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ไตรมาสแรกปีีน้ี้�ฟัันี้กำาไรสุทธิิ 110 ลบ. 
โต 190% เท้ยบปีีก่อนี้

ค่่ายเค่จีไอิ	ทำานาย	UBE

บทวิเค่ริาะห์์	บล.เค่จีไอิฯ	เปิดเผยว่า	เริา
ค่าดวา่กำาไริสุทธิิข่อิงิ	UBE	ใน	1Q6SF	จะ
อิย่่ที�	110	ลา้นบาท	(+190%	YoY,	-69%	
QoQ)	โดยกำาไริที�	เพิิ่�มข้่�นอิย่างิมาก	YoY	
จะเป็นเพิ่ริาะ	1)	ค่่าใช้้จ่ายดอิกเบี�ยลดลงิ	
56%	YoY	 เห์ล้อิ	 16	 ล้านบาทจากการิ	
ช้ำาริะค้่นเงิินก้่	และ	 i)	ปริิมาณยอิดข่าย
เอิทานอิลเพิ่ิ�มข้่�น	 50%	YoY	 เป็น	 35	
ล้านลิตริ	 ในข่ณะที�กำาไริที�	 ลดลงิ	QoQ	
จะเป็นเพิ่ริาะกำาไริจากธุิริกิจเอิทานอิล
ลดลงิ	 โดยเริาค่าดว่าปริิมาณยอิดข่าย
เอิทานอิลข่อิงิ	UBE	จะลดลงิ	20%	QoQ	
เห์ล้อิ	35	 ล้านลิตริ	 เน้�อิงิจากล่กค้่าซ้�อิ
น้อิยลงิ

ในข่ณะที�ค่าดว่าอัิตริากำาไริขั่�นต้น	 ข่อิงิ	
เอิทานอิลจะลดลงิ	QoQ	เน้�อิงิจากต้นทุ
นมันสำาปะห์ลังิเพิิ่�มข้่�นห์ลังิจากอุิปสงิค์่
มันสำาปะห์ลังิในจีน	 เพิิ่�มข้่�น	 แต่อิย่างิไริ
ก็ตาม	 เริาค่าดว่ากำาไริจากธิุริกิจแป้งิ	
starch	และ	flour	จะเพิิ่�มข้่�น	QoQ	ใน	
1Q6SF	 เน้�อิงิจากเริาค่าดว่าอัิตริากำา
ไริขั่�นต้นข่อิงิธุิริกิจนี�จะเพิิ่�มข้่�นจากการิ
ข้่�นริาค่าข่ายห์ลังิจากที�ริาค่าธัิญพ้ิ่ช้
ใน	 ตลาดโลกส่งิข้่�นใน	 1Q65	 แม้ว่า
ปริิมาณยอิดข่ายแป้งิ	 starch	 และ	
flour	ข่อิงิ	UBE	จะลดลงิถ้ึงิ	36%	QoQ	
เห์ล้อิ	30,600	ตัน	โดยส่วนให์ญ่มาจาก	

native	 starch	 (17,500	 ตัน	 ลดลงิ	
529%	QoQ)	ซ้�งิมี	margin	ต่ำากว่า	แป้งิ	
organic	starch	(10,3000	ตัน	ลดลงิ	
8%	QoQ)	และ	flour	&	syrup	(28,000	
ตัน	เพิิ่�มข้่�น	545%	QoQ)

ปรัิบลดปริะมาณการิกำาไริปี	2565/66F	
ลงิ	 99%	 17%	 เริาปรัิบลดปริะมาณกา
ริกำาไริสุทธิิปี	 2565F	 ลงิ	 99%	 เห์ล้อิ	
497	 ล้านบาท	 และปี	 2566F	 ลงิ	 7%	
เห์ล้อิ	613	 ล้านบาท	 เน้�อิงิจากเริาปรัิบ
ลค่สมมติฐานอัิตริากำาไริขั่�นต้นข่อิงิ
ธุิริกิจเอิทานอิล	 (ไม่ริวมค่่าเส้�อิมริาค่า)	
ลงิ	 จากเดิมที�	 299%	 เห์ล้อิ	 289%	
เพ้ิ่�อิสะท้อินถ้ึงิอุิปสงิค์่มันสำาปะห์ลังิที�
แข็่งิแกร่ิงิข้่�นในจีน	ซ้�งิทำาให้์ต้นทุน	วัตถุึ
ดิบมันสำาปะห์ลังิข่อิงิธุิริกิจเอิทานอิล
แพิ่งิข่้�น	ในข่ณะเดยีวกันเริายงัิค่าดวา่กำา
ไริสุทธิิข่อิงิ	UBE	จะ	เพิิ่�มข้่�น	55%	YoY	
ในปี	2565F	เน้�อิงิจากสอิงิผลิตภััณฑ์์ที�
มี	margin	ส่งิค้่อิ	organic	starch	และ	
flour	&	Syrup	โดยเริาค่าดว่าปริิมาณ
ยอิดข่ายแป้งิ	organic	starch	จะเพิิ่�ม
ข้่�น	25%	YoY	เป็น	53,000	ตัน	จากการิ	
ฟ้ื้�นตัวข่อิงิยอิดข่ายในปริะเทศตะวันตก

ในข่ณะที�ค่าดว่าปริิมาณยอิดข่ายแป้งิ	
flour	&	Syrup	จะเพิิ่�มข้่�น	360%	YoY	

เป็น	13,	000	ตัน	เน้�อิงิจากเพิิ่�งิเริิ�มผลิต
แป้งิ	flour	ในช่้วงิกลางิปี	2564

Valuation	&	Action	เริาปรัิบลดริาค่า
เป้าห์มายปี	2565	เห์ล้อิ	2.90	บาท	จาก
เดิม	3.20	บาท	โดยอิิงิจาก	PE	ที�	23.0x	
เพ้ิ่�อิสะท้อินถ้ึงิ	 การิปรัิบลดปริะมาณ
การิกำาไริลงิ	 แต่อิย่างิไริก็ตาม	 เริายังิ
ค่งิค่ำาแนะนำาซ้�อิ	 เพิ่ริาะเริาค่าดว่าผลกา
ริดำาเนินงิาน	 จะดีข้่�นอิย่างิมีนัยสำาคั่ญ
ใน	 2H6SF	 จากปริิมาณยอิดข่ายแป้งิ	
organic	 starch	 และ	 four	&	 syrup	
ส่งิข้่�น

Risks	ค่วามผันผวนข่อิงิ	margin	และ
ปริิมาณยอิดข่ายเอิทานอิล,	แป้งิ	starch	
และแป้งิ	flour	ริวมถ้ึงิกริณีพิิ่พิ่าท	ทางิ
กฎห์มายที�ศาลปกค่ริอิงิ	 และการิปิด
ซ่อิมบำารุิงิโริงิงิานตามแผนนาน	 14	 วัน
ใน	2Q65F
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Home Sweet Home Survive เวอร์ช่ั่�นี้ใหม่ 
พร้อมเตร้ยมเปิีดเซิิร์ฟัเวอร์ เพ่�อขยายฐานี้
กลุ่มผู้้้เล่นี้เกมในี้แถบอเมริกาใต้ภายในี้ปีีน้ี้�

YGG	ลุยปล่อิย

อิิ�กดริาซิล	กรุิ�ป	เดินห์น้าปล่อิยเวอิร์ิชั้�นอัิพิ่เกริดให์ม่	Home	
Sweet	Home	Survive	OBT2	ห์วงัิเพิ่ิ�มค่วามแปลกให์ม-่ต้�น
เต้น-สนกุสนาน	ตริงิกับค่วามตอ้ิงิการิข่อิงิผ้่เล่นมากข่้�น	มั�นใจ
ได้รัิบการิตอิบรัิบจากทั�วโลก	โดยเฉพิ่าะตลาดเกมข่นาดให์ญ่	
อิเมริิกา-จีน	พิ่ร้ิอิมเตรีิยมเปิดเซิร์ิฟื้เวอิร์ิ	เพ้ิ่�อิข่ยายฐานกลุ่ม
ผ้่เล่นเกมในแถึบอิเมริิกาใต้ภัายในปีนี�

นายศรุิต	 ทับลอิย	ปริะธิานกริริมการิฝ่่ายปฏิิบัติการิ	
บริิษััท	อิิ�กดริาซิล	กรุิ�ป	จำากัด	(มห์าช้น)	ห์ร้ิอิ	YGG	เปิด
เผยว่า	ห์ลังิจากบริิษััทได้เปิดตัวเกม	Home	Sweet	Home	
Survive	มาแล้วกว่า	1	ปี	ทีมพัิ่ฒนาเกมข่อิงิบริิษััท	ได้รีิเสิร์ิช้
ข้่อิม่ลจากการิเล่นเกมข่อิงิผ้่เล่นมาพัิ่ฒนา	เพ้ิ่�อิอัิพิ่เกริดเกม
ค่รัิ�งิให์ญ่	โดยล่าสุดบริิษััทได้มีการิปล่อิยเกม	Home	Sweet	
Home	Survive	 เวอิร์ิชั้�นอัิพิ่เกริดให์ม่	 ไปแล้วเม้�อิวานนี�	 (5	
พิ่.ค่.65)

สำาห์รัิบเกม	Home	Sweet	Home	Survive	OBT2	(open	
bata	2)	จะมีค่วามแปลกให์ม่	และห์ลากห์ลาย	ทั�งิร่ิปแบบ	ตัว
ละค่ริ	กริาฟื้ฟื้ิก	 ซ้�งิทำาให์้เกมมีค่วามสวยงิาม	ค่วามต้�นเต้น	
สนุกสนาน	 ตริงิกับค่วามต้อิงิการิข่อิงิผ้่เล่นมากข้่�น	 ข่ณะ
เดียวกันทีมงิานข่อิงิบริิษััท	 ยังิมีการิรีิเสิร์ิช้	 ข้่อิม่ลข่อิงิผ้่เล่น
เพ้ิ่�อินำาไปปรัิบปรุิงิพัิ่ฒนาให้์ตริงิกับค่วามต้อิงิการิข่อิงิผ้่เล่น
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ

“การิอัิพิ่เกริดค่รัิ�งินี�ทีมงิานได้ใช้้เวลากับการิรีิเสิร์ิช้นานพิ่อิ
สมค่วริ	เพ้ิ่�อิต้อิงิการิให้์เกมพัิ่ฒนาได้ตริงิใจผ้่เล่นที�สุด	ที�ผ่าน
มาได้รัิบค่วามสนใจจากผ้่เล่นในริะดับที�เริาพิ่อิใจมากอิย่่แล้ว	

Home	Sweet	Home	Survive	เปิดตัวมา	1	ปี	ทีมงิานมีการิ
ปรัิบปรุิงิอัิพิ่เดทไปแล้ว	 ถ้ึงิ	 46	ค่รัิ�งิ	 ถ้ึอิว่าเยอิะมาก	ทำาให้์
เห็์นถ้ึงิค่วามตั�งิใจและใส่ใจข่อิงิทีมงิาน	ตอินนี�เกมยังิไม่เสร็ิจ
สมบ่ริณ์	แค่่	50%	ข่อิงิสิ�งิที�ตั�งิใจว่าจะพัิ่ฒนาใส่เข้่าไปในเกม
ทั�งิห์มด	 เป็นการิให้์เล่นไปด้วยพัิ่ฒนาไปด้วย	 จนกว่าจะเป็น
เกมที�สมบ่ริณ์ที�สุด	”	นายศรุิตกล่าว

นายศริุต	 กล่าวอิย่างิมั�นใจว่า	 เกม	Home	Sweet	Home	
Survive	เวอิริ์ช้ั�นอิัพิ่เกริดให์ม่	จะได้ริับค่วามสนใจจากผ่้เล่น
เกมมากกว่าเดิมอิย่างิแน่นอิน	 จากที�ผ่านมาถ้ึอิว่าเป็นเกมที�
ได้ริับค่วามสนใจอิย่างิล้นห์ลามจากผ่้เล่นทั�วโลก	กลุ่มผ่้เล่น
ที�มีค่วามสนใจเป็นพิ่ิเศษัมีจากทั�งิในปริะเทศ	ริวมทั�งิ	อิเมริิกา	
และจีน	ซ้�งิทั�งิ	2	ปริะเทศนี�	ถึ้อิเป็นตลาดเกมที�ข่นาดให์ญ่มาก	
และภัายในปีนี�บริิษััท	 จะมีการิเปิดเซิริ์ฟื้เวอิริ์	 เพิ่้�อิข่ยายฐาน
ไปยงัิกลุม่ผ้่เล่นเกมในแถึบอิเมริกิาใต้ตามที�มกีริะแสเริยีกร้ิอิงิ
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กำาไรร่วง 15.4% เหตุแบกค่่าใช้ั่จ่่ายท้�เกิดข้�นี้
จ่ากการเปิีดสาขาใหม่ แม้รายได้จ่ากการขาย

และค่่าบริการโต

DOHOME	เผยงิบริวม	Q1/65

บริิษััท	ด่โฮม	จำากัด	(มห์าช้น)	DOHOME	เปิดเผยว่า	ผล
ปริะกอิบการิสำาห์รัิบไตริมาส	1	ปี	2565	กลุ่มบริิษััทฯ	มีริายได้
ริวมในไตริมาส	1	ปี	2565	เท่ากับ	8,359.90	ลา้นบาท	เพิิ่�มข้่�น
ร้ิอิยละ	36.3	จากไตริมาส	1	ปี	2564	และ	มีกำาไริสุทธิิ	เท่ากับ	
459.53	ล้านบาท	ห์ร้ิอิคิ่ดเป็นอัิตริากำาไริสุทธิิร้ิอิยละ	5.5	ลด
ลงิริอ้ิยละ	15.4	เม้�อิเทยีบกับกำาไริ	ข่อิงิไตริมาส	1	ปี	2564	ซ้�งิ
เท่ากับ	543.15	ล้านบาท	ห์ร้ิอิคิ่ดเป็นอัิตริากำาไริสุทธิิร้ิอิยละ	
8.9	โดยมีสาเห์ตุห์ลักมาจากปัจจัย	ดังิต่อิไปนี�	

1.	ริายได้ริวม	เท่ากับ	8,359.90	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	2,227.87	
ล้านบาท	ห์ร้ิอิ	ร้ิอิยละ	36.3	จากไตริมาส	1	ปี	2564	โดยมี	
ริายละเอีิยดดังินี�

"	ริายได้จากการิข่ายและค่่าบริิการิเท่ากับ	8,317.85	ล้านบาท	
เพิิ่�มข้่�น	2,207.90	ล้านบาท	ห์ร้ิอิ	ร้ิอิยละ36.1	จากไตริมาส	1	
ปี	2564	โดยมีสาเห์ตุห์ลักมาจากการิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิริายได้จาก
สาข่าเดิมร้ิอิยละ	25.1	และ	การิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิริายได้จากสาข่า
ให์ม่	ริายได้อ้ิ�นเท่ากับ	42.06	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	19.97	ล้านบาท	
ห์ร้ิอิ	ร้ิอิยละ	90.4	จากไตริมาส	1	ปี	2564	โดย	มีสาเห์ตุห์ลัก
มาจากการิการิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิเงิินสนับสนุนจากเจ้าข่อิงิสินค้่าผ้่
จัดจำาห์น่ายและการิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิ	ริายได้ค่่าเช่้าพ้ิ่�นที�

2.	กำาไริขั่�นต้น	เท่ากับ	1,464.95	ล้านบาท	ห์ร้ิอิคิ่ดเป็นอัิตริา
กำาไริขั่�นต้นร้ิอิยละ	17.6	ลดลงิเม้�อิเทียบกับอัิตริากำาไริขั่�นต้น
ข่อิงิไตริมาส	1	ปี	2564	ที�ร้ิอิยละ	21.7	โดยมีสาเห์ตุห์ลักมา
จากการิเปลี�ยนแปลงิส่วนผสมข่อิงิกลุ่มสินค้่าและการิลดลงิ
ข่อิงิอัิตริากำาไริขั่�นต้นข่อิงิกลุ่มก่อิสร้ิางิ

