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WGE  โชว์์ผลงาน Q1/65 
กำำาไรพุุ่�ง 187.66 % 

รบัร้ร้ายได้จากำ Backlog ท่� 
2,534 ลบ. ลยุประมล้งานใหม�

ไม�ตำากำว์�า 8,000 ลบ.
ดันผลงานปีน่�ก้ำาว์กำระโดด 

3
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บอรด์ SMT ลงมติทุ�มงบไม�เกิำน 150 ลบ.ลงทนุใน ธุุรกิำจเหมือง
ขุุดบติคอยน์ เฟสแรกำ 200 เครื�อง ใชเ้งินลงทนุ 40 ลบ.  พุ่รอ้ม
ประกำาศงบรว์มไตรมาสแรกำปีน่� กำำาไรโต 9.86% เหตรุายได้
จากำกำลุ�มผลิตภัณฑ์์ PCBA และ IC หนุน
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CRC มั�นใจปี 65 ผลงานโต ทะลเุป้า 15% 
หลังโควิ์ด-19 เขุ้าส้�ช�ว์งขุาลง ระบุปีน่�ทุ�มงบลงทนุ

กำว์�า 1.8-2 หมื�นลบ. เปิดศ้นยก์ำารค้าโรบนิสนัฯ 3 แห�ง 
พุ่รอ้มเปิดตัว์ธุุรกิำจร้ปแบบใหม�
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WGE  โชว์์ผลงาน Q1/65 กำำาไรพุ่่�ง 187.66% รบั
ร้�รายได้�จากำ Backlog ท่ี่� 2,534 ลบ. ลย่ประมู้ล
งานใหมู�ไมู�ต่ำำากำว์�า 8,000 ลบ.ดั้นผลงานปีน่�

กำ�าว์กำระโด้ด้ 

บมูจ.เว์ล เกำรด้ เอ็็นจิเนย่ริ�ง (WGE) โชว์์ไต่ำรมูาส 
1/2565 กำำาไรส่ที่ธิิแต่ำะ 15.19 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มู
ขึ้้�น 187.66% จากำงว์ด้เด่้ยว์กัำนปีกำ�อ็น ขึ้ณะ
ท่ี่�รายได้�รว์มูอ็ย้�ท่ี่� 515.84 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 
257.99 % ผลจากำที่ยอ็ยรบัร้�รายได้�จากำงานใน
มูอื็ (Backlog) ต่ำน่ไว์�แล�ว์กำว์�า 2,534 ล�านบาที่  
ฟากำบิ�กำบอ็ส "เกำรย่งศักัำดิ้� บวั์น่�มู" ระบ่เดิ้นหน�า
ประมู้ลงานใหมู�เต็่ำมูพุ่กัิำด้ ทัี่�งภาครัฐและเอ็กำชน 
มูล้ค�าไมู�ต่ำำากำว์�า 8,000 ล�านบาที่  มูั�นใจหนน่ผล
งานปนี่�โต่ำกำ�าว์กำระโด้ด้ 

 นายเกรีียงศ่ักดิ� บ่ิวนุ�มั่ ปีรีะธาน
กรีรีมั่การีบิริีหารี บิริีษ่ัท เวลุ เกรีด 
เอ็นจิเนียริี�ง จำาก่ด (มั่หาชน) หรีือ 
WGE เปิด้เผยว์�า ภาพุ่รว์มูผลกำารด้ำาเนนิงาน
ในงว์ด้ไต่ำรมูาส1/2565 บริษััที่ฯมู่กำำาไรส่ที่ธิิ
อ็ย้�ท่ี่� 15.19 ล�านบาที่ เพิุ่�มูข้ึ้�น 187.66% จากำ
งว์ด้เด่้ยว์กัำนปีกำ�อ็นท่ี่�ผลขึ้าด้ท่ี่นส่ที่ธิิ เที่�ากัำบ 
17.32 ล�านบาที่ ขึ้ณะท่ี่�มู่รายได้�รว์มูอ็ย้�ท่ี่�

515.84 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 257.99% 

จากำงว์ด้เด่้ยว์กัำนปีกำ�อ็นมู่รายได้�รว์มูเที่�ากัำบ 
144.09 ล�านบาที่ 

ปัจจัยท่ี่�สนับสน่นให�ผลกำารด้ำาเนินงานปรับ
ตั่ำว์ด่้ข้ึ้�น เนื�อ็งจากำบริษััที่ฯที่ยอ็ยรับร้�รายได้�
จากำงานในมืูอ็ (backlog) ซ้ึ่�งปัจจ่บันอ็ย้�ท่ี่� 
2,534 ล�านบาที่ โด้ยโครงกำารท่ี่�รับร้�รายได้�
ในช�ว์งไต่ำรมูาส1/2565 ได้�แกำ� โครงกำารชา
โต่ำว์์ อิ็นที่าว์น์ แอ็ที่ เสนาสเต่ำชั�น (ชาโต่ำว์์ 
อิ็นที่าว์น์ รัชโยธิิน พุ่ัฒนาโด้ยกำล่�มูบริษััที่ 
เจ�าพุ่ระยามูหานคร จำากัำด้ (มูหาชน) ซึ่้�งมูมู้่ลค�า
โครงกำาร 292.50 ล�านบาที่ โด้ยมู่ผ้�ว์�าจ�างเปน็ 
บริษััที่ พุ่ระยาพุ่าณิชย์ พุ่ร็อ็พุ่เพุ่อ็ร์ต่่ำ� จำากัำด้ 
ลักำษัณะงานประเภที่กำ�อ็สร�างอ็าคารพุ่ักำอ็าศััย
สง้ 8 ชั�น 2 อ็าคาร ประกำอ็บด้�ว์ย  งานโครงสร�าง 
สถาปัต่ำยกำรรมู งานระบบประกำอ็บอ็าคาร งาน
ภ้มูิสถาปัต่ำยกำรรมูและงานต่ำกำแต่ำ�งภายใน และ
มูร่ะยะเว์ลากำารกำ�อ็สร�าง 12 เดื้อ็น 

ขึ้ณะเด่้ยว์กัำนประสิที่ธิิภาพุ่ในกำารคว์บค่มู
ต่ำ�นที่่นค�าใช�จ�าย ยังคงที่ำาได้�ด่้ ส�งผลให�คว์ามู
สามูารถในกำารที่ำากำำาไรเพุ่ิ�มูข้ึ้�น โด้ยอั็ต่ำรากำำาไร
ขึ้ั�นต่ำ�นอ็ย้�ท่ี่�ระดั้บ 8.70 % 

"ภาพุ่รว์มูผลประกำอ็บกำารไต่ำรมูาส1/2565 
ถือ็ว์�าเปน็ไปต่ำามูท่ี่�คาด้กำารณ์ไว์� บรษัิัที่ฯที่ยอ็ย
รับร้�รายได้�จากำโครงกำารในมูือ็ท่ี่�มู่อ็ย้�อ็ย�างต่ำ�อ็
เนื�อ็ง แมู�ว์�าจะต่ำ�อ็งเผชิญกัำบสถานกำารณ์กำาร
แพุ่ร�ระบาด้ขึ้อ็งโควิ์ด้-19 รว์มูทัี่�ง บรษัิัที่ฯ ยงัคง
เดิ้นหน�าประมูล้งาน เพุ่ื�อ็ท่ี่�จะเพุ่ิ�มูมูล้ค�างานใน
มูอื็ให�สง้ขึ้้�น และสามูารถสร�างกำารรบัร้�รายได้�ใน
ระยะยาว์ ขึ้ณะเด่้ยว์กัำนต่ำ�อ็งด้ำาเนนิกำลย่ที่ธิโ์ด้ย
กำารคว์บค่มูต่ำ�นที่่นค�าใช�จ�ายให�มู่ประสิที่ธิิภาพุ่
มูากำท่ี่�ส่ด้ เพุ่ื�อ็รกัำษัาคว์ามูสามูารถที่ำากำำาไรไว์�ใน
ระดั้บท่ี่�ด่้ " นายเกำรย่งศักัำดิ้�  กำล�าว์ 

ประธิานกำรรมูกำารบริหารกำล�าว์อ่็กำว์�า สำาหรับ
แผนกำารด้ำาเนินธ่ิรกิำจในปี 2565 ยังมู่แนว์โน�มู
ท่ี่�ด่้ต่ำ�อ็เนื�อ็ง โด้ยมู่งานโครงกำารใหมู�ๆอ็อ็กำมูา
ให�ประมูล้จำานว์นมูากำ ซึ่้�งที่ำาให�บรษัิัที่ฯมูโ่อ็กำาส
จะประมู้ลงานได้�มูากำขึ้้�น สนับสน่นให�งานใน
มูือ็มู่มู้ลค�าเพุ่ิ�มูขึ้้�นต่ำ�อ็เนื�อ็ง ซ้ึ่�งปัจจ่บันบริษััที่ฯ
ได้�เต่ำร่ยมูคว์ามูพุ่ร�อ็มูในกำารยื�นประมู้ลงานทัี่�ง
ภาครฐั และเอ็กำชนมูล้ค�าไมู�ต่ำำากำว์�า 8,000 ล�าน
บาที่ โด้ยบรษัิัที่ฯตั่ำ�งเปา้หมูายในปน่ี�จะเพิุ่�มูยอ็ด้
งานในมูอื็รอ็รบัร้�รายได้�อ่็กำประมูาณ 2,000 ล�าน
บาที่ และจะเป็นปัจจัยท่ี่�สำาคัญในกำารผลักำดั้น
กำารเติ่ำบโต่ำได้�อ็ย�างกำ�าว์กำระโด้ด้
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CRC มูั�นใจป ี65 ผลงานโต่ำ ที่ะลเ่ป้า 15% หลัง
โควิ์ด้-19 เขึ้�าส้�ช�ว์งขึ้าลง ระบ่ปีน่�ที่่�มูงบลงที่่น
กำว์�า 1.8-2 หมูื�นลบ.เปิด้ศั้นย์กำารค�าโรบินสันฯ 
3 แห�ง พุ่ร�อ็มูเปดิ้ตั่ำว์ธ่ิรกิำจร้ปแบบใหมู�

 

 นายญนน์ โภคทร่ีพย์ ปีรีะธาน
เจ้าหน้าที�บิริีหารี บิริีษ่ัท เซ็็นทร่ีลุ 
รีีเทลุ คอร์ีปีอเรีช่�น จำาก่ด (มั่หาชน) 
หรืีอ CRC  กำล�าว์ว์�า “จากำสถานกำารณ์
ปัจจ่บันท่ี่�โควิ์ด้-19 เขึ้�าส้�ช�ว์งขึ้าลง ที่ำาให�
ประชาชนเริ�มูคลายกัำงว์ล และกำล�าท่ี่�จะกำลับมูา
ใช�ช่วิ์ต่ำแบบปกำติ่ำมูากำยิ�งขึ้้�น ประกำอ็บกัำบกำารท่ี่�
ภาครัฐอ็อ็กำนโยบายกำารเปิด้ประเที่ศัอ็ย�างเต็่ำมู
ร้ปแบบ ด้�ว์ยกำารยกำเลิกำระบบ Test & Go และ
เต่ำร่ยมูประกำาศัให�โควิ์ด้-19 เป็นโรคประจำาถิ�น 
(Endemic) ในวั์นท่ี่� 1 กำรกำฎาคมูท่ี่�จะถ้งน่� ถือ็
เป็นสัญญาณบว์กำท่ี่�เร่ยกำคืนคว์ามูเชื�อ็มูั�น และ
ที่ำาให�เศัรษัฐกิำจไที่ยกำลับมูาค้กำคักำ โด้ย เซึ่น็ที่รลั 
รเ่ที่ล จะมูส่�ว์นร�ว์มูในกำารผลักำดั้นเศัรษัฐกิำจไที่ย
ให�พุ่ลิกำฟ้� นและกำลับมูาแขึ้ง็แกำร�งยิ�งกำว์�าเดิ้มู”

“ในส�ว์นขึ้อ็งเซึ่น็ที่รลั รเ่ที่ล ธ่ิรกิำจขึ้อ็งเรามูก่ำาร
เติ่ำบโต่ำแบบ V-shape ตั่ำ�งแต่ำ�ไต่ำรมูาส 4 ขึ้อ็งปี
กำ�อ็น และยังคงโต่ำต่ำ�อ็เนื�อ็งจนถ้งไต่ำรมูาส 1 ขึ้อ็ง

