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ลุุยธุุรกิิจกัิญชงเต็็มพิิกัิด เน้้น้เติ็บโต็
คู่่�พัิน้ธุมิต็ร เล็ุงติ็ดปีีกิบิน้สู่่�ต็ลุาดต็ปีท.

สู่�งซิิกิ Q2/65 ฟอร์มดีต็�อเน่้�อง

GUNKUL

GUNKUL ฉายภาพธุุรกิิจกัิญชง พร้อมเติิบโติ
ไปกัิบพันธุมิติรทางธุุรกิิจ โดยลุุยขยายติลุาด
ตัิ�งแต่ิต้ินนำ�าจนถึึงปลุายนำ�า เพ่�อส่่งผลิุติภัณฑ์์
ท่�ม่คุุณภาพออกิส่่่ผ้่บริโภคุ เล็ุงขยายติลุาด
ไปยังต่ิางประเทศ หลัุงส่่งท่มผ้่บริหารศึกิษา
ด่งานเพ่�อวางรากิฐาน ส่่งส่ัญญาณผลุงาน
ไติรมาส่2/65 ฟอร์มยังด่ต่ิอเน่�อง ผลุจากิ
ธุุรกิิจโรงไฟฟ้าพลัุงงานลุมท่�ได้รับอานิส่งส์่
เต็ิมๆ จากิกิระแส่ลุมท่�เร็วแลุะแรงมากิขึ�น 
พร้อมทยอยรับร้่รายได้จากิงาน EPC ท่�ตุินไว้
ในมอ่กิว่า 4.5 พันลุ้านบาท ฟากิซ่ีอ่โอ“ส่มบ่รณ์ 
เอ่�ออัชฌาสั่ย” มั�นใจธุุรกิิจกิลุุ่ม GUNKULส่าม
ารถึเติิบโติอย่างมศั่กิยภาพมากิขึ�น เดินหนา้ลุุย
ธุุรกิิจติาม Roadmap เช่�อผลัุกิดันผลุงานโติไม่
ติำ�ากิว่าปีลุะ 20%

ดริ.สมบรูิณ์์	เอ้ิ�อิอัิชฌาสัย	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	กันกุลเอ็ิน
จิเนียริิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	(GUNKUL) 
เปิดเผยว่าหลัุงจากิท่�บริษัทย่อยของ GUNKUL 
ได้รับใบอนุญาติจากิส่ำานักิงานคุณะกิรรมกิาร
อาหารแลุะยา (อย.) ในกิารนำาเข้าเมล็ุดพันธ์ุุกัิญ
ชงจากิส่หรฐัฯ รวมถึึงผลุติิ (ปลุ่กิ) กัิญชง แลุะ
ผลิุติ (ท่�มใิช่กิารปลุ่กิ) ยาเส่พติิดให้โทษประเภท 
5 เฉพาะกัิญชง เพ่�อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หร่ออุติส่าหกิรรมนั�น ขณะน่�กิลุุ่มบริษัทฯ ได้
เดินหน้ารุกิธุุรกิิจกัิญชง กัิญชาติามแผนท่�ได้
วางไว้อย่างเต็ิมท่� โดยเน้นกิารเติิบโติไปพร้อมๆ 
กัิบพันธุมิติรทางธุุรกิิจท่�ได้ร่วมกัินในกิารต่ิอย
อดธุุรกิิจกัิญชง กัิญชา เพ่�อขยายติลุาดตัิ�งแต่ิ
ต้ินนำ�าจนถึึงปลุายนำ�า พร้อมนำาผลิุติผลิุติภัณฑ์์
ท่�ม่คุุณภาพส่่งต่ิอไปยังผ้่บริโภคุ

พร้อมกัินน่�บริษัทฯ ได้ให้คุวามส่ำาคัุญในกิาร
ขยายติลุาดไปยังต่ิางประเทศ โดยลุ่าสุ่ดได้ส่่ง
ท่มผ้่บริหารไปศึกิษาด่งานท่�ฝรั�งเศลุ เบลุเย่�ยม 
แลุะเนเธุอร์แลุนด์ ซึี�งนอกิจากิไปศึกิษาด่งาน
ด้านนวัติกิรรมทางกิารผลิุติ แลุะเคุร่�องจักิร
แลุ้ว ถ่ึอเป็นกิารเพิ�มโอกิาส่ในกิารนำาเอา
ตัิวอย่างผลิุติภัณฑ์์กัิญชง กัิญชาจากิติ่าง
ประเทศเพ่�อนำามาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากัิบผ้่
บริโภคุท่�ประเทศไทย ท่�ส่ำาคัุญเป็นกิารวาง
รากิฐานในอนาคุติเพ่�อขยายติลุาดผลิุติภัณฑ์์
กัิญชง กัิญชาส่่งออกิไปยังต่ิางประเทศ 
เน่�องจากิกิระแส่คุวามนิยมม่คุ่อนข้างส่่ง

“หลัุงจากิท่�กัิญชงกิลุายเป็นพ่ชเศรษฐกิิจใหม่ 
ส่ามารถึนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แลุะ
อุติส่าหกิรรม เช่�อมโยงส่่่ห่วงโซ่ีอุติส่าหกิรรม 
5 กิลุุ่ม ได้แก่ิ เคุร่�องด่�ม อาหาร ยาแลุะอาหาร
เส่ริม เคุร่�องแต่ิงกิาย แลุะผลิุติภัณฑ์์ด่แลุส่่วน
บุคุคุลุ นบัเป็นโอกิาส่ของ GUNKUL ในกิารเพิ�ม
ช่องทางในกิารขยายธุุรกิิจแลุะส่ร้างฐานราย
ได้เพิ�ม โดยเน้นส่ร้างกิารเติิบโติไปพร้อมๆ กัิบ
กิลุุ่มพันธุมติิรท่�ได้ร่วมกัินติอ่ยอดธุุรกิิจกัิญชง 
กัิญชา”ดร.ส่มบ่รณ์กิลุ่าวในท่�สุ่ด

ส่ำาหรับแนวโน้มธุุรกิิจในไติรมาส่ 2/2565 กิลุุ่ม
บริษัทฯม่คุวามมั�นใจในศักิยภาพของรายได้
แลุะกิำาไรจะเติิบโติอย่างต่ิอเน่�องจากิไติรมาส่ 
1/2565 เน่�องจากิทยอยรับร้่รายได้จากิ
โคุรงกิารโรงไฟฟ้าพลัุงงานทดแทนทั�งในแลุะ
ต่ิางประเทศ ซึี�งเป็นรายได้หลัุกิท่�ม่เข้ามาอย่าง
ต่ิอเน่�อง โดยเฉพาะโรงไฟฟา้พลัุงงานลุม แมจ้ะ
ไมใ่ช่ฤด่กิาลุของลุม แต่ิกิลัุบมก่ิระแส่ลุมท่�คุ่อน
ข้างแรงแลุะเร็วติามปริมาณฝนท่�ม่เข้ามาคุ่อน

ข้างมากิในช่วงน่� ส่่งผลุให้ส่ามารถึผลิุติไฟฟ้า
ได้มากิขึน แลุะจะส่นับส่นุนผลุกิารดำาเนินงาน
อย่างม่นัยส่ำาคัุญ

รวมทั�ง บริษัทฯ เริ�มรับร้่รายได้จากิธุุรกิิจกัิญ
ชงเข้ามาตัิ�งแต่ิไติรมาส่2/2565 จากิกิารตัิดช่อ
ดอกิกัิญชงล็ุอติแรกิโรงเร่อนแห่งท่� 1 ท่�ห้วยบง 
จังหวัดนคุรราชส่่มาเพ่�อส่่งเข้าโรงส่กิดั อ่กิทั�ง
ยังทยอยรับร้่รายได้จากิงานรับเหมาก่ิอส่ร้าง
แลุะวางระบบทางด้านวิศวกิรรม (EPC) ซึี�ง
ปัจจุบันมง่านในมอ่(Backlog) ประมาณ 4,500 
ลุ้านบาท โดยปีน่�บริษัทฯ ม่แผนเติร่ยมเข้าร่วม
ประม่ลุโคุรงกิารใหม่ๆ ท่�จะเปิดให้ประม่ลุกิว่า 
50,000 ลุ้านบาท แลุะคุาดว่าบริษัทมโ่อกิาส่ได้
รับงานประมาณ 7-10% ของมลุ่คุ่างานทั�งหมด

“ติาม Roadmap ของบรษัิทฯ โดยวางงบลุงทนุ 
3 ปี (2565-2567) ไว้ท่� 20,000 ลุ้านบาท เพ่�อ
แบ่งลุงทุนในธุุรกิิจพลัุงงานทดแทน,ลุงทุนใน
ธุุรกิิจกัิญชง แลุะลุงทุนในธุุรกิิจงานกิ่อส่ร้าง
โรงงานแลุะคุลัุงสิ่นคุ้า (Built-to-Suit) รวม
ถึึงเพิ�มกิำาลัุงกิารผลิุติธุุรกิิจพลัุงงานทดแทน
เพ่�อแติะระดับ 1,000 เมกิะวัติต์ิภายในปี 2566 
ส่่วนธุุรกิิจกัิญชงลุ่าสุ่ด บริษัทย่อย “จ่.เคุ.ไบโอ 
เอ็กิซ์ีแทรคุชั�น” ได้รับใบอนุญาติโรงส่กัิดส่าร 
CBD จากิ ส่ำานกัิงานคุณะกิรรมกิารอาหารแลุะ
ยา (อย.) เร่ยบร้อยแลุ้ว แลุะพร้อมนำาผลุผลิุติ
ไปใช้ในผลิุติภัณฑ์์อาหาร-เคุร่�องส่ำาอางแลุะยา
ส่มนุไพรออกิจำาหนา่ยส่่่ติลุาดติามแผนท่�วางไว้ 
ทำาให้บริษัทฯ ม่คุวามมั�นใจผลุกิารดำาเนินงาน
จะเติิบโติติามเปา้หมายไมต่ิำ�ากิวา่ปีลุะ 20%”ดร.
ส่มบ่รณ์กิลุ่าว
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โชว์์ Q1/65 รายได้แต็ะ 612.89 ลุบ. 
โต็ 28.29%