3.	ค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายและบริิห์าริ	เท่ากับ	874.33	ล้านบาท	
เพิิ่�มข้่�น	268.43	ล้านบาท	ห์ร้ิอิร้ิอิยละ	44.3	จากไตริมาส	1	
ปี	 2564	 โดยมีสาเห์ตุห์ลักมาจากการิเพิิ่�มข้่�นข่อิงิค่่าใช้้จ่าย
ที�เกิดข้่�นจากการิเปิดสาข่าให์ม่	 เช่้น	 ค่่าใช้้จ่าย	พิ่นักงิาน	 ค่่า
เส้�อิมริาค่าทรัิพิ่ย์สิน	ค่่าสาธิาริณ่ปโภัค่	เป็นต้น	และการิเพิิ่�ม
ข้่�นข่อิงิค่่าค่อิมมิช้ชั้�นและค่่าจัดส่งิสินค้่า	 ให้์กับล่กค้่า	 ซ้�งิ
สอิดค่ล้อิงิกับริายได้ที�เพิิ่�มมากข่้�น	 ริวมถึ้งิการิเพิ่ิ�มข้่�นข่อิงิ
ค่่าใช้้จ่ายพิ่นักงิานฝ่่ายบริิห์าริที�เพิิ่�มข้่�น	 เน้�อิงิจากการิริับ
พิ่นักงิานในส่วนข่อิงิสำานักงิานให์ญ่เพ้ิ่�อิริอิงิรัิบการิเติบโต
ข่อิงิกลุ่มบริิษััทฯ

4.	ต้นทุนทางิการิเงิิน	เท่ากับ	67.39	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	3.87	ล้าน
บาท	ห์ร้ิอิร้ิอิยละ	6.1	จากไตริมาส	1	ปี	2564	ซ้�งิเปลี�ยนแปลงิ
สอิดค่ล้อิงิกับยอิดภัาริะเงิินก้่ที�เพิิ่�มข้่�น

5.	ค่่าใช้้จา่ยภัาษีัเงิินได้เท่ากับ	459.53	ล้านบาท	ลดลงิ	83.62	
ล้านบาท	ห์ร้ิอิร้ิอิยละ	15.4	จากไตริมาส	1	ปี	2564	ซ้�งิสอิด
ค่ล้อิงิกับกำาไริก่อินภัาษีัเงิินได้ข่อิงิกลุ่มบริิษััทฯ	ที�ลดลงิ
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กำาไรลด 18.11% เหตุค่่าใช้ั่จ่่าย
ในี้การขายและค่่าใช้ั่จ่่ายในี้การบริหาร

จ่ากการเปิีดสาขาใหม่เพิ�มข้�นี้

SPVI	แจงิงิบริวม	Q1/65

บริิษััท	เอิส	พีิ่	วี	ไอิ	จำากัด	(มห์าช้น)	SPVI	เปิดเผย
ว่า	 ริายได้จากการิข่ายและบริิการิ	ณ	 สิ�นไตริมาส	 1/2565	
บริิษััทฯ	มีสาข่าที�เปิดให้์บริิการิจำานวน	69	สาข่า	(31	ธัินวาค่ม	
2564:	66	สาข่า)	ปริะกอิบด้วยiStudio	4	สาข่า	,	iCenter	7	
สาข่า	,	iBeat	5	สาข่า	,	Astore	5	สาข่า	,	UStore	20	สาข่า	
,Mobi	4	สาข่า	,	AIS	Shop	by	Partner	23	สาข่า	,	iSolution	
1	สาข่า

ริายได้จากการิข่ายและการิบริิการิสำาห์รัิบไตริมาส	 1/2565	
มีจำานวน	 1,243.69	 ล้านบาท	ลดลงิจากงิวดเดียวกันข่อิงิปี
ก่อินจำานวน	133.98	ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	9.72	เน้�อิงิจาก
สินค้่าปริะเภัท	 iPad	 ได้รัิบผลกริะทบจากปัญห์า	Supply	 ที�
ข่าดแค่ลน	ทำาให้์ยอิดข่ายในกลุ่มสินค้่า	iPad	ลดลงิ	แม้จะยังิ
มีค่วามต้อิงิการิสินค้่าจากผ้่บริิโภัค่อิย่่ก็ตาม	อิย่างิไริก็ตาม	
ตั�งิแต่ปลายไตริมาส	1/2565	สถึานกการิณ์เริิ�มดีข้่�น	และเริิ�ม
มีสินค้่าทยอิยเข้่ามา

กำาไริขั่�นต้น	สำาห์รัิบไตริมาส	1/2565	มีจำานวน	131.99	ล้าน
บาท	ลดลงิจากงิวดเดยีวกันข่อิงิปก่ีอินจำานวน	2.82	ลา้นบาท	
คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	 2.09	 โดยอัิตริากำาไริขั่�นต้นสำาห์รัิบไตริมาส	
1/2565	เท่ากับร้ิอิยละ	10.61	เม้�อิเทียบกับไตริมาสเดียวกัน
ปี	2564	เท่ากับร้ิอิยละ	9.79	สาเห์ตุที�อัิตริากำาไริขั่�นต้น	เพิิ่�ม
ข้่�น	 เน้�อิงิจากการิบริิห์าริจัดการิต้นทุนข่ายที�มีปริะสิทธิิภัาพิ่	
และเพิิ่�มสัดส่วนการิข่ายสินค้่ากลุ่ม	Non-Apple	ที�มีอัิตริากำ
าไริขั่�นต้นค่่อินข้่างิส่งิ

ค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายและบริิห์าริสำาห์ริบัไตริมาส	1/2565	มจีำา
นวน	108.18	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�นจากงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อินจำา
นวน	8.50	ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	8.53	โดยอัิตริาส่วนข่อิงิ
ค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายและบริิห์าริเม้�อิเทียบกับริายได้ริวมเท่ากับ
ร้ิอิยละ	 8.61	 เม้�อิเทียบกับไตริมาสเดียวกันปี	 2564	 เท่ากับ
ร้ิอิยละ	7.18	สาเห์ตุที�อัิตริาส่วนข่อิงิค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายและ
บริิห์าริเพิิ่�มข้่�น	เน้�อิงิจากมีค่่าใช้้จ่ายเพ้ิ่�อิส่งิเสริิมการิข่ายและ
จัดจำาห์น่ายเพิิ่�มข้่�น	ริวม	ถ้ึงิค่่าเช่้าและค่่าบริิห์าริจัดการิพ้ิ่�นที�
เพิิ่�มข้่�นจากการิเปิดสาข่า

กำาไริสุทธิิสำาห์รัิบไตริมาส	1/2565	มีจำานวน	27.70	ล้านบาท	
ลดลงิจากงิวดเดียวกันข่อิงิปีก่อินจำานวน	6.13	ล้านบาท	คิ่ด
เป็นลดลงิร้ิอิยละ	 18.11	 โดยอิัตริากำาไริสุทธิิสำาห์รัิบไตริมาส	
1/2565	 เท่ากับร้ิอิยละ	 2.20	 เม้�อิเทียบกับไตริมาสเดียวกัน
ปี	2564	เท่ากับร้ิอิยละ	2.44	สาเห์ตุที�อัิตริากำาไริ	สุทธิิลดลงิ	
เน้�อิงิจากบริิษััทฯ	 มีค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายและค่่าใช้้จ่ายในการิ
บริิห์าริจากการิเปิดสาข่าให์ม่เพิิ่�มข้่�น
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พลิกขาดทุนี้สุทธิิ 0.85 ลบ.  
หล่งรายได้ลด - ต้นี้ทุนี้ว่ตถุดิบหล่กปีร่บส้งข้�นี้ 

