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บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) โชว์ฟอร์มเจ๋งตามนัด ไตรมาส1/64 โตสนั่นโกยก�าไรสุทธิ 25.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.10 ล้านบาท หรือ

เติบโตร้อยละ 406.88 (YoY) ขณะที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 153.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.44 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ104.32 (YoY) ขานรับ

ยุคทองภาคการเกษตร หนุนการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรทะลัก ส่งซิกช่วงที่เหลือของปียอดขายโตต่อ จากการปั้นออเดอร์แบรนด์ 

"ตราช้าง" ป้อนสยามคูโบต้า และแบรนด์ "Pegasus" จ่อทบทวนเพิ่มเป้ารายได้ทั้งปีใหม่หลังจบไตรมาส 2/64 ลุยทุ่มงบ 50 ล้านบาทอัพก�าลังการ

ผลิตใหม่ ศึกษาก่อสร้างคลังสินค้าใหม่หวังบริหารจัดการสต็อกเพิ่มอัตราก�าไร ล่าสุดบอร์ดเคาะแจกวอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 140 ล้านหน่วยฟรีใน

อัตรา  3หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์    

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
KWM ผู้น�าในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล และผู้น�าในการผลิต

เครื่องสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่า ภาพรวมผลประกอบการ

งวดไตรมาสแรก บริษัทฯมีรายได้จากการขายอยู่ที่  153.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.44 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 104.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (YoY) ขณะที่บริษัทมีก�าไรสุทธิ 25.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.10 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 406.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน (YoY)

สาเหตุที่บริษัทฯมีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่น เป็นผลมาจากปัจจัยด้านฤดูกาลหรือเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจที่ปกติจะเกิดขึ้นไตรมาสแรกของทุกปี 

ท�าให้ยอดขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ จากการเติบโตของภาคการเกษตรทั้งการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น 

และราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นแรงจูใจให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

ซึง่จากปัจจยัสนับสนนุดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อเนือ่งในช่วงทีเ่หลอืของปีนี ้ดงันัน้บรษัิทฯอยูร่ะหว่างการศกึษาเตรยีมทบทวนปรบัเพิม่เป้าหมาย

รายได้ของปีนี้รอบใหม่หลังจากสิ้นสุดไตรมาส 2/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเดิมที่วางเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ

ปี 2563 ที่มีรายได้อยู่ที่ 355.06 ล้านบาท จึงมีความเป็นไปได้ว่าภาพรวมผลประกอบการตลอดทั้งปี 2564 จะสามารถเติบโตทุบสถิติสูงสุดใหม่

เป็นประวัติการณ์ได้อีกครั้งต่อเนื่องจากปี 2563

KWM เสิร์ฟข่าวดี 2 เด้ง 

อวดงบ Q1/64 ก�าไรสุทธิพุ่ง 400% 
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"จากการส�ารวจความต้องการสนิค้าการเกษตรของ 2 กลุม่หลกัเหน็สญัญาณบ่งชีถ้งึการเร่งตัวของการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะกลุม่แรก คอื การ

ผลติสนิค้าให้กบัคูค้่ารายใหญ่ภาคเกษตร ได้แก่ บรษิทั สยามคโูบต้า คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ภายใต้แบรนด์ "ตราช้าง" ทีล่่าสดุได้เร่งการผลติเครือ่งจกัร

กลการเกษตรในจ�านวนมากขึน้เมือ่เทียบกบัช่วงระยะเวลาการผลติตามปกตเิพ่ือสอดรบักบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เกษตรกร เช่นเดยีวกบัแนว

โน้มยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ "Pegasus" เป็นตราสินค้าของบริษัทเองที่ผลิตอุปกรณ์การเกษตร เช่น ใบผาล ใบจักร ใบคัดท้าย โครงผาล ใบ

ดันดิน ใบเกลียวล�าเลียง ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน"

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้บริษัทฯวางงบลงทุนปีนี้ประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อน�ามาใช้ลงทุนขยายสายการผลิตใหม่แห่งที่ 3 เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตส่วน

อุปกรณ์ประเภทใบผาลพร้อมติดตั้งเครื่องพ่นสี รองรับความต้องการสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากใน

อนาคต โดยไลน์การผลิตใหม่นี้จะน�ามาตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานแห่งที่ 2 ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับการลดหย่อนสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีเต็มจ�านวนถึงปี 2569 เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในสายการผลิตดังกล่าวได้ภายในไตรมาส4/64

พร้อมกันนีบ้รษิทัฯมแีผนก่อสร้างคลงัสนิค้าแห่งใหม่เพิม่เตมิอกี 1 แห่งเพือ่ช่วยบรหิารสต็อกสินค้าสร้างโอกาสการเตบิโตรอบใหญ่และเพิม่ศกัยภาพ

ท�าก�าไรในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสินค้าทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการในแต่ละ

ไตรมาสให้มีความสมดุลด้านอัตราการเติบโตให้มีความใกล้เคียงกันตลอดทั้งปีอีกด้วย

นอกจากนีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ อนมุตัใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิารออกและจัดสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (KWM-W1) จ�านวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3หุ้น

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1หน่วยต่อหุ้นสามัญของ

บริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ1.50 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 (Record Date) ในวัน

ที่ 27 พ.ค. นี้ เพื่อจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
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- 'บมจ.ไซมิส แอสเสท' หรือ SA ผู ้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โชว์ผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 1/64 เตบิโตแกร่ง กวาดรายได้รวม 720.6 
ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 49 ล้านบาท ตุน Backlog 
ในมอืกว่า 6,400 ล้านบาท ซึง่จะทยอยรับรู้ในปีนีก้ว่า 
2,300 ล้านบาท หนุนรายได้ทั้งปี 64 แตะ 4,800 
ล้านบาทตามเป้าหมาย พร้อมจัดต้ังบริษัทย่อยเพื่อ
บริหารสินทรัพย์ AMC เข้าซื้อ NPL และ NPA จาก
ธนาคารโดยตรง ชูจุดเด่นการเข้าถึงสินทรัพย์ต้นทุน
ต�่า ท�าให้ประหยัดเวลาและต้นทุนก่อสร้าง 

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไซมิส แอส
เสท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SA ผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคดิ 'Asset 
of Life สร้างก�าไรให้กบัทกุการใช้ชีวติ' เปิดเผยว่า ผล
การด�าเนินงานในไตรมาส 1/2564 ท�ารายได้ 720.6 
ล้านบาท เติบโต 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ที่มีรายได้ 508.4 ล้านบาท แม้ยังต้อง
เผชิญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ที่อาจกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ เล็กน้อยใน
เดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยอดขายเดือน
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมาเริม่ฟ้ืนตวั และฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน
ในช่วงต้นเดือนมีนาคม  

