาเร็จในการทำาตล้าด้ผ่่าน
แพิ่ล้ตฟื้อร์ม เด้ล่้เว์อรีจะมีการฟ้ื้�นตัว์ที�ดี้
แล้ะสามารถขึ้ยายฐานล่้กค้าได้้เพ่ิ่�มข้ึ้�น ดั้ง
นั�น การบร่โภคผ่่านแพิ่ล้ตฟื้อร์มดั้งกล่้าว์
จ้งกล้ายเป็ีนพิ่ฤต่กรรมปีกต่ขึ้องผ้่่คนใน
ปัีจจุบัน ซ้�งปีี 2565 นี� จำานว์นผ้่่ใช้บร่การ
จ้งไมเ่ปีลี้�ยนแปีล้งอย่างมีนยั ดั้งนั�น ท่ศูทาง
การเต่บโตจ้งข้ึ้�นอย่่กับคว์ามสามารถใน
การบร่หารจัด้การด้้านการตล้าด้ให้ตอบ
โจทย์ผ้่่ใช้บร่การมากที�สุด้ ท่ามกล้างภาว์ะ
ต้นทุนแล้ะค่าครองชีพิ่ที�ปีรับตัว์ส่ง โด้ย ttb 
analytics จ้งปีระเมน่การฟ้ื้�นตัว์ขึ้องธุุรก่จ
ร้านอาหารตามขึ้นาด้ก่จการได้้ดั้งนี�

1) กลุ่้มผ้่่ปีระกอบการขึ้นาด้ใหญ่ เร่�มจาก
ผ่ล้ขึ้องว่์กฤตโคว่์ด้-19 ปีี 2563 ได้้รับ
ผ่ล้กระทบชัด้เจนโด้ยรายได้้ภาพิ่รว์มปีรับ
ล้ด้ล้ง 28.1% แล้ะเน่�องจากพิ่ฤต่กรรมขึ้อง
ผ้่่คนที�เข้ึ้าใช้บร่การร้านอาหารขึ้นาด้ใหญ่
มักมีพิ่ฤต่กรรมการรับปีระทานร่ว์มกัน 
(น่ยมร้านอาหารที�มีบรรยากาศูแล้ะสภาพิ่
แว์ด้ล้้อมดี้ เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มคว์ามพ้ิ่งพิ่อใจในการ
รับปีระทานระหว์่างครอบครัว์ กลุ่้มเพ่ิ่�อน 
หร่อ เพ่ิ่�อนร่ว์มงาน ซ้�งบร่การจัด้ส่งอาหาร
ที�ไมส่ามารถตอบสนองคว์ามต้องการเหล้า่
นั�นได้้ ทำาให้ในปีี 2564 กลุ่้มผ้่่ปีระกอบการ

ร้านอาหารขึ้นาด้ใหญ่ยังไม่ฟ้ื้�นตัว์ ทำาให้
รายได้้คาด้การณ์หด้ตัว์ต่อเน่�องที� 5.0% 
อย่างไรก็ตามในปีี 2565 คว์ามกังว์ล้ขึ้อง
ปีระชาชนที�คล้ายตัว์หลั้งสถานการณ์โค
ว่์ด้คลี้�คล้าย รว์มถ้งการเปิีด้ปีระเทศูรบันัก
ท่องเที�ยว์ต่างชาต่ ทำาให้มกีำาลั้งซ่�อกลั้บเข้ึ้า
มาหนนุให้กลุ่้มธุุรก่จร้านอาหารขึ้นาด้ใหญ่
ให้พิ่ล่้กฟ้ื้�น 12.0% ด้้ว์ยม่ล้ค่า 1.35 แสน
ล้้านบาท

