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นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) PTT  เปิดเผยว่า  คณะกรรมการ

บริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวัน

ที ่18 พฤศจกิายน 2564 มมีตอินุมัติให้บรษิทัอนิโน

บกิ (เอเชีย) จํากดั (“อนิโนบกิ” บรษิทัย่อยท่ี ปตท.

ถือหุ้นทั้งหมด) ร่วมลงทุนกับ Aztiq HK Limited 

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ ่มของ Aztiq Investment 

Group (“Aztiq”) ผ่านบริษัท Aztiq II Holdco 

Limitedและ Aztiq II Bidco Limited เพื่อเข้าซื้อ

หุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets 

Holdings Limited (“AEMH”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้หลกั

ใน LotusPharmaceutical Company Limited 

(“LotusPharmaceutical” TWSE ticker: 1795) 

รวมถึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Alvogen Malta 

(Out-Licensing) Holding Limited ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

ทั้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (“Adalvo”) 

ที่ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยา ผ่าน

เครือข่ายทั่วโลก การลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 

475 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยบรษิทัได้ดาํเนนิการลง

นามสัญญาการซื้อขายหุ้นในวันที่26 พฤศจิกายน 

2564 ซึ่งคาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน

ไตรมาสที่ 1 ของปี2565 ภายหลังเงื่อนไขบังคับ

ก่อน (ConditionsPrecedent) ภายใต้สัญญาซ้ือ

ขายหุ้นได้สําเร็จเสร็จส้ิน ส่งผลให้อินโนบิกจะถือ

หุ้นทางอ้อมใน LotusPharmaceutical ที่สัดส่วน

ประมาณร่อยละ 37 (จากเดมิร้อยละ 6.66) ของทนุ

จดทะเบียนและชําระแล้ว และถือหุ้นประมาณร้อย

ละ60 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วใน Adalvo

การขยายการลงทุนครั้งนี้มีส่วนในการเร่งผลัก

ดันให้อินโนบิกก้าวไปสู่การเป็นผู้ดําเนินธุรกิจยา

แบบครบวงจร ซ่ึงการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus 

Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโนบิกมีศักยภาพ

ความพร้อมในการดําเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่

การวจัิยและพฒันาสูตรยา รวมถงึการผลิตและจดั

จําหน่าย โดยมุ่งเน้นท่ียาสามัญครอบคลุมหลาย

กลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท 

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึง

ยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ความ

พร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจ

ของทั้ง Adalvo และอินโนบิกจะช่วยส่งเสริมและ

รองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาค

เอเชยีและระดบัโลก ทําให้การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

* หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

Aztiq II Holdco Limited

Aztiq II Bidco Limited

Alvogen Emerging Markets Holdings Limited

Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited

Lotus Pharmaceutical Company Limited

Adalvo Limited 

PTT ส่ง อินโนบิก ร่วมทุน “Aztiq” 

เพ่ือเข้าซื้อธุรกิจยามูลค่ารวม 

475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากดั (มหาชน) GULF เปิดเผยว่า  เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 บรษิทัฯ ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกับการนคิมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาแนวทางการร่วมทุนในธุรกิจ

ไฟฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและขายตรง (Independent PowerSupply: IPS) ธุรกิจระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Microgrid & Smart Meter) และธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน(Energy Platform) ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่มากขึ้น โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี

โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีเสถียรภาพความมั่นคง คู่กับพลังงานสะอาด

ที่มีต้นทุนตํ่าและเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงาน ทําให้เป็นระบบ Microgrid ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับแผน

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงาน และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมพลังงาน (EnergyDisruption) ในอนาคต

GULF เซ็น MOU กับ

การนิคมอุตฯ - พีอีเอ เอ็นคอมฯ   

ศึกษาร่วมทุนในธุรกิจไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
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บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เครื่องร้อน กิจการร่วมค้า “จีพีดี แอนด์ 
ทอีอีซีแีอล” คว้าบิก๊โปรเจคงานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและก่อสร้างเคเบลิ
ใต้ดินรวดเดียว 3 โครงการ มูลค่ารวม 840.50 ล้านบาท หนุนงานรับเหมา
ก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ในมือพุ่งแตะ 7,500 ล้าน
บาท “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ส่งสัญญาณจับตาผลงาน Q4/64 มาตาม
นัด ฟอร์มดีทั้งรายได้และกําไร จากงาน EPC และธุรกิจพลังงานเป็นตัวเสริม
ทัพแข็งแกร่ง แย้มสิ้นปีนี้มีอีกหลายโครงการที่จะร่วมประมูล หนุนผลงานทั้ง
ปีโตตามแผน

