


ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 		10
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 26
อินไซด์	Business	 	 	 		28
สรุปการซื้อขาย	 	 	 	 	 29



https://www.chayo555.com/en


4 www.HoonInside.com 15  November  2021



5 www.HoonInside.com 15  November  2021



6 www.HoonInside.com 15  November  2021



7 www.HoonInside.com 15  November  2021



http://www.sisb.ac.th/sisb


https://www.utrade.co.th/


ECF เผยผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 64 ราย
ได้รวม 1,156.20 ล้านบาท โต 16.31 % ก�าไรสุทธิ 
35.54 ล้านบาท ชี้แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 4/64 
เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าไฮซีซั่น ออเดอร์ส่ง
ออกลูกค้าญี่ปุ่น อินเดีย อเมริกา ทะลัก ดันยอด
ขายต่างประเทศพุ่ง เตรียมเพิ่มก�าลังการผลิต เร่ง
ส่งสินค้า มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุน
ในการขายและบรหิาร เพ่ิมความสามารถในการท�า
ก�าไร

นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด 
(มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ผลประกอบการ
งวด 9 เดือน ปี 2564 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,156.20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้รวมอยู่ที่ 994.08 ล้านบาท จ�านวน 162.12 
ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.31 % และมี
ก�าไรส่วนของบริษัทเท่ากับ 35.54 ล้านบาท ใกล้
เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรดังกล่าว 
37.20 ล้านบาท หรือ ลดลง 4.46 % ผลประกอบ
การไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 
342.31 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 406.40 ล้านบาท จ�านวน 
64.09 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 15.77 % และ
มกี�าไรส่วนของบริษัทเท่ากบั 5.45 ล้านบาท ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่กี�าไรดงักล่าว 21.91 
ล้านบาท

ส�าหรบัผลประกอบการงวด 9 เดอืน ในส่วนของราย

ได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากรายได้การจ�าหน่าย

ในประเทศและรายได้การส่งออกเฟอร์นเิจอร์ในช่วง 

9 เดือน ที่ผ่านมาเติบโต กลุ่มลูกค้าประเทศญี่ปุ่น 

2% สหรฐัอเมริกา 106.93 % และอินเดีย 30.36 %

ขณะที่ ก�าไรส่วนของบริษัททั้งของไตรมาส 3/64 

และ งวด 9 เดือนปี 64 ปรับตัวลดลง เนื่องมา

จากได้รับผลกระทบจากมาตรการลอ็คดาวน์ภายใน

ประเทศ ต้ังแต่ช่วงปลายเดือนก.ค.ถึงช่วงเดือน

ต.ค. 64 ส่งผลให้ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ท่ีเป็นลกูค้า

หลกัภายในประเทศ ไม่สามารถจ�าหน่ายสนิค้ารวม

ถึงถูกจ�ากัดเวลาเปิด- ปิดในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้

ยอดรบัสนิค้าเข้าลดลงไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ประกอบกับที่ตั้งโรงงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ

บริษัท จ.ระยอง อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวด ตามมาตรการภาครัฐในการป้องกันการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกดิข้อจ�ากดัเวลา หรอื

เคอร์ฟิว ส่งผลให้บริษัทมีระยะเวลาการผลิตสินค้า

ลดลง รวมถึงระยะเวลาการขึ้นของเพื่อส่งสินค้า

ลดลงเช่นกัน ในขณะที่บริษัทมีค�าสั่งซื้อเข้ามามาก

ในช่วงท่ีผ่านมา อีกท้ัง เกิดปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน ส่งผลกระทบต่อก�าลังการผลิต อย่างไร

กต็าม สถานการณ์ปัจจบัุนสามารถเปิดการผลติได้

ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการวางแผน

บรหิารจดัการต้นทนุอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการท�าก�าไร พร้อมปรับลดค่าใช้

จ่ายเพ่ือลดต้นทุนการบริหารจัดการ ซึ่งเริ่มเห็น

ผลจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงต้น

ปีที่ผ่านมา ประกอบกับเตรียมที่จะหาแนวทางการ

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตผ่านการเสริม

เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

เพื่อหาทางลดต้นทุนด้านค่าแรงงานต่อไป 

ECF เผยแนวโน้มธุรกิจ Q4/64 

เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าไฮซีซั่น 

ออเดอร์ส่งออกทะลัก 

หลัง 9เดือนแรกปีน้ี รายได้โต 16.31%
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นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 4/64 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 3/64 และน่าจะมีสัญญาณดีขึ้น ในลักษณะค่อยๆฟื้นตัว จากนโยบายการเปิด

ประเทศ รับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก�าลังซื้อ ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซั่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งการขยายตลาดต่างประเทศ มีสัญญาณการ

เติบโตที่ดีอย่างมีนัยส�าคัญ จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ในญี่ปุ่นและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทขยายฐานการจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศอินเดีย และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งมียอดค�าสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง โดยบริษัทมีแผนเพิ่มก�าลังการผลิต เพื่อรองรับออเดอร์จากต่างประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นจ�านวนมาก 

ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 65% และในประเทศอยู่ที่ 35%

ขณะที่ตลาดในประเทศ กระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจ�าหน่ายใหม่ อาทิ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นน�าที่มีสาขาทั่วประเทศพร้อมกับแผนการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น อีก
ทั้งบริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางการจ�าหน่ายผ่านออนไลน์ ล่าสุดเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จ�ากัด เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธรุกจิออนไลน์แพลทฟอร์ม และคาดว่าจะสามารถเริม่ด�าเนนิการจ�าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวได้ในไตรมาส 1/65 
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศ รวมถึงสร้างความหลากหลายของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท

ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 MW เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่ปัจจุบันรับรู้รายได้
เฟสที่ 1 จ�านวน 50 MW แล้ว ส�าหรับเฟส 2 3 และ 4 ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสัญญาณความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างจาก
สถานการณ์ COVID-19 และการเมืองภายในเมียนมาร์ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นครบทั้งสี่เฟสภายในไม่เกินสิ้นปี 2565 นี้

ECF เผยแนวโน้มธุรกิจ Q4/64 

เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าไฮซีซั่น 

ออเดอร์ส่งออกทะลัก 

หลัง 9เดือนแรกปีน้ี รายได้โต 16.31%

11 www.HoonInside.com 15  November  2021



บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ฟอร์มแกร่ง 9 

เดือนแรก 2564 อวดยอดขายถ่านหนิ 4.2 ล้านตนั ส่ง

ผลรายได้รวมอยูท่ี ่9,356.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 70.5% 

ก�าไรสุทธิ 290.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.5% พร้อม

ประกาศปรบัเป้ารายได้เป็น 12,000 ล้านบาท ทุบสถิติ 

จาก 11,000 ล้านบาท รับไฮซีซันธุรกิจถ่านหิน -โล

จิสติกส์ เดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งทาง

น�้า-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้าแบบเต็มสูบ ปั้นราย

ได้เพิ่มในอนาคต

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

AGE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผล

ประกอบการงวด 9  เดือนแรกปี 2564 ว่า บริษัทฯ มี

รายได้รวมจากธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจการให้บริการ

โลจิสติกส์ฯ 9,356.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.5 % เมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ธุรกิจ