ABM

ABM แจ้งผลุดำาเนนิงานไติรมาส่ 1/65 ม่
รายได้ 612.89 ลุ้านบาท โติ 28.29% จากิ
ยอดขายในประเทศพุ่งเกิิน 50% เร่งเดิน
หนา้ปรับปรุงระบบโลุจสิ่ติิกิส์่รองรับกิาร
เติิบโติ พร้อมซ่ี�อไม้โติเร็วกิว่า 3,000 ไร่ 
ติอบรับกิระแส่พลัุงงานส่ะอาดรักิษ์โลุกิ

นางิสาวธิญาดา	 เมฆพงิษ์ัสาทริ	
ปริะธานกริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	เอิเชยี	
ไบโอิแมส	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	ABM	
ผ้่ประกิอบธุุรกิิจจัดหาแลุะจัดจำาหน่าย
ผลิุติภัณฑ์์เช่�อเพลิุงช่วมวลุ เปิดเผย
ว่า ผลุกิารดำาเนินงานประจำาไติรมาส่ 1 
ปี 2565 บริษัทฯ ม่รายได้รวม 612.89 
ลุ้านบาท เพิ�มขึ�น 136.54 ลุ้านบาท หร่อ 
28.66% เม่�อเท่ยบกัิบช่วงเด่ยวกัินของปี
ก่ิอน จากิกิารขายเช่�อเพลุิงช่วมวลุโดย
รวม แลุะม่กิำาไรสุ่ทธิุ 6.37 ลุ้านบาท

เม่�อเท่ยบกัิบช่วงเด่ยวกัินของปีก่ิอน 
บริษัทฯ ม่รายได้จากิกิารขายส่ินคุ้าแลุะ
กิารให้บริกิาร อย่่ท่� 610.07 ลุ้านบาท 
เพิ�มขึ�น 138.35 ลุ้านบาท หร่อ 29.33% 
จากิปริมาณกิารขายเพิ�มขึ�น แลุะราคุา
ขายท่�เพิ�มส่่งขึ�นโดยเฉพาะกิะลุาปาล์ุม 
ส่่วนรายได้อ่�นๆ อย่่ท่� 2.82 ลุ้านบาท ลุด
ลุงจากิปีก่ิอน เน่�องจากิบริษัทฯ ได้รับเงิน

ชดเชยจากิสิ่นคุ้าเส่่ยหายแลุะม่หน่�ส่่ญท่�
ได้รับคุ่น

ส่ำาหรับปริมาณกิารขายเช่�อเพลิุงช่ว
มวลุโดยรวมของบริษัทฯ ในไติรมาส่แรกิ 
อย่่ท่� 170.64 พันตัิน เพิ�มขึ�น 24.36% แบ่ง
เป็นปริมาณกิารขายในประเทศ 137.80 
พันตัิน เพิ�มขึ�น 59.81% จากิกิารกิลัุบ
มาใช้ช่วมวลุเพิ�มมากิขึ�น เน่�องจากิราคุา
เช่�อเพลิุงพลัุงงานประเภทอ่�นถ่ึบตัิว
ส่่งขึ�นมากิในปัจจุบัน แลุะกิารขายติ่าง
ประเทศ อย่่ท่� 32.84 พันตัิน โดยบริษัทฯ 
ยังคุงเป็นผ้่จัดจำาหน่ายแลุะส่่งออกิหลัุกิ
เช่�อเพลิุงช่วมวลุ ทั�ง กิะลุาปาล์ุม  ไม้สั่บ
แลุะส่่วนอ่�นๆ ของไม้ ข่�กิบ ข่�เลุ่�อย แลุะ
ช่วมวลุอัดแท่ง แลุะ สิ่นคุ้าอ่�นๆ

ทั�งน่� บริษัทฯ คุาดกิารณ์แนวโน้มกิาร
ดำาเนินงานในปี 2565 จะส่ามารถึทำา
รายได้เติิบโติ 40-50 % จากิปีท่�ผ่านมา 
ท่�ม่รายได้รวม 1,931.75 ลุ้านบาท แลุะ
กิำาไรสุ่ทธิุ 26.80 ลุ้านบาท ติามภาวะ
เศรษฐกิิจภายในประเทศแลุะทิศทาง
เศรษฐกิิจโลุกิท่�ทยอยฟ้�นตัิว

"ผลุกิารดำาเนินงานในไติรมาส่ท่�ผ่านมา 
บริษัทฯ ม่รายได้เพิ�มขึ�นจากิปริมาณ

กิารขายเช่�อเพลิุงช่วมวลุ โดยเฉพาะกิาร
จำาหน่ายในประเทศท่�ส่่งเกิินกิว่า 50% 
เน่�องจากิราคุาสิ่นคุ้าเช่�อเพลิุงชนิดอ่�นม่
ราคุาส่่งขึ�น ทำาให้คุวามต้ิองกิารสิ่นคุ้า
ช่วมวลุเพิ�มขึ�น โดยบริษัทฯ ประกิาศเดิน
หนา้ส่ร้างคุวามมั�นคุงด้านพลัุงงาน ติอบ
โจทย์คุวามต้ิองกิารลุ่กิคุ้าด้านพลัุงงาน
ส่ะอาด เพ่�อกิารใช้พลัุงงานอย่างยั�งย่น"  
นางส่าวธิุญาดา  กิลุ่าว

นางส่าวธิุญาดา  กิลุ่าวอ่กิว่า จากิกิาร
ขาดแคุลุนสิ่นคุ้าบางประเภทช่วงก่ิอน
หน้า โดยเฉพาะไม้สั่บ บริษัทฯ จึงได้ทำา
สั่ญญาซ่ี�อไม้โติเร็ว (Acacia Species) 
พ่�นท่�ประมาณ 3,000 ไร่ เพ่�อเป็นแหลุ่ง
วัติถุึดิบในกิารผลิุติสิ่นคุ้าแลุะป้องกัิน
คุวามเส่่�ยงจากิกิารขาดแคุลุนในอนาคุติ 
ซึี�งคุาดว่าจะได้ผลุผลิุติมากิถึึง 30,000 
ตัิน ประกิอบกัิบบริษัทฯ ม่แผนจะผลิุติ
สิ่นคุ้าท่�มคุุ่ณภาพแลุะได้มาติรฐานส่ากิลุ
มากิยิ�งขึ�น ด้วยกิารลุงทนุในระบบขนส่่ง
สิ่นคุ้า (โลุจิส่ติิกิส์่) ของบริษัทฯ เพ่�อเพิ�ม
ประสิ่ทธิุภาพในกิารขนส่่ง พร้อมเพิ�ม
จำานวนรถึขนส่่ง แลุะกิารปรับปรุงพ่�นท่�
แลุะคุลัุงสิ่นคุ้าในกิารรองรับสิ่นคุ้าท่�เพิ�ม
ขึ�นแลุะกิารเติิบโติในอนาคุติ
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บริหารจัดกิารหนี้�เต็็มร่ปีแบบ 
ต็�อยอด Call Center อัพิรายได้-กิำาไร 

มั�น้ใจผลุงาน้ปีี 65 "เทิร์น้อะราว์ด์" ต็ามแผน้

GSC	พร้ิอิมลุย

GSC  เดินหน้าปรับโคุรงส่ร้างธุุรกิิจ-ท่ม
ผ้่บริหาร ฟ้�นภาพลุักิษณ์ คุวบคุ่่ไปกัิบ
กิารขยายไลุน์ธุุรกิิจใหม่ ต่ิอยอด Call 
Center แม่ทัพหญิง " ปุณฑ์ร่ก์ิ อิศรา
งก่ิร ณ อยุธุยา" แจงพร้อมกิดปุ�มลุุย
ธุุรกิิจติิดติามหน่�-AMC  แบบคุรบวงจร
เต็ิมเหน่�ยว เติร่ยมเข้าซ่ี�อหน่�บริหาร โคุ้ง
หลัุงเต็ิมเหน่�ยว  ปักิหมุดปี 65 "เทิร์นอะ
ราวด์" รายได้โติเกิิน 30%  - มุ่งส่่่กิาร
เป็นผ้่นำาด้านกิารให้บริกิารผ่านระบบ
ส่่�อส่ารแลุะเทคุโนโลุย่แบบคุรบวงจรแลุะ
ทันส่มัย

นางิสาวปุณ์ฑรีิก์	อิิศริางิกูริ	ณ์	อิยุธยา	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	
โกลบอิล	 เซอิร์ิวิส	 เซ็นเตอิร์ิ	 จำากัด	
(มหาชน)	 (GSC)	 ดำาเนินธุุรกิิจศ่นย์
บริกิารข้อม่ลุ แลุะติิดติามทวงหน่�ในร่ป
แบบ Outsource contact center เปิด
เผยว่า หลัุงจากิเข้ามารับติำาแหน่ง CEO 
ของบริษัทฯตัิ�งแต่ิปลุายปีท่�ผ่านมา ได้
ม่กิารปรับโคุรงส่ร้างธุุรกิิจ แลุะท่มผ้่
บริหารชุดใหม่ เพ่�อฟ้�นฟ่ภาพลัุกิษณ์
ของบริษัท เพ่�อมุง่ส่่่คุวามมธุ่รรมาภิบาลุ 
ภายใต้ิกิารกิำากัิบด่แลุกิิจกิาร คุวบคุ่่ไป
กัิบกิารขยายฐานธุุรกิิจใหม ่เพ่�อต่ิอยอด
ธุุรกิิจ Call Center  ทั�งในส่่วนของกิาร