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) 
เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ได้ลงนามในหนงัสอืยนืยนัให้ บรษัิท 
กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล จํากัด เป็นผู้ดําเนินโครงการงานจ้าง
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารังสิตใต้ 2 มูลค่างาน 446.45 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด ยังได้รับการว่าจ้าง
ให้ดําเนินโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง พะเยา 
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) มูลค่างาน 234.10 ล้านบาท และ โครงการงาน
จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปราสาท 2 จังหวัดสุรินทร์ มูลค่างาน 159.95 ล้าน
บาท มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 840.50 ล้านบาท ซึ่งการรับงานในครั้งนี้ช่วย
สนับสนุนงานให้งานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) 
ในมือ (Backlog) ณ ปัจจุบันแตะ 7,500 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ใน
อีก 2 ปีข้างหน้า

สําหรับแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาส 4/64 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ย่อย คาดว่าจะยงัคงเตบิโตสูงกว่าไตรมาสทีผ่่านมา เนือ่งจากจะทยอยรบัรูร้าย

ได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้จําหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ไป
แล้วทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังรับรู้รายได้จากงาน EPC ที่มีอยู่ในมือ โดย
ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มอีกหลายโครงการ
คิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้
เติบโตตามเป้าที่ได้วางไว้

“ภาพรวมธรุกจิไตรมาส 4/64 ของกลุม่บรษัิทถอืว่ามทีศิทางสดใส เนือ่งจากมี
โอกาสได้รับงาน EPC เพิ่มคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานใหม่
ที่ช่วยหนุนงานในมือให้เพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้ผลการดําเนิน
งานไตรมาส 4/64 รวมถึงท้ังปีเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ โดยปัจจุบันบริษัทได้เร่งเสนอและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้แข็งแกร่งมากยิ่ง
ขึ้น และความคืบหน้าด้านใบอนุญาตปลูกและโรงงานสกัดพีชกัญชง ที่บริษัท
คาดหวังว่าจะได้รับอนุญาตภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และจะเป็นปัจจัยสําคัญใน
การผลักดันให้ GUNKUL เติบโตภายใต้ New S-Curve สําคัญของบริษัทต่อ
ไป ”ดร.สมบูรณ์ กล่าว

GUNKUL จุดพลุกิจการร่วมค้า

“จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล”คว้างาน กฟภ.

เข้าพอร์ตมูลค่า 840.50 ลบ. 

ดันงาน EPC ในมือพุ่งตรึม 7.5 พันลบ.
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บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยีจ�ากัด (มหาชน) SVT 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่

ได้ ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้น SVT ผ่านระบบการซื้อขายของ

ตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จํานวน 

30,154,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.31 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของ SVT

บริษัท สรีราภรณ์ จํากัด ได้ขายหุ้นทั้งให้กับกองทุนต่างประเทศ 

เนื่องจากมีผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่

จะลงทุนในหุ้นของ

บริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ

และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) แย้มไตรมาส4/64 ทําผล
งานโตไม่แพ้ไตรมาสที่ผ่าน เหตุค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศพุ่งกระฉูด ธุรกิจ
ขนส่งโลจิสติกส์ขยายตัว ส่วนปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่ง
ยงัช่วยเสรมิทพั ดนัยอดผูใ้ช้บรกิาร NCL พุง่ไม่หยุด "พงษ์เทพ วชัิยกลุ" ประกาศ
ลุยโปรเจคใหม่ทั้งธุรกิจ Digital Content และ กัญชง-กัญชา ตอกยํ้ามีศักยภาพ
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในอนาคต มั่นใจทําผลงานปีนี้ทุบสถิติสูงสุด

นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอน็ซแีอล 
อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) (NCL) เปิดเผย
ถึงแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2564 ของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่ารายได้
และกําไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องจาก
ไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากเป็น High season จากเทศกาลต่างๆ อีกทั้งได้รับ
อานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้น และ
ปัจจัยการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งยังไม่คลี่คลาย ทําให้ปริมาณ
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ NCL เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงปลายปี

นอกจากนีใ้นส่วนของธรุกจิ Non – logistic อืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลติและจาํหน่าย
นํา้ยาฟอกเลอืดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครือ่งไตเทยีมเป็นตวัช่วยเสริมรายได้และกาํไรให้
เติบโตจากการขยายฐานลูกค้าศูนย์ฟอกไตเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง และกําลังการ
ผลิตนํ้ายาล้างไตที่ 1.2 แสนแกลลอนต่อเดือน คาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ย 100 
ล้านบาทต่อปี ส่งผลต่อรายได้และกําไรของ NCL เติบโตและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 
ที่สําคัญทําให้บริษัทมั่นใจว่าผลการดําเนินงานปี 2564 จะเติบโตได้สูงกว่าเป้า
หมายที่คาดการณ์ไว้อย่างแน่นอน

“ไตรมาส 4/2564 ถือเป็นไตรมาสที่ผลการดําเนินงานของ NCL จะยังคงเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของค่าบริการ
ขนส่งระหว่างประเทศที่พุ่งสูงข้ึน รวมถึงธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ขยายตัวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีท่ีบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่น 
ขณะเดยีวกนับรษิทัยังมแีผนการลงทนุในธรุกจิใหม่ๆ ทัง้กญัชง-กญัชา และธุรกจิ 
Digital Content ดังนั้น จึงมั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ในปีนี้จะทําระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ “นายพงษ์เทพกล่าว

NCL ส่งซิก Q4/64 โตสวย 

มั่นใจปีนี้ผลงานทุบสถิติสูงสุด

SVT เผย สรีราภรณ์ 

หุ้นใหญ่ขายหุ้นทั้งหมด 4.31% 

ให้ กองทุนต่างประเทศ

/ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างบริหาร
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TPIPL ประกาศผลการดําเนินงานในไตรมาส 

3/64 มีรายได้รวม 9,564 ล้านบาท และมีกําไร

สําหรับงวด 1,489 ล้านบาท และมีรายได้รวม 

9 เดือนแรก จํานวน 30,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

11.23% และกําไรจํานวน 5,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

87.53% จากการลดต้นทนุการผลติปนูซเีมนต์ การ

เพ่ิมส่วนต่างของราคาเม็ดพลาสติก และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า พร้อมมุ่งเน้น

การพัฒนา ESG และ BCG เพื่อลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม TPIPL เพื่อให้ได้ Net 

Zero GHG Emission ภายในปี 2565

สําหรับงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทและบริษัทย่อย

บันทึกรายได้รวม 9,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15% 

จาก จํานวน 8,926 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 

โดยมีรายได้จากการขาย 9,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

7.45% จาก จํานวน 8,389 ล้านบาท ในไตรมาส 

3/2563 โดยในไตรมาส 3/2564 บันทึกกําไรจํานวน 

1,489 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.38% จาก จํานวน 

1,024 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563

สําหรับผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้รวม 

30,178 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 11.23% จาก จํานวน 

27,132 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนของปี 2563 และ

บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 5,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

87.53% จาก จํานวน 2,727 ล้านบาท ในงวด 9 

เดือนของปี 2563 โดยในช่วง 9 เดือนแรกของป ี

2564 มีกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 8,956 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 35.17% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดต้นทุนการ

ผลิตปูนซิเมนต์ โดยใช้เชื้อเพลิง RDF เพื่อทดแทน

การใช้ถ่านหินบางส่วน การเพ่ิมขึ้นของส่วนต่าง

ของราคาเม็ดพลาสติกในธุรกิจปิโตรเคมี และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า ตอกย้ํา

สถานะความแข็งแกร่งของบริษทัในตลาดปูนซิเมน

ต์ในประเทศไทย ตลอดจนตําแหน่งผู้นําในตลาด

พลาสติก Low-density Polyethylene (LPDE) 