ขณะเดียวกัน SA ได้เพ่ิมรายได้จากธุรกิจการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ประเภท Branded Residence 
โดยมีบริการในรูปแบบของ Hotel Interchain เช่น 
Wyndham และ Ramada โดยที ่ณ สิน้เดอืนเมษายน 

สามารถรับรู้รายได้จากการเช่าประมาณ 2 ล้านบาท 
และคาดว่าจนถึงปลายปี 2564 จะมีรายได้จากการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประมาณเดือนละ 7 ล้านบาท 
ซึง่สามารถน�าไปช่วยเสรมิในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารได้ 

นอกจากนี ้ในไตรมาส 1/2564 บริษทัฯ มกี�าไรสุทธอิยู่
ท่ี 49 ล้านบาท และยงัสามารถรกัษาอัตราก�าไรข้ันต้น
ไว้ได้ที่ 263.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 40.8% ต่อราย
ได้การขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 645.1 ล้านบาท  
ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
กับควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและบริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ได้ในต้นทุนที่ต�่ากว่าผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ   

ป ัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ 
(Backlog) ในปีนี้กว่า 6,400  ล้านบาท  ซึ่งจะรับรู้
รายได้ในปีนีป้ระมาณ 2,300 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลอืจะ
ทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ผลักดันให้ผล
การด�าเนินงานทั้งปีท�ารายได้ 4,800 ล้านบาท ตาม
เป้าหมาย อีกทั้งจากกลยุทธ์ Branded Residence 
ทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการด้านการตลาดมาก่อนหน้านี ้ท�าให้
ยอดขายเติบโตอย่างชัดเจน คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่สร้างผลงานให้ SA ได้ในอนาคต 

ล่าสุด SA ก�าลังจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company: 
AMC) โดยจะด�าเนินธุรกิจเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประสบ

ปัญหาด้านการเงินกับเจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยท�าให้ SA 
สามารถเข้าซื้อ NPL และNPA จากสถาบันการเงินได้
โดยตรง และสามารถเข้าถึงที่ดินต้นทุนต�่า หรือเข้า
ถึงที่ดินกลางใจเมืองที่ปัจจุบันการหาที่ดินเปล่านั้น
ยากขึน้เรือ่ยๆ เพือ่น�ามาปรบัปรุง โดยใช้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของทีมงานและผู้บริหารในการ
ปรับปรุงอาคารมาแล้วหลายแห่ง จึงสามารถต่อย
อดพัฒนาไปสู่รูปแบบ Branded Residence ได้ ซึ่ง
จะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนค่าก่อสร้าง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร SA กล่าวว่า ในช่วงทีเ่หลอื
ของปี บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีกกว่า
4 โครงการ มูลค่าประมาณ 11,350 ล้านบาท เน้น
ท�าเลกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะรองรับทุกความ
ต้องการของกลุ่มคนในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นคน
รุ่นใหม่ วัยท�างาน ผู้สูงอายุ คนรักสัตว์เลี้ยง หรือ
แม้กระทั่งนักลงทุน แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 2 
โครงการ มูลค่าประมาณ 5,350 ล้านบาท และ
คอนโดมเินยีม 2 โครงการ มลูค่าประมาณ 6,000 ล้าน
บาท โดยเร็วๆ นี้ เตรียมเปิดโครงการ Landmark @ 
Grand Station By Siamese Asset  ย่านรามอนิทรา 
ซึ่งพัฒนาเป็น  Mixed-Use Real Estate  ประกอบ
ด้วย  Branded Residence ห้องชุดพักอาศัย  พื้นที่
เชงิพาณชิย์ และห้องประชมุ และโครงการ Landmark 
@ MRTA Station By Siamese Asset ย่านพระราม 
9 โดยคาดหวังว่าจะเข้ามาเพิ่ม Backlog ของบริษัทฯ 
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

SA เผยรายได้รวม Q1/64 

แตะ 720 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog 

ปีน้ีกว่า 6,400 ล้านบาท 

หนุนเป้าหมายการเติบโต
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บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) โชว์ผลงานไตรมาส 1/64 

โตสวนกระแสโควิด กวาดรายได้กว่า 1,173 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิ 320 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 361.8% 

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน บิ๊กบอส "กรมเชษฐ์  วิ

พันธ์พงษ์" ระบุเน้นรักษาอัตราก�าไรที่โดดเด่น โชว์ 

Backlog มูลค่ากว่า 7,500 ล้านบาท ตอกย�้าความ

ส�าเร็จด้วยกลยุทธ์ Best Choice ส�าหรับคนรุ่นใหม่ 

เผยจุดยืนตัวจริงแคมปัสคอนโดโดนใจคนรุ่นใหม่ 

พร้อมปรับกลยุทธ์เสริมแกร่ง เดินหน้าเปิดโครงการ

ใหม่ต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 9,700 ล้านบาท

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แอสเซทไวส์  
จ�ากัด (มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่าผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/2564 (สิ้นสุดวัน

ที่ 31 มีนาคม 2564) มีรายได้  1,173 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 582 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึง 98.5% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 

591 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 320 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 250 ล้านบาท หรือ 361.8% เทียบช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 69 ล้านบาท ขณะที่มีอัตรา

ก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ถึง 48.5 % และ

อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ถึง 25.7% นับ

เป็นการเติบโตแบบสวนกระแสในยุคโควิด นอกจากนี้ 

ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท�าให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E)ปรับตัวลดลงหลังเข้า

ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

"แม้จะเกดิการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 ระลอก 3 แต่

ก็ไม่ได้ท�าให้ผลประกอบการของเราชะลอตัวลง ยอด

โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดยังตรงตามเป้า ยอดขายใน

แต่ละโครงการยังคงเพิม่ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โมดซิ 

(MODIZ) ที่เปิดขายในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ขณะ

ที่ไตรมาส 1/64 ได้มีการเปิดขายแบรนด์เคฟ "เคฟ 

ศาลายา (KAVE SALAYA)" ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท มียอดขาย

ไปแล้วกว่า 60% ของห้องที่เปิดขาย สะท้อนให้เห็น

ถึง Real Demand ซึ่งโครงการอสังหาฯ ของเรา 

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นคอนโด Best 

Choice ในท�าเลนั้น" 

ทั้งนี้ แอสเซทไวส์ ตอกย�้าเป้าหมายการเป็นผู้พัฒนา

อสังหาฯ รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เน้นโตด้วยกลยุทธ์ 

"Best Choice" หรือการพัฒนาคอนโดในเมืองให้เป็น

ตัวเลือกที่ดีที่สุดในท�าเลนั้นๆ ทั้งความแม่นย�าในการ

เลือกท�าเล Blue Ocean ที่มีศักยภาพในอนาคต การ

ให้พื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลายทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่น 