2) กลุ่้มผ้่่ปีระกอบการขึ้นาด้กล้างแล้ะขึ้นาด้
ย่อม เป็ีนกลุ่้มที�ได้้รับผ่ล้กระทบจากการ
ล็้อกด้าว์น์ที�ส่งผ่ล้ต่อก่จกรรมขึ้องธุุรก่จที�
หยุด้ฉัีบพิ่ลั้นในบางช่ว์งขึ้องปีี 2563 ส่งผ่ล้
ต่อภาพิ่รว์มรายได้้ปีรับล้ด้ล้ง 24.7% แต่
จากบทบาทขึ้องการบร่การจัด้ส่งอาหารที�
เพ่ิ่�มส่งข้ึ้�นอย่างต่อเน่�อง รว์มถ้งการปีรับ
เมน่อาหารขึ้องผ้่่ปีระกอบการกลุ่้มนี�ให้มี
ราคาแล้ะปีร่มาณที�เหมาะสมกับบร่การจัด้
ส่ง ช่ว์ยในการเปีดิ้ตล้าด้ใหมจ่ากการขึ้ยาย
ศัูกยภาพิ่พ่ิ่�นที�บร่การผ่่านแพิ่ล้ตฟื้อร์มเด้ล่้
เว์อรี ส่งผ่ล้ให้ปีี 2564 รายได้้ขึ้องกลุ่้ม
ผ้่่ปีระกอบการขึ้นาด้กล้างแล้ะขึ้นาด้ย่อม
เพ่ิ่�มข้ึ้�นที� 20.0% ด้้ว์ยม่ล้ค่า 8.96 หม่�น
ล้้านบาท แล้ะปีี 2565 การฟ้ื้�นตัว์ขึ้องกลุ่้ม
ผ้่่ปีระกอบการร้านอาหารขึ้นาด้กล้างแล้ะ
ขึ้นาด้ย่อมตามก่จกรรมเศูรษัฐก่จที�กลั้บ
ส่่ภาว์ะปีกต่มากข้ึ้�น คาด้ว่์ายังฟ้ื้�นตัว์ต่อ
เน่�องที�รายได้้ 9.24 หม่�นล้้านบาท หร่อเพ่ิ่�ม
ข้ึ้�นราว์ 3.2% บนข้ึ้อจำากัด้ขึ้องจำานว์นการ
ใช้บร่การแพิ่ล้ตฟื้อร์มเด้ล่้เว์อรีเร่�มเข้ึ้าส่่
จุด้อ่�มตัว์
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3) กลุ้่มผ่่้ปีระกอบการรายย่อย ในปีี 2563 ที�ร้านอาหารขึ้นาด้ย่อยในพิ่่�นที�ต่าง ๆ ได้้รับผ่ล้บว์กจากการห้ามรับปีระทานอาหารที�ร้าน 
มาตรการล้๊อกด้าว์น์ แล้ะการจำากัด้การเด้่นทาง ส่งผ่ล้ให้ภาพิ่รว์มรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น 15.3% แต่ในช่ว์งปีี 2564 ผ่่้ปีระกอบการขึ้นาด้กล้าง
แล้ะขึ้นาด้ย่อมเร่�มปีรบักล้ยทุธ์ุให้เหมาะสมกบัการจดั้ส่งอาหารด้้ว์ยร่ปีแบบราคาแล้ะปีรม่าณที�ตอบโจทย์ผ้่่บรโ่ภคได้้ด้กีว่์า ส่งผ่ล้ให้พิ่่�นที�
ตล้าด้เด้ม่ขึ้องผ่่ป้ีระกอบการรายย่อยที�เคยได้้เปีรยีบจากทำาเล้ที�ตั�งเร่�มล้ด้บทบาทล้งแล้ะเร่�มส่ญเสียฐานล้ก่ค้าให้กับกลุ่้มผ่่ป้ีระกอบการ
ขึ้นาด้กล้างแล้ะขึ้นาด้ย่อมผ่่านแพิ่ล้ตฟื้อร์มเด้ล้่เว์อรี ทำาให้ปีี 2564 ภาพิ่รว์มขึ้องผ่่้ปีระกอบการรายย่อยจ้งปีรับล้ด้ล้ง 14.6% เหล้่อ 
1.56 แสนล้้านบาท ทั�งนี� ในปีี 2565 แม้มาตรการคว์บคุมสถานการณ์โรคโคว์่ด้-19 ที�คล้ายตัว์ แล้ะว์่ถีชีว์่ตขึ้องภาคปีระชาชนที�กล้ับ
เขึ้้าใกล้้ส่่ภาว์ะปีกต่ แต่ศูักยภาพิ่การแขึ้่งขึ้ันที�ตำ�ากว์่ากลุ้่มผ่่้ปีระกอบการขึ้นาด้กล้างแล้ะขึ้นาด้ย่อมในแพิ่ล้ตฟื้อร์มเด้ล้่เว์อรีที�จะช่ว์ย
ขึ้ยายพ่ิ่�นที�การให้บร่การมคีว์ามทบัซ้อนกนัเพิ่่�มส่งขึ้้�นอย่างมาก รว์มถ้งมาตรการคนล้ะคร้�งที�เมด็้เง่นส่ว์นใหญ่เข้ึ้าส่่รายย่อยในปีีนี�คาด้
ว์่าเม็ด้เง่นช่ว์ยเหล้่อรว์มจะล้ด้ล้ง ส่งผ่ล้ให้รายได้้ขึ้องผ่่้ปีระกอบการรายย่อยขึ้ยายตัว์ในกรอบแคบ ที� 1.5% หร่อ 1.58 แสนล้้านบาท