ปีน่�อ็ย�างกำ�าว์กำระโด้ด้ ซึ่้�งยังมู่โมูเมูนตั่ำ�มูท่ี่�ด่้มูา
จนถ้งไต่ำรมูาสท่ี่� 2 ที่ำาให�เรามูั�นใจว์�า ภาพุ่รว์มู
กำารเติ่ำบโต่ำขึ้อ็งธ่ิรกิำจเซึ่น็ที่รลั รเ่ที่ล ในปี 2565 
จะที่ะลเ่ป้า 15% ต่ำามูท่ี่�ได้�ว์างไว์� ด้�ว์ยงบลงที่น่
กำว์�า 18,000 – 20,000 ล�านบาที่ โด้ยในปน่ี�มู่
แผนท่ี่�จะเปิด้ศั้นย์กำารค�าโรบินสัน ไลฟ์สไต่ำล์ 
ทัี่�งหมูด้ 3 แห�ง รว์มูถ้งเพุ่ิ�มูร�านค�า และเปดิ้ตั่ำว์
ธ่ิรกิำจร้ปแบบใหมู�ๆ  ที่ก่ำไต่ำรมูาส ซ้ึ่�งจะกำ�อ็ให�เกิำด้
กำารจ�างงานเพุ่ิ�มูอ่็กำหลายพุ่นัต่ำำาแหน�ง และด้�ว์ย
แรงหนน่จากำกำารเปดิ้ประเที่ศัจะยิ�งเปน็ผลด่้ต่ำ�อ็
กำารเติ่ำบโต่ำขึ้อ็งเซ็ึ่นที่รัล รเ่ที่ล มูากำขึ้้�นไปอ่็กำ โด้ย
เห็นได้�จากำในช�ว์งวั์นหย่ด้ยาว์หลายช�ว์งท่ี่�ผ�าน
มูา ยอ็ด้ขึ้ายและที่ราฟฟิกำขึ้อ็งเซ็ึ่นที่รัล ร่เที่ล 
ที่่กำกำล่�มูธ่ิรกิำจเพุ่ิ�มูขึ้้�นอ็ย�างมูากำในที่่กำช�อ็งที่าง 
ทัี่�งอ็อ็ฟไลน์ อ็อ็นไลน์ และอ็อ็มูนิแชแนล สิ�ง
น่�เป็นบที่พุ่ิส้จน์คว์ามูสำาเร็จขึ้อ็งแพุ่ลต่ำฟอ็ร์มู
อ็อ็มูนิแชแนลขึ้อ็งเซึ่็นที่รัล ร่เที่ล ท่ี่�สามูารถ
ต่ำอ็บโจที่ย์และต่ำอ็บรับล้กำค�าได้�ท่ี่กำช�อ็งที่างใน
เว์ลาเด่้ยว์กัำน โด้ยเราได้�มู่กำารปรับฐานล้กำค�า
ให�เปล่�ยนจากำช�อ็ปปิ� ง Single Channel มูาเปน็
ล้กำค�า Omnichannel ที่ำาให�ปัจจ่บันเรามู่ฐาน
ล้กำค�าท่ี่�เป็น Omni Customer หลายล�านคน 
โด้ยสร�างคว์ามูพุ่ง้พุ่อ็ใจและประสบกำารณช์�อ็ป
ปิ� งท่ี่�ด่้ท่ี่�สด่้ให�กัำบลก้ำค�า จากำน่� เซ็ึ่นที่รลั รเ่ที่ล จะ
ยังคงมู่�งมูั�นเดิ้นหน�ากำลย่ที่ธิ์หลักำ

CRC Retailligence อ็ย�างเต็่ำมูท่ี่� 

ซึ่้�งประกำอ็บด้�ว์ย

 1. Reinvent Next-Gen Omni Retail – 
ยกำระดั้บแพุ่ลต่ำฟอ็ร์มูอ็อ็มูนิแชแนลโด้ยใช�
เที่คโนโลยแ่ละดิ้จิทัี่ลใหมู� ๆ ในที่ก่ำกำล่�มูธ่ิรกิำจ

 2. Accelerate Core Leadership – เร�ง
กำารขึ้บัเคลื�อ็นและสร�างกำารเติ่ำบโต่ำในกำล่�มูธ่ิรกิำจ
หลักำ ทัี่�งในประเที่ศัและต่ำ�างประเที่ศั

 3. Build New Growth Pillars – เดิ้นหน�า
สร�างธ่ิรกิำจใหมู�ๆ ท่ี่�เป็นไปต่ำามูเที่รนด์้ขึ้อ็งโลกำ
และคว์ามูต่ำ�อ็งกำารขึ้อ็งผ้�บรโิภค

 4. Drive Partnership, Acquisition and 
Spin Off –ขึ้ยายธ่ิรกิำจภายใต่ำ�แนว์คิด้ Inclusive 
Growth สร�างคว์ามูสำาเรจ็ร�ว์มูกัำนกัำบพุ่ารท์ี่เนอ็
รเ์พุ่ื�อ็กำารเติ่ำบโต่ำอ็ย�างยั�งยนื

ทัี่�งหมูด้น่�เพุ่ื�อ็ยกำระดั้บเซึ่็นที่รัล ร่เที่ล ส้�กำาร
เปน็ค�าปล่กำแห�งอ็นาคต่ำ และกำ�าว์ขึ้้�นเปน็อั็นดั้บ
หน้�งด้�าน Omni-Centric Retailer ขึ้อ็งเอ็เช่ย 
ท่ี่�สามูารถต่ำอ็บสนอ็งที่่กำไลฟ์สไต่ำล์ และมูอ็บ
ประสบกำารณ์ท่ี่�เหนือ็กำว์�าให�ผ้�บริโภค ผ�าน 
Next-Gen Omni Retail ได้�อ็ย�างครบว์งจร” 
นายญนน ์กำล�าว์ปดิ้ที่�าย