รวมถึงการออกแบบตกแต่งห้องให้ครบครันในราคา

ที่คุ้มค่าเข้าถึงได้

ขณะที่ในกลุ่มแคมปัสคอนโดภายใต้แบรนด์เคฟ 

(KAVE) แบรนด ์คอนโดมิ เนียมเน ้นท�าเลใกล ้

มหาวิทยาลัย ในไตรมาส 1/64 บริษัทฯ มียอดโอน

รับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากโครงการเคฟ 

ทาวน์ สเปซ (KAVE TOWN SPACE) และโครงการเคฟ 

ทาวน์ ชฟิท์ (KAVE TOWN SHIFT) ข้างมหาวทิยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มูลค่าโครงการรวมกว่า 

4,100 ล้านบาท และมโีครงการทีส่ร้างเสรจ็พร้อมเข้า

อยู่ในหลากหลายท�าเลใกล้รถไฟฟ้าใจกลางเมอืง เช่น 

ย่านรัชดา-ลาดพร้าว และย่านสุขุมวิท เป็นต้น

 "มั่นใจว่ารายได้ในปี 2564 จะเติบโตกว่า 20% จาก

ปีก่อนตามแผนงานทีว่างไว้ โดยเน้นการสร้างผลการ

ด�าเนินงานเติบโต รวมทั้งการเปิดโครงการต่อเนื่อง 

มลูค่าโครงการรวม 9,700 ล้านบาท โดยจะทยอยเปิด 

ในไตรมาส 2/64 เช่น โครงการคอนโดมิเนียมแอทโมซ 

บางนา (ATMOZ BANGNA) และเคฟ เอวา (KAVE 

AVA) เป็นต้น ขณะที่มียอดขายรอโอน (Backlog) 

จ�านวน 7,500 ล้านบาท ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายได้ตัง้แต่

ปีนีถ้งึปี 2566 และโครงการสร้างเสรจ็รอขายจ�านวน 

1,105 ยูนิต มูลค่า 3,133 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจ

เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า"

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ASW กล่าวอกีว่า ทีผ่่านมา

ได้มีการสรรหาผู้ร่วมทุนเพื่อเป็นแนวทางขยายการ

เติบโต และอยู่ระหว่างเจรจากับพาร์ทเนอร์ส�าหรับ

โครงการในอนาคต โดย ณ ปัจจบุนั แอสเซทไวส์มกีาร

ลงนามในสัญญาร่วมทนุ (Joint Venture) กบับรษิทั 

ไอดีล เรียล จ�ากัด จัดตั้ง บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ 

จ�ากัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เคฟ ศาลา

ยา ร่วมกัน โดยการร่วมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะถือ

หุ้นในสัดส่วน 51 : 49  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ และ

สนับสนุนการเติบโตในอนาคตอย่างแข็งแกร่ง

ASW โชว์ไตรมาส 1/64 

ก�าไรพุ่ง 361.8% 

พลิกกลยุทธ์เติบโตสู้โควิด 

ผุดโปรเจคใหม่ต่อเน่ืองมูลค่า 9,700 ลบ.
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PROEN โชว์ผลงานดี ไตรมาส 1/2564 ก�าไรสุทธิ 
9.04 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 99.03% จากงวดเดยีวกนัปี
ก่อน ขณะทีม่รีายได้จากการขายธรุกจิ ICT จ�านวน 
99.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 187.11% โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 203.22 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 19.24% ได้รับผลดีจากสถานการณ์ 
โควดิ-19 ท�าให้ลกูค้าในกลุม่ ธรุกจิอคีอมเมร์ิซ และ 
เกมออนไลน์คึกคัก ส่งผลให้รายได้การขายสินค้า
ธรุกจิ ICT จากการขายคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เครือ
ข่าย และรายได้การให้บริการศูนย์ข้อมูล Internet 
Data Center เพิม่ขึน้ ฟาก" กติติพันธ์ ศรีบวัเอีย่ม" 
ซีอีโอ ประเมินแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่
ต้องการใช้บรกิาร Internet Data Center ยังเติบโต
ได้ในระยะยาว เพราะทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับ
ตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ เดินหน้าเพิ่มบริการ Cloud 
Service คาดเริ่มรับรู้รายได้ปีนี้ มั่นใจผลงานปี 64 
เติบโตอย่างโดดเด่น พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมกา
รบริษัทฯ มีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
หุ้นละ 0.10 บาท โดยก�าหนด Record Date วันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 และ ก�าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2664 นี้

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น 
คอร์ป จ�ากดั (มหาชน) หรอื PROEN 
เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงานในงวด
ไตรมาส 1/2564 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธอิยูท่ี ่9.04 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 99.03% จากงวดเดยีวกนัปีก่อน ส่วน
รายได้รวมอยู่ที่ 203.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.24% 
จากงวดเดียวกันปีก่อน

สาเหตทุีผ่ลการด�าเนนิงานปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
ในไตรมาส 1/2564 กลุม่บรษัิทมรีายได้จากการขาย
ในส่วนของธุรกิจ ICT เพิ่มขึ้นถึง 187.11% จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจากฐานลกูค้าในกลุม่
ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ อีเพย์เมนท์ หรือเกมออนไลน์ 
มีการขยายการลงทุนสูงในช่วง สถานการณ์ โค
วิด-19 จากการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคน การท�างานในรูปแบบของ Work From 
Home ท�าให้ความต้องการใช้ระบบออนไลน์เพิ่ม
ขึ้น อีกท้ังผู้ประกอบการจ�าเป็นจะต้องเพิ่มพ้ืนที่
ในการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน เพื่อรองรับธุรกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ 
อคีอมเมิร์ซ อเีพย์เมนท์ หรอืเกมออนไลน์ ซ่ึงเป็นก
ลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ท�าให้ธุรกิจศูนย์จัดเก็บ
ศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) มีการเติบโต
ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ขณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส�าหรับงาน
โทรคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริษัทฯ
ได้ทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (backlog) ตาม
ความส�าเรจ็ของงานท่ีเหลอือยู ่เป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วย
สนับสนุนให้รายได้และก�าไรเพิ่มขึ้นด้วย

พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.10 บาท โดย
ก�าหนด Record Date ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน 
2564

"ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 1/2564 เตบิโตดี
มาก จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลท�าให้ธรุกรรม
ทางออนไลน์เพิม่ขึน้มาก ลกูค้าของบรษิทัฯ มคีวาม
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ด้าน ICT และใช้บริการพื้นที่
ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น ทางบริษัทฯประเมินว่า
แนวโน้มยังคงเตบิโตได้ต่อเน่ือง ดงันัน้ภาพรวมการ
ด�าเนินธุรกิจในปี2564น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น" 
นายกิตติพันธ์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แผนการ
ด�าเนนิธรุกจิในปีนี ้บรษิทัฯ เน้นการเตบิโตของธุรกิจ
ด้านเทคโนโลย ีในลกัษณะของการสร้างรายได้ประจ�า 
(Recurring Income) ขณะเดียวกันคาดว่าธุรกิจ
คลาวด์ (Cloud Service) และเทคโนโลยีการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตระดับองค์กร ที่ใช้ชื่อ SD-WAN จะ
เป็นบริการที่สร้างฐานรายได้ใหม่ (New S-Curve) 
ให้กับบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจว่าจะเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
และต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมี
มูลค่าตลาดสูงถึง 3.7 หมื่นล้านบาท