เหน็ได้้ว่์าในปีี 2565 นี� ร้านอาหารยงัมปัีีจจยัท้าทายที�กระทบต่อการด้ำาเน่นธุรุก่จ โด้ยเฉีพิ่าะผ่่ป้ีระกอบการรายย่อยมากกว่์าผ่่ป้ีระกอบ
การขึ้นาด้อ่�น ๆ ได้้แก่ 1.ปีัญหาเง่นเฟื้้อที�ส่งขึ้้�นรว์ด้เร็ว์ล้ด้ทอนกำาล้ังซ่�อภาคปีระชาชน โด้ยเฉีพิ่าะกลุ้่มคนรายได้้น้อยที�เปี็นตล้าด้หล้ัก
ขึ้องผ่่้ปีระกอบการรายย่อย อาจปีระกอบอาหารเองเพิ่่�อล้ด้ค่าใช้จ่าย 2.ภาว์ะต้นทุนที�ปีรับเพิ่่�มส่งต่อเน่�อง เน่�องจากมีฐานรายได้้แล้ะ
สัด้ส่ว์นกำาไรที�ตำ�ากว์่ากลุ่้มผ่่้ปีระกอบการกลุ่้มอ่�นมาก 3.ภาว์ะการแขึ้่งขัึ้นส่งในธุุรก่จ ปีระเภทอาหารที�มีลั้กษัณะทั�ว์ไปีไม่มีจุด้ขึ้ายอาจ
ปีรับราคาได้้ยากกว์่า

ด้งันั�น ผ่่ป้ีระกอบการอาหารรายย่อยคว์รเร่งพิ่ฒันาเมนอ่าหารให้มคีว์ามแตกต่างแล้ะมเีอกล้กัษัณ์เฉีพิ่าะ เพิ่่�อสร้างคณุค่าแล้ะจดุ้ขึ้าย
อันเปี็นปีัจจัยสำาคัญในการเพิ่่�มพิ่่�นที�สร้างกำาไรแล้ะคว์ามสามารถในการแขึ้่งขึ้ัน รว์มถ้งเพิ่่�มคว์ามหล้ากหล้ายขึ้องอาหาร แล้ะช่อง
ทางการให้บร่การเพิ่่�อเพ่ิ่�มยอด้ขึ้าย เหล้่านี�จะสามารถตอบโจทย์พิ่ฤต่กรรมที�เปีลี้�ยนไปีแล้ะรักษัาพิ่่�นที�ตล้าด้ที�มีการแขึ้่งขัึ้นเพ่ิ่�มส่งขึ้้�น
จากผ่่้ปีระกอบการขึ้นาด้กล้างแล้ะขึ้นาด้ย่อมที�รุกค่บผ่่านแพิ่ล้ตฟื้อร์มเด้ล้่เว์อรีได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหล้ักทรัพิ่ย์แล้ะ
ตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์ (ก.ล้.ต.) ออกปีระกาศูขึ้ยายเว์ล้าการ
ยกเว์้นค่าธุรรมเนียมการย่�นคำาขึ้ออนุญาตแล้ะแบบแสด้ง
รายการขึ้้อม่ล้การเสนอขึ้าย (แบบไฟื้ล่้�ง) ออกไปีอีก 3 ปีี 
ตั�งแต่ว์ันที� 1 ม่ถุนายน 2565 ถ้งว์ันที� 31 พิ่ฤษัภาคม 2568 
พิ่ร้อมทั�งปีรบัปีรงุเง่�อนไขึ้การใช้เงน่ในโครงการที�เกี�ยว์ข้ึ้อง
กับการอนุรักษั์ส่�งแว์ด้ล้้อมแล้ะการพิ่ัฒนาสังคมเพิ่่�อคว์าม
ยั�งย่น เพิ่่�อส่งเสร่มการเสนอขึ้ายตราสารหนี�กลุ้่มยั�งย่น
อย่างต่อเน่�องแล้ะเปีิด้กว์้างการล้งทุนในทุกปีระเทศู

นางิสาวร้ิ�นวดี	สุวริริณมงิคล	เลข่าธกิาริ	
ก.ล.ต. กล่้าว์ว่์า "ก.ล้.ต. เห็นถ้งคว์ามสำาคัญในการส่ง
เสร่มการล้งทุนแล้ะการระด้มทุนที�คำาน้งถ้งคว์ามยั�งย่น 
ซ้�งเป็ีนบทบาทขึ้องตล้าด้ทุนที�ช่ว์ยขัึ้บเคล่้�อนการพัิ่ฒนา
เศูรษัฐก่จแล้ะสังคมอย่างยั�งย่น จ้งได้้ออกปีระกาศูขึ้ยาย
ระยะเว์ล้าการยกเว้์นค่าธุรรมเนียมการย่�นคำาขึ้ออนุญาต
แล้ะค่าธุรรมเนียมการย่�นแบบไฟื้ล่้�ง สำาหรับการออกเสนอ
ขึ้ายตราสารหนี�หร่อหุ้นก้่กลุ่้มยั�งย่น ได้้แก่ ตราสารหนี�
เพ่ิ่�ออนุรักษ์ัส่�งแว์ด้ล้้อม (Green Bond) ตราสารหนี�เพ่ิ่�อ
พัิ่ฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี�เพ่ิ่�อคว์ามยั�งย่น 
(Sustainability Bond) แล้ะตราสารหนี�ส่งเสร่มคว์ามยั�งย่น 
(Sustainability-linked Bond) ต่อเน่�องเพ่ิ่�มจากเด่้มไปี
อีก 3 ปีี จนถ้งเด่้อนพิ่ฤษัภาคม 2568 โด้ยปีระกาศูด้ัง
กล่้าว์จะมีผ่ล้บังคับใช้วั์นที� 1 ม่ถุนายน 2565 แล้ะล้งราชก่จ
จานุเบกษัาแล้้ว์เม่�อวั์นที� 17 พิ่ฤษัภาคม 2565