ให้บริกิารข้อม่ลุ แลุะกิารติิดติามทวงหน่�
ในร่ปแบบ Outsource contact center 
เพ่�อผลัุกิดันรายได้แลุะกิำาไรเติิบโติอย่าง
แข็งแกิร่ง

ทั�งน่� บริษัทฯได้ม่กิารขยายกิารลุงทุน 
โดยในส่่วนของธุุรกิิจบริษัทบริหาร
สิ่นทรัพย์ AMC ผ่าน บริษัทบริหาร
สิ่นทรัพย์แคุปปิติอลุ เอเช่ย จำากัิด 
(CAP) ในสั่ดส่่วน 52% ขณะน่�ส่ามารถึ
เข้าบริหารจดักิารหน่� แลุะติิดติามหน่�แบบ
เต็ิมร่ปแบบเป็นท่�เร่ยบร้อย โดยตัิ�งเป้า
ซ่ี�อหน่�บริหารหน่�บริหารจัดกิาร ทั�งจากิ 
ส่ถึาบันกิารเงิน  ภาคุรัฐ ฯลุฯ ภายในคุรึ�ง
หลัุงปีน่� แลุะคุาดวา่จะทยอยเหน็กิารรบัร้่
รายได้ตัิ�งแต่ิปลุายปีน่�เป็นต้ินไป  

"เราได้ปรับเปลุ่�ยนโคุรงส่ร้างใหม่ทั�งหมด 
ไม่ ว่าจะ เปลุ่�ยนผ้่บริหาร กิารปรับ
โคุรงส่ร้างกิารทำาธุุรกิิจ รวมทั�งปัญหา
ต่ิางๆท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบเร่�องของกิฎหมาย 
เราเคุลุ่ยร์เส่ร็จแลุ้ว นับจากิน่�ภาพของ 
GSC  จะเปลุ่�ยนไปในทิศทางท่�ด่ขึ�น อ่กิทั�ง
กิารขยายไลุน์ธุุรกิิจเข้าส่่่ AMC จะส่ร้าง
คุวามแข็งแกิร่งกิารเติิบโติให้กัิบบริษัทฯ 
ซึี�งติอนน่�เราพร้อมเป็นบริษัทบริหาร
สิ่นทรัพย์อย่างเต็ิมร่ปแบบแลุ้ว แลุะกิ็
มองหาโอกิาส่กิารลุงทุนในร่ปแบบใหม่ 
ท่�ต่ิอยอดธุุรกิิจเดิม เราวางเป้าหมายผลุ
กิารดำาเนนิงานในปีน่� พลิุกิกิลัุบมามก่ิำาไร 
รวมทั�งเป้าหมายรายได้เติิบโติไม่ติำ�ากิว่า 
30% จากิปีก่ิอน "

ประธุานเจ้าหน้าท่�บริหาร GSC กิลุ่าวอ่กิ
ว่า อย่่ระหว่างศึกิษาแผนลุงทุนธุุรกิิจใหม่ 
เพ่�อต่ิอยอดธุุรกิิจเดิม โดยเน้นกิารลุงทุน
ในกิลุุ่มท่�ธุุรกิิจท่�ม่คุวามมั�นคุง ส่ามารถึ
ส่ร้างรายได้ประจำา แลุะเพิ�มม่ลุคุ่าให้กัิบ
บริษัทฯ รวมทั�งกิารร่วมมอ่กัิบพันธุมติิร 
เพ่�อเพิ�มโอกิาส่ในกิารเติิบโติ ต่ิอยอด
ธุุรกิิจเดิมท่�ม่คุวามแข็งแกิร่งอย่่แลุ้ว 
เพ่�อกิารเติิบโติท่�แข็งแกิร่งแลุะยั�งย่นใน
อนาคุติ รวมทั�งมุ่งส่่่กิารเป็นผ้่นำาด้าน
กิารให้บริกิารผ่านระบบส่่�อส่ารแลุะ
เทคุโนโลุย่แบบคุรบวงจร
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Bangkok Horizon LITE 
@ สู่ถานี้เพิชรเกิษม 48 เร�งโอน้ตึ็กิใหม�
เฟสู่สุู่ดท้าย ทัน้รับร้่รายได้ไต็รมาสู่ 2

CMC	จ่อิปิดโคริงิการิ

นางิสาวอินงิค์ลักษัณ์์	แพทยานันท์	กริริมการิผู้จัดการิ	บริิษััท	เจ้าพริะยามหานคริ	จำากัด	(มหาชน)	CMC 
ผ่้พัฒนาอส่ังหาริมทรัพย์บนทำาเลุศักิยภาพ เผยว่า “CMC กิระแส่ด่ส่วนโคุวิด-19 รับเปิดประเทศไติรมาส่ 2 จ่อปิดโคุรงกิาร 
Bangkok Horizon LITE @ ส่ถึาน่เพชรเกิษม 48 คุอนโดพร้อมอย่่ทำาเลุเพชรเกิษม-บางหว้า รุกิเปิดติึกิใหม่พร้อมอย่่เฟส่
สุ่ดท้ายในราคุาเริ�มติ้น 1.89 ลุ้านบาท รวมม่ลุคุ่าเฉพาะเฟส่ 500 ลุ้านบาท พร้อมช่แคุมเปญใหญ่ติอบรับกิระแส่ส่นใจแรงจากิ
ลุ่กิคุ้าย่านเพชรเกิษม “ซี่�อคุอนโด เท่�ยวติ่างประเทศ กิรุงเทพ-ส่ิงคุโปร์” พร้อมจัดเติ็มของแถึมม่ลุคุ่ากิว่า 1 แส่นบาท ซีึ�งได้รับ
คุวามส่นใจลุงทะเบย่นจองอย่างลุ้นหลุามจากิลุก่ิคุ้าย่านเพชรเกิษม บางหว้า บางแคุแลุะย่านใกิลุ้เคุย่ง จรัญส่นทิวงศ์ บางพลุดั 
ธุนบุร่ แลุะจอมทอง ทำาให้มั�นใจจะส่ามารถึรับร่้รายได้ทันไติรมาส่ 2

CMC เผยคุวามส่ำาเร็จ “Bangkok Horizon LITE @ ส่ถึาน่เพชรเกิษม 48” ซีึ�งโคุรงกิารม่คุวามแติกิติ่างด้วยคุวามเป็นส่่วน
ติัวแลุะคุอนเซี็ปติ์ด่ไซีน์ท่�ชัดเจน หนึ�งเด่ยวย่านเพชรเกิษมกิับริมหาดทรายขาวส่ะอาด Crystal Lagoon ส่ไติลุ์ร่ส่อร์ท Every 
Day is Vacation ให้ทกุิวนัของคุณุ...เป็นวนัพกัิร้อน รายลุ้อมด้วยส่วนธุรรมชาติขินาดใหญ่บนพ่�นท่�ส่่วนกิลุางกิว่า 1 ไร่ มอบ
คุวามผ่อนคุลุายในกิารพักิอาศัย บนทำาเลุมาแรงใกิลุ้รถึไฟฟ้า MRT ส่ายส่่นำ�าเงิน ส่ถึาน่เพชรเกิษม 48 เพ่ยง 150 เมติร แลุะ
เน้นห้องแบบ 1 Bedroom เป็นหลัุกิ ติอบโจทย์ไลุฟ์ส่ไติล์ุของลุก่ิคุ้าท่�รกัิคุวามส่งบแลุะบรรยากิาศผ่อนคุลุายได้อย่างด่ ในราคุา
เข้าถึึงได้ง่าย เริ�มติ้น 1.89 ลุ้านบาท

ส่ำาหรบัผ้่ท่�ส่นใจเป็นเจ้าของ Bangkok Horizon LITE @ ส่ถึาน่เพชรเกิษม 48 คุอนโดพร้อมอย่่เฟส่สุ่ดท้าย ส่ามารถึลุงทะเบ่ยน
เย่�ยมชมในวันท่� 3-5 มิถึุนายนน่� ได้ท่� www.cmc.co.th/แบงคุ์คุอกิ-ฮอไรซีอนไลุท์-เพชรเกิษม48/ หร่อ FB Page: CMC 
Group ส่อบถึามเพิ�มเติิมโทร. 1172 กิด 40
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โชว์์Q1/65 ทำารายได้
รว์ม 2,591.5 ลุ้าน้บาท เติ็บโต็แข็็งแกิร�ง 

39.8% รับกิารคู้่าออน้ไลุน์้บ่ม

ACOM

'บมจ.เอคุอมเมร์ิซี กิรุ�ป' (บรษัิทฯ) หร่อ ACOM 
โชว์ผลุงานไติรมาส่ 1/2565 แข็งแกิร่ง ทำา
รายได้รวม 2,591.5 ลุ้านบาท เติิบโติโดดเด่น 
39.8% จากิกิารขยายฐานลุ่กิคุ้าใหม่แลุะยอด
ขายสิ่นคุ้าจากิลุ่กิคุ้ารายเดิมท่�เพิ�มขึ�นรับ
อ่คุอมเมิร์ซีบ่ม ติอกิยำ�าศักิยภาพผ้่นำากิารให้
บริกิารขับเคุลุ่�อนอ่คุอมเมร์ิซีอย่างคุรบวงจร
ในภ่มิภาคุอาเซ่ียน วางกิลุยุทธ์ุขยายธุุรกิิจ
ส่ร้างกิารเติิบโติอย่างต่ิอเน่�อง 