เผู้ชิั่ญภาวะตลาดหดต่ว

STC	เผยไตริมาส	1/65

นางิสาวอิมลวริริณ	ชั้ยตริะก่ลทอิงิ	ผ้่อิำานวยการิ
ฝ่่ายบัญชี้และการิเงิิน	บริิษััท	เอิสทีซี	ค่อินกรีิต
โปริดัค่ท์	จำากัด	 (มห์าช้น)	STC	 เปิดเผยว่า	ผลการิ
ดำาเนินงิานสำาห์รัิบผลปริะกอิบการิสิ�นสุดวันที�31	 มีนาค่ม	
2565	มีริายละเอีิยดดังินี�

1.	 ในไตริมาส	 1ปี	 2565	บริิษััทฯ	 มีริายได้จากการิข่ายและ
ให้์บริิการิจำานวน	99.86	ล้านบาท	ลดลงิ	2.13	ล้านบาท	คิ่ด
เป็นร้ิอิยละ	 2.09	 เม้�อิเทียบกับช่้วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	 ส้บ
เน้�อิงิจากสภัาวะตลาดทีมีการิแข่่งิขั่นส่งิข้่�น	ริวมถ้ึงิโค่ริงิการิ
ทั�งิภัาค่รัิฐและเอิกช้นห์ลายโค่ริงิการิข่ยายริะยะเวลาการิ
ก่อิสร้ิางิ	 ทั�งินี�บริิษััทยังิค่งิพิ่ยายามรัิกษัาฐานล่กค้่าเดิม	 และ
เพิิ่�มกลุ่มล่กค้่าริายให์ม่เพ้ิ่�อิให้์มีค่วามห์ลากห์ลายและรัิกษัา
ริะดับริายได้ให้์อิย่่ในอัิตริาค่งิที�

2.	ในไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯ	มีกำาไริขั่�นต้นจำานวน	25.65	
ล้านบาท	 คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	25.69	ข่อิงิริายได้จากการิข่ายและ
บริิการิ	 ซ้�งิลดลงิ	4.44	 ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	14.76	 เม้�อิ
เทียบกับปีก่อินห์น้า	 ส้บเน้�อิงิจากต้นทุนวัตถุึดิบห์ลักเช่้น
ป่นซีเมนต์	เห์ล็ก	ทริาย	ที�ปรัิบริาค่าส่งิข้่�นจากการิปรัิบตัวข่อิงิ
ริาค่านำ�ามันในช่้วงิต้นปีทีผ่านมา	 ริวมถ้ึงิสภัาวะการิแข่่งิขั่น
ทางิการิตลาดที�ส่งิข้่�น	 จ้งิส่งิผลให้์บริิษััทสามาริถึทำากำาไริขั่�น
ต้นได้ในอัิตริาที�ลดลงิ

3.	ในไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯ	มีค่่าใช้้จ่ายในการิข่ายลดลงิ	
0.34	ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	2.23	และค่่าใช้้จ่ายในการิบริิห์าริ
เพิิ่�มข้่�น	0.06	ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	0.45	เม้�อิเทียบกับช่้วงิ
เดียวกันข่อิงิปีก่อินห์น้า

4.	ในไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯ	มค่ี่าใช้้จ่ายทางิการิเงิินลดลงิ	
0.19	ลา้นบาท	ค่ดิเป็นร้ิอิยละ	19.48	เม้�อิเทยีบกับช่้วงิเดียวกัน
ข่อิงิปีก่อิน

โดยสรุิป	ในไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯ	มีข่าดทุนสุทธิิ	0.85	
ล้านบาท	ลดลงิ	2.79	ล้านบาท	คิ่ดเป็นร้ิอิยละ	143.44	เม้�อิ
เทียบกับช่้วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อินที�มีกำาไริสุทธิิ	1.95	ล้านบาท	
เน้�อิงิจากบริิษััทฯ	 มีริายได้ที�ลดลงิ	 ในข่ณะที�ต้นทุนวัตถุึดิบ
ห์ลักได้มีการิปรัิบตัวส่งิข้่�น	 สภัาวะตลาดห์ดตัวทำาให้์เกิดการิ
แข่่งิขั่นทางิด้านริาค่าที�รุินแริงิทำาให้์บริิษััทสามาริถึทำากำาไริขั่�น
ต้นได้ลดลงิ
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รอการค่ลาย lock down 
ของปีระเทศจ้่นี้,ค่งเป้ีา 10 บ.

โห์ริหุ้์น	กริะซิบได้เวลา

สะสมหุ้์น	NER

บทวิเค่ริาะห์์	บล.เค่ทีบีเอิสที	เปิดเผยว่า	เริาค่งิค่ำาแนะนำา	“ซ้�อิ”	NER	และค่งิริาค่าเป้าห์มายที�	10.00	
บาท	อิิงิ	2022E	PER	8.0x	(+0.75SD	above	5-yr	average	PER)	โดยเริาค่าดว่าบริิษััทจะริายงิานกำาไริสุทธิิใน	1Q22E	อิย่่
ที�	438	ล้านบาท	(+20%	YoY,	-27%	QoQ)	ยังิค่งิเดินห์น้าเติบโต	YoY	ได้ต่อิเน้�อิงิจากปริิมาณข่ายและริาค่าที�ส่งิข้่�น	ข่ณะที�	
ลดลงิ	QoQ	จาก	seasonal	และ	ฐานส่งิข่อิงิ	4q21	บนสมมติฐาน	1)	ปริิมาณข่ายอิย่่ที�	95,000	ตัน	(+	6%	YoY,	-11%	QoQ,	
2)ริาค่าข่ายเฉลี�ยอิย่่ที�	57	บาท/กก.	(+3.8%	YoY,	+2.0%	QoQ)	และ	gross	margin	อิย่่ที�	13%	ปัจจุบันบริิษััทอิย่่ริะห์ว่างิ
ติดตั�งิเค่ร้ิ�อิงิจักริแผ่นป่นอินวัว	และค่าดว่าจะแล้วเสร็ิจใน	2Q22E

เริาค่งิปริะมาณการิกำาไริสุทธิิปี	2022E/23E	ข่อิงิ	NER	อิย่่ที�	2,216	ล้านบาท	(+20%	YoY)	และ	2,669	ล้านบาท	(+21%	
YoY)	จากสมมติฐาน	1)	gross	margin	2022E23E	จะอิย่่ที�	12.6%	และ	12.9%	2)ริาค่าข่าย	เฉลี�ยปี	2022E/23E	ข่้�นเป็น	
55.0	บาท/กก.	3)ปริิมาณข่ายยางิธิริริมช้าติปี	2022E/23E	อิย่่ที�	500,000	ตัน	และ	550,000	ตัน	โดยปริะมาณการิเริา
มี	upside	จากแนวโน้มปริิมาณข่ายยางิและริาค่าข่ายที�	มากกว่าค่าด

ริาค่าห์ุ้น	underperform	SET	-6%	และ	9%	ในช้่วงิ	1	และ	3	เด้อินที�ผ่านมา	จากผลกริะทบข่อิงิ	lock	down	ในปริะเทศจีน	
ส่งิผลให์้ริาค่ายางิปริับตัวลงิ

อิย่างิไริก็ตามเริามอิงิว่าเป็นจังิห์วะ	“เข่้าซ้�อิสะสม”	NER	เพิ่้�อิริอิการิค่ลาย	lock	down	ข่อิงิปริะเทศจีน	และส่งิผลให์้ริาค่า
ยางิกลับมาย้นส่งิอิีกค่ริั�งิ	 อิีกทั�งิในช้่วงิ	 2022E	บริิษััทจะเริิ�มริับริ่้ริายได้จากธิุริกิจแผ่นป่นอินวัวเข่้ามาอิย่างิมีนัยยะ	 ซ้�งิเป็น	
growth	story	ใน	ริะยะยาวข่อิงิบริิษััท	เน้�อิงิจากเป็นธิุริกิจที�มีมาริ์จิ�นส่งิ	และมีค่วามต้อิงิการิในตลาดส่งิ

ปัจจุบัน	NER	เทริดอิย่่ที�	PER	2022E	เพิ่ียงิ	5.3	เท่า	ต่ำากว่าค่่าเฉลี�ย	5	ปีย้อินห์ลังิที�	6.3	เท่า
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ตลท.เผย	ณ	สิ�นเด้อินเม.ย.65	SET	Index	
ปิดที�	1,667.44	จุด	ปรัิบลดลงิ	1.6%	จากเด้อินก่อินห์น้า