ทั�งนี� ก.ล้.ต. ได้้ปีรับปีรุงเง่�อนไขึ้การใช้เง่นล้งทุนสำาหรับ 
Green Bond Social Bond แล้ะ Sustainability Bond 
เพ่ิ่�อใช้ในโครงการที�เกี�ยว์ข้ึ้องกับการอนุรักษ์ัส่�งแว์ด้ล้้อม
แล้ะการพิ่ัฒนาสังคมเพ่ิ่�อคว์ามยั�งย่น โด้ยไม่จำากัด้ปีระเทศู
ที�ล้งทุน จากเด่้มที�กำาหนด้ให้ใช้เง่นในปีระเทศูไทยหร่อกลุ่้ม
ปีระเทศู CLMV ได้้แก่ กัมพ่ิ่ชา ล้าว์ เมียนมาร์ แล้ะเวี์ยด้นาม 

เพ่ิ่�อขึ้ยายโอกาสในการล้งทุนสำาหรับภาคธุุรก่จทั�งใน
แล้ะนอกภ่ม่ภาค แล้ะตอกยำ�าบทบาทตล้าด้ทุนไทยที�มุ่ง
ส่งเสร่มการด้ำาเน่นธุุรก่จโด้ยคำาน้งถ้งการแก้ไขึ้ปัีญหา
การเปีลี้�ยนแปีล้งสภาพิ่ภ่ม่อากาศูขึ้องโล้ก รว์มทั�ง
รองรับเป้ีาหมายคว์ามเป็ีนกล้างทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) ในปีี 2593 แล้ะเปีา้หมายการล้ด้การปีล้อ่ยก๊าซ
คาร์บอนได้ออกไซด์้หร่อก๊าซเร่อนกระจกสุทธุ่ให้เป็ีนศู่นย์ 
(Net Zero Emission) ในปีี 2608 อีกด้้ว์ย"

นอกจากนี� นบัจากที�เกณฑ์์รองรบัหุน้ก้่กลุ่้มยั�งย่นมผี่ล้บงัคบั
ใช้ในปีี 2561 จนถ้ง ณ ส่�นปีี 2564 มีผ่่้ออกเสนอขึ้ายหุ้นก่้
กลุ้่มยั�งย่นทุกปีระเภท รว์มทั�งส่�น 21 ราย ค่ด้เปี็นม่ล้ค่ารว์ม
ปีระมาณ 3 แสนล้้านบาท

ก.ล.ต.	ข่ยายเวลายกเว้นค่าธริริมเนียมอินุญ่าต
และแบบไฟลิ�งิตริาสาริหนี�	

เพ้ิ�อิส่งิเสริิมการิเสนอิข่ายตริาสาริหนี�กลุ่มยั�งิย้น
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ก.ล้.ต. ออกปีระกาศูปีรับปีรุงหลั้กเกณฑ์์ Depository Receipt (DR) เกี�ยว์กับระบบงานการแต่งตั�งผ้่่ที�
ทำาหน้าที�เก็บรักษัาทรัพิ่ย์ส่นในต่างปีระเทศู (global custodian) เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มทางเล่้อกให้ผ้่่เสนอขึ้าย DR 
(DR issuer) ในการเก็บรักษัาหลั้กทรัพิ่ย์ในต่างปีระเทศูให้มีปีระส่ทธุ่ภาพิ่มากข้ึ้�นแล้ะช่ว์ยล้ด้ต้นทุนใน
การด้ำาเน่นงาน

สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลั้กทรัพิ่ย์แล้ะตล้าด้หลั้กทรัพิ่ย์ (ก.ล้.ต.) ได้้ปีรับปีรุงหลั้กเกณฑ์์เกี�ยว์กับ
ระบบงานที�เกี�ยว์ข้ึ้องกับการแต่งตั�งผ้่่ที�ทำาหนา้ที�เก็บรักษัาทรัพิ่ย์ส่นในต่างปีระเทศู (global custodian) 
เพ่ิ่�อเป็ีนการเพ่ิ่�มทางเล่้อกให้ DR issuer สามารถพ่ิ่จารณาแต่งตั�ง global custodian ได้้โด้ยตรง หร่อ
แต่งตั�งตัว์แทนที�มรีะบบการพ่ิ่จารณาคัด้เล่้อกผ้่่ที�มคีว์ามพิ่ร้อมขึ้องระบบงานในการเก็บรักษัาหลั้กทรัพิ่ย์
ต่างปีระเทศู แล้ะมีระบบการตรว์จสอบเพ่ิ่�อสอบทานคว์ามถ่กต้องขึ้องหลั้กทรัพิ่ย์ต่างปีระเทศูที�ฝึากไว้์
กับรายการที�ปีรากฏในบัญชีที� DR issuer จัด้ทำาข้ึ้�น รว์มถ้งมีระบบการด่้แล้แล้ะต่ด้ต่อปีระสานงานกับ 
global custodian ให้สามารถปีฏ่บัต่หน้าที�ได้้อย่างถ่กต้องครบถ้ว์นตามที�ได้้รับมอบหมาย

ทั�งนี� หลั้กเกณฑ์์ที�ปีรับปีรุงดั้งกล่้าว์ได้้ปีระกาศูล้งในราชก่จจานุเบกษัาแล้ะมีผ่ล้ใช้บังคับตั�งแต่วั์นที� 
16 พิ่ฤษัภาคม 2565 เป็ีนต้นไปี

ก.ล.ต.	ปรัิบปรุิงิหลักเกณฑ์์เพ้ิ�อิเพิิ�มทางิเล้อิก
ให้ผู้้้อิอิกเสนอิข่าย	DR	ในการิเก็บรัิกษัาทรัิพิย์สิน

ในต่างิปริะเทศ
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จากหล้ากหล้ายสถานการณ์ที�เก่ด้ข้ึ้�นในช่ว์งระยะ
หล้ายปีีมานี� ไมว่่์าจะเป็ีน ว่์กฤตจากการแพิ่ร่ระบาด้
ขึ้องไว์รสัโคว่์ด้-19 ที�กระตุ้นให้ผ้่่คนหันมาตระหนกั
แล้ะให้คว์ามสำาคัญในเร่�องการออกกำาลั้งกาย รว์ม
ถ้งการด่้สุขึ้ภาพิ่ทั�งด้้านร่างกายแล้ะจ่ตใจกันมาก
ข้ึ้�น หร่อแนว์โน้มที�หล้ายปีระเทศูทั�ว์โล้กกำาลั้งเข้ึ้า
ส่่สังคมปีระชากรส่งอายุ โด้ยจากข้ึ้อมล่้การเต่บโต
ขึ้องปีระชากรโล้กขึ้ององค์การสหปีระชาชาต่ ปีี 
2562 พิ่บว่์าปีระชากรทั�ว์โล้กที�มีอายุมากกว่์า 65 
ใช้จ่ายมากข้ึ้�นถ้ง 3 เท่าในการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ รว์ม
ถ้งคาด้การณ์ว่์าภายในปีี 2593 หน้�งในหกขึ้อง
คนในโล้กจะมีอายุเก่น 65 หร่อค่ด้เป็ีน 16% ขึ้อง
ปีระชากรโล้ก ซ้�งจะนำาไปีส่่การใช้จ่ายด่้แล้สุขึ้ภาพิ่
ที�มากข้ึ้�นตามล้ำาดั้บ อีกทั�งอัตราการเก่ด้โรคต่าง 
ๆ ที�เพ่ิ่�มข้ึ้�นจากการเปีลี้�ยนแปีล้งพิ่ฤต่กรรมการใช้
ชีว่์ตขึ้องปีระชากร ตล้อด้จนการพิ่ัฒนาการทาง
ด้้านการแพิ่ทย์ต่าง ๆ ที�ทำาให้สามารถรักษัาโรคได้้
หล้ากหล้ายมากข้ึ้�น ฯล้ฯ ซ้�งปัีจจัยเหล่้านี�ล้้ว์นผ่ลั้ก
ดั้นให้เก่ด้การใช้จ่ายด้้านสุขึ้ภาพิ่เต่บโตข้ึ้�นอย่าง
รว์ด้เร็ว์ แล้ะเพ่ิ่�มม่ล้ค่าให้กับธุุรก่จกลุ่้มสุขึ้ภาพิ่
แบบก้าว์กระโด้ด้ เห็นได้้จากภาคธุุรก่จที�มีคว์าม
เกี�ยว์ข้ึ้องกับการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ทั�งทางตรงแล้ะทาง
อ้อมที�แสด้งให้เห็นถ้งศัูกยภาพิ่การเต่บโต รว์มถ้ง
การล้งทุนอย่างมีนัยยะสำาคัญอย่างเห็นได้้ชัด้