PROEN ชี้ 3 - 5ปี ข้างหน้า

รายได้ยังโตต่อเน่ือง 

หลังโชว์ก�าไร Q1/64 พุ่ง 99.03%
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บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ท�า

ผลงานไตรมาส 1/2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท�า

ก�าไรสุทธิทุบสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องที่ 10,051.6 

ล้านบาท เติบโต 2,245% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และมีรายได้รวม 15,433.7 ล้านบาท เติบโต 

308.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากดีมานด์

ทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงหนุนราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.50 

บาทต่อหุ้น ช้ีแนวโน้มดีมานด์ถุงมือยางในปีน้ียัง

แขง็แกร่งจากซพัพลายทัว่โลกทีย่งัขาดแคลน รวม

ถึงหลายประเทศยังเผชิญการแพร่ระบาดระลอก

ใหม่ของโรค COVID-19 คาดผลการด�าเนนิงานครึง่

ปีแรกเติบโตได้ดจีากการเดนิเครือ่งจกัรโรงงานใหม่ 

นางสาวจรญิญา จโิรจน์กลุ กรรมการ
ผูจั้ดการใหญ ่บริษทั ศรตีรงัโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STGT ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายถงุมอืยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า 

ภาพรวมผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2564 ยัง

คงเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

โดยมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น 10,051.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

2,245% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่นบัเป็นการ

ท�าก�าไรสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้

รวมอยูท่ี ่15,433.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 308.8% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2564 ที่เติบโตได้ดี

นั้น มาจากความต้องการใช้ถุงมือยางจากทั่วโลก

ที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยมีค�าส่ังซ้ือล่วงหน้าเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยถุงมือ

ยางที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.30 บาทต่อชิ้น สูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา นอกจาก

นี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และเร่งส่งมอบสนิค้าตาม

แผนงานที่วางไว้ 

จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะ

กรรมการ (บอร์ด) บริษทัฯ เมือ่วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2564 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน

อัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,286 

ล้านบาท ก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 

เดอืนพฤษภาคมนี ้และจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ใน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ STGT กล่าวว่า บรษิทัฯ คาด

การณ์แนวโน้มความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลก

ในปีนี้ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าปัจจุบันมีการทยอย

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในหลายประเทศ 

อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศที่ยังคงเผชิญกับการ

แพร่ระบาดระลอกที่ 2 - 3 - 4 และเชื้อไวรัสกลาย

พันธุ์ ส่งผลให้ถุงมือยางยังคงเป็นสินค้าที่มีความ

ต้องการอย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ และ

กลายเป็นสิง่จ�าเป็นในยคุ New Normal เพือ่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ขณะที่ซัพพลายทั่ว

โลกในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

โดยประเมินแนวโน้มดีมานด์ถุงมือยางจากทั่วโลก

ในปีนี้จะอยู่ที่ 4.2 แสนล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 17% จาก

ปีที่ผ่านมา   

 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถท�าผลการด�าเนิน

งานในช่วงคร่ึงปีแรกเตบิโตได้ด ีจากแผนงานขยาย

ก�าลังการผลิต โดยจะได้รับผลดีจากการกลับมา

เดินเคร่ืองจักรโรงงาน SR2 เต็มก�าลังการผลิต 

และการเดินเครื่องจักรโรงงานใหม่ SR3 ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานีในช่วงไตรมาส 2/2564 รวมถึงแผน

งานเดินเครื่องจักรโรงงานใหม่ในอ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ 

และในจังหวัดตรังอีก 1 แห่งในช่วงไตรมาส 4 ของ

ปีนี้  

STGT เผย Q1/64 ท�าก�าไรสุทธินิวไฮ 

แตะ 10,051.6 ลบ. ฉลองการเข้าตลาดหลักทรัพย์

สิงคโปร์ (SGX) ม่ันใจดีมานด์ถุงมือยางแข็งแกร่ง

หลังซัพพลายท่ัวโลกยังขาดแคลน
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STA โชว์ก�าไรสุทธิไตรมาส 1/64 ทุบสถิติท�านิวไฮ

ที่ 5,958.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 597.6% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายและ

ให้บริการ 31,579.5 ล้านบาท เติบโต 80.6% จาก

ปริมาณการขายและราคายางธรรมชาติในตลาด

โลกที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของอุตสากรรมยาน

ยนต์ รวมถึงราคาถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น บอร์ดอนุมัติ

จ่ายปันผลที่อัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ส่วนแนวโน้ม

ราคายางไตรมาส 2 คาดปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัวและแรงหนุน

ของอุตสาหกรรมยานยนต์

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
บริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของ

โลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถท�าผลการด�าเนิน

งานไตรมาส 1/2564 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โดยท�าก�าไรสทุธเิป็นสถติสิงูสุดใหม่ที ่5,958.5 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 597.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และมีรายได้จากการขายและให้บริการ 31,579.5 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.6% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564

ผลการด�าเนนิงานไตรมาสแรกของปีนีท้ีโ่ดดเด่น มา

จากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและราคายาง

ธรรมชาติในตลาดโลกที่กลับเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบ

ใหม่ เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์

ในหลายประเทศและภาพรวมเศรษฐกจิโลกท่ีค่อยๆ 

ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อความต้องการใช้ยางธรรมชาติ

เพ่ิมข้ึนเพื่อการผลิตยางล้อ และในขณะเดียวกัน

ยังได้รับผลบวกจากการรับรู้รายได้จากบริษัท ศรี

ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดย

ราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางในไตรมาสแรกที่ผ่านมา

ปรับเพิ่มขึ้นราว 20% จากปลายปีที่ผ่านมา และ

ความต้องการใช้สินค้าที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทยและอีก

หลายประเทศยังไม่คลี่คลาย และการฉีดวัคซีนก็มี

ความจ�าเป็นต้องสวมใส่ถุงมือยาง

จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะ

กรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2564 จึงมีมติอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากงวดผลการ

ด�าเนินงานไตรมาส 1/2564 ในอัตรา 1.00 บาท

ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,538 ล้านบาท เตรียมขึ้น

เครื่องหมาย XD วันที่ 25 เดือนพฤษภาคมนี้ และ

จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัท่ี 11 เดอืนมถินุายน 

2564

ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติใน

ไตรมาส 2/2564 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

จากภาพรวมเศรษฐกจิโลกท่ีค่อยๆ ฟ้ืนตวั ภาพรวม

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่างๆ ที่ปรับตัวดี

ขึ้น จะส่งผลดีต่อทิศทางของราคายางและดีมานด์

ในตลาดโลก โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายสร้างการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะท�ารายได้ในในปีนี้

ที่ระดับ 1 แสนล้านบาท เติบโตกว่า 30% จากปี 

2563 ที่มีรายได้กว่า 75,479 ล้านบาท 

STA คาดปีน้ี โกยรายได้ 1 แสนลบ. 