นายวีริะพงิษ์ั	(พอิล)	ศรีิวริกุล	
ผู้ก่อิตั�งิและปริะธานเจา้หน้าที�บริิหาริ	
(CEO)	 บริิษััท	 เอิคอิมเมิร์ิซ	 กรุิ�ป	
จำากัด	 (มหาชน)	 (บริิษััทฯ)	 หร้ิอิ	
ACOM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ส่ามารถึทำาราย
ได้ในช่วงไติรมาส่ 1/2565 เติิบโติในระดับท่�ด่

เม่�อเท่ยบกัิบช่วงเด่ยวกัินของปีก่ิอน ซึี�ง
แส่ดงให้เห็นถึึงศักิยภาพกิารดำาเนนิธุุรกิิจขอ
งบริษัทฯ ในฐานะเป็นผ้่นำากิารให้บริกิารขับ
เคุลุ่�อนอ่คุอมเมิร์ซีอย่างคุรบวงจรในภ่มภิาคุ
อาเซี่ยน ท่�ส่ามารถึเติิบโติไปพร้อมกัิบกิาร
ขยายตัิวของภาพรวมธุุรกิิจอ่คุอมเมิร์ซีใน
ระดับภ่มิภาคุ โดยข้อม่ลุจากิ Euromonitor 
คุาดว่าม่ลุคุ่าธุุรกิรรมอ่คุอมเมิร์ซีในภ่มิภาคุ
เอเช่ยติะวันออกิ

เฉ่ยงใต้ินับจากิปี 2563 - 2568 จะม่อัติรา
เติิบโติเฉลุ่�ย (CAGR) ร้อยลุะ 19.8 ต่ิอปี จากิ
ยอดขายส่นิคุ้ารวม (GMV) ท่� 5.23 หม่�นลุ้าน
เหร่ยญส่หรัฐในปี 2563 เป็น 1.29 แส่นลุ้าน
เหร่ยญส่หรัฐในปี 2568 เน่�องจากิผ้่บริโภคุ
เปลุ่�ยนแปลุงพฤติิกิรรมเลุ่อกิซ่ี�อสิ่นคุ้าทาง
ออนไลุน์เพิ�มขึ�นจากิกิารแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในช่วงท่�ผ่านมาแลุะกิารปรับตัิว
ของผ้่ขายสิ่นคุ้า 

ทั�งน่� ผลุกิารดำาเนินงานของบริษัทฯ ใน
ไติรมาส่ 1/2565 มร่ายได้รวมทั�งสิ่�น 2,591.5 
ลุ้านบาท เพิ�มขึ�น 39.8% จากิช่วงเด่ยวกัิน
ของปีก่ิอนซึี�งอย่่ท่� 1,853.7 ลุ้านบาท โดย
บริษัทฯ ส่ามารถึบริหาร Operating EBITDA 
Margin ให้ม่อัติราขาดทุนลุดลุงจากิร้อยลุะ 
-2.8 ส่ำาหรับงวดส่ามเด่อนสิ่�นสุ่ดวันท่� 31 
ม่นาคุม 2564 เป็นร้อยลุะ -2.7 ส่ำาหรับงวด
ส่ามเด่อนสิ่�นสุ่ดวันท่� 31 ม่นาคุม 2565 อัน
เป็นผลุมาจากิกิารเพิ�มประสิ่ทธิุภาพในกิาร
ดำาเนินงานแลุะคุวามส่ามารถึในกิารขยาย
ขนาดทั�งในกิิจกิรรมทางติรงแลุะทางอ้อม
ซึี�งทำาให้คุ่าใช้จ่ายในกิารขายแลุะกิารบริหาร
เม่�อคิุดติามร้อยลุะของรายได้นั�นลุดลุง ถึึง
แม้ว่าบริษัทฯ จะม่คุ่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นท่�เกิิดขึ�น
เพ่ยงคุรั�งเด่ยวท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารเส่นอขาย
หุ้น IPO ในคุรั�งน่� ขณะท่�ผลุขาดทุนสุ่ทธิุใน

ไติรมาส่ 1 ปี 2565 ลุดลุงอย่างม่นัยส่ำาคัุญ
อย่่ท่� 115.9 ลุ้านบาท จากิ 214.6 ลุ้านบาท 
เน่�องจากิรายได้ของบริษัทฯ ท่�เพิ�มขึ�นอย่าง
แข็งแกิร่ง แลุะกิารปรับปรุงประสิ่ทธิุภาพ
ต้ินทุนกิารดำาเนินงานทั�งทางติรงแลุะฝ�าย
ส่นับส่นุน กิารลุดลุงของผลุขาดทุนจากิ
อัติราแลุกิเปลุ่�ยน แลุะคุ่าใช้จ่ายดอกิเบ่�ยจากิ
กิิจกิารท่�เก่ิ�ยวข้องกัิน 

ปัจจัยกิารเติิบโติมาจากิกิารขยายฐานลุ่กิคุ้า
แบรนด์ไทยแลุะแบรนด์ชั�นนำาระดับโลุกิ ณ สิ่�น
ไติรมาส่ 1/2565 ท่�เพิ�มขึ�นเป็นกิว่า 171 ราย 
เท่ยบกัิบช่วงเด่ยวกัินของปีก่ิอนท่�ม่ลุ่กิคุ้า 
114 ราย แลุะยอดขายสิ่นคุ้าของลุ่กิคุ้าราย
เดิมท่�เพิ�มขึ�น โดยยอดขายส่นิคุ้าจากิต้ินทาง
ไปยังปลุายทาง (EMV) ในไติรมาส่ 1/2565 
อย่่ท่� 2,931.0 ลุ้านบาท เท่ยบกัิบช่วงเด่ยวกัิน
ของปีก่ิอนอย่่ท่� 2,009.4 ลุ้านบาท ทั�งน่� ยอด
ขายของบริษัทฯ ม่คุวามสั่มพันธ์ุติรงกัิบ
กิารเติิบโติของกิารบริโภคุแลุะกิารจับจ่าย
ออนไลุน์ในอาเซ่ียน (ASEAN Consumer's 
Spending) ท่�ม่อัติรากิารเติิบโติท่�ส่่งจากิ
กิารเปลุ่�ยนแปลุงพฤติิกิรรมของผ้่บริโภคุ 
โดยบริษัทฯ ม่ยอดขายสิ่นคุ้าในหลุากิหลุาย
ประเภท ในช่องทางออนไลุน์ท่�หลุากิหลุาย
ใน 5 ประเทศแลุะมร่ะบบเช่�อมต่ิอกัิบช่องทาง
ออฟไลุน์ของแบรนด์ต่ิาง ๆ อ่กิด้วย  
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โชว์์Q1/65 ทำารายได้
รว์ม 2,591.5 ลุ้าน้บาท เติ็บโต็แข็็งแกิร�ง 

39.8% รับกิารคู้่าออน้ไลุน์้บ่ม

ACOM

"เราม่คุวามมั�นใจในศักิยภาพธุุรกิิจแลุะ
กิารเติิบโติของบริษัทฯ ส่ะท้อนให้เห็นจากิ
รายได้รวม ณ ไติรมาส่ 1/2565 ท่�เติิบโติ
อย่างแข็งแกิร่ง แลุะรายได้รวมในปี 2562 
– 2564 ก็ิม่กิารเติิบโติอย่างต่ิอเน่�องจากิ 
4,601.5 ลุ้านบาท เป็น 8,948.5 ลุ้านบาท 
คิุดเป็นอัติราเติิบโติเฉลุ่�ย 39.5% ต่ิอปี แลุะ
เราม่คุวามมุ่งมั�นท่�จะขยายฐานลุ่กิคุ้า 
พ่�นท่�ให้บริกิารแลุะพัฒนาเทคุโนโลุย่เพ่�อนำา
เส่นอบริกิารใหม่ๆ เพ่�อนำาบริษัทฯ เติิบโติ
อย่างม่ศักิยภาพ เช่น EcommerceIQ 
Market Insight ท่� ปัจจุบันบริษัทฯ ม่
ลุ่กิคุ้ามากิกิว่า 21 รายแลุ้วถึึงแม้จะเพิ�งเปิด
ตัิวไป ทั�งน่� บริษัทฯ อย่่ระหว่างกิารออกิ
ผลิุติภัณฑ์์ EcommerceIQ SaaS ประเภท
ใหม่ เช่น Logistics Management Channel 
Management แลุะ Order Management 
เป็นต้ิน ซึี�งจะส่ามารถึทำาให้บริษัทฯ ได้รับคุ่า
บริกิารประมาณร้อยลุะ 3 - 5 ของ EMV 
บริษัทฯ มุ่งมั�นท่�จะเติิบโติ พัฒนาแลุะขยาย
ธุุรกิิจ EcommerceIQ SaaS ให้ม่สั่ดส่่วน
รายได้รวมท่�เพิ�มขึ�นในอนาคุติ นอกิจากิน่� 
ภายหลัุงกิารเส่นอขายหุ้นในคุรั�งน่� บริษัทฯ 
ยังม่แผนท่�จะขยายกิารเติิบโติทางธุุรกิิจ
ในส่าธุารณรัฐสั่งคุมนิยมเว่ยดนาม เพ่�อ
เป็นกิารส่นับส่นุนแบรนด์ซึี�งเป็นผ้่ใช้บริกิาร
อ่คุอมเมิร์ซีคุรบวงจรของบริษัทฯ ในระดับ
ภ่มภิาคุท่�บริษัทฯ ได้ให้บริกิารอย่่ในปัจจุบันท่�

ต้ิองกิารให้บริษัทฯ ให้บริกิารในส่าธุารณรัฐ
สั่งคุมนิยมเว่ยดนาม รวมถึึงแบรนด์ในกิลุุ่ม
ของ DKSH ท่�ดำาเนินกิารในส่าธุารณรัฐ
สั่งคุมนยิมเว่ยดนาม โดยท่�บริษัทฯ คุาดหวงั
ว่าจะมผ้่่ใช้บริกิารอ่คุอมเมิร์ซีคุรบวงจรเพิ�ม
มากิขึ�นในระหว่างกิารดำาเนินกิารดังกิลุ่าว" 
นายว่ระพงษ์ (พอลุ) กิลุ่าว  

ผ้่ก่ิอตัิ�งแลุะประธุานเจ้าหน้าท่�บริหาร (CEO) 
บมจ.เอคุอมเมิร์ซี กิรุ�ป หร่อ ACOM กิลุ่าว
ว่า บริษัทฯ ให้บริกิารด้านอ่คุอมเมิร์ซี
อย่างคุรบวงจร คุรอบคุลุุมกิารออกิแบบ
แลุะพัฒนาร้านคุ้าออนไลุน์ (Webstore 
Development) บริหารร้านคุ้าให้กัิบแบรนด์
ต่ิางๆ (Brand Store Operations) ให้
คุำาปรึกิษาด้านกิลุยุทธ์ุ (E-commerce 
Strategy Consulting) ให้บริกิารคุลัุง
สิ่นคุ้าคุรบวงจร (Warehousing and 
Fulfillment) รับชำาระเงินแลุะจัดส่่งส่ินคุ้า 
(Payment and Delivery) วิเคุราะห์แลุะ
ให้ข้อม่ลุเชิงลึุกิ (Data Analytics and 
Insights) รวมถึึงม่ศ่นย์บริกิารแลุะด่แลุ
ลุ่กิคุ้า (Customer Care Solutions) เพ่�อ
ช่วยเหลุ่อแบรนด์ต่ิางๆ ส่่�อส่ารกัิบลุ่กิคุ้า   

ทั�งน่� บริษัทฯ ได้วางกิลุยุทธ์ุขยายธุุรกิิจ
ในภ่มิภาคุอาเซ่ียนเพ่�อขยายขอบเขติทาง
ภ่มิศาส่ติร์ส่่่ติลุาดใหม่ แลุะเพิ�มฐานผ้่ใช้

บริกิารอ่คุอมเมิร์ซีคุรบวงจร ได้แก่ิ 

1) มุง่พัฒนาคุวามสั่มพันธ์ุในฐานะพันธุมติิร
กัิบกิลุุ่มผ้่ใช้บริกิารอ่คุอมเมิร์ซี
คุรบวงจรระดับโลุกิของบริษัทฯ เพ่�อเพิ�ม
จำานวนแบรนด์ รายกิารสิ่นคุ้าแลุะกิารให้
บริกิารมากิกิว่า 1 ประเทศ 

2) ลุงทุนพัฒนาแพลุติฟอร์มทางเทคุโนโลุย่
อย่างต่ิอเน่�องเพ่�อเพิ�มศักิยภาพกิารให้
บริกิาร เช่น บริกิารจัดกิารคุำาสั่�งซ่ี�อท่�ซัีบซ้ีอน 
แลุะกิารเพิ�มข่ดคุวามส่ามารถึด้านข้อม่ลุ 
เป็นต้ิน เพ่�อให้ลุ่กิคุ้าท่�ใช้บริกิารส่ามารถึ
ส่ร้างส่รรค์ุแคุมเปญท่�ม่ประสิ่ทธิุภาพยิ�งขึ�น

3) ขยายฐานผ้่ใช้บริกิารรายใหม่แลุะกิลุุ่ม
สิ่นคุ้าใหม่ๆ ในธุุรกิิจอ่คุอมเมิร์ซี 4) มุ่งเน้น
พัฒนาผลิุติภัณฑ์์ EcommerceIQ SaaS 
ทั�งในด้านฟีเจอร์ ผลิุติภัณฑ์์ซีอฟต์ิแวร์ แลุะ
เพิ�มคุวามปลุอดภัยในกิารรักิษาข้อม่ลุ เพ่�อ
ขยายไปส่่่ติลุาดท่�กิว้างขึ�น ทั�งบริษัทข้ามชาติิ
แลุะผ้่ประกิอบกิารธุุรกิิจขนาดกิลุาง ด้วย
ต้ินทุนท่�เพิ�มขึ�นน้อยมากิ แลุะ 5) กิารเข้า
ซ่ี�อกิิจกิารท่�อาจเกิิดขึ�นในอนาคุติเพ่�อขยาย
ติลุาดใหม่ เช่น เว่ยดนามแลุะขยายธุุรกิิจท่�ม่
ในมาเลุเซี่ย เป็นต้ิน  ทั�งน่� กิารขยายไปยัง
ติลุาดเว่ยดนาม บริษัทฯ ม่ส่ัญญาร่วมม่อ
ทางกิลุยุทธุกัิบทาง DKSH เร่ยบร้อยแลุ้ว 

13 www.HoonInside.com  26 May 2022



เงิน้ลุงทุน้ 3.5 หม่�น้ลุบ.  
ดัน้รายได้ 5 ปีีข้็างหน้้าโต็ทะลุุหม่�น้ลุ้าน้

S	เตรีิยมอัิดฉีีด

บริษัท สิ่งห์ เอส่เติท จำากัิด (มหาชน) บริษัท
ชั�นนำาผ้่พัฒนาแลุะกิารลุงทุนในธุุรกิิจ
อสั่งหาริมทรัพย์ชั�นนำาของเม่องไทย เปิด
แผนรุกิติลุาดกิลุุ่มท่�อย่่อาศัยระดับไฮเอนด์
เต็ิมส่่บ เผยเติร่ยมงบลุงทุนกิว่า 35,000 
ลุ้านบาทเพ่�อกิารพัฒนาโคุรงกิารบนทำาเลุ
ศักิยภาพเย่�ยมในช่วง 5 ปีน่� คุาดฟันราย
ได้ไม่ติำ�ากิว่าหม่�นลุ้านบาทภายในปี 2569 
พร้อมดันกิลุุ่มธุุรกิิจท่�พักิอาศัยระดับบน
เป็นพอร์ติโฟลิุโอหลัุกิในกิารส่ร้างคุวาม
เติิบโติ หลัุงประส่บคุวามส่ำาเร็จอย่างส่่งจากิ
โคุรงกิารอสั่งหาฯ ท่�ผ่านมา ทั�งโคุรงกิาร
บ้านแนวราบ "สั่นติิบุร่ เดอะ เรส่ซิีเดนเซีส่" 
แลุะคุอนโดมิเน่ยมระดับลัุกิชัวร่�อย่าง "ดิ 
เอส่ แอท สิ่งห์ คุอมเพล็ุกิซ์ี" (The ESSE 
at Singha Complex)  แลุะ "ดิ เอส่ อโศกิ" 
(The ESSE Asoke)

นางิฐิิติมา	รุ่ิงิข่วัญศิริิโริจน์	ปริะธาน
เจ้าหน้าที �บริิหาริ	บริิษััท	สิงิห์	
เอิสเตท	จำากัด	 (มหาชน) เผยว่า "ใน
ปีท่�ผ่านมา สิ่งห์ เอส่เติท ได้ดำาเนินกิารปรับ
เปลุ่�ยนโคุรงส่ร้างธุุรกิิจท่�อย่่อาศัยคุรั�ง
ใหญ่ โดยทำากิารขายบริษัทย่อยซึี�งทำาหน้าท่�
พัฒนาโคุรงกิารแนวราบเป็นหลัุกิออกิไป 
เพ่�อปลุดล็ุอคุให้ สิ่งห์ เอส่เติท เป็นผ้่พัฒนา
โคุรงกิารท่�อย่่อาศัยแนวราบในเคุร่อเอง

ทั�งหมด พร้อมกัินน่�เรายังได้พัฒนากิลุยุทธ์ุ
กิารขยายธุุรกิิจท่�เข้มแข็ง แลุะเดินหน้า
พัฒนาโคุรงกิารระดับไฮเอนดอ์ย่างต่ิอเน่�อง 
เพ่�อมุ่งส่่่เป้าหมาย 10,000 ลุ้านบาทในปี 
2569  โดยวางสั่ดส่่วนโคุรงกิารอสั่งหาฯ 
แนวราบต่ิอแนวส่่งท่� 75% แลุะ 25% ติาม
ลุำาดับ ส่ำาหรับปี 2565 ยอดโอนกิรรมสิ่ทธิุ�
จะมาจากิโคุรงกิารท่�พัฒนาโดย สิ่งห์ เอส่เติท 
ทั�งหมด ซึี�งเรามั�นใจว่าจะส่ามารถึรักิษาระดับ
แลุะส่ร้างกิารเติิบโติในส่่วนของรายรับจากิ
ยอดโอนกิรรมสิ่ทธิุ�ได้อย่างต่ิอเน่�อง ผ่าน
กิารบริกิารกิารลุงทุนโคุรงกิารอันเปี�ยม
ประสิ่ทธิุภาพแลุะกิารดำาเนินงานแผนกิาร
ติลุาดอยา่งรัดกุิม ติลุอดจนคุวามส่ามารถึใน
กิารรับร้่รายได้ของโคุรงกิารระดับแฟล็ุกิชิป
ต่ิางๆ ของเรา"