CRCCRC ม่ั่�นใจปีี 65ม่ั่�นใจปีี 65
ผลงานโตทะลุเป้้า ผลงานโตทะลุเป้้า 15%15%

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://www.nerubber.com/
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บอ็รด์้ SMT ลงมูติ่ำที่่�มูงบไมู�เกิำน 150 ลบ. ลงที่น่
ใน ธ่ิรกิำจเหมืูอ็งข่ึ้ด้บิต่ำคอ็ยน์ เฟสแรกำ 200 
เครื�อ็ง ใช�เงินลงที่่น 40 ลบ. พุ่ร�อ็มูประกำาศั
งบรว์มูไต่ำรมูาสแรกำปนี่� กำำาไรโต่ำ 9.86% เหต่ำ่
รายได้�จากำกำล่�มูผลิต่ำภัณฑ์์ PCBA และ IC หนน่
 
 บิริีษ่ัท สตาร์ีส ไมั่โครีอิเล็ุกทรีอนิกส์ 
(ปีรีะเทศัไทย) จำาก่ด (มั่หาชน) SMT 
เปดิ้เผยว์�า ท่ี่�ประช่มูคณะกำรรมูกำารบรษัิัที่ ส
ต่ำาร์ส ไมูโครอิ็เล็กำที่รอ็นิกำส์ (ประเที่ศัไที่ย) 
จำากัำด้ (มูหาชน) ครั�งท่ี่� 2/2565 ซึ่้�งประช่มู
เมูื�อ็วั์นท่ี่� 5 พุ่ฤษัภาคมู 2565 ได้�มูมู่ติ่ำอ็นมู่ติั่ำ
ให�บริษััที่ฯ เขึ้�าลงที่่นใน ธ่ิรกิำจเหมืูอ็งข่ึ้ด้บิต่ำ
คอ็ยน์ ซึ่้�งเป็นธ่ิรกิำจใหมู�ขึ้อ็งบริษััที่ฯ มู้ลค�า
กำารลงที่น่ไมู�เกิำน 150 ล�านบาที่ โด้ยจะ จัด้ซึ่ื�อ็
เครื�อ็งข่ึ้ด้บิต่ำคอ็ยน์ในระยะแรกำจำานว์น 200 
เครื�อ็ง ว์งเงินประมูาณ 40 ล�านบาที่ บริษััที่ฯ 
ได้� จัด้เต่ำร่ยมูสถานท่ี่� ระบบไฟฟ้า ระบบ
อิ็นเต่ำอ็ร์เนต็่ำ และระบบอื็�นๆท่ี่�เก่ำ�ยว์ขึ้�อ็ง โด้ย
ใช�แหล�งเงินท่ี่นจากำกำาร ด้ำาเนินงานขึ้อ็งบริ
ษััที่ฯ ทัี่�งน่� เพุ่ื�อ็เพุ่ิ�มูโอ็กำาสสร�างรายได้�ใหมู�
ให�แกำ�บริษััที่ โด้ยคาด้ว์�าจะติ่ำด้ตั่ำ�งเครื�อ็งจักำร 
และระบบต่ำ�างๆ โด้ยที่ยอ็ยแบ�งกำารลงที่น่เป็น
หลายระยะ

คณะกำรรมูกำารบริษััที่ฯ ได้�พุ่ิจารณาอ็ย�าง
รอ็บคอ็บและระมูัด้ระวั์ง โด้ยได้�พิุ่จารณา
ขึ้�อ็ได้�เปร่ยบ ขึ้อ็งบริษััที่ฯ ท่ี่�เป็นผ้�ผลิต่ำและ
มู่คว์ามูสามูารถในกำารบำาร่งรักำษัาเครื�อ็งข่ึ้ด้
บิต่ำคอ็ยน์ได้�เอ็ง บริษััที่ฯ ได้� พุ่ิจารณาคว์ามู
เส่�ยงและมูาต่ำรกำารบริหารคว์ามูเส่�ยงท่ี่�เก่ำ�ยว์
กัำบคว์ามูผันผว์นขึ้อ็งราคา อั็ต่ำราแลกำเปล่�ยน 
และต่ำ�นที่่นท่ี่�เก่ำ�ยว์ขึ้�อ็ง รว์มูถ้งมู่มูาต่ำรกำาร
ป้อ็งกัำนกำารเขึ้�าถ้งระบบปฏิิบัติ่ำกำารสำาหรับ
กำารข่ึ้ด้บติ่ำคอ็ยน ์บรษัิัที่ฯ มูค่ว์ามูพุ่ร�อ็มูขึ้อ็ง
ระบบงานและบ่คลากำรโด้ยบริษััที่ฯ เป็นผ้�
ผลิต่ำเครื�อ็งข่ึ้ด้บติ่ำคอ็ยน ์จ้งมู ่ผ้�เช่�ยว์ชาญจำา
นว์นมูากำ