โต 30% / ประเมิน Q2/64 

แนวโน้มอุตฯยางธรรมชาติขยายตัวต่อเน่ือง 

หลัง Q1/64 ก�าไรว่ิงฉิว 597.6%
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TITLE อสงัหาฯทางเลอืกบนเกาะภเูกต็ มัน่ใจแนวโน้ม

ผลงานครึง่หลงัปี 64 ฟ้ืนตัว หลงัรฐังดัมาตรการ

กระตุ้นภาคการท่องเทีย่ว "ภเูกต็ แซนด์บอ็กซ์" ดงึ

ต่างชาตกิลบัมาท่องเทีย่ว-ลงทนุ ดเีดย์ 1 ก.ค.นี ้ฉดี

วัคซนีครบ ไม่ต้องกกัตวั คาดท�าให้ยอดขายอสงัหาฯ

กลบัมาคกึคกั แย้มปลายปี 64-65 เตรยีมอสังหาฯ

มลูค่า 1 หมืน่ล้านบาท รองรบัดมีานด์ พร้อมจดัโปร

แรงกระตุน้ก�าลงัซือ้  

 

นายศศพิงษ ์ป่ินแกว้ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารรว่ม บรษิทั รม่โพธ์ิ พร็อพเพ
อรต์ี ้จ�ากดั (มหาชน) (TITLE) อสังหาฯ

ทางเลอืกบนเกาะภเูกต็ เปิดเผยว่า แนวโน้มธรุกจิช่วง

ครึง่ปีหลงั 2564 สัญญานการฟ้ืนตัวของภาคการ

ท่องเทีย่วจะดขีึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากมาตรการ "ภเูกต็ 

แซนด์บอ็กซ์" คอืแผนเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่ว

ต่างชาตท่ีิฉดีวัคซีนครบโดสแล้ว ให้สามารถเดนิทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว โดย

แผนน้ีวางไว้ว่าจะเริม่ดเีดย์วันที ่1 กรกฎาคม อกีทัง้

ส�านกังานสาธารณสขุ จังหวดัภเูกต็ (สสจ.ภเูกต็) 

เปิดให้ประชาชนในพืน้ทีล่งทะเบียนรบัวคัซนีโควดิ-

19 ที่ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com เพื่อเร่งการการ

ฉดีวคัซนีให้ครอบคลมุและทันเวลาเปิดแผนรบันัก

ท่องเทีย่ว  ซึง่จะท�าให้ต่างชาติเริม่เดนิทางเข้ามาใน

ประเทศได้บ้างแล้ว ซึง่จะท�าให้บรรยากาศเริม่กลบั

มาคกึคกัอกีครัง้ 

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาลดลงเนือ่งจาก

มาตรการปิดประเทศท�าให้ ต่างชาติท่ีเป็นลูกค้า

หลักของ TITLE ไม่สามารถเข้ามาท�าธุรกรรมใน

ประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม 

และทาง TITLE เองก็ให้ความส�าคัญและตามตาม

สถานะการณ์อย่างใกล้ชิด  

 "ถ้าหากรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้าไทย

ได้ และ โครงการ "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" เป็นไปตาม

แผนที่ทางรัฐวางไว้ ก็จะช่วยเพิ่มก�าลังซื้อและยอด

การโอนของธุรกิจอสังหาฯทางเลือก ของภูเก็ต

อย่าง TITLE เนือ่งจากมลีกูค้าต่างชาตเิป็นกลุม่เป้า

หมายหลกั และท�าให้สามารถกลบัมาท�าธรุกรรมได้

อีกครั้ง" 

 นายศศิพงษ์  กล่าวต่อว่าโครงการของ TITLE ที่

รอส่งมอบจ�านวน 93 ยูนติ คดิเป็นมลูค่า 366 ล้าน

บาท ได้แก่ 1.โครงการ The TITLE หาดราไว เฟส5  

จ�านวน 78 ยูนิต  มูลค่า 324 ล้านบาท 2.โครงการ 

The TITLE  หาดในยาง เฟส1  จ�านวน 11 ยูนิต  

มูลค่า 31 ล้านบาท และ 3.โครงการ The TITLE  

หาดในยาง เฟส2  จ�านวน 3 ยูนิต  มูลค่า 11 ล้าน

บาท 

ขณะท่ีปัจจุบันมีโครงการทีร่อขายอกีกว่า  177 ยนูติ 

มูลค่า 887 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้ยอดขายกลับมา

อีกครั้งเมื่อ ต่างชาติกลับเข้ามา ท่องเที่ยวและท�า

ธุรกรรม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วม กล่าวอีกว่า โครงการ

ในอนาคตของ TITLE ที่คาดว่าจะเริ่มเปิดในปลาย

ปี 2564-2565 เพื่อรองรับการโอนกรรมสิทธิ์หาก

สถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย รวมทั้งอยู ่ระหว่าง

พิจารณาเปิดการขาย ได้แก่  The TITLE หาดใน

ยาง เฟส3 (Halo 1) มูลค่า 1,473 ล้านบาท  และ 

The TITLE หาดบางเทา เฟส1 (Mori 1) มูลค่า 

3,130 ล้านบาท  

ทั้งนี้ แผนการเปิดตัวโครงการขึ้นกับสถานะการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนมาตรการ

จากหน่วยงานภาครัฐ ในการควบคุมและการผ่อน

ปรนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อ

การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง 

TITLE ยังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลและ

ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ ในการเปิดตัว

โครงการได้อย่างเหมาะสม พร้อมจดัโปรโมชัน่ เพือ่

ดึงดูดก�าลังซื้อกลับเข้ามา ซึ่งมีมูลค่าโครงการเพื่อ

รองรับการขายกว่า 1 หมื่นล้านบาท 

TITLE ม่ันใจผลงานคร่ึงปีหลังฟื้น 

"ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" ดีเดย์ 1 ก.ค.น้ี 

เตรียมโปรเจคอสังหาฯ 1 หม่ืนลบ. รองรับดีมานด์
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บมจ.เจดบัเบิล้ยูดี อนิโฟโลจสิตกิส์ หรอื JWD เตบิโต

สวนกระแส ท�าก�าไรสุทธิไตรมาส 1/2564 ที่ 140.8 

ล้านบาท เติบโต 50.6% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน จากธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย 