ถ่านหิน 9,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.2 % เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา และรายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติ

กส์ฯ จากกลุ่มลูกค้าภายนอก  335.9 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 35.1 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ งวด 9 

เดอืนแรกบริษัทฯ มคีวามสามารถในการท�าก�าไรสทุธิ

ที ่290.4 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

98.4% ที่มีก�าไรสุทธิ 146.3 ล้านบาท

ขณะท่ีไตรมาส 3/2564 บรษิทัฯ มรีายได้รวม  3,549.4 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

(YoY) และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของไตรมาส

ที่ผ่านมา 19.9% (QoQ) โดยแบ่งเป็นรายได้จาก

ธุรกิจถ่านหิน 3,423.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 69.5 % 

จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) และเพิ่มข้ึน 

20%(QoQ) จากช่วงเดียวกันของไตรมาสที่ผ่านมา 

ขณะท่ีรายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ฯ 126.1 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.8 % จากช่วงเดียวกันของปี

ที่ผ่านมา (YoY) และเพ่ิมขึ้น 18%(QoQ) จากช่วง

เดียวกันของไตรมาสที่ผ่านมา

นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย กรีน 
เอนเนอจ ี(AGE) ผูจั้ดจ�าหน่ายถ่านหินบทิมิูนสั 

(ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์แบบ

ครบวงจร ขนส่งทางน�้า-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า 

เปิดเผยว่า ส�าหรับสาเหตุของผลประกอบการงวด 

9 เดือน ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตลาด

อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยปริมาณการ

ขายถ่านหินในต่างประเทศ อยู่ที่ 0.33 ล้านตัน เพิ่ม

ขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และปริมาณการ

ขายถ่านหินในประเทศเพิ่มขึ้นมาแตะระดับ 3.8 ล้าน

ตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ส่งผลให้

ปริมาณการขายถ่านหินรวมอยู่ที่ 4.2 ล้านตัน เพิ่ม

ขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 

ส่วนธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ฯนั้น นายพนม 

กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการท่าเรือ

รองรับการขนส่ง จ�านวน 6 ท่า เรือล�าเลียง 36 ล�า 

รถบรรทุก 97 คัน และโกดังสินค้า 5 หลัง ส่งผลให้ 

9 เดือนแรกของ 2564 มีรายได้ จ�านวน 1,475 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากระหว่างส่วนงาน ที ่1,139 

ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ 336 

ล้านบาท จากการเติบโตเพิ่มสูงข้ึนของธุรกิจโลจิสติ

กส์ จึงตั้งเป้ารายได้ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น

สัดส่วยรายได้การให้บรกิารบรษิทัในเครอืที ่70% และ

ให้บริการกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ 30%  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนภาพรวมของธุรกิจถ่านหิน 

และโลจสิตกิส์ ทีม่กีารเตบิโตอย่างโดดเด่น บรษิทัฯ จงึ

ได้ปรับเป้ารายได้รวมใหม่เป็น 12,000 ล้านบาท จาก

เป้ารายได้ที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี ที่ 11,000 ล้านบาท ซึ่ง

จากปัจจัยความต้องการใช้ถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้

ภาพรวมของ AGE ในปี 2564 สามารถสร้างยอดขาย

ถ่านหินจนทุบสถิตินิวไฮ

นอกจากนี ้บรษิทัฯ เตรยีมศกึษาแผนการลงทนุในการ

สรา้งคลงัสนิค้าให้เช่าเพิม่เติม จากเดมิที่มอียู่จ�านวน 

5 หลัง เพือ่รองรบัการขยายการให้บริการด้านโลจสิติ

กส์ในระยะยาว เพ่ือเสรมิความแข็งแกร่งให้กบัผลการ

ด�าเนินงานได้เป็นอย่างดี

AGE โชว์งบ 9 เดือนสุดพีค 
กวาดก�าไร 290 ล้านบาท 
ปรับเป้ารายได้ปี64 ใหม่ 

ท�านิวไฮ แตะ 12,000 ล้านบาท 
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บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) โชว์ฟอร์ม

ดี ประกาศงบงวด 9 เดือนปี 2564 โกยก�าไรสุทธิ 

70.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.70 ล้านบาท หรือ

เติบโตร้อยละ 103.87 (YoY) และมีรายได้จากการ

ขาย 437.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.57 ล้านบาท 

หรอืเติบโตรอ้ยละ 64.42 ขณะที่ไตรมาส 3/2564 มี

รายได้จากการขาย 128.10 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 55.71 

ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 76.96(YoY) และก�าไร

สุทธิ 19.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85 ล้านบาท หรือ

เตบิโตร้อยละ 54.58 รบัอานสิงส์ธรุกจิเกษตรสดใส 

หนุนความต้องการใช้อปุกรณ์เครือ่งจกัรพุง่ พร้อม

ย�้ารายได้ปีน้ีโตไม่ต�่ากว่า 40% ทุบสถิติตามแผน 

ประกาศลุยธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม

เต็มสูบ ล่าสุดส่งมอบเครื่องสกัดรุ่นที่2 KWM 

EXTRACTOR 2.0 ให้ลูกค้าเรียบร้อย และเตรียมส่ง

เพิ่มอีก 5 เครื่องภายในปีนี้

บรษิทั เค.ดบับลวิ.เมท็ทลั เวิร์ค จ�ากดั (มหาชน) หรอื 

KWM ผู้น�าในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้าน

งานวศิวกรรมเครือ่งกล และผูน้�าในการผลติเครือ่ง

สกดัสารสกัดจากพชืสมนุไพร แจ้งตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยบริษัทฯ มีราย

ได้จากการขาย จ�านวน 437.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

171.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.42 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีก�าไร

สทุธ ิ70.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 35.70 ล้านบาท หรอื

เติบโตร้อยละ 103.87 เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน (YoY)  

ส่วนผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2564 มีรายได้

จากการขายอยู่ที่ 128.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.71 

ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 76.96 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่บริษัทมีก�าไร

สุทธิ 19.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85 ล้านบาท หรือ

เติบโตร้อยละ 54.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (YoY) เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรม

การเกษตรที่มีการเติบโตที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2564 