ซ่ตี�แบงก์ ในฐานะสถาบันทางการเง่นระดั้บโล้ก 
ผ้่่ให้บร่การด้้านบร่หารคว์ามมั�งคั�ง (Wealth 
Management) ในช่�อ “ซ่ตี�โกล้ด์้” (Citigold) 
ปีระกอบไปีด้้ว์ยบร่การให้คำาปีร้กษัาด้้านการ
ล้งทุน เพ่ิ่�อตอบสนองคว์ามต้องการแล้ะอำานว์ย
คว์ามสะด้ว์กแก่ล่้กค้าในทุกสถานการณ์เพ่ิ่�อ
ปีระสบการณ์การล้งทุนที�ด้ีที�สุด้ จะมาแนะนำา 5 
กองทุนที�เกี�ยว์ข้ึ้องกับการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ทั�งทางตรง
แล้ะทางอ้อมให้นกัล้งทุนได้้เล่้อกกระจายการล้งทุน
ในอุตสาหกรรมดั้งกล่้าว์ ปีระกอบด้้ว์ย

กองทุนเปิีด้ไทยพิ่าณ่ชย์หุ้นโกล้บอล้เฮล้ธ์ุแคร์ 
(SCB Global Health Care Equity Fund) 
กองทุนที�เน้นล้งทุนในหน่ว์ยล้งทุนขึ้องกองทุน
รว์มต่างปีระเทศูเพีิ่ยงกองทุนเดี้ยว์ ได้้แก่ กองทุน
หลั้ก Janus Global Life Sciences Fund โด้ย
จะเน้นล้งทุนในตราสารทุนขึ้องบร่ษััทต่าง ๆ ทั�ว์
โล้กที�มคีว์ามเกี�ยว์ข้ึ้องกับว่์ทยาศูาสตร์การด้ำาเนน่
ชีว่์ตโด้ยทั�ว์ไปีแล้ะศูาสตรที์�เกี�ยว์ข้ึ้องกับการรักษัา
หร่อยกระด้ับคุณภาพิ่ชีว่์ต เช่น การว่์จัยแล้ะ
พัิ่ฒนาผ่ล่้ตแล้ะจำาหน่ายผ่ล่้ตภัณฑ์์ หร่อบร่การ
ที�เกี�ยว์ข้ึ้องสุขึ้ภาพิ่ ผ่ล่้ตภัณฑ์์เพ่ิ่�อการด่้แล้ตัว์
เอง การแพิ่ทย์หร่อเภสัชกรรม รว์มไปีถ้งบร่ษััท

ที�มีศัูกยภาพิ่ในการเต่บโตหลั้กมาจากผ่ล่้ตภัณฑ์์ 
เทคโนโล้ยี การจด้ส่ทธุ่บัตร เป็ีนต้น โด้ยจากข้ึ้อมล่้
พ่ิ่จารณาผ่ล้ตอบแทนย้อนหลั้งขึ้องกองทุนหลั้ก 3 
ปีี พิ่บว่์ากองทุนสามารถสร้างผ่ล้ตอบแทนเฉีลี้�ย
ราว์ 10.51% ต่อปีี

กองทุนกรุงศูรีโกล้บอล้เฮล้ธ์ุเเคร์อ่คว่์ตี�ปัีนผ่ล้ 
(Krungsri Global Healthcare Equity Dividend 
Fund) กองทนุรว์มที�ล้งทนุในหนว่์ยล้งทนุขึ้องกอง
ทุนรว์มต่างปีระเทศูกองทุนหลั้ก JPMorgan 
Funds - Global Healthcare Fund เน้นล้งทุน
ในตราสารทุนขึ้องบร่ษััทกลุ่้มอุตสาหกรรมทาง
ด้้านสุขึ้ภาพิ่ทั�ว์โล้ก เช่น กลุ่้มเภสัชกรรม กลุ่้ม
เทคโนโล้ยีชีว์ภาพิ่ กลุ่้มเทคโนโล้ยีการแพิ่ทย์ แล้ะ
กลุ่้มการบร่การด้้านการแพิ่ทย์ โด้ยจากข้ึ้อม่ล้
พ่ิ่จารณาผ่ล้ตอบแทนย้อนหลั้ง 1 ปีี พิ่บว่์ากองทุน
สามารถสร้างผ่ล้ตอบแทนเฉีลี้�ยราว์ 6.44% แล้ะ 
กองทุนกรุงศูรีโกล้บอล้เฮล้ธ์ุแคร์อ่คว่์ตี�เฮด้จ์เอฟื้
เอ็กซ์ (Krungsri Global Healthcare Equity 
Hedged FX Fund) กองทุนรว์มที�ล้งทุนในหน่ว์ย
ล้งทุนขึ้องกองทุนรว์ม JPMorgan Funds - 
Global Healthcare Fund, Class C (acc) 
– USD มีนโยบายเน้นล้งทุนในตราสารทุนหมว์ด้
อุตสาหกรรมทางด้้านสุขึ้ภาพิ่ทั�ว์โล้กเช่นเดี้ยว์กัน 
ซ้�งข้ึ้อม่ล้พ่ิ่จารณาผ่ล้ตอบแทนย้อนหลั้ง 1 ปีี 
สามารถสร้างผ่ล้ตอบแทนเฉีลี้�ยราว์ 9.82%