ขนส่งสินค้า บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน

โลจิสติกส์ และห้องเก็บของส่วนตัว ที่ขยายตัวโดด

เด่น คาดรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต�่ากว่า 15-20% หลัง

ไตรมาส 2 เริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าควบรวม

กจิการกบั วเีอน็เอส ทรานสปอร์ต และเพิม่สดัส่วน

ถือหุ้นใน JWD Asia Logistics (Cambodia) หนุน

ผลงานทั้งปีโดดเด่น 

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธาน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน บริษัท เจ
ดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า 

ผลการด�าเนนิงานไตรมาส 1/2564 สามารถท�าสถติิ

รายได้สูงสุดใหม่ มีรายได้รวม 1,147.1 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 18.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราย

ได้รวม 966.1ล้านบาท และมีก�าไรสทุธทิัง้สิน้ 140.8 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.6% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 93.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ 

มอีตัราก�าไรสทุธทิีร่ะดับ 12.3% สงูกว่าไตรมาสแรก

ของปีก่อนที่มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ 9.7%  

ผลการด�าเนินงานที่ท�าสถิติสูงสุดใหม่ มาจาก

กลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อขยาย

การให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่าง

ครบวงจรในระดับภูมิภาค โดยธุรกิจที่เติบโตได้ดีใน

ไตรมาส 1/2564 ได้แก่ (1) ธรุกจิรบัฝากและบรหิาร

สินค้าอันตราย มีรายได้ท�าสถิติสูงสุดใหม่ที่ 135.3 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอันตรายท่ี

ผ่านเข้า-ออกท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบรุ ีเพิม่ขึน้เป็นก

ว่า 43,200 ตู้ สูงกว่าช่วงไตรมาส 1/2563 ซึ่งยัง

ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (2) ธุรกิจขนส่ง

สนิค้ามรีายได้ 130 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 21% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของบริการ

จัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าควบคุม

อณุหภูมแิบบด่วนพเิศษ บรกิารขนส่งข้ามแดนและ

บรกิารขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่ (Project Cargo) (3) 

ธุรกิจบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติ

กส์ (Logistics Infrastructure) มรีายได้ 32.3 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 156.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และ (4) ธรุกจิห้องเก็บของส่วนตวั (Self-Storage) 

มีรายได้ 12.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.5% จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน  นอกจากนีธ้รุกจิในต่างประเทศ 

เช่น Transimex ในประเทศเวียดนามมีส่วนแบ่ง

ก�าไรท่ีสูงข้ึนถึง 66% และมีการรับรู้รายได้จาก 

CSLF ผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในไต้หวันท่ีมีผล

การด�าเนินการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

JWD เผยรายได้ Q1/64 ท�านิวไฮใหม่ 

 ก�าไรแตะ 140 ล้านบาท โต 50% 

คาดQ2 เร่ิมรับรู้รายได้จาก VNS 

และ JWD Asia Logistics (Cambodia)
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นายชวนนิทร์ บัณฑติกฤษดา ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า มั่นใจว่าปีนี้จะ

เป็นปีที่ JWD สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้มี

สถานการณ์ COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ แต่ใน

ปัจจุบันการให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ของ JWD ยงัไม่ได้รบัผลกระทบและบางธรุกิจได้รบั

ผลเชิงบวกจากความต้องการจัดเก็บสินค้าที่เพิ่ม

ขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางเป้าหมายรายได้ปี 2564 

เติบโตไม่ต�่ากว่า 15-20%   

โดยนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ 

เริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าควบรวมกิจการกับ

บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จ�ากัด (VNS) ที่มี

ความเช่ียวชาญการขนส่งสินค้าแบบมิลค์รัน โดย

เฉพาะการให้บริการขนส่งชิ้นส่วนและอะไหล่ยาน

ยนต์จากผู้ผลิตไปยังโรงงานผลิตรถ โดย VNS มี

รายได้ในปีที่ผ่านมากว่า 400 ล้านบาท และก�าไร

กว่า 30 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้มีแผนขยายธุรกิจ

ให้บริการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการเพ่ิมสัดส่วนถือหุ้น

ในบริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) จาก

เดมิทีร่บัรูส่้วนแบ่งก�าไรตามสัดส่วนการลงทุน โดย

บริษัทดงักล่าวมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จาก

ปีที่ผ่านมาที่มีรายได้กว่า 200 ล้านบาท และก�าไร

สุทธิกว่า 20 ล้านบาท รวมถึงจะรับรู้ก�าไรจากการ

ให้เช่าโครงการคลังสินค้าเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร แก่

กองทรัสต์ AIMIRT เป็นระยะเวลา 30 ปี  

นอกจากน้ี ล่าสดุบรษิทัฯ ยงัได้เป็นผูใ้ห้บรกิารขนส่ง

วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในประเทศกัมพูชา และ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดส่ง

สินค้าควบคุมอุณหภูมิ บริษัทฯ มีความพร้อมให้

บริการขนส่งวัคซีนในประเทศไทย หากมกีารน�าเข้า

หรือผลิตวัคซีนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

"เรามีความมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจในปัจจุบัน ที่มี

การขยายเครือข่ายการให้บริการด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนอย่างหลากหลายและครบวงจร

ท้ังในและต่างประเทศ จะสามารถสร้างการเติบโต

อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันเรามีกระแสเงินสด

และช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย พร้อม

ขยายการลงทุนและเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท

ทีม่ศีกัยภาพ เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายรายได้แตะ 10,000 

ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า" นายชวนนิทร์ กล่าว  

JWD เผยรายได้ Q1/64 ท�านิวไฮใหม่ 

 ก�าไรแตะ 140 ล้านบาท โต 50% 

คาดQ2 เร่ิมรับรู้รายได้จาก VNS 

และ JWD Asia Logistics (Cambodia)
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นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ 
นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค 
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินอัตรา

เงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐฯ เดือน เม.ย. ปรับตัว

ขึ้น +4.2% YoY, 0.8% s.a. MoM ขยายตัว

มากกว่าที ่Consensus คาดไว้ +3.6% YoY ซึง่

มาจากการขยายตวัของราคารถมอืสองและรถ

บรรทุก (+21% YoY, +10% s.a. MOM) ในขณะ

ที่กลุ่มการใช้จ่ายเกี่ยวกับภาคบริการที่ขยาย

ตัวเด่น ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน (+10.2% YoY, 

+0.4% s.a. MoM), ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 

(7.6% YoY, +3.8% s.a. MoM) และ ค่าเข้า

ชมการแข่งขันกีฬา (+10.1% YoY, +4.7% 

s.a. MoM) ซึง่สะท้อนกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่

ดข้ึีนอย่างมนัียส�าคญัทัง้ภาคอตุสาหกรรมและ

ภาคบริการ บ่งชีภ้าวะท่ีผ่อนคลายลงเป็นอย่าง

มากจากสถานการณ์ COVID-19สร้างความกัง

วลต่อตลาดหุ้นให้มีโอกาสปรับฐาน แต่ยังไม่ใช่

ขาลงรอบใหม่ โดยอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ที่เร่ง

ตัวมากกว่าคาดอย่างมีนัยส�าคัญ น่าจะสร้าง

ความกังวลว่า Fed จะลดขนาดการท�า QE เร็ว

ขึ้น (Consensus: 4Q64) เป็นปัจจัยกดดันต่อ

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น 

Growth Stock ที่ราคาเล่นบนความคาดหวัง

ในอนาคต อย่างไรก็ตามยังประเมินว่าเงินเฟ้อ

ที่เร่งตัวรอบนี้น่าจะยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนแนวโน้ม