โดยในปี 2565 สิ่งห์ เอส่เติท ส่ามารถึรับร้่
รายได้ของโคุรงกิารบ้านแนวราบ "สั่นติิบุร่ 
เดอะ เรส่ซิีเดนเซีส่" ซึี�งมม่ลุ่คุ่า Backlog อย่่
ท่� 2,600 ลุ้านบาท โดยคุาดว่าจะรับร้่รายได้ 
70% ในปีน่� รวมไปถึึงกิารโอนกิรรมสิ่ทธิุ�คุอน
โดพร้อมอย่่ 2 โคุรงกิารได้แก่ิโคุรงกิาร ดิ 
เอส่ แอท สิ่งห์ คุอมเพล็ุกิซ์ี (The ESSE at 
Singha Complex) แลุะ ดิ เอส่ อโศกิ (The 
ESSE Asoke) แลุะยงัส่ามารถึรบัร้่ส่่วนแบ่ง
กิำาไรจากิโคุรงกิารร่วมทุนต่ิางๆ อ่กิด้วย

"จากิสั่ญญาณบวกิของติลุาด แลุะคุวาม
ส่ามารถึในกิารรับร้่รายได้ในปีน่� ทำาให้เรา
คุาดว่าจะส่ามารถึส่ร้างกิารเติิบโติด้านรายได้
เพิ�มขึ�นราว 50% ในปี 2565 แลุะส่ร้างกิาร
เติิบโติส่่่เป้าหมายรายได้ในอ่กิ 5 ปีข้างหน้า
กิว่า 10,000 ลุ้านบาท หร่อขยายกิารเติิบโติ
เฉลุ่�ยติลุอด 5 ปีท่�ราว 27% ต่ิอปี พร้อม
ก้ิาวเข้าส่่่กิารเป็นผ้่นำาด้านกิารพัฒนาธุุรกิิจ
ท่�พักิอาศยัระดับบน โดยม่แผนเปิดโคุรงกิาร
ใหม่ๆ อย่างต่ิอเน่�อง อาทิ โคุรงกิารบ้านแนว
ราบท่�กิำาลัุงจะม่กิารเปิดตัิวในช่วงคุรึ�งหลัุง
ของปีม่ลุคุ่า 2,900 ลุ้านบาท ขณะท่�โคุรง
กิารอ่�นๆ จะทำากิารทยอยเปิดตัิวต่ิอเน่�อง
นับตัิ�งแต่ิต้ินปีหน้าเป็นต้ินไป โดยเราวางงบ
ลุงทุนเพ่�อซ่ี�อแลุะพัฒนาท่�ดินส่ำาหรับธุุรกิิจ
ท่�อย่่อาศัยเอาไว้ท่�ประมาณ 35,000 ลุ้าน
หร่อราว 65% ของเงินลุงทุนในระยะเวลุาห้า
ปีทั�งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันได้ทำากิาร
ซ่ี�อแลุะวางเงินมดัจำาท่�ดินไปแลุ้วหลุายแปลุง 
จึงมั�นใจได้ว่าจะส่ามารถึพัฒนาโคุรงกิารท่�
อย่่อาศัยบนทำาเลุท่�ม่ศักิยภาพ ท่�ติอบโจทย์
คุวามต้ิองกิารท่�หลุากิหลุายของลุ่กิคุา้ระดับ
บนได้ติามแผนกิารท่�วางไว้ นอกิจากิน่� เรายัง
เล็ุงเห็นว่ากิลุุ่มธุุรกิิจท่�อย่่อาศัยเป็นอ่กิหนึ�ง
ธุุรกิิจในพอร์ติโฟลุิโอของส่ิงห์ เอส่เติทท่�ม่
ศักิยภาพส่่ง แลุะจะเป็นอ่กิหนึ�งธุุรกิิจหลัุกิใน
กิารขับเคุลุ่�อนกิารเติิบโติท่�ยั�งย่นของบริษัท
ต่ิอไป" นางฐิติิมา กิลุ่าว
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นายดนุชา	 พิชยนันท์	 เลข่าธิการิ
สภาพัฒนาการิเศริษัฐิกิจและสังิคม
แห่งิชาติ	 (สศช.) กิลุ่าวว่า จากิกิาร
เปลุ่�ยนแปลุงทางด้านเศรษฐกิิจแลุะสั่งคุม
ท่�เกิิดขึ�นอย่างรวดเร็ว ประกิอบกัิบ กิาร
เปลุ่�ยนแปลุงท่�เกิิดจากิกิารระบาดของ 
COVID-19 ส่่งผลุให้ทุกิประเทศทั�วโลุกิม่
กิารปรับตัิวแลุะวางแผนพัฒนาประเทศให้
คุรอบคุลุุมในทุกิ ๆ มิติิ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิิจ สั่งคุม แลุะคุุณภาพช่วิติคุวาม
เป็นอย่่ของประชาชน ดังนั�น ส่ศช. จึงได้ม่
กิารศึกิษาแนวทางกิารพัฒนาเชิงพ่�นท่�ภาย
ใต้ิโคุรงกิาร "ศกึิษาจดัทำา แผนแมบ่ทแลุะขบั
เคุลุ่�อนกิารพัฒนาพ่�นท่�เศรษฐกิิจใหม"่ ร่วม
กัิบมหาวิทยาลัุยส่งขลุานคุรินทร์ แลุะบริษัท 
อินฟินิต่ิ� แพลุน เมเนจเม้นท์ จำากัิด โดยใน
กิารศึกิษาน่� มุ่งศึกิษาศักิยภาพแลุะโอกิาส่
ของพ่�นท่� กิารวางยุทธุศาส่ติร์กิารพัฒนา 
แลุะกิารออกิแบบฉากิทัศน์เศรษฐกิิจเชิง
พ่�นท่�ของจังหวัดในระเบ่ยงเศรษฐกิิจ ติาม
จุดเด่นของแต่ิลุะภาคุ ซึี�งจะส่่งผลุให้เกิิด
กิารขยายตัิวของกิิจกิรรมทางเศรษฐกิิจ 
กิารผลิุติ กิารจ้างงาน กิารบริโภคุสิ่นคุ้าแลุะ
บริกิาร ในศ่นย์กิลุางของระเบ่ยงเศรษฐกิิจ
ท่�เป็นจังหวัดหลัุกิ แลุะกิระจายคุวามเจริญ
ไปยังพ่�นท่�โดยรอบ รวมทั�งเพิ�มศักิยภาพ
เศรษฐกิิจเชิงพ่�นให้ฟ้�นตัิวภายหลัุงกิาร
แพร่ระบาดของ COVID-19

นายดนุชา กิลุ่าวเพิ�มว่า ส่ศช. ดำาเนิน
โคุรงกิารศึกิษาจัดทำาแผนแม่บทแลุะขับ
เคุลุ่�อนกิารพัฒนาพ่�นท่�เศรษฐกิิจใหม่ 

เพ่�อเป็นกิารกิำาหนดประเด็นกิารพัฒนา
แลุะแผนแม่บทกิารพัฒนาเศรษฐกิิจเชิง
พ่�นท่� เพ่�อเป็นแนวทางกิารพัฒนาพ่�นท่�
เศรษฐกิิจใหม่ ทั�งในระยะเร่งด่วน ระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิิจแลุะสั่งคุมแห่งชาติิ 
ฉบับท่� 13 แลุะช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2575 
ผ่านกิารส่่งเส่ริมแลุะพัฒนาให้ส่อดคุลุ้อง
กัิบศักิยภาพแลุะโอกิาส่ของแต่ิลุะพ่�นท่� 
แลุะส่อดคุลุ้องนโยบายแลุะเป้าหมายกิาร
พัฒนายุทธุศาส่ติร์ชาติิ เพ่�อให้ได้แนวทาง
กิารขับเคุลุ่�อน แลุะพัฒนาพ่�นท่�เศรษฐกิิจ
ใหม่ให้เกิิดคุวามส่ำาเร็จ แลุะเป็นร่ปธุรรม
มากิยิ�งขึ�น ทั�งน่� โคุรงกิารศึกิษาฯ ได้ม่กิาร
กิำาหนดกิารพัฒนาพ่�นท่�เศรษฐกิิจใหม่ไว้ 4 
ภาคุ 16 จังหวัด ดังน่�

ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคุเหน่อ 
(Northern Economic Corridor: NEC – 
Creative LANNA) ไดแ้ก่ิ จังหวัดเช่ยงราย 
จังหวัดเช่ยงใหม่ จังหวัดลุำาปาง แลุะจังหวัด
ลุำาพ่น โดยแนวทางส่ำาหรับกิารพัฒนา
พ่�นท่�เศรษฐกิิจพิเศษภาคุเหน่อนั�น เพ่�อ
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิิจส่ร้างส่รรค์ุหลัุกิ
อย่างยั�งย่นโดยจะดำาเนินกิารพัฒนาต่ิอย
อดอุติส่าหกิรรมแลุะบริกิารดั�งเดิมท่�ม่
ศักิยภาพ กิารส่ร้างฐานอุติส่าหกิรรมแลุะ
บริกิารใหม่ รวมไปถึึงกิารพัฒนากิารท่อง
เท่�ยวเชิงส่ร้างส่รรค์ุลุ้านน

ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคุติะวันออกิ
เฉ่ยงเหน่อ (Northeastern Economic 
Corridor: NeEC - Bioeconomy) ได้แก่ิ 