ทั�งนี�ซ่ตี�โกล้ด้ยั์งเปิีด้โอกาสใหล่้้กค้าล้งทนุตรงผ่่าน
กองทุนรว์มในต่างปีระเทศู ในสกุล้เง่นด้อล้ล้าร์อีก
ด้้ว์ย เช่น กองทุน JPM Global Healthcare Fund 
A (Acc) USD ซ้�งเป็ีนกองทนุหลั้กขึ้องกองทนุกรุง
ศูรีที�กล่้าว์ถ้งข้ึ้างต้น โด้ยเป็ีนกองทุนรว์มต่าง
ปีระเทศูที�เน้นล้งทุนในตราสารทนุขึ้องบร่ษััททั�ว์โล้ก
ที�เกี�ยว์ข้ึ้องกับการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ อาท่ เภสัชกรรม 
เทคโนโล้ยีชีว์ภาพิ่ บร่การด้้านสุขึ้ภาพิ่ เทคโนโล้ยี
ทางการแพิ่ทย ์แล้ะบร่ษััทด้้านการด่้แล้สขุึ้ภาพิ่ ซ้�ง
ข้ึ้อม่ล้พ่ิ่จารณาผ่ล้ตอบแทนย้อนหลั้ง 1 ปีี พิ่บว่์า
สามารถสร้างผ่ล้ตอบแทนเฉีลี้�ยราว์ 9.55%

กองทุน BGF World Healthscience Fund 
A2 USD กองทุนรว์มต่างปีระเทศูที�เน้นล้งทุนใน
ตราสารทุนขึ้องบร่ษััทกลุ่้มบร่ษััทที�มีก่จกรรม
ทางเศูรษัฐก่จที�โด้ด้เด่้นในด้้านการด่้แล้สุขึ้ภาพิ่ 
เภสัชกรรม เทคโนโล้ยีทางการแพิ่ทย์แล้ะเว์ชภัณฑ์์ 
แล้ะการพิ่ัฒนาเทคโนโล้ยีชีว์ภาพิ่ โด้ยขึ้้อม่ล้
พ่ิ่จารณาผ่ล้ตอบแทนย้อนหลั้ง 1 ปีี สามารถสร้าง
ผ่ล้ตอบแทนเฉีลี้�ยราว์ 10%

อย่างไรก็ตามธุนาคารฯ แนะนักล้งทุนต้องต่ด้ตาม
ปีระเด็้นสำาคัญขึ้องสถานการณ์โล้กที�เก่ด้ข้ึ้�น รว์ม
ถ้งกระจายการล้งทุนในหล้ากหล้ายส่นทรัพิ่ย์ 
เพ่ิ่�อล้ด้คว์ามเสี�ยงจากการล้งทุนแล้ะรักษัาผ่ล้
ปีระโยชน์ท่ามกล้างสภาว์ะตล้าด้ผั่นผ่ว์น โด้ยซ่ตี�
โกล้ด์้ยังนำาเสนอการบร่การคว์ามมั�งคั�งในการก
ระจายการล้งทุนได้้ทั�ว์โล้กกว่์า 250 กองทุน จาก
พิ่าร์ทเนอร์ทางการเง่นที�หล้ากหล้ายกับ 5 บล้จ.
ในปีระเทศูแล้ะ 12 บล้จ.ต่างปีระเทศู โด้ยมีคว์าม
หล้ากหล้ายขึ้องกองทุนทั�งปีระเภทขึ้องส่นทรัพิ่ย์ 
แล้ะภ่มภ่าคขึ้องการล้งทุน คว์บค่่ไปีกับการอำานว์ย
คว์ามสะด้ว์กแก่ล่้กค้าซ่ตี�โกล้ด์้ เพ่ิ่�อตอบสนอง
คว์ามต้องการแล้ะอำานว์ยคว์ามสะด้ว์กแก่ล่้กค้า
ในทุกสถานการณ์เพ่ิ่�อปีระสบการณ์การล้งทุนที�
ดี้ที�สุด้ ไม่ว่์าจะเปี็น บร่การผ้่่ด่้แล้บัญชีที�พิ่ร้อมให้
บร่การคำาแนะนำาแล้ะอำานว์ยคว์ามสะด้ว์กในการ
ทำาธุุรกรรมต่าง ๆ การล้งทุนให้กับล่้กค้าผ่่านทาง
โทรศัูพิ่ท์ พิ่ร้อมทั�งให้ล่้กค้าสามารถการบร่หาร
คว์ามมั�งคั�งสะด้ว์กในทุกโอกาสผ่่านซ่ตี� โมบายล์้ 
แอปีพิ่ล่้เคชัน โด้ยล่้กค้าซ่ตี�โกล้ด์้สามารถทำาการ
ซ่�อ-ขึ้ายกองทุนได้้ด้้ว์ยตัว์เอง การตรว์จสอบ
คว์ามเคล้่�อนไหว์ขึ้องพิ่อรท์การล้งทนุ การโอนเง่น
ผ่่านทางพิ่ร้อมเพิ่ย์ไปียังต่างธุนาคาร หร่อโอนเง่น
ไปียังบัญชีต่างปีระเทศูได้้ง่าย ๆ รว์มถ้งสามารถ
เปิีด้บัญชีสกุล้เง่นต่างปีระเทศูได้้ทันทีตล้อด้ 24 
ชั�ว์โมง ฯล้ฯ เป็ีนต้น