เดืือนเมษายน 2565 ตลาดืหลักทรััพย์
ไทยได้ืรัับผลกรัะทบจากหลายปััจจัย อาทิ 
กองทุนการัเงินรัะหว่่างปัรัะเทศ (IMF) 
ลดืปัรัะมาณการัเติบโตเศรัษฐกิจโลกในปีั 
2565 จากท่�ปัรัะกาศในครัาว่ก่อนหน้า ผล
จากสงครัามรััสเซ่ีย-ยูเครันทำาให้รัาคา
สินค้าโภคภัณฑ์์ต่างๆ ปัรัับตัว่สูงข้ึ้�นมาก
โดืยเฉพาะรัาคาพลังงานและอาหารัท่�
คาดืว่่าจะยังอยู่ในรัะดืับสูงจนถึ้งปีั 2566 
นอกจากน่� การัปัรัะกาศ Lockdown อย่าง
เข้ึ้มงว่ดืในจ่นตามนโยบาย Zero COVID 
Policy ทำาให้ผู้ลงทุนกังว่ลเศรัษฐกิจจ่น
ชะลอตัว่ และเป็ันการัซีำ�าเติมปััญหาห่ว่งโซ่ี
อุปัทานโลก ธนาคารักลางในหลายปัรัะเทศ
ทั�ว่โลกถูึกกดืดัืนให้ต้องเลือกรัะหว่่างการั
คว่บคุมเงินเฟ้้อโดืยดืำาเนินนโยบายการั
เงินแบบต้งตัว่มากข้ึ้�น กับการัรัักษาการั
เติบโตขึ้องเศรัษฐกิจซ้ี�งกำาลังฟ้้�นตัว่หลัง
จากเกิดืการัแพร่ัรัะบาดืขึ้อง COVID-19 
โดืยนกัวิ่เครัาะห์คาดืว่่า FED จะข้ึ้�นดือกเบ่�ย
นโยบายเร็ัว่กว่่าคาดื ทำาให้ Real Yield 
ปัรัับเพิ�มข้ึ้�นสว่นทางกับดัืชน่หุ้นสหรััฐฯ

นายศรัพล ตุลยะเสถึ่ยรั รัอง
ผู้จัดืการั หัว่หน้าสายงานว่างแผน
กลยุทธ์องค์กรั ตลาดืหลักทรััพย์
แห่งปัรัะเทศไทย เปิัดืเผยว่่า ผู้ลงทุน
ต่างชาติย้ายเงินทุนกลับเข้ึ้าสู่ตลาดืหุ้น
ในภูมิภาค ASEAN โดืยใน 4 เดืือนแรัก
ปีั 2565 ม่เงินลงทุนเคลื�อนย้ายมายัง
ตลาดืหุ้นไทยค่อนข้ึ้างมาก จากแนว่โน้ม
เศรัษฐกจิท่�มก่ารัเตบิโตสงูกว่่ากลุ่มปัรัะเทศ
พัฒนาแล้ว่ อ่กทั�งนักวิ่เครัาะห์ยังคงอัตรัา
กำาไรัต่อหุ้นในอ่ก 12 เดืือนข้ึ้างหน้าอยู่ท่�
เพิ�มข้ึ้�น 10% จากสิ�นปีั 2564 อย่างไรัก็ด่ื 
ณ สิ�นเดืือนเมษายน 2565 SET Index 

ปิัดืท่� 1,667.44 จุดื ปัรัับลดืลง 1.6% จาก
เดืือนกอ่นหนา้ ซ้ี�งเป็ันไปัในทิศทางเด่ืยว่กับ
ตลาดืหลักทรััพย์อื�นๆ ในภูมิภาค และเมื�อ
เท่ยบกับสิ�นปีั 2564 SET Index ยังปัรัับ
เพิ�มข้ึ้�น 0.6%

ภาว่ะตลาดืหลักทรััพย์ไทย

• ณ สิ�นเดืือนเมษายน 2565 SET Index 
ปิัดืท่� 1,667.44 จุดื ปัรัับลดืลง 1.6% จาก
เดืือนกอ่นหนา้ ซ้ี�งเป็ันไปัในทิศทางเด่ืยว่กับ
ตลาดืหลักทรััพย์อื�นๆ ในภูมิภาค อย่างไรั
ก็ด่ื เมื�อเท่ยบกับสิ�นปีั 2564 SET Index 
ยังปัรัับเพิ�มข้ึ้�น 0.6%

• SET Index ใน 4 เดืือนแรักปีั 2565 ได้ืแรัง
หนนุจากอุตสาหกรัรัมท่�ได้ืรัับอานิสงส์จาก
การักลบัมาเปิัดืเมอืง โดืยกลุ่มอุตสาหกรัรัม
ท่�ปัรัับตัว่ด่ืกว่่า SET Index เมื�อเท่ยบกับสิ�น
ปีั 2564 ได้ืแก่ กลุ่มบริัการั กลุ่มเทคโนโลย่ 
และกลุ่มทรััพยากรั

• ในเดืือนเมษายน 2565 มลูค่าการัซืี�อขึ้าย
เฉล่�ยต่อวั่นใน SET และ mai อยู่ท่� 82,322 
ล้านบาท ลดืลง 11.8% จากเดืือนเด่ืยว่กัน
ขึ้องปีัก่อน โดืยใน 4 เดืือนแรักปีั 2565 
มลูค่าการัซืี�อขึ้ายเฉล่�ยต่อวั่นอยู่ท่� 93,245 
ล้านบาท โดืยผู้ลงทุนรัายย่อยในปัรัะเทศ
กลับมาม่สัดืส่ว่นมูลค่าการัซืี�อขึ้ายสูงสุดืท่�
รัะดัืบ 43.75% ขึ้องมูลค่าการัซืี�อขึ้ายรัว่ม 
ตามด้ืว่ยผู้ลงทุนต่างปัรัะเทศ 41.48% ซ้ี�ง
ผู้ลงทุนต่างชาติซืี�อสุทธิต่อเนื�องเป็ันเดืือน
ท่�ห้า โดืยในเดืือนเมษายน 2565 ผู้ลงทุน
ต่างชาติซืี�อสุทธิ 9,780 ล้านบาท ทำาให้ใน 
4 เดืือนแรักปีั 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซืี�อ
สุทธิรัว่ม 118,120 ล้านบาท

• ในเดืือนเมษายน 2565 ม่บริัษัทเข้ึ้าจดื
ทะเบ่ยนซืี�อขึ้ายใหม่ใน SET 1 บริัษัท ได้ืแก่ 
บมจ.เจด่ืฟู้้ดื (JDF) และใน mai 1 บริัษัท 
ได้ืแก่ บมจ.ตาชำานิ (CEYE)

• Forward P/E ขึ้องตลาดืหลักทรััพย์ไทย 
ณ สิ�นเดืือนเมษายน 2565 อยู่ท่�รัะดัืบ 17.7 
เท่า สูงกว่่าค่าเฉล่�ยขึ้องตลาดืหลักทรััพย์
ในเอเช่ยซ้ี�งอยู่ท่�รัะดัืบ 13.3 เท่า และ 
Historical P/E อยู่ท่�รัะดัืบ 18.3 เท่า สูง
กว่่าค่าเฉล่�ยขึ้องตลาดืหลกัทรััพยใ์นเอเช่ย
ซ้ี�งอยู่ท่�รัะดัืบ 14.3 เท่า

• อัตรัาเงินปัันผลตอบแทน ณ สิ�นเดืือน
เมษายน 2565 อยู่ท่�รัะดัืบ 2.66% สูงกว่่า
ค่าเฉล่�ยขึ้องตลาดืหลักทรััพย์ในเอเช่ยซ้ี�ง
อยู่ท่� 2.51% 