จังหวัดหนองคุาย จังหวัดอุดรธุาน ่จังหวัด
ขอนแก่ิน แลุะจังหวัดนคุรราชส่่มา ทั�ง 4 
จังหวัดถ่ึอว่าเป็นเม่องศ่นย์กิลุางของภาคุ
ท่�ม่ศักิยภาพด้านกิารเกิษติร เป็นแหลุ่ง
วัติถุึดิบท่�ม่คุุณภาพ ส่ามารถึพัฒนาเป็น
ฐานอุติส่าหกิรรมช่วภาพแห่งใหม่ ด้วย
เทคุโนโลุย่ส่มัยใหม่ติลุอดห่วงโซ่ีกิารผลิุติ
เช่�อมโยงกิารเกิษติรแลุะอุติส่าหกิรรม
ช่วภาพ เช่น ผลิุติภัณฑ์์ช่วภาพจากิอ้อย
แลุะมันส่ำาปะหลัุง แลุะอุติส่าหกิรรมอาหาร
แห่งอนาคุติ (โปรต่ินแทนเน่�อสั่ติว์จากิพ่ช 
แลุะโปรต่ินจากิแมลุง)

ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคุกิลุาง-ติะวัน
ติกิ (Central-Western Economic 
Corridor: CWEC) ไดแ้ก่ิ จังหวัดกิาญจนบุร่ 
จังหวัดสุ่พรรณบุร่ จังหวัดนคุรปฐม แลุะ
จังหวัดพระนคุรศร่อยุธุยา โดยทั�ง 4 
จังหวัดถ่ึอว่าเป็นฐานเศรษฐกิิจชั�นนำาของ
ภาคุ ทั�งด้านอุติส่าหกิรรมเกิษติร อาหาร
แปรร่ป กิารท่องเท่�ยว แลุะอุติส่าหกิรรม
ไฮเทคุมลุ่คุ่าส่่ง แลุะมศั่กิยภาพในกิารเช่�อม
โยงกัิบพ่�นท่�เศรษฐกิิจหลัุกิของประเทศแลุะ
พ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคุติะวันออกิ 
(EEC) ดังนั�น แนวทางกิารพัฒนาเศรษฐกิิจ
เชิงพ่�นท่�จึงมุ่งเน้นกิารใช้เทคุโนโลุย่แลุะ
นวัติกิรรม งานวิจัยเข้ามาเพิ�มข่ดคุวาม
ส่ามารถึแลุะพฒันาอุติส่าหกิรรมในอนาคุติ 
รวมไปถึึงกิารเพิ�มศักิยภาพด้านระบบขน
ส่่งโลุจิส่ติิกิส์่เพ่�อให้ภาคุกิลุาง-ติะวันติกิ
เป็นศ่นย์กิลุางในกิารขนส่่งแลุะกิระจาย
สิ่นคุ้า

"สภาพัฒน์"	เดินหน้าพัฒนาเศริษัฐิกิจเชิงิพ้�นที�	

ชูปริะเด็นพัฒนา-แผนแม่บท	"ริะเบียงิเศริษัฐิกิจ"	4	ภาค		

คาดการิณ์์	GDP	เติบโตเฉีลี�ย	5.8%
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ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคุใติ้ (Southern Economic 
Corridor: SEC) ได้แก่ิ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
สุ่ราษฎร์ธุาน่ แลุะจังหวัดนคุรศร่ธุรรมราช ซึี�งม่บทบาท
ส่ำาคัุญในกิารเป็น

จุดศ่นย์กิลุางของภาคุใต้ิในกิารเช่�อมโยงกิารคุ้าแลุะระบบโลุ
จิส่ติิกิส์่กัิบพ่�นท่�เศรษฐกิิจอ่�นๆ ทั�งในแลุะติ่างประเทศในฝั�ง
อันดามนั (BIMSTEC) เปน็ประต่ิกิารคุา้ Western gateway 
แลุะเป็นฐานกิารพัฒนาอุติส่าหกิรรมช่วภาพแลุะกิารแปรร่ป
กิารเกิษติรม่ลุคุ่าส่่ง รวมทั�งเพ่�อยกิระดับคุุณภาพแลุะ
มาติรฐาน กิารท่องเท่�ยวส่่่นานาชาติิ

จากิกิารคุาดกิารณ์แนวทางกิารพัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิิจ
พิเศษ จะส่่งผลุด่ต่ิอกิารปรับโคุรงส่ร้าง ทางเศรษฐกิิจไทย
ในระดับมหภาคุ กิารปรับโคุรงส่ร้างแลุะกิารขยายตัิวในแต่ิลุะ
ระเบ่ยงจากิศ่นย์กิลุางระเบ่ยงส่่่พ่�นท่�พัฒนารอบ ส่ำาหรับ
โคุรงกิารทั�งหมดท่�จะดำาเนนิกิารในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2575 
ของแต่ิลุะภาคุ ม่กิารคุาดกิารณ์ว่าจะช่วยให้เกิิดกิารลุงทุน
ในพ่�นท่�รวมประมาณ 300,000 ลุ้านบาท โดยหากิดำาเนิน
กิารส่ำาเร็จคุาดว่าจะส่่งผลุให ้GDP ของประเทศเฉลุ่�ยเพิ�มขึ�น
กิว่า 5.8% ต่ิอปี ติอบส่นองนโยบายกิารพัฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศ มุ่งส่ร้างเส่ถ่ึยรภาพทางเศรษฐกิิจให้กัิบผ้่
ประกิอบกิารแลุะประชาชนในพ่�นท่� แลุะกิระจายคุวามเจริญ
ส่่่พ่�นท่�ต่ิาง ๆ ทั�วประเทศ อันจะเป็นกิารเติร่ยมคุวามพร้อม
ให้ประเทศไทยส่ำาหรับกิารฟ้�นตัิวหลัุงจากิท่�ส่ถึานกิารณ์กิาร
ระบาดของ COVID-19 คุลุ่�คุลุายลุงในอนาคุติ

นายดนุชา กิลุ่าวส่รุปว่า ผลุกิารศึกิษาฯ จะเป็นกิรอบกิาร
พัฒนาท่�ช่วยส่นบัส่นนุกิารขบัเคุลุ่�อนระเบ่ยงเศรษฐกิิจพเิศษ
ให้เป็นไปในทศิทางเด่ยวกัินติามนโยบายของคุณะกิรรมกิาร
นโยบายกิารพัฒนา เขติเศรษฐกิิจพิเศษ (กิพศ.) ซึี�งมน่ายกิ
รัฐมนติร่เป็นประธุาน โดยในกิารประชุมท่�ผ่านมา กิพศ. ได้

ม่มติิส่ำาคัุญในกิารกิำาหนดขอบเขติพ่�นท่�ของระเบ่ยงฯ ใน 4 
ภาคุ รวม 16 จังหวัด แลุะได้ให้คุวามเห็นชอบข้อเส่นอกิาร
ขับเคุลุ่�อนระเบ่ยงฯ ทั�งในเร่�องกิารให้สิ่ทธิุประโยชน์แลุะกิาร
อำานวยคุวามส่ะดวกิกิารลุงทุน กิารพัฒนาโคุรงส่ร้างพ่�น
ฐาน กิารพัฒนาห่วงโซ่ีกิารผลิุติแลุะบริกิาร กิารพัฒนา
แรงงานแลุะส่นบัส่นนุผ้่ประกิอบกิาร แลุะกิารวจัิยแลุะพฒันา
แลุะถ่ึายทอดเทคุโนโลุย่ รวมทั�งได้กิำาหนดกิลุไกิท่�จะช่วยขับ
เคุลุ่�อนกิารดำาเนนิงานทั�งในส่่วนกิลุางแลุะในระดับพ่�นท่�อย่าง
ม่ประสิ่ทธิุภาพให้ประส่านกิารดำาเนินงานได้

ดังนั�น จึงเป็นช่วงเวลุาท่�เหมาะส่มในกิารนำาข้อม่ลุแลุะข้อ
เส่นอแนะเชิงวิชากิาร แลุะคุวามเห็นจากิกิารระดมคุวามคิุด
เห็นภายใต้ิกิารศึกิษาฯ มาใช้ประกิอบในกิารขับเคุลุ่�อนกิาร
ดำาเนินงานพัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษดังกิลุ่าว

"สภาพัฒน์"	เดินหน้าพัฒนาเศริษัฐิกิจเชิงิพ้�นที�	

ชูปริะเด็นพัฒนา-แผนแม่บท	"ริะเบียงิเศริษัฐิกิจ"	4	ภาค		
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บลุจ.ทิส่โก้ิเสิ่ร์ฟกิองทุนเปิด ทิส่โก้ิไทย อิคุวิ
ต่ิ� ทริกิเกิอร์ 5M#6 ช่�อนาคุติม่โอกิาส่ด่รอ
อย่่ ทั�งจากิกิารเปิดเมอ่ง นกัิท่องเท่�ยวทั�งไทย
แลุะต่ิางประเทศแห่ใช้จ่ายหนุนกิารบริโภคุใน
ประเทศฟ้�น ขณะท่�กิารส่่งออกิเริ�มเติิบโติแรง
หนนุจากิคุ่าเงินบาทอ่อนคุ่า เปิด IPO 26 - 30 
พฤษภาคุม 2565  