ทัี่�งน่� บริษััที่ฯ เล็งเหน็ขึ้�อ็ด่้ขึ้อ็งกำารลงที่น่เพุ่ื�อ็
ขึ้ยายฐานล้กำค�าและเพิุ่�มูรายได้� สำาหรับกำาร
ผลิต่ำเครื�อ็งข่ึ้ด้บิต่ำคอ็ยน์และเป็นกำารต่ำ�อ็ยอ็ด้
หน�ว์ยธ่ิรกิำจสำาหรับกำารข่ึ้ด้บิต่ำคอ็ยน์เพุ่ิ�มูขึ้้�น 
บริษััที่ ฯ ได้�พิุ่จารณาผลกำระที่บกำารบันท้ี่กำ
บัญช่ให�เป็นไปต่ำามูมูาต่ำรฐานกำารบัญช่ท่ี่�
เก่ำ�ยว์ขึ้�อ็งแล�ว์ 

พุ่ ร� อ็ มู กัำ น น่� บ ริ ษัั ที่  ส ต่ำ า ร์ ส  ไ มู โ ค ร
อิ็เล็กำที่รอ็นกิำส ์(ประเที่ศัไที่ย) จำากัำด้ (มูหาชน)

SMT เปดิ้เผยว์�า ขึ้อ็ช่�แจงผลกำารด้ำาเนินงาน 
ขึ้อ็ง บริษััที่ฯ และบริษััที่ย�อ็ย (“บริษััที่ฯ”) 
สำาหรบังว์ด้ประจำาไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี2555 โด้ย
บรษัิัที่ฯ มูผ่ลกำำาไรสท่ี่ธิ ิ56.92 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มู
ขึ้้�น 5.11 ล�านบาที่ หรือ็เพุ่ิ�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 9.86 
เมืู�อ็เท่ี่ยบกัำบช�ว์งเว์ลาเด่้ยว์กัำนขึ้อ็งปี 2564 
ซึ่้�ง มูผ่ลกำำาไรสท่ี่ธิ ิ51.81 ล�านบาที่ 

รายได้�จากำกำารขึ้ายสนิค�าและบรกิำาร

ในช�ว์งไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ปี 2565 บริษััที่ฯ มู่ราย
ได้�จากำกำารขึ้ายสินค�าและบริกำารจำานว์น 
590.87 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 44.73 ล�านบาที่
หรือ็เพิุ่�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 8.19 จากำช�ว์งเว์ลา
เด่้ยว์กัำนขึ้อ็งปกีำ�อ็น ทัี่�งน่� บริษััที่มูร่ายได้�เพุ่ิ�มู
ขึ้้�น จากำกำล่�มูผลิต่ำภัณฑ์์ PCBA และ IC ซึ่้�ง
เติ่ำบโต่ำ 128.60% และ 4.80% YoY ต่ำามูลำาดั้บ 
ที่�ามูกำลางสถานกำารณ์ คว์ามูไมู�แน�นอ็นจากำ
ปจัจัยภายนอ็กำ ได้�แกำ� กำารขึ้าด้แคลนวั์ต่ำถดิ่้บ 
กำารชะลอ็ตั่ำว์ที่างเศัรษัฐกิำจ กำารแพุ่ร�ระบาด้ 
ขึ้อ็ง COVID19 และสงครามูระหว์�างรัสเซึ่่ย
และย้เครน
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ต้นทุนขุายแลุะบิริีการี
 ต่ำ�นที่่นขึ้ายและบริกำาร ไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี
2565 จำานว์น 468.65 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 
23.60 ล�านบาที่ หรือ็ เพุ่ิ�มูข้ึ้�นร�อ็ยละ 5.30 
จากำช�ว์งเว์ลาเด่้ยว์กัำนขึ้อ็งปีกำ�อ็นหน�า โด้ย
ต่ำ�นที่่นเพุ่ิ�มูขึ้้�นสอ็ด้คล�อ็งกัำบอั็ต่ำรากำารเติ่ำบโต่ำ 
ขึ้อ็งรายได้�ท่ี่� เพุ่ิ�มูขึ้้�น และบริษััที่ฯ มู่กำาร
บรหิารต่ำ�นที่น่ท่ี่�มูป่ระสิที่ธิภิาพุ่