ภาว่ะตลาดืสัญญาซืี�อขึ้ายล่ว่งหน้า

• ในเดืือนเมษายน 2565 ตลาดืสัญญาซืี�อ
ขึ้ายล่ว่งหน้า (TFEX) ม่ปัริัมาณการัซืี�อ
ขึ้ายเฉล่�ยต่อวั่น 379,723 สัญญา ลดืลง 
45.9% จากเดืือนเด่ืยว่กันขึ้องปีัก่อน ท่�
สำาคัญจากการัลดืลงขึ้อง Single Stock 
Futures และ SET50 Index Futures 
อย่างไรัก็ตาม ในช่ว่ง 4 ปีัเดืือนแรักขึ้องปีั 
2565 TFEX ปัริัมาณการัซืี�อขึ้ายเฉล่�ยต่อ
วั่น 577,227 สัญญา เพิ�มข้ึ้�น 8.2% จาก
ช่ว่งเด่ืยว่กันขึ้องปีัก่อน
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FETCO	ค้่านเก็บภัาษีัธุิริกิจ
เฉพิ่าะจากการิข่ายห์ลักทรัิพิ่ย์	โดยจะจัดเก็บภัาษีัธุิริกิจ

เฉพิ่าะ	0.1%	ข่อิงิม่ลค่่าข่ายตั�งิแต่บาทแริก

นายไพิ่บ่ล ย์ 	 น ลินทริางิ ก่ริ	
ปริะธิานกริริมการิสภัาธุิริกิจ
ตลาดทุนไทย	 เปิัดืเผยว่่า ตามท่�ภาค
รััฐม่แนว่คิดืในการัเร่ัยกเก็บภาษ่การัขึ้าย
หุ้นในตลาดืหลักทรััพย์ โดืยจะจัดืเก็บภาษ่
ธุรักิจเฉพาะ 0.1% ขึ้องมูลค่าขึ้ายตั�งแต่
บาทแรัก นั�น

สภาธุรักิจตลาดืทุนไทย (FETCO) ในฐานะ
ผู้แทนองค์กรัในตลาดืทุน ขึ้อเสนอคว่าม
คิดืเห็นและข้ึ้อเสนอต่อแนว่ทางการัจัดืเก็บ
ภาษ่ท่�เหมาะสมสำาหรัับตลาดืทุน ดัืงน่�

1. FETCO ไม่เห็นดื้ว่ยท่�จะม่การัเก็บภาษ่
ธุรักิจเฉพาะจากการัขึ้ายหลักทรััพย์ 
เนื�องจากจะส่งผลกรัะทบอย่างรุันแรังต่อ
สภาพคล่องขึ้องตลาดื เปั็นภารัะและส่ง
ผลกรัะทบต่อการัซืี�อขึ้าย รัว่มถ้ึงด้ือยค่า
หลักทรััพย์ท่�ผู้ถืึอหุ้นถืึอครัองอยู่ โดืยเฉ
พาะส าหรัับนักลงทุนรัายย่อยกว่่า 2 ล้าน
คนท่�ลงทุนทางตรังในตลาดืหลักทรััพย์ และ
อ่ก 17 ล้านคนท่�ลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุน
รัว่มและกองทุนสวั่สดิืการัต่างๆ รัว่มถ้ึง
นักลงทุนสถึาบันและนักลงทุนต่างปัรัะเทศ 
ทั�งน่� จากการัศ้กษาในต่างปัรัะเทศ1/ พบ
ว่่าการัจัดืเก็บภาษ่ดัืงกล่าว่จะส่งผลให้
ปัรัะชาชนต้องออมเพิ�มข้ึ้�นอ่ก 2-3 ปีั เพื�อ
ให้ม่เงินเพ่ยงพอในยามเกษ่ยณ

2. ภารัะภาษ่ท่�เพิ�มข้ึ้�นจะเป็ันต้นทุนท่�เพิ�ม
ข้ึ้�นสำาหรัับ Market Markers (MM) ใน
การัพัฒนาผลิตภัณฑ์์ตลาดืทุนใหม่ ๆ 
โดืยเฉพาะ Derivative Warrant และ 
Single Stock Futures ซ้ี�งอ้างอิงหุ้น
ในตลาดืหลักทรััพย์ อันจะส่งผลต่อการั
พัฒนานวั่ตกรัรัมและข่ึ้ดืคว่ามสามารัถึใน

การัแข่ึ้งขัึ้นขึ้องตลาดืทุนไทยในเว่ท่โลก
3. ตลาดืหลักทรััพย์ในปัรัะเทศท่�พัฒนา
แล้ว่ หากจัดืเก็บภาษ่ จะนิยมให้การัยกเว้่น
แก่กลุ่ม MM เช่น ฮ่่องกง อังกฤษ ฝรัั�งเศส 
อิตาล่ สเปัน และกลุ่มกองทุนรัว่ม/กอง
ทุนบ านาญ/กองทุนสวั่สดิืการั เช่น อิตาล่ 
สวิ่ตเซีอร์ัแลนด์ื เบลเย่�ยม ไอซ์ีแลนด์ื เพื�อ
ลดืผลกรัะทบต่อการัออมการัลงทุนขึ้อง
ปัรัะชาชนในว่งกว่า้งและต่อการัพัฒนาเชิง
นวั่ตกรัรัมขึ้องตลาดืหลักทรััพย์ในปัรัะเทศ 
ทั�งน่� ในกรัณ่ขึ้องไทย นกัลงทุนทั�ง 2 กลุ่มท 
าธุรักรัรัมขึ้ายรัว่มกัน 12-17% ขึ้องมูลค่า
ขึ้ายทั�งหมดืในตลาดื (สถึาบันในปัรัะเทศ 
7% และ MM 5-10%) ดัืงนั�น การัให้ยกเว้่น
ภาษ่ต่อไปัถืึอว่่าคุ้มค่า หากเปัร่ัยบเท่ยบเมด็ื
เงินภาษ่ดัืงกล่าว่กับผลปัรัะโยชน์ในว่งกว้่าง
ต่อปัรัะชาชนและการัพฒันาศักยภาพขึ้อง
ตลาดืหลักทรััพย์ไทยในรัะยะยาว่

4. อัตรัาภาษ่ธุรักิจเฉพาะ 0.1% ถูึกกำาหนดื
ข้ึ้�นตั�งแต่ปีั 2534 เมื�ออัตรัา commission 
อยู่ท่�รัะดัืบ 0.5% อย่างไรัก็ด่ื จากสภาว่ะ
การัแข่ึ้งขัึ้นทั�งในและต่างปัรัะเทศท่�ม่มาก
ข้ึ้�น อัตรัา commission จ้งลดืลงเหลือ
เพ่ยง 0.08% ในปััจจุบัน ดัืงนั�น มูลค่าภาษ่

ท่�จัดืเก็บตามอัตรัาภาษ่ท่� 0.1% และเมื�อ
รัว่มภาษ่ท้องถิึ�นอ่ก 0.01% เปั็น 0.11% 
จะสูงถ้ึง 0.7 เท่าขึ้องมูลค่าค่าธรัรัมเน่ยม
การัซืี�อขึ้ายท่�จัดืเก็บในปััจจุบัน จ้งจะส่งผล
ต่อการัตัดืสินใจซืี�อขึ้ายอย่างม่นัยสำาคัญ 
โดืยเฉพาะในภาว่ะท่�ตลาดืทุนทั�ว่โลกม่
คว่ามผันผว่นสูงจากสถึานการัณ์โควิ่ดืและ
สงครัามรัะหว่่างรััสเซ่ียและยูเครัน รัว่มทั�ง
การัปัรัับเพิ�มอัตรัาดือกเบ่�ยนโยบายขึ้อง
ธนาคารักลางสหรััฐฯ ส่งผลให้ดัืชน่หุ้นทั�ว่
โลก อัตรัาแลกเปัล่�ยน และเงินทุนเคลื�อน
ย้ายรัะหว่่างปัรัะเทศ ม่คว่ามผันผว่นมาก 
การัจัดืเก็บภาษ่ดัืงกล่าว่จะเป็ันการัตอกยำ�า
คว่ามผันผว่นดัืงกล่าว่