นายสาห์รัิช	ชัฏสุวริริณ์	ผู้อิำานวยการิ
สายการิตลาด	และที�ปรึิกษัาการิลงิทนุ	
บริิษััทหลักทรัิพย์จัดการิกอิงิทุน	
ทิสโก้	จำากัด เปิดเผยวา่ หลัุงจากิท่�ตัิวเลุขผ้่
ติิดเช่�อ COVID-19 ผ่านจุดส่่งสุ่ดไปแลุว้ แลุะ
กิำาลัุงคุ่อยๆ ลุดลุงอย่างต่ิอเน่�อง ประกิอบ
กัิบกิารเปิดประเทศส่นับส่นุนกิารท่องเท่�ยว
ผ่านกิารยกิเลิุกิมาติรกิาร Test and Go 
ทำาให้บรรยากิาศกิารท่องเท่�ยวจากิต่ิาง
ประเทศน่าจะทยอยฟ้�นตัิว โดยส่ำานักิงาน
ส่ภาพัฒนากิารเศรษฐกิิจแลุะสั่งคุมแห่งชาติิ 
(ส่ศช.) ระบุว่า ในปี 2565 เคุร่�องยนต์ิหลัุกิท่�
จะขับเคุลุ่�อนเศรษฐกิิจอนัดับแรกิคุ่อกิารท่อง
เท่�ยว ซึี�งคุาดว่าในปีน่�จะมน่กัิท่องเท่�ยวเข้ามา 
7 ลุ้านคุน  โดยคุาดว่านักิท่องเท่�ยวจะเข้ามา
ประเทศไทยมากิท่�สุ่ดในไติรมาส่ส่่� 

ขณะท่�ศ่นย์วิเคุราะห์เศรษฐกิิจแลุะกิลุยุทธ์ุ
ทิส่โก้ิ (TISCO ESU) มองว่า กิารผ่อนคุลุาย
มาติรกิารคุวบคุุมกิารแพรร่ะบาด COVID-19 
อย่างต่ิอเน่�องช่วยหนุนกิิจกิรรมเศรษฐกิิจ
ให้ปรับตัิวด่ขึ�น โดยเฉพาะกิิจกิรรมท่�เก่ิ�ยว
เน่�องกัิบกิารท่องเท่�ยว ส่ะท้อนผ่านเคุร่�อง
ช่�เศรษฐกิิจภาคุบริกิาร โดยจำานวนนักิท่อง
เท่�ยวต่ิางชาติิท่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น จะทำาให้
กิิจกิรรมเศรษฐกิิจดังกิลุ่าวจะฟ้�นตัิวด่ขึ�น
อย่างต่ิอเน่�อง   

ในส่่วนภาคุกิารส่่งออกิท่�เป็นอ่กิเคุร่�องยนต์ิ
ส่ำาคัุญของปีน่� ส่ศช. ประเมินว่าม่ลุคุ่ากิารส่่ง
ออกิปี 2565 น่าจะเติิบโติถึึง 7.3% แลุะในปีน่� 
บลุจ.ทิส่โก้ิยงัประเมนิเป้าหมายดัชนหุ้่นไทยอย่่
ท่� 1,750 จุด ขณะท่�ปัจจุบันอัติราปิดต่ิอราคุา
ต่ิอหุ้นปี 2565 (P/E) อย่่ท่�16.5 เท่า ยังอย่่ใน
ระดับติำ�ากิว่าคุ่าเฉลุ่�ย 5 ปี ส่วนทางกิับคุาด
กิารณ์อัติรากิารเติิบโติของกิำาไรต่ิอหุ้น (EPS) 
ปี 2565 ท่�คุาดว่าจะโติ 6%แลุะ ปี 2566 ท่�
คุาดว่าจะโติ 10.7% จึงมองว่าจังหวะน่�เป็น
โอกิาส่ท่�ด่ในกิารเข้าลุงทุนระยะสั่�นในหุ้นไทย 

ดังนั�น เพ่�อเป็นกิารจบัจังหวะกิารลุงทนุให้กัิบ
ลุ่กิคุ้า บลุจ.ทสิ่โกิจึ้งเส่นอขาย กิองทนุเปิด ทิส่
โก้ิ ไทย อิคุวิต่ิ� ทริกิเกิอร ์5M#6 (TEQT5M6) 
คุวามเส่่�ยงระดับ 6 (คุวามเส่่�ยงส่่ง) ตัิ�งเป้า
หมายเลิุกิโคุรงกิารเม่�อหน่วยลุงทุนม่ม่ลุคุ่า
มากิกิว่าหร่อเท่ากัิบ 10.50 บาท/หนว่ยภายใน
ระยะเวลุา 5 เด่อน ผ้่ลุงทุนไมส่่ามารถึขายคุ่น
หน่วยลุงทุนได้ในช่วงระยะเวลุา 5 เด่อนแรกิ 
ดังนั�น หากิม่ปัจจัยลุบท่�ส่่งผลุกิระทบต่ิอกิาร
ลุงทุนดังกิลุ่าว ผ้่ลุงทุนอาจส่่ญเส่่ยเงินลุงทุน
จำานวนมากิ กิารกิำาหนดเป้าหมายดังกิลุ่าว
ไม่ใช่กิารรับประกัินผลุติอบแทนของกิองทุน  
แลุะเป้าหมายดังกิลุ่าวเป็นเป้าหมายก่ิอนหักิ
คุ่าใช้จ่ายท่�เกิิดขึ�นจริง ผ้่ลุงทุนส่ามารถึช่�อ/
ขาย/สั่บเปลุ่�ยน หน่วยลุงทุนได้ทุกิวันทำากิาร 
เม่�อไม่เป็นไปติามเป้าหมายในระยะเวลุาท่�
กิำาหนด เปิดเส่นอขายคุรั�งแรกิตัิ�งแต่ิวันท่� 26 
– 30  พฤษภาคุม 2565 ม่ลุคุ่าจองซ่ี�อขั�นติำ�า 
1,000 บาท 

นอกิจากิน่�  แม้ว่ากิารลุงทุนในช่วงท่�ผ่าน
มาจะเป็นไปอย่างยากิลุำาบากิ แติ่จากิคุวาม
แม่นยำาในกิารบริหารจัดกิารกิองทุนท่�ช่วย

เพิ�มโอกิาส่ส่ร้างผลุติอบแทนท่�ด่ให้กัิบลุ่กิคุ้า 
ทำาให้ลุ่าสุ่ด บลุจ. ทิส่โก้ิได้รับรางวัลุบริษัท
จัดกิารกิองทนุยอดเย่�ยม ประเภทกิองทนุหุ้น
ในประเทศ (Best Fund House Winner : 
Best Domestic Equity House) จากิกิาร
ประกิาศผลุรางวัลุ Morningstar Awards 
2022 ผลุกิารดำาเนินงานในอด่ติของกิองทุน
รวม ไม่ได้เป็นสิ่�งย่นยันถึึงผลุกิารดำาเนินงาน
ในอนาคุติ 

พิเศษส่ำาหรับลุ่กิคุ้าบุคุคุลุธุรรมดาท่�ลุงทุน
กิองทุน TEQT5M6 ผ่านช่องทาง eInvest 
แลุะ TISCO My Funds ตัิ�งแต่ิวันท่� 17 - 24 
พฤษภาคุม 2565 ทุกิๆ ยอดเงินลุงทุนส่ะส่ม 
50,000 บาท รับหน่วยลุงทุนกิองทุนเปิด 
ทิส่โก้ิ พันธุบัติรระยะสั่�น (TISCOSTF) ม่ลุคุ่า 
100 บาท ส่่งสุ่ด 1,000 บาท   

ส่ำาหรับกิองทุนเปิด TEQT5M6 จะเน้น
ลุงทุนในหุ้นส่ามัญของบริษัทจดทะเบ่ยนใน
ติลุาดหลัุกิทรัพย์แห่งประเทศไทย แลุะ/หร่อ
ติลุาดหลัุกิทรัพย์เอ็มเอไอ ท่�ม่ปัจจัยพ่�นฐาน
ด่ ม่คุวามมั�นคุง ม่แนวโน้มกิารเจริญเติิบโติ
ทางธุุรกิิจ ผ้่ส่นใจลุงทุนคุวรทำาคุวามเข้าใจ
ลัุกิษณะสิ่นคุ้า เง่�อนไขผลุติอบแทน แลุะคุวาม
เส่่�ยงก่ิอนตัิดสิ่นใจลุงทุน ส่ามารถึติิดต่ิอ
ส่อบถึามรายลุะเอ่ยดหร่อขอรับหนงัส่่อช่�ชวน
ได้ท่� บลุจ.ทิส่โก้ิ หร่อ แอปพลิุเคุชัน TISCO 
My Funds  ธุนาคุารทิส่โก้ิทุกิส่าขา หร่อ 
TISCO Contact Center โทร. 02-633-
6000 กิด 4 

บลจ.ทิสโก้	หวนค้นบัลลังิก์	อิอิก	"ทริิกเกอิร์ิหุ้นไทย"	

จับจังิหวะริอิหุ้นทะยาน	รัิบเปิดเม้อิงิ	เศริษัฐิกิจฟ้ื้�น	ส่งิอิอิกโต
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อิินไซด์	Business
เคทีซีจับม้อิร้ิานอิาหาริญี�ปุ�นโอิโตยะ
มอิบความอิร่ิอิยสุดเอ็ิกซ์คลูซีฟื้	
เฉีพาะสมาชิกบัตริเคริดิตเคทีซี

ปตท.สผ.	รัิบริางิวัลอิงิค์กริโปร่ิงิใส	
จาก	ป.ป.ช.	เป็นครัิ�งิที�	4

FPI	ให้ข้่อิมูลนลท.
พร้ิอิมพาเยี�ยมชมโริงิงิาน

มูลนิธิกรุิงิศรีิมอิบ	77	
ทุนการิศึกษัาแก่เยาวชนจาก

สถานสงิเคริาะห์และมูลนิธิ	7	แห่งิ
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สรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค่าการิซ้�อิข่าย
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