ตล้อด้จนมอบข้ึ้อเสนอพ่ิ่เศูษัสำาหรับล่้กค้าซ่ตี�โกล้ด์้
สามารถที�ซ่�อแล้ะขึ้ายกองทุนผ่่านซ่ตี� โมบายล้์ 
แอปีพิ่ล่้เคชัน รับเครด่้ตเง่นค่นค่าธุรรมเนียมการ
ซ่�อ 10%* หร่อส่งสุด้ 150,000 บาท* เม่�อมียอด้
ซ่�อกองทุนรว์มที�ร่ว์มรายการขัึ้�นตำ�ารว์ม 100,000 
บาท หร่อรับเครด่้ตเง่นค่นเพ่ิ่�มส่งสุด้อีก 150,000 
บาท* เม่�อล้งทุนด้้ว์ยเง่นล้งทนุใหมใ่นกองทนุที�ร่ว์ม
รายการ สำาหรับล่้กค้าใหม่รับเครด่้ตเง่นค่นส่งสด้ 
15,800 บาท* เม่�อเปิีด้บัญชีใหม่แล้ะมีการใช้จ่าย
ผ่่านบัตรเครด่้ตซ่ตี� ตั�งแต่ 1 เมษัายน 2565 ถ้ง
วั์นที� 30 ม่ถุนายน 2565 โด้ยผ้่่สนใจสนใจข้ึ้อม่ล้
เพ่ิ่�มเต่มเกี�ยว์กับซ่ตี�โกล้ด์้ กรุณาต่ด้ต่อธุนาคาร
ซ่ตี�แบงก์ ปีระเทศูไทย โทร. 0-2081-0999 หร่อ 
www.citibank.co.th/th/citigold

คำาเต่อน: การล้งทุนมีคว์ามเสี�ยง ผ้่่ล้งทุนคว์ร
ศู้กษัาข้ึ้อม่ล้ ทำาคว์ามเข้ึ้าใจลั้กษัณะส่นค้า เง่�อนไขึ้ 
ผ่ล้ตอบแทน แล้ะคว์ามเสี�ยงก่อนตัด้ส่นใจล้งทุน 
แล้ะไม่ขึ้ายให้บุคคล้อเมร่กัน

ซิตี�แบงิก์	แนะ	5	กอิงิทุนเด่นด้านสุข่ภูาพิ	
เพิิ�มความมั�งิคั�งิพิอิร์ิต	
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อิินไซด์	Business
ดับบลิวเอิชเอิ	กรุิ�ป	

จัดกิจกริริมสอินศิลป์ที�บ้านเกิด	ครัิ�งิที�	10	
ที�นิคมอุิตสาหกริริมอีิสเทิร์ินซีบอิร์ิด	(ริะยอิงิ)

ปตท.สผู้.	จับม้อิ	สสน.	พัิฒนาแพิลตฟอิร์ิม
ข้่อิม้ลวิทยาศาสตร์ิทางิทะเล	

เพ้ิ�อิทรัิพิยากริทางิทะเลที�ยั�งิย้น

พีิทีที	สเตชั�น	เปิดพ้ิ�นที�ปันสุข่	เติมเต็มริอิยยิ�มให้
เกษัตริกริไทย	แจกฟรีิ!	มะม่วงิแฟนซี	

และสับปะริดภู้แล	ริวม	300,000	กิโลกรัิม	
ริะหว่างิวันที�	20	-22	พิฤษัภูาคม	นี�

PIMO-ไพิโม่	เปิดบ้านต้อินรัิบนักวิเคริาะห์
เยี�ยมชมโริงิงิานจ.นคริปฐม
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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