5. ต้นทุนการัรัะดืมทุน (cost of capital) 
ท่�สูงข้ึ้�นเมื�อสภาพคล่องในตลาดืลดืลง จะ
ทำาให้บริัษัทจดืทะเบ่ยนชะลอหรืัอลดืการั
ลงทุนขึ้ยายธุรักิจ ม่กำาไรัลดืลง ท้ายท่�สุดื 
productivity และ GDP ขึ้องปัรัะเทศ รัว่ม
ตลอดืถ้ึงภาษ่นิติบุคคลท่�บริัษัทจ่ายได้ื จะ
ลดืลงตามไปัด้ืว่ย ทั�งน่� ผลเส่ยจะกรัะทบ
แรังกับกลุ่มบริัษัทขึ้นาดืกลางและเล็กท่�ม่
ทางเลือกขึ้องแหล่งเงินทุนท่�จำากัดืมากอยู่
แล้ว่ในปััจจุบัน
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ก.ล.ต.	เตรีิยมปรัิบปรุิงิเกณฑ์์	IT	
ข่อิงิผ้่ปริะกอิบธุิริกิจในตลาดทุนให้์มีค่วามปลอิดภััย	

สร้ิางิค่วามเช้้�อิมั�นผ้่ลงิทุน

สำานักงานคณะกรัรัมการักำากับหลัก
ทรััพย์และตลาดืหลักทรััพย์ (ก.ล.ต.) 
เปิัดืรัับฟั้งคว่ามคิดืเห็นการัปัรัับปัรุัง
ร่ัางปัรัะกาศหลักเกณฑ์์การัจัดืให้ม่
รัะบบเทคโนโลย่สารัสนเทศ (เกณฑ์์ 
IT) เพื�อยกรัะดัืบมาตรัฐานด้ืานการั
รัักษาคว่ามมั�นคงปัลอดืภัยขึ้องรัะบบ
เทคโนโลย่สารัสนเทศขึ้องผู้ปัรัะกอบ
ธุรักิจในตลาดืทุนให้มค่ว่ามปัลอดืภัย 
และสร้ัางคว่ามเชื�อมั�นให้กับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ม่แนว่คิดืปัรัับปัรุังร่ัางปัรัะกาศ
หลักเกณฑ์์การัจัดืให้ม่รัะบบเทคโนโลย่
สารัสนเทศให้สอดืคล้องกับการัใช้
เทคโนโลย่สารัสนเทศในการัปัรัะกอบ
ธุรักิจท่�ม่การัเปัล่�ยนแปัลงไปั และภัย
คุกคามทางไซีเบอร์ั โดืยได้ืดืำาเนิน
การัเปิัดืรัับฟั้งคว่ามคิดืเห็นจากผู้ท่�
เก่�ยว่ข้ึ้องเมื�อเดืือนธันว่าคม 2564 และ
นำาข้ึ้อเสนอแนะมาปัรัับปัรุังหลักเกณฑ์์
ให้ม่คว่ามเหมาะสมยิ�งข้ึ้�น ซ้ี�งหลักการั
สำาคัญขึ้องการัปัรัับปัรุังปัรัะกาศในครัั�ง
น่�ปัรัะกอบด้ืว่ย

(1) กำาหนดืเกณฑ์์การัจัดืรัะดัืบคว่าม
เส่�ยงท่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับรัะบบเทคโนโลย่
สารัสนเทศ และกำาหนดืมาตรัฐาน
การัคว่บคุมและการักำากับดูืแลด้ืาน
เทคโนโลย่สารัสนเทศขึ้องผู้ปัรัะกอบ
ธุรักิจให้สอดืคล้องกับรัะดัืบคว่าม
เส่�ยง และลักษณะการัปัรัะกอบธุรักิจ

ท่�ม่คว่ามหลากหลาย เช่น โครังสร้ัาง 
ขึ้นาดื และคว่ามซัีบซ้ีอนขึ้องเทคโนโลย่
ท่�ใช้งาน

(2) มุ่งเน้นบทบาทหน้าท่�และการัม่ส่ว่น
ร่ัว่มขึ้องคณะกรัรัมการัขึ้องผู้ปัรัะกอบ
ธุรักิจ และโครังสร้ัางการักำากับดูืแล
การัใช้เทคโนโลย่ในการัปัรัะกอบธุรักิจ
ให้ม่คว่ามปัลอดืภัย และม่การัตรัว่จ
สอบด้ืานคว่ามมั�นคงปัลอดืภัย โดืย
ผู้ตรัว่จสอบท่�ม่คว่ามเป็ันอิสรัะและม่
คุณสมบัติท่�เหมาะสม

(3) ปัรัับปัรุังเนื�อหาขึ้องหลกัเกณฑ์์และ
แนว่ปัฏิิบัติให้สอดืคล้องกับมาตรัฐาน
สากล และหลักเกณฑ์์การักำากับดูืแล
ขึ้องหน่ว่ยงานกำากับดูืแลในภาค
อุตสาหกรัรัมการัเงิน

(4) จัดืให้ม่ข้ึ้อกำาหนดืเพิ�มเติมด้ืาน
การับริัหารัคุณภาพและบริัการัขึ้อง
รัะบบเทคโนโลย่สารัสนเทศ เช่น การั
บริัหารัจัดืการัโครังการัด้ืานเทคโนโลย่
สารัสนเทศ และการับริัหารัจัดืการั
ด้ืานทรััพยากรัรัะบบงาน (Capacity 
Management)

(5) ยกรัะดัืบมาตรัการัรัักษาคว่าม
มั�นคงปัลอดืภัยด้ืานเทคโนโลย่
สารัสนเทศให้ม่คว่ามเข้ึ้มแข็ึ้ง เพื�อ
ป้ัองกันเหตุการัณ์ภัยคุกคาม

ทางไซีเบอร์ั และเพื�อให้สอดืคล้อง
กับแนว่ทางกฎหมายไซีเบอรั์ เช่น 
การัปัรัะเมินช่องโหว่่ทางเทคนิค 
(Vulnerability Assessment) และการั
ทดืสอบการัเจาะรัะบบ (Penetration 
Test) เป็ันต้น

(6) ปัรัับปัรุังข้ึ้อกำาหนดืในการับรัิหารั
จัดืการับุคคลภายนอก (Third Party 
Management) โดืยขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตให้
ครัอบคลุมผู้ให้บริัการัด้ืานเทคโนโลย่
สารัสนเทศ ผู้ท่�ม่การัเชื�อมต่อกับรัะบบ
สารัสนเทศขึ้องผู้ปัรัะกอบธุรักิจ และผู้
ท่�สามารัถึเข้ึ้าถ้ึงหรืัอแลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูล
สำาคัญขึ้องผู้ปัรัะกอบธุรักิจหรืัอข้ึ้อมูล
ขึ้องลูกค้าท่�อยู่ภายใต้คว่ามรัับผิดืชอบ
ขึ้องผู้ปัรัะกอบธุรักิจได้ื

ทั�งน่�  ก.ล.ต. ได้ื เผยแพร่ัเอกสารั
รัับฟั้งคว่ามคิดืเห็นเก่�ยว่กับการั
กำาหนดืแนว่ทางกำากับดูืแลดัืงกล่าว่
ไว้่ท่�เว็่บไซีต์ ก.ล.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=795 ผู้ท่�เก่�ยว่ข้ึ้องและ
ผู้สนใจสามารัถึแสดืงคว่ามคิดืเห็นได้ืท่�
เว็่บไซีต์ หรืัอทาง e-mail: nakharin@
sec.or.th, natchac@sec.or.th 
หรืัอ chat@sec.or.th จนถึ้งวั่นท่� 6 
มิถุึนายน 2565
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CK	เผยหุ้์นก้่	ม่ลค่่า	6,100	ล้านบาท	
จอิงิล้น	สะท้อินค่วามเช้้�อิมั�นที�นักลงิทุนมีต่อิบริิษััทฯ