ด้วยสภาพอากาศโดยท่ัวไปท่ีเอ้ืออ�านวย ไม่มีปัญหา

ภัยแล้งที่รุนแรง ท�าให้สถานการณ์การผลิตพืชดี

กว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับในช่วงครึ่งปีแรก ราคา

สินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ให้

เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต

 โดยภาวะเศรษฐกจิการเกษตรในไตรมาส 3/2564  มี

ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการเตบิโตจากการเพาะปลกูพชื 

ท่ีขยายตัวร้อยละ 9.6 และการให้บริการทางการ

เกษตร ทีข่ยายตวัร้อยละ 4.8 โดยสนิค้าของบริษทัฯ

มยีอดขายท่ีเตบิโตขึน้ในเกอืบทกุผลติภณัฑ์ ยกเว้น

สินค้าประเภทใบเกลียว ที่ในไตรมาส 3/64 มียอด

ขายลดลงร้อยละ 17.18 เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 

3/63 เนือ่งจาก Supply Chain ได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้สายการผลติหยดุชะงกั

ชัว่คราว ส่งผลให้ยอดขายของสินค้าดงักล่าวลดลง

ในไตรมาสนี้ 

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.เค.ดับบลิว.
เมท็ทลั เวร์ิค (KWM) เปิดเผยว่า  หลังจาก

ที่บริษัทฯแจ้งงบผลการด�าเนินงาน งวด 9 เดือน 

จะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯมคีวามสามารถในการท�ารายได้ 

437.89 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่าสัดส่วนรายได้ในปีก่อน

ที่ท�าไว้ 355.06 ล้านบาท เป็นการการันตีตอกย�้า

ให้เห็นศักยภาพการเติบของบริษัทฯ ที่บริษัทฯจะมี

อตัราการเตบิโตในปีนีไ้ม่ต�า่กว่า 40% อย่างแน่นอน    

KWM สร้าง All Time High 

โชว์ก�าไร 9 เดือน โต 103.87% 

ย�้ารายได้ปีน้ีทุบสถิติ โตไม่ต�่ากว่า 40%
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ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาพรวมอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ KWM ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนในการใช้

สนิค้าเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การเกษตรเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส�าคญั โดยจะเหน็จากดมีานด์การใช้กลุม่เครือ่งจกัร และอุปกรณ์เกษตร ท่ีมคีวามต้องการใช้เพิม่สงูขึน้ 

รวมถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้นตาม

นอกจากนี้ บริษัทฯได้วางงบลงทุนไว้ 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตไลน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นไลน์การผลิตที่ 3 ในระบบออโตเมชั่น ที่สามารถลดการใช้

แรงงานและสามารถผลติได้รวดเร็วยิง่ขึน้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1/2565 นอกจากนีย้งัมแีผนขยายการลงทุนในคลงัสนิค้าเพ่ือรองรบัความต้องการ

สินค้าช่วงไฮซีซั่น ที่มีความต้องการสินค้ามากกว่าช่วงเวลาปกติ  2-3 เท่าตัว ซึ่งคลังสินค้าดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2565 

พร้อมกันนี้  บริษัทฯยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม

เครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID 

CO2 EXTRACTION เพื่อสกัดสารจากพืชสมุนไพรไทย 

โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวเครื่องสกัดเป็นรุ่นที่2 KWM 

EXTRACTOR 2.0 ภายใต้รปูแบบการสกดั Supercritical 

CO2 Extraction (ในกลุม่ธุรกจิ SOIL-OIL-EXTRACTION) 

ที่การันตีศักยภาพเครื่องสกัดสัญชาติไทยที่เปรียบเท่า

เครื่องสกัดจากต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาในการสกัด 

4 - 6 ชั่วโมง โดยได้ส่งมอบเครื่องสกัดเป็นรุ่นที่2 ให้กับ

ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะทยอยรับรู้ราย

ได้เข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  และยังอยู่ระหว่าง

การเตรยีมความพร้อมในการเข้าตดิตัง้เครือ่งสกดั KWM 

Extractor 1.0 ให้กบัลกูค้ารายใหม่อีกไม่ต�า่ว่า 2 ราย โดย

คาดว่ามีโอกาสจะติดตั้งไม่ต�่ากว่า 5 เครื่องภายในสิ้นปี

นี้ ซึ่งถือเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็น

ผู้น�าด้านนวัตกรรมการผลิตเครื่องจักร ทั้งด้านอุปกรณ์

การเกษตร และนวัตกรรมการผลิตเคร่ืองสกัดสารจาก

พืชสมุนไพร ที่ครบวงจรได้เป็นอย่างดี

KWM สร้าง All Time High 

โชว์ก�าไร 9 เดือน โต 103.87% 

ย�้ารายได้ปีน้ีทุบสถิติ โตไม่ต�่ากว่า 40%
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บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) ท็อปฟอร์ม โตสวน

กระแสโควิด โชว์งบ 9 เดือน 2564 ก�าไรสุทธิแตะ 

109.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 160 % ขณะที่รายได้

รวม อยู่ที่ 697.40 ล้านบาท ส่วนไตรมาส3/2564 

ก�าไรสุทธ ิ42.09 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 176.18% (YoY) 

เหตุยอดขายพุ่ง 1,100 ล้านบาท ด้านCEO “ประวี

รัตน์ เทวอักษร” มั่นใจยอดขายปีนี้ส่อแววทุบสถิติ 

แตะ1,500 ล้านบาท ตอกย�า้รายได้แตะนิวไฮ ส่งซิก

โค้งสุดท้าย อสังหาฯคึกเร่งอัดแคมเปญบ้านพร้อม

อยู่ “ผ่อนบ้านล้านละพัน” กรุยทางปี65 ผุด โปร

เจคใหม่ “คุณาลัย นาวาร่า”   

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณา
ลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผย

ถงึผลการด�าเนนิงานงวด 9 เดอืน 2564ว่า บรษัิทฯ

มีรายได้รวม เท่ากับ 697.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

40.11% และมีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 109.59 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 159.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน(YoY) เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขาย 

เพิม่ขึน้เป็น 693.68 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 39.81%  

(YOY) ส่งผลให้ตัวเลข   9 เดือน บริษัทฯ สามารถ

ท�ายอดขาย (presale) ไปแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท 

ส่งผลให้บรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่า ในปี 2564 บรษิทัฯ ยอด

ขาย (Presale) แตะระดบั 1,500 ล้านบาท ซึง่ถอืว่า

อยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจะส่งผล

ให้ภาพรวมของรายได้ในปีนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไป

ท�านิวไฮจากที่ตั้งเป้าไว้ 10-15% จากปีก่อน      

ขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานไตรมาส 3/2564 บรษิทัฯมี

รายได้รวม 251.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.20% แต่

มีสัดส่วนรายได้ที่ลดลง 1.5% เมื่อเทียบจากช่วง

เดียวกันของไตรมาสท่ีผ่านมา (QoQ) ส่วนก�าไร

สุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 42.09 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 176.18% (YoY) และเพิ่มขึ้น 2.40% (QoQ ) 

ตามล�าดับ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้

เป็นรายได้ (Backlog) 350 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย

รับรู้ภายในไตรมาส 4/2564 นี้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ส�าหรับสาเหตุหลักที่ผลการผลการด�าเนิน

งานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เนื่องจากบริษัทฯ

มียอดขายทีป่รบัตวัขึน้ต่อเนือ่งจากช่วงต้นปี 2564 

ท�าให้บริษทัฯ มยีอดโอนเพ่ิมขึน้ จากการรบัรูร้ายได้

ใน 5 โครงการหลัก ได้แก่ คุณาลัย พรีม, คุณาลัย 

จอย, คุณาลัย จอย ออน 314, คุณาลัย บีกินส์2 

และคุณาลัย คอร์ทยาร์ด ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส3 

/2564 บริษัทฯ มียอด Presale จ�านวน 310.49 

ล้านบาท

“การท่ีผลการด�าเนินงานเติบโต เป็นการสะท้อน

ถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาที่

อยู่อาศัยในพื้นที่รอบกรุงเทพ และปริมณฑล โดย

บริษทัฯ มีการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค พร้อม

สร้างฟังก์ชนัตามความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

และได้มีการเพิ่มให้สอดรับต่อการใช้ชีวิตประจ�า

วันในบ้าน ดังน้ันการพัฒนาโครงการจะเน้นการ

สร้างบ้านที่มีฟังก์ชันเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนไป โดยในปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้ชีวิต

ภายในบ้านมากขึ้น ดังนั้นบ้านในโครงการของ

คุณาลัย จึงตรงกับความต้องการของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากQ3ที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้า

ชมโครงการกว่า 1,250 ราย ซึง่เป็นยอดท่ีสงูมาก ”

KUN ท็อปฟอร์ม โชว์งบ 9 เดือน 

ก�าไรพุ่ง 160% สวนโควิด 

ย�้าชัดยอดขายปีน้ีทุบสถิติ 1,500 ล้านบาท 

- รายได้แตะนิวไฮ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) กล่าวถึงกลยุทธ์โค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า บริษัทฯอัดโปรโมชั่นทางการขายออกมาต่อเนื่อง อาทิ โปรโมชั่

นบ้านพร้อมอยู่ ซึ่งฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน , ฟรีค่าจดจ�านอง, ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ฟรีแอร์, ฟรีปั๊มน�้า – แทงค์น�้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดแคมเปญ

ร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ ภายใต้โครงการ “ผ่อนบ้านล้านละพัน” เพื่อลดภาระค่าผ่อนบ้านแก่ลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการในช่วงที่อยู่ใน

ภาวะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิค 19 ซึ่งเชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อได้ง่ายขึ้น

พร้อมกนัน้ี ยงัได้เพิม่เตมิถงึกลยทุธ์การพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในช่วงทีเ่หลอืของปีนี ้ว่า ปัจจบุนับรษิทัฯ อยูร่ะหว่างเตรยีมด�าเนนิการพฒันาในส่วนของโครงการ

ในทิศที่ 3 (ทิศใต้) โซนพระราม 2 โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,350 ล้านบาท ภายใต้ชื่อโครงการ “คุณาลัย นาวาร่า” หลังจากการรับโอนที่ดิน ซึ่งคาดว่า

จะด�าเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2564 และเริ่มด�าเนินการพัฒนาโครงการ ได้ตั้งแต้ต้นปี 2565 และคาดว่าจะเปิดขายได้ภายในไตรมาส 3/2565  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯมีที่ดินรอการพัฒนา อยู่มูลค่า 98.97 ล้านบาท และในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯมีแผนจะซื้อที่ดินเพิ่มเติมในทิศที่ 3 ดังนั้นเมื่อ

รวมที่ดินที่บริษัทฯมีอยู่ รวมกับโครงการที่บริษัทฯพัฒนาในปี 2564 และที่ดินที่อยู่ระหว่างการรอซื้อเพิ่ม จะส่งผลให้ในปี2564 บริษัทฯจะมีที่ดินเพื่อรอรับการ

พัฒนาโครงการทั้งหมด 4 โครงการ โดยได้ทยอยเปิดขายในปี 2564 จ�านวน 1 โครงการ ซึ่งจะสามารถรองรับรายได้ของบริษัทฯได้ถึง 7 ปีข้างหน้า 

KUN ท็อปฟอร์ม โชว์งบ 9 เดือน 

ก�าไรพุ่ง 160% สวนโควิด 

ย�้าชัดยอดขายปีน้ีทุบสถิติ 1,500 ล้านบาท 

- รายได้แตะนิวไฮ
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“SCN” ปลื้มท�ารายได้ Q3 ปี 64 กว่า 400 ล้าน

บาท ธรุกจิก๊าซ-รถยนต์โตเพิม่ข้ึน สวนกระโควดิ-19 

ระบาด พร้อมเร่งด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมาให้แล้วเสร็จ

ตามก�าหนด คาดเปิดเดินเครื่องและจ�าหน่าย COD 

ภายในปี 65 หนุนรายได้โตต่อเนื่อง

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า ส�าหรับ

ผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้น

สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 

403.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.6 ล้านบาท หรือคิด

เป็นเพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน เนื่องจากราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล

ให้ความต้องการใช้เชือ้เพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ

อัดส�าหรับอุตสาหกรรม (iCNG) มีมากขึ้น รวมถึง

ยอดการขนส่งก๊าซธรรมชาตท่ีิเพิม่ขึน้ ประกอบกบั

รายได้จากธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และซ่อม

บ�ารุง มีการปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ 

เตบิโตได้แม้สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ยงั

คงระบาดต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นั้น ยังคงมาจากรายได้จากธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบ

ริษัทฯ โดยมีรายได้ 258.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.8 

ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิม 12% เนื่องจากราคา

น�า้มันทีป่รับตัวสงูขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ท�าให้รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มตาม ในส่วน

ของรายได้จากธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และ

ซ่อมบ�ารุงรถโดยสารปรับอากาศ มรีายได้อยูท่ี่ 37.5 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่ม

ขึน้ 91.5% โดยมรีายได้จากสญัญาซ่อมบ�ารงุรถเมล์ 

NGV ทีย่งัคงสามารถด�าเนนิงานได้เป็นอย่างด ีรวม

ถึงการจ�าหน่ายอะไหล่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาน

ยนต์ ซึ่งเริ่มด�าเนินงานเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่าน

มา ท�าให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน อยู่ที่ 24.7 ล้าน

บาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 

44.7% เน่ืองจากยอดขายชิ้นส่วนอะไหล่ในธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อปลดลง และมีราย

ได้ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ อยู่ที่ 83.3 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 17.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.5% 

จากความส�าเร็จการชนะการประมูลงานขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ท�าให้ยอดขนส่งเพิ่มขึ้น รวมถึงเริ่มรับ

รู้รายได้จากธุรกิจบริษัท สแกน ไอซีที จ�ากัด หรือ 

SCAN ICT ที่ให้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร

นอกจากนี้ส�าหรับอีกหนึ่งธุรกิจดาวเด่นของ SCN 

คอืโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมอืง

มนิบ ูท่ียงัสร้างรายได้ต่อเนือ่ง ท�าให้บริษทัรบัรูส่้วน

แบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 17.3 ล้านบาท บวกกับ 

การรับรูส่้วนแบ่งก�าไรอกีจ�านวน 3.6 ล้านบาทจาก

การ COD เพิม่เติมของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคาผ่านบรษิทั สแกน 

แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ�ากัด (SAP) ซึ่งมากขึ้นกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือเพ่ิมข้ึนมากกว่า 

100%

SCN โชว์รายได้ Q3 ปี64 

กว่า 400 ล้านบาท 

เหตุธุรกิจก๊าซ-รถยนต์ หนุน

18 www.HoonInside.com 15  November  2021



อย่างไรกด็ ีหากหกัผลกระทบจากค่าใช้จ่ายพเิศษ และผลกระทบตามมาตรฐานบญัช ีTFRS 9 ในไตรมาสนีอ้อกจะ จะท�าให้บรษิทัฯ สามารถบันทกึก�าไรในไตรมาส 

3 ของปี 2564 จ�านวน 20 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ iCNG ไปยังบริษัท เครือข่ายก๊าซ 

ไทย-ญี่ปุ่น จ�ากัด หรือ TJN จ�านวน 8.3 ล้านบาท เพื่อจ�าหน่ายหุ้น 49% ของ TJN ให้กับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นในนาม “Shizuoka Gas 

Company Limited (SZG)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เพื่อร่วมขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในระดับสากล 

โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างขัน้ตอนการด�าเนนิงาน ซึง่หากแล้วเสรจ็จะส่งผลให้บริษทัฯ มีเม็ดเงนิเข้ามาประมาณ 313.1 ล้านบาท ท�าให้บริษทัฯ ยงัไม่สามารถบนัทกึ

รายได้ในไตรมาสนี้ได้ ประกอบกับบริษัทฯ มียอดค้างช�าระของลูกค้าบางส่วนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้ จ�าเป็นต้องบันทึกผลขาดทุน

จากการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จ�านวน 8.8 ล้านบาท โดยหากมีการช�าระหนี้กลับเข้ามา บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นรายได้ในภายหลัง จึงส่งผล

ให้ในไตรมาสนี้บริษัทฯ บักทึกก�าไรสุทธิเพียง 2.9 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 77.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ส�าหรบัรายได้ทีเ่พ่ิมข้ึนในไตรมาสนีน้ัน้ ยงัคงมาจากธรุกจิก๊าซธรรมชาตเิป็นหลัก เนือ่งจากราคาน�า้มนัท่ีปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ ท�าให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นตาม ประกอบกับมีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ซึ่งเพิ่งเริ่มด�าเนินการไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีการตอบรับที่ดี จึงสะท้อนให้เห็นถึง

รายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ” ดร.ฤทธี กล่าว

ดร.ฤทธี กล่าวต่อว่า ส�าหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้นั้น ถึงแม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ คาดว่าน่าจะรักษาระดับการเติบโตของรายได้

ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน�้ามันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับธุรกิจอื่นๆของบริษัทที่ยังคง

สามารถด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น รวมถึงการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ผ่านบริษัท สแกน 

แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ�ากัด หรือ SAP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา โดยคาด

ว่าจะเสร็จสิ้นตามแผนและพร้อมจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปี 2565

SCN โชว์รายได้ Q3 ปี64 

กว่า 400 ล้านบาท 

เหตุธุรกิจก๊าซ-รถยนต์ หนุน
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บรษิทั ศรรีาชาคอนสตรัคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 

SRICHA ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ชั้นน�าของไทย เผยผลประกอบการ

ไตรมาส 1 ปี 2564 ก�าไรโต 53% อยู่ที่ 110 ล้าน

บาท ส่วนรายได้ 9 เดือน เติบโต 100% รับรู้งานใน

มือ และงานโครงการใหม่ต่อเนื่อง ท�าให้ แบ็คล็อค

เพิ่มเป็น 2,300 ล้านบาท

นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้ช่วย
กรรมการผู ้จัดการ บมจ.ศรีราชา
คอนสตรัคชัน่ หรอื SRICHA บริษัทฯ ผู้

เชีย่วชาญด้านงานรบัเหมาก่อสร้างโลหะ ในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า " ส�าหรับผล

ประกอบการไตรมาส 3ประจ�าปี 2564 ที่เติบโต

เพิ่มขึ้น 53% โดยมีรายได้จากการรับเหมาและให้

บริการรวม  657 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้

รวม 418 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

มีก�าไรสุทธิ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 53 % เมื่อ

เทยีบในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกดิ

จากการเริ่มฟื้นตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ที่ดีขึ้น และ ท่ีส�าคัญบริษัทฯเน้นการเลือกรับงาน

โครงการที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และ

มีความเสี่ยงน้อย มากกว่าท่ีจะรับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ ท่ีมีความเสี่ยงสูงกว่าและผลตอบแทน

ต�่ากว่า ท้ังนี้มีแผนที่จะประมูลงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยจะทยอยรับรู้รายได้ไปอีก 2 ปีข้างหน้า ล่าสุด

มีการรับงานโครงการใหม่ ช่วยเพิ่มปริมาณงานใน

มือ ( Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 คาดอยู่ที่ 

2,300 ล้านบาท

"ส�าหรับงบรวม 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้

รวม 2,079 ล้านบาท เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนทีม่รีายได้รวม 1,042 ล้านบาท คดิเป็น100% 

และมีก�าไรสุทธิ 369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก�าไร

สุทธิ 72  ล้านบาท คิดเป็น 412 %  เมื่อเทียบใน

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยบริษัทฯม่ันใจว่านบัจากนีเ้ป็นต้นไปผลประกอบ

การบริษัทฯมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัทฯได้เซ็นสัญญารับงานโครงการ

ก่อสร้างโรงงานหลายโครงการ ท่ีให้ผลตอบแทน

ที่ดี อาทิ โครงการใหม่ PEXCELL จากบริษัท 

DYNATEC MADAGASCAR  มูลค่างานรวมแล้ว 

กว่า 700 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ในลูกค้าหลักท่ี

บริษัทฯรับงาน maintenance ติดต่อกันมากว่า 8 

ปี โครงการ Project T3 ซ่ึงเป็นงานก่อสร้างโรงงาน

ปิโตรเคมีในประเทศ และโครงการ HARMONY ซึ่ง

เป็นโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเช่นกัน นอกจากนี้

บริษทัฯยงัได้รบังานเพิม่จากโครงการนัน้ๆ นอกจาก

น้ี บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับงานโครงการใหม่เพิ่ม

เติมคือ โครงการของ บมจ.ไทยออยล์ จากกิจการ

ร่วมค้า Petrofac-Samsung-Saipem มูลค่างาน

เริม่ต้น 828 ล้านบาท ระยะเวลา 15 มนีาคม 2564- 

ธันวาคม 2565 และมี โอกาสจะได้รับงานเพิ่มเติม

จากโครงการนี้เช่นกัน

อนึ่งบริษัทฯยังอยู่ในช่วงการเตรียมการจะประมูล 

และ/หรือเจรจางานซึ่งจะเริ่มในปีหน้าอีก 5 8 

โครงการ รวมมูลค่า 10,000 ล้านบาทโดยที่ 3 

โครงการ มีมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาทและบริษัท

มีความม่ันใจสูงว่าจะได้รับงานดังกล่าว เพื่อสร้าง

รายได้ใอย่างต่อเนื่องรองรับการกลับมาเติบโตอีก

ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเริ่มต้นรอบใหม่ของการ

ลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศโดย SRICHA ได้เตรียม

ความพร้อมด้านบคุคลากร และอปุกรณ์เครือ่งจกัร

รองรับการขยายงานไว้ล่วงหน้าแล้ว"  

