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บมจ.วิลล่า คณุาลัย หรอื KUN  ได้ฤกษ์ด ีกด
ปุ่ม KUN-W1 ลงสนามเทรดวันนี ้สง่ซกิเล็ง

ขยายการพัฒนาอาณาจักร "วิลล่า คณุาลัย" 
เพิ่มในอนาคต หลังมเีงินทนุรองรบัการเติบโต
ในอกีกว่า 2 ปีข้างหน้า ภายหลังการใช้สทิธิ

แปลงสภาพหมด

อัดอั้น!!BY
เจ๊เยเลน
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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

SPVISPVI
อวดก�ำไร Q3/64อวดก�ำไร Q3/64
โตแรง 83.3%โตแรง 83.3%

แผ่อำณำจักร
"วิลล่า คุณาลัย"
KUN

SPVI เผยก�าไร Q3/64 โตแรง 83.3% ตามยอดขาย-บรหิารจัดการ

ค่าใช้จ่ายด ี ขณะทีโ่กยรายได้ 1,000.49 ล้านบาท

โชว์ก�ำไร Q3/64 พุ่ง56%
TFM

มั่นใจทั้งปีรายได้รวมเฉียด 5พันลบ.

3
อ่านต่อหน้า 3

TFM ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายอาหารสตัว์น�า และอาหารสตัว์เศรษฐกิจอยา่งครบวงจร 

โชว์งบไตรมาส 3/2564 ท�ารายได้รวม 1,356.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.8% เมื่อเทยีบ

กับช่วงเดยีวกันของปีก่อน และก�าไรสทุธิ 72.1 ล้านบาท ลดลง 47.8%
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บมจ.วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN  ได้ฤกษ์ดี 
กดปุ่ม KUN-W1 ลงสนามเทรดวันนี้ ส่งซิก
เล็งขยายการพัฒนาอาณาจักร "วิลล่า คุณา
ลัย"เพิ่มในอนาคต หลังมีเงินทุนรองรับการ
เติบโตในอีกกว่า 2 ปีข้างหน้า ภายหลังการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพหมด  

 นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ KUN เปดิเผยว่า ใบ
ส�าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุน้สามัญของบรษัิท 
หรือ วอร์แรนต์ ครั้งท่ี1 (KUN-W1) จ�านวน 
120 ล้านหน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เข้าท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอในวันน้ี ( 5 พ.ย.64) ส�าหรับการ
จัดสรรในคร้ังนี้ เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือ
หุน้เดิมท่ีจองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) ฟร ีในอัตราสว่น 
1 หนว่ยหุน้กู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หนว่ยใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ (KUN-W1)

โดย KUN-W1 มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่

วันท่ีออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

KUN-W1 มีอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคา 2.80 

บาท ซ่ึงสามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันท่ีออก

และเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ KUN-W1  

ได้แก่ วันท่ี 27 เมษายน 2565 วันท่ี 27 

ตุลาคม 2565 วันท่ี 27 เมษายน2566 และ

วันท่ี 27 ตุลาคม 2566 และการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพครั้งสุดท้าย วันท่ี 27 เมษายน 2567 

อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯออก KUN-W1 

ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนรองรับการ

เติบโตเขา้มาเพิม่ข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีมกีาร

ใชส้ทิธิในการแปลงสภาพ ตามอายุเวลา วอร์

แรนต์ 2 ปี 6 เดือน

ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมด

ตามสทิธ ิจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯได้รบัเงินเขา้มา

ประมาณ 336 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเสริม

สภาพคล่องทางการเงินใหมี้ความมั่นคงและ

แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยาย

และต่อยอดในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ของ

อาณาจักร "วิลล่า คณุาลัย" ในอนาคต และยงั

เปน็การลดภาระดอกเบ้ียจากการพึง่พาการกู้

ยมืเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงยงัเปน็การ

รกัษาสทิธิประโยชนด้์านผลตอบแทนใหผู้ถื้อ

หุ้นในระยะยาวได้
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แผ่อำณำจักร
"วิลล่า คุณาลัย"