ของตลาด (จากขาขึ้นรอบใหญ่เป็นขาลง) 

เนื่องจาก 1) ตลาดยังรอความชัดเจนในการ

ประชุม FOMC ครั้งถัดไป วันที่ 15-16 มิ.ย. 2) 

การเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อเดือน เม.ย. เกิดข้ึน

เป็นเดือนแรก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก Pent-up 

Demand ของกิจกรรมหลังเปิดเมือง จึงยัง

ต้องรอบทพิสูจน์ว่าในช่วงถัดไปจะสามารถยืน

ระยะได้หรือไม่ (จับตาการรายงานเฟ้อ พ.ค. 

วันที่ 10 มิ.ย.) 3) สหรัฐฯยังไม่ผ่านพ้นวิกฤต 

COVID-19 อย่างสมบรูณ์แบบ สะท้อนจากการ

ใช้มาตรการกระตุน้ด้านการคลงัทีย่งัมต่ีอเนือ่ง 

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 10 พ.ค. ท่ีผ่านมา ยังมีการ

อดัฉดีเงนิ 3.5 แสนล้านเหรยีญฯ ให้แก่รฐัต่างๆ

เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ซึ่งภาคแรงงาน ถือ

เป็นอกีหนึง่ตวัแปรส�าคญัที ่Fed จะใช้พจิารณา

ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ยิ่งไปกว่านั้นการ

ถอดถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ จะเริม่จาก

หยดุมาตรการด้านการคลงัก่อนเป็นล�าดบัแรก 

ตามด้วยด้านการเงนิ (ลดขนาดการท�า QE และ

ขึ้นดอกเบี้ยตามล�าดับ)

ตลาดให้น�้าหนักปัจจัยที่ชัดเจนในระยะสั้น

มากขึ้นกว่าเดิม ส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นจากการ

เคลื่อนไหวของกระแสเงินทุน พบว่า ตลาดหัน

มาให้น�้าหนักปัจจัยที่ชัดเจนในระยะสั้น และลด

ทอนความคาดหวัง ส่ิงท่ีไม่แน่นอนในระยะยาว 

1) เกิดแรงขายหุ้น Growth Stock ที่เล่นความ

คาดหวัง และซื้อขายบน multiple สูง (เช่น 

กลุ่ม TECH) สลับเข้าซื้อหุ้น Value ที่แนวโน้ม

ระยะสั้นมีความชัดเจน (เช่น ENERG) 2) Yield 

Curve ชันขึ้น สะท้อนแรงขายพันธบัตรระยะ

ยาวและสลับเข้าซ้ือพันธบัตรระยะสัน้ ดังนัน้ จึง

ประเมินกลุ่มหุ้นที่มีความน่าสนใจ เป็นโอกาส

สะสมเมื่ออ่อนตัว

Outperform: ENERG&PETRO (IRPC, 

ESSO, PTTGC), AGRI (NER), FOOD (TU), 

INDUS&CONMAT (SAT, EPG), Logistics 

(WICE)

ต่อรองราคา: BANKING : แบงค์ใหญ่ , 

COMM : หุ้นที่โดนผลกระทบ COVID19

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินอัตราเงินเฟ้อ 

เดือน เม.ย. สหรัฐฯ พุ่งเกินคาด 

สร้างความกังวลต่อตลาดหุ้น
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ซีไอเอส มองตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับลดลงจาก

ปรากฏการณ์ Sell In May และความกังวลต่อ

มาตราการผ่อนคลายทางการเงนิจะถกูทบทวน 

หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เป็น

เพยีงปัจจัยลบระยะส้ัน คาดว่าเมด็เงนิลงทนุน่า

จะไหลกลับมาลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีน ที่

ก่อนหน้านั้นปรับตัวลดลงต�่ากว่าหุ้นเทคโนโลยี

ของสหรัฐฯ ส่วนตลาดคริปโทยังคงผันผวน 

ขณะที่ตลาดหุ้นไทย ยังรอความหวังจากวัคซีน

โควิด-19 ว่าจะถูกกระจายได้มากขึ้น

นายณพวรี ์พุกกะมาน นกัลงทนุและ
ผูก้อ่ตัง้ Creative Investment 
Space (CIS) สถาบันให้ความรู ้ด ้าน

นวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ เปิดเผยถึง

ปรากฏการณ์นักลงทุนเทขายหุน้ท�าก�าไรในช่วง

เดือนพฤษภาคม หรือ ปรากฏการณ์ Sell In May ว่า จากผลศึกษาข้อมูลดัชนีส�าคัญทั่วโลก 12 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ปี 2009 ตลาดหุ้นทั่วโลก

เผชิญแรงขายในเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มราคาลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่เป็นลบเฉลี่ยอยู่ที่ 0.23% และปรับตัวลงนา

นกว่า 8 ปี ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ให้ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ย 0.21%

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ Sell In May มีโอกาสเกิดกับตลาดหุ้นอื่นทั่วโลก โดยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสความน่าจะเป็นสูงถึง 60% ประเทศอื่น 50% และ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 33% ฯลฯ สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิด Sell In May ในตลาดหุ้นไทย คือ โดยปกติช่วงไตรมาสสองและสามของไทย จะเป็นช่วง Low 

Season ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับค่าเงินบาทมักจะอ่อนค่าเสมอในเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นฤดูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทย และมีการน�าเงินออกไปยังต่างประเทศ

"ปีนี้ ประเทศไทยยังมีการล็อกดาวน์ขึ้นในไตรมาสสอง อาจท�าให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับลดลง กดดันต่อแรงซื้อหุ้น โดยเฉพาะ

นกัลงทนุต่างชาต ินอกจากน้ีสาเหตุทีต่ลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ซึง่กระทบไปยงัตลาดหุน้ท่ัวโลกรวมถงึไทย คอืความกงัวลในเรือ่งของเงนิเฟ้อ

ที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 4.2% เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ท�าให้เกิดความกังวลว่าธนาคาร