และ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) รวมถึงการ

มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่

มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนา ESG ภาย

ใต้นโยบาย BCG ตามมาตรฐานนโยบายใหม่ของ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว (New Paradigm Shift) 

โดยบริษัทถือเป็นโรงปูนซิเมนต์แห่งแรกของ

ประเทศไทย ท่ีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้กว่า 6.5 ล้านตัน CO2 ต่อปี ภายใน

ปี 2565 ในขณะที่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 

(TPIPP) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยกส็ามารถลดการปล่อย

ก๊าซ CO2 ได้ 7.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว 

(Consolidation) สําหรับกลุ่มบริษัท ทีพีไอ จะส่ง

ผลให้กลุ่มทีพีไอโพลีนเป็นโรงปูนแห่งแรกในโลกนี้

ที่เป็น Green Cement Producer สามารถทําเป้า 

Net Zero Target ได้ ตามนโยบายรัฐบาลที่ท่าน

นายกฯได้แถลงต่อสหประชาชาติใน COP26 ที่กรุง 

Glasgow สก๊อตแลนด์ ประเทศองักฤษ เมือ่เรว็ ๆ  นี้

บรษิทัคาดว่าความต้องการใช้ปนูซเีมนต์ในประเทศ

ปี 2564 จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 33-34 ล้านตัน 

โดยแนวโน้มความต้องการปนูซเิมนต์ และคอนกรตี

ผสมเสร็จในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากรัฐบาลมีโปรเจ็กต์พัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานด้านคมนาคมขับเคลื่อนการลงทุนกว่า 3 แสน

ล้านบาท ท้ังทางบก ทางราง และทางอากาศ 

ได้แก่ โครงมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี 

บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ส่วนต่อขยายดอนเมือง

โทลล์เวย์ ช่วงรังสิต-บางประอิน ส่วนต่อขยาย

รถไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา การขยาย

สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

TPIPL ประเมิน

ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศปี 64 

ใกล้เคียงปีก่อนท่ี 33-34 ล้านตัน 
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บรษิทัจดทะเบยีน (บจ.) ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรายงานผล
การดําเนินงานงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งด้าน
ยอดขายและกําไรสุทธิ โดยเป็นผลจากการปรับตัวทางธุรกิจและระดับ
ราคานํ้ามันที่ปรับสูงขึ้น

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผู ้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า บจ. จํานวน 744 บริษัท คิดเป็น 96.2% จาก
ทั้งหมด 773 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นําส่ง
ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
พบว่ามี บจ. รายงานกําไรสุทธิ 563 บริษัท คิดเป็น 75.7% ของ บจ. ที่
นําส่งงบการเงินทั้งหมด

สรุปผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 
9,266,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Core 
profit) 1,198,198 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 84.3% กาํไรสุทธ ิ741,769 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บจ. มีอัตรากําไรจาก
การดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่ 12.93% และ 8.0% ตามลําดับ 

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด 19 โดยผลการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นมาเนื่องจาก บจ. ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากครึ่งแรกของปี 
2563 ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19 รอบแรก อีกทั้ง ราคา
นํ้ามันและค่าการกลั่นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564

สําหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2564 บจ. ไทย
มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับคงท่ีท่ี 
1.50 เท่า

"สําหรบัผลการดําเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 
บจ. มียอดขายรวม 3,184,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04% อย่างไรก็ดี มี
กาํไรจากการดาํเนนิงาน 383,576 ล้านบาท ลดลง 8.3% และมกีาํไรสทุธิ 
203,809 ล้านบาท ลดลง 23.7% เนือ่งจากจาํนวนผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 สงูที่
ขึน้และมาตรการควบคมุเข้มงวดของภาครฐั อย่างไรกต็าม หมวดธรุกจิที่
ยังคงเติบโตได้ดี คือ หมวดธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากความต้องการด้าน
การรักษาพยาบาลมีสูงมากขึ้น" นายแมนพงศ์กล่าว

ด้านผลการดําเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% 
กาํไรจากการดาํเนนิงาน 2,759 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 43% และกาํไร
สุทธิรวม 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%