กำาไรีขุ่�นต้น
 กำำาไรขึ้ั�นต่ำ�นไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี2555 จำานว์น 
122.22 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 21.14 ล�านบาที่ 
จากำช�ว์งเว์ลา เด่้ยว์กัำนในปีกำ�อ็นหน�า หรือ็
เพุ่ิ�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 20.91 เปน็ผลมูาจากำบรษัิัที่ฯ 
รักำษัาฐานกำารเติ่ำบโต่ำขึ้อ็งยอ็ด้ขึ้าย สำาหรับ
ผลิต่ำภัณฑ์์ท่ี่�มู่ Margin ส้ง และกำารบริหาร
จัด้กำารต่ำ�นที่น่ท่ี่�สอ็ด้คล�อ็งต่ำามูผลิต่ำภัณฑ์์

ค�าใช้จ�ายในการีขุายแลุะบิริีหารี
 ค�าใช�จ�ายในกำารขึ้ายและบริหาร ไต่ำรมูาส
ท่ี่� 1 ป ี2565 ขึ้อ็งบริษััที่ฯ จำานว์น 71.12 ล�าน
บาที่ เพุ่ิ�มูข้ึ้�น 11.39 ล�านบาที่ หรือ็เพุ่ิ�มูข้ึ้�น
ร�อ็ยละ 19.06 จากำช�ว์งเว์ลาเด่้ยว์กัำนในปีกำ�อ็น

หน�า เนื�อ็งจากำบรษัิัที่มูค่�าใช�จ�ายท่ี่� สอ็ด้คล�อ็ง
กัำบรายได้�และบรกิำารท่ี่�เพุ่ิ�มูมูากำขึ้้�น

รีายได้อื�นๆ
 บรษัิัที่ฯ มู่รายได้�อื็�นๆ จำานว์น 16.26 ล�าน
บาที่ ลด้ลง 0.66 ล�านบาที่ หรือ็ลด้ลงร�อ็ยละ 
3.89 จากำ ช�ว์งเว์ลาเด่้ยว์กัำนขึ้อ็งปกีำ�อ็นหน�า

ค�าใช้จ�ายทางการีเงิน
 - ค�าใช�จ�ายที่างกำารเงินไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี
2555 จำานว์น 8.40 ล�านบาที่ เพิุ่�มูข้ึ้�นจำา
นว์น 2.21 ล�านบาที่ จากำ ช�ว์งเว์ลาเด่้ยว์กัำน
ขึ้อ็งปีกำ�อ็นหน�า หรือ็เพุ่ิ�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 35.74 
เนื�อ็งจากำภาระด้อ็กำเบ่�ยท่ี่�เพุ่ิ�มูขึ้้�นจากำกำาร
ปรับ โครงสร�างที่างกำารเงินกัำบสถาบันกำาร
เงิน

กำาไรีก�อนห่กดอกเบีิ�ย ภาษีั ค�าเสื�อมั่
รีาคา แลุะรีายการีต่ดจำาหน�าย (EBITDA)
 บริษััที่มู่กำำาไรกำ�อ็นหักำด้อ็กำเบ่�ย ภาษ่ั 
ค�าเสื� อ็มูราคา และรายกำารตั่ำด้จำาหน�าย 
(EBITDA) ไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ปี 2565 จำานว์น 

125.26 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�นจากำช�ว์งเว์ลา
เด่้ยว์กัำนขึ้อ็งปกีำ�อ็นหน�า 3.46 ล�านบาที่ หรือ็
เพุ่ิ�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 2.85

สินทร่ีพย์
 ณ ไต่ำรมูาสท่ี่�  1 ปี 2565 บริษััที่ฯ มู่
สนิที่รพัุ่ย ์2,764.65 ล�านบาที่ เพุ่ิ�มูขึ้้�น 0.64 
ล�านบาที่ หรือ็เพุ่ิ�มูขึ้้�น ร�อ็ยละ 0.02 จากำสิ�นป ี
2564

หนี�สิน
 ณ ไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี2565 บริษััที่ฯ มูห่น่�สนิ 
1,127.12 ล�านบาที่ ลด้ลง 58.18 ล�านบาที่ 
หรอื็ลด้ลงร�อ็ย ละ 4.91 จากำสิ�นป ี2564