KUN
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TFM ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�า และ
อาหารสัตว์เศรษฐกิจอย่างครบวงจร โชว์งบ
ไตรมาส 3/2564 ท�ารายได้รวม 1,356.1 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน และก�าไรสุทธิ 72.1 ล้านบาท ลด
ลง 47.8% เม่ือเทียบกับชว่งเดียวกันของปก่ีอน 
แต่ก�าไรฟ้ืนตัวจากจุดต�าสุดในไตรมาส 2 ปีนี้ 
โดยเติบโต 56% จากไตรมาสก่อน หลังปรับ
พอร์ตเน้นการขายสินค้าท่ีมี margin ดี ปรับ
สตูรอาหารลดต้นทนุ หนนุผลการด�าเนนิงาน 9 
เดือนแรกของปี 64 มีรายได้รวมอยูท่ี่ 3,726.3 
ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 172.5 ล้านบาท ด้าน
ผู้บริหาร TFM ประกาศเรง่ขยายธุรกิจ ผลักดัน
รายได้ปีนี้เติบโตตามเป้า

 นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเน่ียน 

ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ 
TFM เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานในช่วง 9 
เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-กันยายน 2564) 
บริษัทฯ สามารถผลักดันยอดขายให้มีการ
เติบโตได้ดี โดยมีรายได้รวม 3,726.3 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึน 14.5% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 3,145.8 ล้านบาท โดยมี
ปริมาณการขายเพิม่ข้ึนเป็น 52,350 ตัน เติบโต 
18.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนก�าไร
สุทธิท�าได้ 172.5 ล้านบาท ลดลง 49.3% เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปก่ีอน เนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจากราคาวัตถดิุบหลักบางกลุม่ท่ีปรบั
เพิม่สงูกว่า 30-40% อยา่งไรก็ตามรายได้ของบ
ริษัทฯ ยังคงเติบโตได้ดีและสะท้อนศักยภาพ
การด�าเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์น�า และอาหารสัตว์เศรษฐกิจอย่าง
ครบวงจรได้เป็นอยา่งดี

ขณะท่ี ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2564 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,356.1 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 14.8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,181.2 ล้านบาท ซึ่งมี
ปจัจัยมาจากปรมิาณการขายอาหารกุ้ง อาหาร
ปลา และอาหารสัตว์บกท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
สามารถรับรู้รายได้จากการผลิตและจ�าหน่าย
อาหารปลาของบรษัิท AMG-TFM ซึง่เปน็บรษัิท
ยอ่ยของ TFM ในประเทศปากีสถาน สง่ผลให้

สัดส่วนรายได้จากการขายอาหารปลาในต่าง
ประเทศเติบโตข้ึน นอกจากนี้ การปรับพอร์ต
สินค้าท่ีหันมาเน้นขายกลุ่มสินค้า High Value 
เช่น อาหารสุกร และการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้อัตรา
ก�าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

“ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2564 และ
ช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี บริษัทฯ ยังสามารถ
รักษาอัตราการเติบโตท่ีดีท้ังในแง่ของรายได้
รวมและก�าไรสทุธ ิสะท้อนถึงความสามารถการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีดีของเรา เพื่อสร้างการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน” 
นายบรรลือศักร กล่าว
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โชว์ก�ำไร Q3/64 พุ่ง56%
TFM