SRICHA โกยก�าไร 9 เดือน 

369 ล้านบาท เติบโต 412%
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บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ส่งข่าวดีท้ายปี คว้า

ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกชั้นน�าของไทยเข้าพอร์ต จ่อ

ทยอยส่งมอบออเดอร ์ผลติผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

5 ผลิตภัณฑ์ ภายในปีนี้ พร้อมส่งซิกเตรียมเสิร์ฟ 

ออเดอร์ ผลิตภัณฑ์Soft Gel จากสารสกัด Hemp 

Seed Oil ให้ลูกค้ารายแรกปลายพ.ย.นี้ ด้าน CEO 

“ธนนิ ศรเีศรษฐ”ี เตรียมนบัถอยหลงั รบัใบอนญุาต

ตัง้โรงสกดัสาร CBD ภายในธ.ค.น้ี พร้อมอปัเดตต้น

ปี2565 ลุยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสาร

สกัดจากกัญชงให้กับกลุ่มพันธมิตร ไม่ต�่ากว่า 10 

ราย อย่างต่อเนื่อง

นายธนนิ ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยภาพรวมช่วง

โค้งสุดท้ายของปี 2564 ว่า บริษัทฯจะมุ่งเน้นการ

พฒันาผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมจากสารสกดัจากกญั

ชง และพืชกระท่อม (ซึ่งถือพืชเศรษฐกิจใหม่ของ

ประเทศ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า

เพิ่ม และรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับ

กลุ่มบริษัทฯ

โดยล่าสุด บริษัทฯได้รับออเดอร์ใหม่ จากบริษัท

ธุรกิจค้าปลีกชั้นน�าของไทยเข้ามา โดยมียอดออเด

อร์ ค�าสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ�านวน 

5 ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะสามารถเร่ิมทยอยส่ง

มอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าได้ภายในส้ินปีนี้

อย่างแน่นอน ทั้งนี้มองว่าการที่บริษัทฯได้ออเดอร์

ใหญ่ จากลูกค้าซ่ึงเป็นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เป็นการ

การันตีให้เห็นถึงศักยภาพของ DOD ที่มีจุดแข็ง

และความพร้อมด้านโรงสกัดวัตถุดิบ พร้อมด้วย

ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)ที่ค้นคว้าวิจัย

นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีตอบโจทย์ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่า การได้

รับออเดอร์จากลูกค้ารายดังกล่าวเข้ามาจะช่วย

หนุนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคตได้อย่างมีนัย

ส�าคัญ

และจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์กัญชง และ 

พชืกระท่อม ส่งผลให้ล่าสดุบริษัทฯ สามารถเตรยีม

ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบแคปซูล

นิ่ม (Soft Gel) ที่มีส่วนผสมของน�้ามันจากเมล็ด

กญัชง (Hemp Seed Oil) และโปรตนีจากเมลด็กญั

ชงที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต�่ากว่า 

0.2% ให้กบัลกูค้ารายใหญ่ ซึง่ด�าเนนิธรุกจิจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รายแรกภายในช่วงปลาย

เดือนพฤศจิกายน หรือช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

ส่วนผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัด

จากกัญชง ของกลุ่มพันธมิตร อาทิ บมจ.เจเค

เอ็น โกลบอล มีเดีย(JKN), บมจ. โรจูคิส อินเตอร์

เนชัน่แนล(KISS), บมจ.บวิตี ้คอมมนูต้ีิ (BEAUTY), 

บมจ.ชโย กรุ๊ป(CHAYO), บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอ

รี่ เอ๊าท์เลท(FN) และกลุ่มผู้ประกอบการท่ัวไปนั้น 

ปัจจบุนัได้มกีารวิจยัและพฒันาสตูรส�าเสรจ็ในระดับ

หนึ่งแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงต่อ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบรษิทัฯคาด

ว่าจะสามารถทยอยส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ในกลุ่มดังกล่าวได้ ภายในช่วงต้นปี 2565 ตาม

แผนที่วางไว้ 

นอกจากนี้ นายธนิน ยังได้กล่าวถึงบริษัท สยาม 

เฮอเบิล เทค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DOD 

จะเป็นบริษัทที่เข้ามาเสริมศักยภาพในการบริหาร

จัดการในส่วนของโรงสกัดกัญชง และพืชกระท่อม 

ว่า ขณะนี้โรงสกัดสาร CBD ได้ผ่านการเห็นชอบ

จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการน�าเสนอเข้าสู่

กระบวนการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบอนุญาต

ตั้งโรงงานสกัดสาร CBD เพื่อเป็นผู ้ผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง ได้ภายใน

เดอืนธนัวาคมนีอ้ย่างแน่นอน ซ่ึงหากได้รบัใบอนมุตัิ

บริษัทฯกส็ามารถด�าเนินการผลติ ในเชิงพาณิชย์ได้

ทันที

DOD เสิร์ฟข่าวดีส่งท้ายปี

คว้าลูกค้า “ธุรกิจค้าปลีก” รายใหญ่เข้าพอร์ต 

จ่อส่งออเดอร์ Hemp Seed Oil 

รายแรกปลายพ.ย.น้ี ตามนัด
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ด้านนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงิน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่มีความเส่ียงสูงและเปราะบาง ท�าให้บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงในการด�าเนิน

ธรุกจิระยะสัน้ และระยะยาว จงึได้มกีารปรบัโครงสร้างของบรษิทัฯด้วยการหยดุการ

ด�าเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจเครื่องส�าอางและธุรกิจ

เครอืข่าย เพ่ือไม่ให้มผีลขาดทนุเพ่ิมเตมิ อกีท้ังรกัษาความคล่องของกลุ่มบรษิทัเพือ่

รองรับกับการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตัวอย่างรุนแรง แต่หากพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลัก (Core 

Business) ในรอบ 9 เดือน 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 696.32 

ล้านบาท เป็น 787.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 13.12 และมีก�าไร

จากการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้นจาก 205.82 ล้านบาท เป็น 266.45 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราการเติบโตร้อยละ 29.46 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่ 