ตลท. เผย 9 เดือน ปี 64 บจ. ไทย 

โกยยอดขายรวม 9.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% 

หลังปรับตัวทางธุรกิจ - ราคาน�้ามันหนุน

15 www.HoonInside.com 29  November  2021



บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผล

การดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท ยอด

ขายลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ยอดขายเพิม่ขึน้ 15.0% กาํไรจาก

การดําเนินงาน 2,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% และกําไร

สุทธิรวม 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จํานวน 173 

บรษิทั คดิเป็น 96% จากทัง้หมด 181 บรษิทั (ข้อมลู ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน 

2564 ไม่รวมบรษิทัในกลุ่มทีเ่ข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน หรอื NC และบรษิทัทีปิ่ด

งบไม่ตรงงวด) นําส่งผลการดําเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2564 พบ บจ. ที่รายงานผลกําไรสุทธิจํานวน 118 บริษัท คิดเป็น 68% ของ

บริษัทที่นําส่งผลการดําเนินงานทั้งหมด

ผลประกอบการ บจ. mai ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 

มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท ลดลง 1.6% ต้นทุนรวม 32,903 ล้านบาท 

ลดลง 1.5% ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเล็กน้อยจาก 22.6% เป็น 22.5% 

กําไรจากการดําเนินงาน (operating profit) 2,759 ล้านบาท ลดลง 2.5% 

ส่งผลให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยจาก 6.6% เป็น 6.5% 

ขณะที่กําไรสุทธิรวมอยู่ที่ 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.3% และมีอัตรากําไร

สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น 6.4% ซึ่งมีผลจากรายการพิเศษของบางบริษัท 

อย่างไรกต็าม ผลประกอบการงวด 9 เดอืน ปี 2564 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกัน

ของปีก่อน พบว่ามียอดขายรวม 121,966 ล้านบาท กําไรจากการดําเนิน

งาน 7,765 ล้านบาท และมี

กําไรสุทธิ 6,430 ล้านบาท 

เติบโตขึ้น 12.0%, 50.6% 

และ 463.5% ตามลําดับ

"ไตรมาส 3 ปี 2564 ได้

รับผลกระทบต่อเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 

ที่รุนแรงและมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดที่

เข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจยังลดลง แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวช่วงปลายไตรมาสจากการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประกอบกับ บจ. สามารถปรับ

ตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทําให้งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ภาพ

รวม บจ. ใน mai มียอดขายและกําไรสุทธิเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยกลุม่อตุสาหกรรมทีกํ่าไรสุทธเิพิม่ข้ึน 3 ลําดบัแรก คอื สนิค้าอปุโภค

บริโภค จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ รองลงมา คือ ธุรกิจการเงิน และ

ทรัพยากร" นายประพันธ์กล่าว

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 273,437 ล้านบาท 

เพิม่ข้ึน 7.4% จากส้ินปี 2563 และโครงสร้างเงินทนุรวมยังอยู่ในเกณฑ์ทีแ่ขง็

แรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 1.08 เท่า ลดลงจากสิ้น

ปี 2563 ที่เท่ากับ 1.11 เท่า 

ปัจจบุนัม ีบจ. ใน mai 181 บรษิทั (ข้อมลู ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564) 

ดชัน ีmai ปิดทีร่ะดบั 561.94 จดุ มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด

รวม (market capitalization) อยู่ที่ 447,372.01 ล้านบาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 5,345.90 ล้านบาทต่อวัน

ตลท.เผย Q3/64 บจ. mai 
รายงานก�าไรสุทธิรวม 2,804 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 115.9%
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อินไซด์ Business
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ 

“พระไม่ทิ้งโยม” แก่ศูนย์พักคอย 
วัดสุทธิวราราม”

ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัว "ทีทีบี บิสสิเนส วัน" 
โมบายแอปพลิเคชัน ธนาคารดิจิทัลเพ่ือโลกธุรกิจ

ระดับมืออาชีพส�าหรับเอสเอ็มอี

เคทีซี ร่วมฉลองครบรอบ 16 ปี 
EVEANDBOY มอบ e-Coupon 

ส่วนลดช้อปความงามสุดคุ้ม

โออาร์ รวมพลังพันธมิตรและอาสาสมัคร 
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้คนไทย

ไปกว่า 1 แสนราย ที่หน่วยบริการวัคซีนโควิด - 19 
ที่ พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก)
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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