มั่นใจทั้งปีรายได้รวมเฉียด 5พันลบ.
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TFM กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4/2564 แม้ว่าโดยธรรมชาติจะเป็นชว่งโลว์ซีซั่นของธุรกิจ 
เนื่องจากเข้าสูฤ่ดหูนาวซ่ึงเกษตรกรมกัจะลงลกูกุ้งและลกูปลาลดลง อันอาจสง่ผลใหย้อดขายอาหารสตัว์น�าชะลอตัวบา้งเล็กน้อย อยา่งไรก็ตาม จาก
นโยบายการเปิดประเทศของภาครฐัท่ีคาดว่าจะท�าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบรโิภคในประเทศกลับมาฟื้ นตัว จะชว่ยหนนุใหอุ้ตสาหกรรม
ปศุสัตว์กลับมาฟื้ นตัวและส่งผลดีต่อความต้องการอาหารสัตว์มากข้ึน ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและส่งผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงมุง่ขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการเพิ่มอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และพัฒนาสินค้าให้มี
อัตราก�าไรอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ ซ่ึงท่ีผา่นมาได้มกีารออกสนิค้ากลุ่ม Fighting Brand เน้นท�าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกัน 
TFM อยูร่ะหว่างการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนๆ และวางแผนสร้างอาหารสัตว์น�าเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ  เชน่ อาหารปู ปลากดคัง ปลาชะโอน 
เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าภาพรวมการด�าเนินงานท้ังปีจะสามารถเติบโตได้ตามแผน หรือมีรายได้รวมเฉียด 5,000 ล้านบาท เติบโตจากปี
ก่อนท่ีมีรายได้รวม 4,244.5 ล้านบาท
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SPVI เผยก�าไรQ3/64 โตแรง83.3% ตามยอด
ขาย-บริหารจัดการค่าใช้จ่ายดี  ขณะท่ีโกยราย
ได้1,000.49 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 44.9% จากCovid-19  
หนุนดีมนด์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อประกอบ
การเรียนและการท�างานมากขึ้น

  บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 
SPVI รายงานผลประกอบการไตรมาสท่ี 3 สิ้น
สุดวันท่ี 30 ก.ย. 2564 มีก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 
3/2564 มีจ�านวน 14.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 6.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 โดยอัตราก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 
3/2564 เท่ากับร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.1 สาเหตุท่ีอัตราก�
าไรสทุธเิพิม่ขึ้น เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย ใน
ขณะท่ียังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ได้ดี

รายได้จากการขายและการบริการ ส�าหรับไตรมาส 
3/2564 มีจ�านวน 1,000.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 309.85 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 44.9 เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ผู้
บริโภคมีความต้องการสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนและการท�างาน
มากขึ้น ประกอบกับคุณภาพของสนิค้าสามารถตอบ
สนองความต้องการผู้บริโภคได้ในราคาท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้น การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าในช่วงท่ีมีการLockdown ได้เป็นอย่างดี

ก�าไรข้ันต้น ส�าหรับไตรมาส 3/2564 มีจ�านวน 
99.23 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 19.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0โดย
อัตราก�าไรข้ันต้นส�าหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับ
ร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 
เท่ากับร้อยละ 11.6 สาเหตุท่ีอัตราก�าไรข้ันต้นลด
ลงเนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตจากยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ประกอบกับสัดส่วนยอดขายของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส�าหรับไตรมาส 
3/2564 มีจ�านวน 88.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 9.74 ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ 12.4 โดยอัตราสว่นของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเม่ือเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 
8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 11.2 สาเหตุท่ีอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารลดลง เนื่องจากบริษัทฯสามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงท่ีมีการ Lockdown 
ในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯได้รับส่วนลดค่าเช่า
พื้นท่ีจากผู้ให้เช่าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปิด
ร้านชั่วคราว

ท้ังนี้ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีสาขาท่ีเปิด
ให้บริการจ�านวน 64 สาขา (31 ธันวาคม 2563: 57 
สาขา) ประกอบด้วย

iStudio 3 สาขา iCenter 7 สาขา

iBeat 6 สาขา Astore 4 สาขา

UStore 20 สาขา Mobi 3 สาขา

AIS Shop by Partner 20 สาขา iSolution 1 สาขา
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SPVI
อวดก�ำไร Q3/64
โตแรง 83.3%