19.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 88.86 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน เนือ่งจากมกีารขาดทนุจ�านวน 212.85 ล้านบาท จากการหยดุการด�าเนนิ

งานของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง

ขณะที่ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ของบริษัทฯมีรายได้จากการ

ขาย 184.25 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 36.53 เพราะได้รับผลกระทบ

จากแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตราก�าไรขั้น

ต้น (Gross Margin) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.23 เป็น 42.15 เป็นผล

มาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีก�าไรจาก

การด�าเนินงาน 41.32 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 52.52 และมีก�าไรส่วน

ของบริษัทใหญ่ 22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 68.33 เทียบจากช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน

DOD เสิร์ฟข่าวดีส่งท้ายปี

คว้าลูกค้า “ธุรกิจค้าปลีก” รายใหญ่เข้าพอร์ต 

จ่อส่งออเดอร์ Hemp Seed Oil 

รายแรกปลายพ.ย.น้ี ตามนัด
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บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ MACO หนึ่งในผู้น�าสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ที่มีความหลากหลายทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อ
ดิจทัิลทีค่รอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศไทยและในภมิูภาค
อาเซียน ประกาศผลด�าเนินงานไตรมาส 2 ปี 64/65 
สร้างรายได้จากการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น 18.3% YoY 
หรือมีรายได้อยู่ที่ 600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการรับรู้รายได้ค่าตอบแทนขั้นต�่าที่เพิ่มขึ้นจาก
การบรหิารสือ่โฆษณาโดย PlanB และรายได้จากธรุกจิ
งานระบบครบวงจรที่เพิ่มขึ้น

ในไตรมาสนี้ รายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็น 35.6% 
ของรายได้ทัง้หมด หรอื 214 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19.4% 
YoY ซึ่งมาจากค่าตอบแทนข้ันต�่าท่ีได้รับจากบริษัท 
แพลน บี มีเดยี จ�ากัด (มหาชน) (“PlanB”) แบ่งเป็น 
สือ่โฆษณาในประเทศ มรีายได้ 203 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
65.9% YoY สือ่โฆษณาในต่างประเทศ มรีายได้ลดลง 
81.2% YoY มาอยู่ที่ 11 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ
มาเลเซีย ส�าหรับ รายได้ธุรกิจงานระบบครบวงจร 
เพิ่มขึ้น 17.7% YoY จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
งานตดิตัง้ระบบ ซึง่คดิเป็น 64.4% ของรายได้ทัง้หมด 
หรือ 386 ล้านบาท

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากการ
ลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลงมาอยู่ที่ 
17 ล้านบาทจาก 53 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

จากบริษัท PT Avabanindo Perkasa (“Otego”) ผู้
ด�าเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาในรถไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนใน Otego เสร็จสิ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 
2563/64 จึงส่งผลให้ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ
ท่ี 50 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 131.3% YoY โดยมอีตัราก�าไร
สุทธิอยู่ที่ 8.4%

ส�าหรับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของ 
MACO ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในประเทศไทยยงัคงมคีวามไม่แน่นอน ส่ง
ผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านยังคง
ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากภายใต้สภาวการณ์ดัง
กล่าว MACO จงึตัดสนิใจปรบัลดบทบาทในการด�าเนนิ
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านลง โดยด�าเนินการขาย
สนิทรัพย์ประเภทสือ่โฆษณาบลิบอร์ดภายในประเทศ
ให้แก่ PlanB อย่างไรก็ตาม MACO ยังคงมีฐานะ
เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ใน
ประเทศไทยต่อไป ซึง่ภายใต้ธุรกจิส่ือโฆษณาเราจะมุง่
เน้นการขยายสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์

ที่เป็นสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพในการเติบโต จากการ
ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ  ของ BTS นอกจากนี้ 
MACO จะยังคงรักษาสถานะในการบริหารจัดการสื่อ
โฆษณาในภูมภิาคอาเซยีน อันได้แก่ ประเทศมาเลเซยี 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม พร้อมกับ
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจงานระบบ
ครบวงจรอย่างต่อเนื่องต่อไป บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
ความเชีย่วชาญในธรุกจิสือ่โฆษณา ประกอบกับความ
รู้ด้านเทคโนโลยีการให้บริการงานระบบครบวงจรจะ
สามารถช่วยสนบัสนนุและสร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ 
ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ การมองหาโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ
เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนและรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มี
ศักยภาพ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
นั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง และได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัท Zipmex 
Asia Pte Limited (“Zipmex”) ผู้ให้บริการด้าน
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้การ
ลงทุนดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกท่ีส�าคัญของ MACO 
ในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับเปลี่ยนแปลงไป
ของธุรกิจในโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของ
แพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง
เทรนด์การเติบโตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งเรา
มีความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวของ MACO ผ่านการ
ลงทุนใน Zipmex จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตใน
ธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้าน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น” นาย พุน ฉง กิต ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

MACO ประกาศผลงานไตรมาส 2 ปี 64/65 

มีรายได้ 600 ล้านบาท อัตราก�าไรสุทธิ 8.4% 

มุ่งหาโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่

ให้กับบริษัทฯ
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บทวิเคราะห์ บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยว่า MSCI Rebalance ประกาศรายชื่อหุ้นชุดใหม่แล้ว ทั้งหมดจะมีผล 30 พย. นี้

• MSCI EM ASIA น�้าหนักการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.19% สู่ 78.65% ใน MSCI EM

• ประเทศที่ถูกเพิ่มน�้าหนักมี 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนที่เหลือถูกลดน�้าหนักลงเล็กน้อย

• MSCI Thailand ถูกลดน�้าหนักลง -0.02% สู่ 1.64% คิดเป็นแรงขาย -73ล้านเหรียญฯ

• MSCI Global Standard Index ของไทยไม่มีหุ้นเข้า/ออกใหม่ (แต่มุมมองกลยุทธ์ มองเป็นบวกต่อ BAM & RATCH คาดว่าจะฟื้นตัววัน

นี้ หลังพลิกไม่หลุด)

ลดน�้าหนัก : CPALL, PTT, SCC, AOT, BDMS, ADVANC, PTTEP, PTTGC, DELTA, GULF ถูกลด
ตัวละ - 6.4 ล้านเหรียญฯ ถึง – 2 ล้านเหรียญ

• MSCI Small Cap ของไทย

 มีหุ้นเข้าใหม่ : TIDLOR, BEC, TIPH (แนะน�าซื้อเก็งก�าไร)

 มีหุ้นถูกคัดออก : TKN

กลยุทธ์ : แนะน�าเก็งก�าไรหุ้นที่เข้า MSCI Small Cap คือ TIDLOR, BEC, TIPH และ Trading สั้นๆ BAM, RATCH ที่ พลิกไม่หลุด MSCI

โนมูระ พัฒนสิน เผย MSCI Rebalance หุ้นไทย 

ถูกลดน�้าหนักลง -0.02% สู่ 1.64%, TIDLOR, BEC ,TIPH 

เข้า MSCI Small Cap ส่วน TKN หลุด
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บลจ.บีแคปโชว์ผลการด�าเนินงานสิ้นไตรมาส 3 