กลางสหรัฐฯ หรือ เฟด (FED) อาจจะพิจารณากลับมาใช้มาตราการผ่อนปรนทางการเงิน อย่างเช่น การท�าคิวอี (QE) รวมถึงการปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้"

การที่แนวโน้มเงินเฟ้อเริ่มกลับมาจะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ Bond 

Yield จะปรับตัวขึ้น ท�าให้เกิดการไหลกลับของกระแสเงินลงทุนไปยังตลาดพันธบัตรรัฐบาล และจะเกิด

การเทขายหุน้ออกมา ขณะที ่P/E ของตลาดหุน้สหรฐัฯ เข้าเขตทีเ่รยีกได้ว่าแพง ประกอบกบัตลาด

หุ้นสหรัฐฯ ยังไม่เกิดการปรับฐานหนัก ๆ มานานแล้ว จึงเป็นไปได้ว่าช่วงระยะสั้นอาจจะมี

การปรับตัวลง โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ที่ผลงานอ่อนกว่าดัชนี S&P500

ซีไอเอส ชี้ ปรากฏการณ์แรงเทขายหุ้น 'Sell In May' 

จังหวะเก็บของนักลงทุนระยะกลางถึงยาว
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อย่างไรก็ตาม หากมองระยะยาวเศรษฐกิจทั่ว

โลกก�าลังฟื้นตัว และหุ้น ยังคงเป็นสินทรัพย์

การลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งในระยะสั้น หากเกิด 

Sell In May ขึน้ ถอืเป็นโอกาสในการเพิม่พอร์ต

ลงทุนในหุ้น โดยตลาดหุ้นที่น่าสนใจ คือ ตลาด

หุ้นจีน ที่มีระดับ P/E เพียงแค่ 14 เท่า นับว่า

ยังไม่แพงมาก และเป็นระดับที่สมเหตุสมผล 

เพราะคาดว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้ น่าจะโตได้ถึง 

6-8% และภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ยังจะโตได้

เฉลี่ยปีละ 5% ส่วนประเด็นที่รัฐบาลจีนเข้ามา

ควบคุมบริษัทเทคโนโลยีของจีน รวมถึงการท่ี

สหรัฐฯ ถอดบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นเป็น

เพียงแค่ปัจจัยระยะสั้นเท่านั้น

"มองว่าการปรับฐานลงของตลาดหุ้นจาก

ปัจจัย Sell In May และความกังวลเรื่องของ

เงินเฟ้อ น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน โดย

เฉพาะตลาดหุน้จนีทีเ่มด็เงินน่าจะไหลออกจาก

หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มายังหุ้นเทคโนโลยี

ของจีน แต่ในระยะยาวหุ้นเทคโนโลยี กลุ่ม Ark 

Invest ยังคงมีความน่าสนใจ เพียงแต่ระยะ

สั้นเม็ดเงินแค่เปลี่ยนทางชั่วคราว ส่วนหุ้นไทย

การปรับตัวลงมา ยังถือว่าไม่หนักมาก แสดง

ว่าตลาดหุ้นให้น�้าหนักกับการกระจายวัคซีนโค

วดิ-19 ในช่วงครึง่ปีหลงั และเศรษฐกจิท่ีฟ้ืนตวั

จากการคลายล็อกดาวน์"

อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องจับตาหลังจาก

นี้ คือ สหรัฐฯ จะมีท่าทีอย่างไรต่อมาตราการ

ผ่อนคลายทางการเงินจากเศรษฐกิจที่กลับ

มาฟื้นตัวเร็ว และการกระจายวัคซีนในสหรัฐฯ 

เดินหน้าได้รวดเร็ว ประกอบกับ เจเน็ต เยเลน 

รัฐมนตรีคลัง ผู้ท่ีตัดสินใจลดวงเงินมาตรการ

คิวอี และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ หลังวิกฤต

ซับไพร์มในปี 2009 สมัยท่ีเป็นผู้ว่าการเฟด

ในยุคน้ัน เริ่มมีความคิดเห็นว่าจะต้องมีการ

ปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายให้กลับมา

ในสภาพเดิม ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่

กดดันตลาดในช่วงที่เหลือ

หลังจากนี้

ส่วนตลาดครปิโทเคอร์เรนซ ี(Cryptocurrency) 

ยังคงผันผวน โดยเฉพาะในประเด็นท่ี อีลอน 

มัสก์ ซีอีโอ Tesla ออกมาทวีตว่า Tesla จะ

ระงับการจ่าย Bitcoin ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

โดยให้เหตผุลการใช้พลังงานของ Bitcoin สงูมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดแรงเทขาย

ในเหรียญ Bitcoin ทันที ดังนั้นนักลงทุนต้อง

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับพอร์ตได้

ทันท่วงที

นายณพวีร์ กล่าวปิดท้ายในส่วนของตลาดหุ้น

ไทยว่า ในเดอืนพฤษภาคม ทีต่ลาดหุน้ปรบัฐาน

ลงมา ถอืเป็นโอกาสให้นกัลงทนุเลือกหุ้นท่ีมผีล

ประกอบการที่ดี ทยอยสะสมรอตลาดหุ้นกลับ

ตวัมาเป็นบวกอีกครัง้ เพราะในระยะกลาง-ยาว 

ยงัเชือ่ม่ันว่า ภาครฐัน่าจะพยายามผลกัดนัเรือ่ง

วัคซีนโควิด-19 ให้ถูกกระจายได้มากขึ้น และ

ครึ่งปีหลัง คาดว่าสถานการณ์การส่งออกของ

ไทย น่าจะคลีค่ลายไปในทิศทางทีด่ขีึน้ และมอง

ว่าตลาดหุ้นไทย มีโอกาสจะปรงับตัวเชิงบวก

ล่วงหน้าได้

ซีไอเอส ชี้ ปรากฏการณ์แรงเทขายหุ้น 'Sell In May' 

จังหวะเก็บของนักลงทุนระยะกลางถึงยาว
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อินไซด์ Business
อินโดรามา เวนเจอร์ส 
มอบกล่องกระดาษใชแ้ลว้กว่า 2 ตนั

ใหแ้ก่เอสจซีพีี เพ่ือผลติเตียงสนามกระดาษ
รบัมือโรคโควิด-19

ลฟีคลีน เทคโนโลย ีจบัมอื ซินเน็คฯ 

เรง่ส่ง ซทีชั แผน่ฆา่เชือ้ไวรสัโควดิ-19 

บรเิวณจดุสมัผสัรว่มลงตลาด

“PTG” มอบน�้าดื่ม

ให้แก่โรงพยาบาลสนาม

 จ.พระนครศรีอยุธยา

“TEAMG - มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ส่งมอบ

ความช่วยเหลือถึงมือผู้เดือดร้อน พร้อมสนับสนุน

ภารกิจโรงพยาบาล ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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