ส�วนขุองผู้้้ถืือหุ้น
 ณ ไต่ำรมูาสท่ี่� 1 ป ี2565 ส�ว์นขึ้อ็งผ้�ถือ็ห่�น
ขึ้อ็งบริษััที่ฯ มู่จำานว์น 1,637.53 ล�านบาที่ 
เพุ่ิ�มูขึ้้�น 58.81 ล�านบาที่ หรอื็เพุ่ิ�มูขึ้้�นร�อ็ยละ 
3.73 จากำสิ�นป ี2564 เนื�อ็งมูาจากำบริษััที่ฯ มู่
ผลกำารด้ำาเนินงานและผล ประกำอ็บกำารท่ี่�ด่้ 
ส�งผลให�มูก่ำำาไรสะสมูเพุ่ิ�มูมูากำขึ้้�น
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SMTSMT ลุุยขุุดบิิตคอยน์ลุุยขุุดบิิตคอยน์
/กำำาไรโค้้งแรกำเด้้ง 9.86%/กำำาไรโค้้งแรกำเด้้ง 9.86%
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รบัร้!้! หลังจากำร้ปั้จจัยกำารประชุมเฟดไปเรย่บรอ้ยแล้ว์ 
ตลาดหุ้นไทยช�ว์งต้นภาคเช้าปรบัตัว์ขุ้�นตามตลาดหุ้น
ในภ้มิภาค แต�เริ�มเห็นกำารย�อตัว์ลงมาในช�ว์งท้ายภาค
เช้า กำ�อนจะพุ่ลิกำกำลับลงมาในแดนลบในช�ว์งบ�าย จากำ
แรงขุายทำากำำาไร โดยเฉพุ่าะในหุ้นขุนาดกำลางและเล็กำ
ท่�มอ่อกำมาอย�างต�อเนื�อง ยังคงมองกำารเก็ำงกำำาไรระยะ
สั�น เพุ่ื�อรอด้ท�าทไ่ปกำ�อนเจ้าค�ะ

ราคาหุ้นยืนพัุ่กำตัว์ในแนว์รับ BEC เปิดเผยว์�า เดือน
พุ่ฤษภาคม 2565 มาพุ่ร้อมกำระแสกำารเลือกำตั�งผ้้ว์�า
กำทม. ท่�กำำาลังโหมกำระหนำาทั�ว์กำรุง หลังจากำห�างหายไป
นานถ้ึง 9 ปี ช�อง 3 ขุอจัดคว์ามบันเทิงต้อนรบัต้อนรบั
ผ้้ว์�าฯ ท่�คนกำรุงรอคอย ลุ้นกำำาไรไตรมาส 1 โต แผนท่�
จะออกำอากำาศละครใหม�เพุ่ิ�มขุ้�นทั�ง prime time และ 
pre-prime time ช�ว์งน่�ก็ำโปรโมทกัำนอย�างต�อเนื�อง ใคร
สายละครช�อง 3 ก็ำหาจังหว์ะไว้์เจ้าค�ะ 

มาลุ้นกัำนต�อท่� AGE ราคาปรบัตัว์ขุ้�นมห่ลายฝ่่ายคาด
ว์�าเป็นกำารเขุ้ามาเก็ำงกำำาไรขุองนักำลงทุนกำ�อนท่�บรษัิทฯ 

จะม่กำารประกำาศงบกำารเงินขุองไตรมาส 
1/2565 ออกำมาเรว็์ๆน่� ซึ่้�งมก่ำารเชื�อว์�าผล
ประกำอบกำารจะออกำมาสดใสตามท่�ทางผ้้
บรหิารกำล�าว์ไว้์ช�ว์งกำ�อนหน้า หลังจากำได้
รบัอานิสงส์จากำราคาถึ�านหินท่�ปรบัตัว์ขุ้�น 
กำราฟน�าลุ้นให้ได้เก็ำงกำำาไรเจ้าค�ะ ด้ตาม
แผนเจ๊ได้เลย

เจ๊เก็ำงหุ้น

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 ***กำารลงทุนมค่ว์ามเส่�ยง ผ้้ลงทุนโปรดศก้ำษาขุ้อม้ล

กำ�อนตัดสินใจลงทุน

 ***โปรดใชวิ้์จารณญาณในกำารตัดสนิใจด้ว์ยตัว์ท�านเอง

 ***ด้กำราฟด้เทคนิคประกำอบกำารตัดสินใจนะคะ 

บางตัว์อาจซึ่ิ�งบางตัว์ไม�ซึ่ิ�งไม�หลุดแนว์รบัก็ำถืึอได้ น�าจะ

ให้ซึ่ิ�งปร้ด๊ปรา๊ดทุกำตัว์คงไม�ได้ ***ขุอให้นักำลงทุนทุกำท�าน
ประสบคว์ามสำาเรจ็ค�า

 ***ปล.สำาคัญสุดอย�าลืมว์างแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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รับรู้!!  
By : เจ๊เยเลน 
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AGE รบั 4.22-4.30

ต้าน 4.50-4.60

คัท 4.16

BEC รบั 15.10-15.20

ต้าน 15.80-16.10

คัท 14.90
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