ปี 2564 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 6.4 หมื่น

ล้านบาท เติบโต 22.15% จากสิ้นปี 2563 โดย

มีส่วนจากการออก 2 กองทุน BCAP-GMA และ 

BCAP - GMA Plus หลังได้ PICTET Group ผู้น�า

ไพรเวทแบงก์ จากสวิสเซอร์แลนด์ เป็นพันธมิตร

ธุรกิจ ขณะที่ประเมินทิศทางการลงทุนในปี 2565 

ยังมีความท้าทายแต่แนวโน้มดีขึ้น โดยคาดผล

ตอบแทนตลาดหุ้นไทยใกล้เคียงหุ้นโลกที่ระดับ 

7-8%

นาง เมธ ์ วดี  ปร ะ เสริ ฐสินธนา 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอก
แคปปิตอล หรือ BCAP เปิดเผยว่า ผล

การด�าเนินงานของ บลจ.บีแคป มีสินทรัพย์

ทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ (Asset under 

management :AUM) ณ สิน้ไตรมาส3/2564 รวม 

63,898 ล้านบาท เตบิโต 22.15% จากสิน้ปี 2563 

โดยแบ่งเป็น กองทนุส่วนบคุคล 20,794 ล้านบาท 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 20,080 ล้านบาท และ

กองทุนรวม 23,023 ล้านบาท

“การเติบโตในส่วนของ aum 22.15% จากสิ้นปี

ที่แล้ว โดยมีส่วนจากการออกกองทุนเปิดบีแคป 

โกลบอล มัลติ แอสเซท ( BCAP-GMA) และกอง

ทนุเปิดบแีคป โกลบอล มลัต ิแอสเซท พลสั (BCAP 

-GMA Plus ) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนของ strategic 

partner ระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ และ PICTET 

Group ผู้น�าไพรเวทแบงก์ชั้นน�าของโลก ประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์”นางเมธ์วดีกล่าว

นอกจากนี ้เพือ่การให้บรกิารลกูค้าและแนะน�าการ

ลงทนุได้ดยีิง่ข้ึน บริษทัได้แต่งตัง้ นายธวชัชัย วงศ์

รัตนศิริกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส เป็นหัวหน้า

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ข้ึนตรงกับ ดร ธนาวุฒิ 

พรโรจนางกูร รองกรรมการผูจ้ดัการ หัวหน้าสาย

งานบริหารการลงทุน โดยหน้าที่หลักของ ฝ่าย

กลยทุธ์การลงทนุ จะเปน็ตวัเชือ่มระหว่างทีมการ

ลงทุนกับนักลงทุน และ พันธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัท ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้

แนะน�าการลงทุน

“BCAP เป็นเพียง บลจ เดียวในไทยที่มีมุมมอง

การลงทุนในระดับ Global ให้กับนักลงทุน และ

มีกองทุนที่ตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทุกระดับ ไม่

ว่าจะเป็น กองทุนรวม กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

และกองทุนส่วนบุคคล ส�าหรับลูกค้าระดับ Ultra 

High Networth เรายังคงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการ

ให้ดท่ีีสดุให้กบัลกูค้า เพ่ือตอบโจทย์การลงทนุของ

ลูกค้า”นางเมธ์วดีกล่าว

นางเมธ์วดี ยังกล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจและ

ภาวะการลงทุนในปี 2565 ยังเต็มไปด้วยความ

ท้าทาย หลังการฟื ้นตัวจากจุดต�่าสุดในช่วง

ไตรมาส 1/2564 มูลค่าพื้นฐานหุ้นอยู่ในระดับสูง 

อีกทั้งธนาคารกลางประเทศต่างๆ มีโอกาสปรับ

เปลี่ยนแนวนโยบายการเงินให้ตึงตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ในมุมมองผู้จัดการกองทุน คาดการณ์ว่าแม้

เศรษฐกิจโลกในปีหน้า จะชะลอลงเทียบปี 2564 

แต่ยงัเตบิโตในระดบัทีสู่งกว่าศกัยภาพ อันเป็นผล

จากแรงส่งของมาตรการเยียวยาและกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงทีผ่่านมา ประเทศไทย

แม้จะยงัเตบิโตต�า่กว่าค่าเฉลีย่

ในอดตี แต่เริม่เห็นแสงสว่างจากนกัท่องเท่ียวและ

การส่งออก ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ

โดยมองว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ในครึ่งแรกของปี ก่อนที่จะลดระดับลงในช่วงครึ่ง

ปีหลัง ซึ่งโดยรวมจะไม่ได้ส่งแรงกดดันต่อการเร่ง

ปรับเปลี่ยนหรือใช้นโยบายการงานแบบตึงตัว

อย่างเฉียบพลันของธนาคารกลาง

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า มูลค่าพื้นฐานหุ้นโลก

และไทยอยูใ่นระดบัสงู จากสภาพคล่องทีล้่นระบบ 

และผลตอบแทนในสินทรัพย์มั่นคงอยู่ในระดับต�่า 

ผลก�าไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตสู่ภาวะ

ปกติ หลังเร่งขึ้นจากฐานต�่าในปีที่แล้ว

ทั้งนี้ บลจ.บีแคป คาดการณ์ผลตอบหุ้นไทย

สามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคยีงหุ้นโลกทีร่ะดบั 

7-8% โดยหุ้นโลกเน้นลงทนุในทวปียโุรป ทีม่มีลูค่า

พื้นฐานต�่า ขณะที่ประเทศสหรัฐฯ ที่มีการเติบโต

ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งเน้นสะสม Thematic Funds 

ส�าหรับผลตอบแทนในระยะยาว เช่น กองทุนเปิด

บีแคป คลีน อินโนเวชั่น (BCAP-Clean) และกอง

ทนุเปิดบแีคป เนก็ซ์ เจน เฮลธ์ (BCAP- XHealth) 

ในขณะที่หุ้นไทย คาดว่ากลุ่มการเงินที่เน้นปล่อย

สนิเชือ่ระดบัล่าง หรอื Micro Finance จะสามารถ

สร้างผลตอบแทนในระดับสูงกว่าตลาดอีกครั้ง

บลจ.บีแคปโชว์ AUM สิ้นไตรมาส 3/64 โตกว่า 22% 

ประเมินปี65 แนวโน้มการลงทุนฟิ้นตัวผลตอบแทนหุ้นไทย-โลก 8%
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อินไซด์ Business
UREKA บริจาคถุงยังชีพ

ให้ผู้ประสบภัยน�้าท่วม

ธนาคารกรุงเทพ ร่วม 
‘MONEY EXPO 2021’ ประเดิม 

‘มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16’

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาเหม่งจ๋าย 
มอบน�้าดื่ม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 

สนับสนุน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

ไทยประกันชีวิต
มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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