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


อัดอ้ัน !! ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดมาในแดนลบเล็กน้อย ซึ่งสวน
ทางกับตลาดหุ้นเอเชียท่ีเปิดตลาดกันในแดนบวก ซึ่งช่วงเช้าก็
ท�าท่าจะยนืไมไ่หว แต่ในท่ีสดุก็ได้แรงฮึดงัดขึ้นมายืนในแดนบวก
ได้ส�าเร็จ โดยได้หุ้นกลุ่มแบงก์เป็นตัวน�าตลาดให้บวกเขียวสดใส 
หลังปัจจัยดังกล่าวผ่อนคลายลง ซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของรายย่อย
บ้างละเจ้าค่ะ ท่ีขายท�าก�าไรออกมา ส่วนพ่ีกองและต่างชาติเป็น
ตัวเดินหมากรุกในวันน้ี พรุง่น้ีมาลุ้นกันต่อว่าจะสลับกลุ่มไหนขึ้น
มาดัน

เปิดตัวกันด้วยหุ้นงบดี ท่ีวันน้ีรายงานผลก�าไรออกมาแตะ 71 
ลบ.โดย INSET ได้อานสิงสต้์นทนุลด-รบัรูร้ายได้ CAT Filter หรือ
โครงการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณย่านความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ 
(MHz) ตามประกาศ กสทช.ราคาหุ้นขยับปรับตัวขึ้น มาทรงน้ี
ก็หวังการเห็นลวดลายข้ึนไปแตะแนวต้านท่ีบริเวณ 7.80-8.00 
บาท ยังไงก็อย่าท�าให้เหล่าแฟนคลับผิดหวังนะเจ้าคะ

มาต่อกันท่ีหุน้ตัวเล็กกันบ้างเจ้าค่ะ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีหุ้นตัวเล็กหลาย
ตัวก็ปรับตัวลง เน่ืองจากมีปัจจัยลบเข้ามา เก่ียวกับมาตรการท่ี 
ตลท.ปรับเกณฑ์ Cash Balance ยกระดับความเข้มมาตรการ 
1,2 และ 3 ลดการเก็งก�าไรบางหุ้นร้อนแรง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ของตลาด ซึ่งตอนน้ีก็มีท้ังท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ซึ่งข้อสรุป

เดียวเราก็คงได้รู้กันเร็วๆๆนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวมุม
มองเจ๊ อยากให้ควบคุมดูแลหุ้นท่ีลงแบบผิดปกติ
มากกว่าหุ้นขึ้นเจ้าค่ะ เพราะนั้นนา่จะเป็นสิง่ท่ีนัก
ลงทุนจะปลอดภัยกว่านะซิเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันด้วยหุ้นน้องใหม่ ONEE เคาะราคา 
IPO ท่ี 8.50 บาท จากช่วง 7.50-8.50 บาท ซึ่งจะ
เข้าเทรด 5 พ.ย.นี้ ซึ่งวันนี้หุ้นกลุ่มสื่อและความ

บันเทิง ไม่ว่าจะเป็น BEC , WORK ก็ท�าท่าเหมือนจะปรับตัว
ขึ้นเพ่ือมาต้อนรับน้องใหม่อย่าง ONEE ในวันพรุ่งน้ี ถ้าใครได้
ติดตามทางช่อง ONEE ก็น่าจะพอเห็นฝีไม้ลายมือ ว่าช่วงนี้เรต
ต้ิงทางทีวีมาระดับไหน แต่ใครท่ีเป็นขาซิ่ง IPO ก็รอดูราคาเปิด
กันเจ้าค่ะ ว่าจะเปิดมาแบบไหน แล้วค่อยหาจังหวะเข้าใส่ก็ไม่
สาย แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ…

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน

ตัดสินใจลงทุน

***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่ง
บางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้ น่าจะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัว
คงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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อัดอั้น!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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