บมจ. ช. การัชา่ง ปัรัะสบคว่ามสำาเรัจ็ใน
การัออกหุ้นกู้ ชนิดืรัะบุชื�อผู้ถืึอปัรัะเภท
ไม่ด้ือยสิทธิ ไม่ม่ปัรัะกัน และม่ผู้แทน
ผู้ถืึอหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถึาบัน และ/
หรืัอผู้ลงทุนรัายใหญ่ (Institutional 
Investors and/or High Net Worth 
Investors) มูลค่า 6,100 ล้านบาท 
รัะบุปััจจัยสนับสนุนมาจากคว่ามเชื�อ
มั�นในบริัษัทฯ คว่ามเป็ันหน้�งในผู้นำาใน
ธุรักิจก่อสร้ัางและการัพัฒนาโครังการั
สาธารัณูปัโภคขึ้องปัรัะเทศไทย

ดืรั. สุภามาส ตร่ัวิ่ศว่เว่ทย์ กรัรัมการั
ผู้จัดืการัใหญ่ บริัษัท ช.การัช่าง จำากัดื 
(มหาชน) เปิัดืเผยว่่าการัออกหุ้นกู้
ครัั�งท่� 1/2565 ขึ้องบริัษัทฯ ได้ืรัับ
การัตอบรัับเป็ันอย่างด่ืจากผู้ลงทุน
สถึาบัน และผู้ลงทุนรัายใหญ่ ในเบื�อง
ต้น บริัษัทฯ ต้องการัออกหุ้นกู้จำานว่น 
4,000 ล้านบาท อย่างไรัก็ตาม จากผล
การัสำารัว่จคว่ามต้องการัลงทุนในหุ้น
กู้ (Bookbuild) เมื�อวั่นท่� 22 เมษายน 
2565 ม่ผู้ลงทุนให้คว่ามสนใจในการั
ลงทุนในหุ้นกู้ขึ้องบริัษัทมากกว่่ามูลค่า
ท่�บริัษัทมแ่ผนเสนอขึ้ายเดิืมรัว่มกว่่า 
1.5 เท่า บริัษัทฯ จ้งตัดืสินใจใช้ส่ว่น
สำารัองการัเสนอขึ้าย (Greenshoe) 
อ่ก 2,100 ล้านบาท เพื�อรัองรัับคว่าม
ต้องการัขึ้องนกัลงทุนการัออกหุ้นกู้ใน
ครัั�งน่� สะท้อนให้เห็นถ้ึงคว่ามเชื�อมั�นท่�
นักลงทุนม่ต่อบริัษัทฯ

หุ้นกู้ชุดืใหม่น่�ม่จำานว่นทั�งหมดื 4 ชุดื 
ปัรัะกอบด้ืว่ย หุ้นกู้อายุ 3 ปีั อัตรัา
ดือกเบ่�ย 2.88% มูลค่า 3,200 ล้าน
บาท หุ้นกู้อายุ 5 ปีั อัตรัาดือกเบ่�ย 
3.34% มูลค่า 500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 
7 ปีั อัตรัาดือกเบ่�ย 3.85% มูลค่า 900 
ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 10 ปีั อัตรัา
ดือกเบ่�ย 4.31% มูลค่า 1,500 ล้าน
บาท ทั�งน่� หุ้นกู้รุ่ันอายุ 5 ปีั 7 ปีั และ 
10 ปีั บริัษัทฯ ม่สิทธิไถ่ึถึอนหุ้นกู้ก่อน
ครับกำาหนดืไถ่ึถึอนโดืยเงื�อนไขึ้เป็ันไปั
ตามข้ึ้อกำาหนดืสิทธิ หุ้นกู้ทั�ง 4 ชุดืดัืง
กล่าว่ ได้ืรัับการัจัดือันดัืบคว่ามน่าเชื�อ
ถืึอ ในรัะดัืบ "A-" Stable outlook 
โดืยบริัษัท ทริัสเรัทติ�ง จำากัดื เมื�อวั่นท่� 
27 เมษายน พ.ศ. 2565 และได้ืเสนอ
ขึ้ายต่อผู้ลงทุนสถึาบัน และผู้ลงทุนรัาย
ใหญ่ ม่กำาหนดืการัออกหุ้นกู้ในวั่นท่� 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริัษัทฯ ม่วั่ตถุึปัรัะสงค์การัใช้เงินจาก
การัเสนอขึ้ายหุ้นกู้ครัั�งน่� เพื�อชำารัะ
คืนหน่�คงค้าง และ/หรัือ ใช้เป็ันเงิน
ทุนหมุนเว่่ยนขึ้องบริัษัทฯ ตลอดืจน
เพื�อขึ้ยายธุรักิจในส่ว่นท่�เก่�ยว่กับการั
ซืี�อสินทรััพย์ และ/หรืัอ การัลงทุนขึ้อง
โครังการัสาธารัณูปัโภคขัึ้�นพื�นฐานทั�ง
ในปัรัะเทศและต่างปัรัะเทศ และได้ืแต่ง
ตั�งธนาคารักรุังเทพ จำากัดื (มหาชน) 
และ ธนาคารักรุังไทย จำากัดื (มหาชน) 

ทำาหน้าท่�เป็ันผู้จัดืการัการัจำาหน่ายหุ้น
กู้ในครัั�งน่�

ดืรั. สุภามาส ตร่ัวิ่ศว่เว่ทย์ กล่าว่เพิ�ม
เติมว่่า ทางบริัษัทฯ ขึ้อขึ้อบพรัะคุณ
ผู้ทุกท่าน ท่�ให้การัสนับสนุนการัรัะดืม
ทุนขึ้องบริัษัทฯ ทำาให้บริัษัทฯ สามารัถึ
รัะดืมทุนได้ืตามเป้ัาหมาย สะท้อนถ้ึง
คว่ามเชื�อมั�นขึ้องผู้ลงทุนในผลการั
ดืำาเนินงานท่�แข็ึ้งแกร่ัง รัว่มถ้ึงการั
มองเห็นถ้ึงศักยภาพขึ้องบริัษัทใน
โครังการัลงทุนต่าง ๆ ท่�ผ่านมารัว่ม
ถ้ึงในอนาคต อาทิ บริัษัท ทางด่ืว่น
และรัถึไฟ้ฟ้้ากรุังเทพ จำากัดื (มหาชน) 
บริัษัท ท่ท่ดัืบบลิว่ จำากัดื (มหาชน) 
บริัษัท ซ่ีเคพาว่เว่อร์ั จำากัดื (มหาชน) 
และบริัษัท หลว่งพรัะบาง พาว่เว่อรั์ 
จำากัดื โดืยทั�ง 4 บริัษัทดัืงกล่าว่ดืำาเนิน
งานท่�เก่�ยว่เนื�องกับโครังการัโครังสรัา้ง
พื�นฐานต่าง ๆ  อาท ิรัะบบขึ้นส่งมว่ลชน
และสาธารัณูปัโภคพื�นฐานซ้ี�งอยู่ภาย
ใต้สัญญาสัมปัทานหรืัอสัญญาซืี�อขึ้าย
รัะยะยาว่ นอกจากน่� ยังสะท้อนให้เห็น
ถ้ึงคว่ามเป็ันผู้รัับเหมาก่อสร้ัางชั�นนำา
ในปัรัะเทศไทย ตลอดืจนคว่ามสามารัถึ
ในการัรัับงานก่อสร้ัางโครังการัขึ้นาดื
ใหญ่และโครังการัท่�ต้องการัคว่าม
เช่�ยว่ชาญเฉพาะทาง รัว่มทั�งคว่าม
แข็ึ้งแกร่ังในการัดืำาเนินโครังการัและ
คว่ามยืดืหยุ่นทางการัเงินท่�เกิดืจาก
การัลงทุนเชิงกลยุทธ์ขึ้องบริัษัทฯ
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อิินไซด์	Business

"แอิดไวเซอิรีิ�	พิ่ลัส"	ร่ิวมแสดงิค่วามยินดี	
"KCC"	เทริด	mai	วันแริก

DR	"NDX01"	และ	DR	"STAR5001"	
เริิ�มซ้�อิข่ายในตลาดห์ลักทรัิพิ่ย์ฯ	วันแริก

"PTG"	ร่ิวมเปิดงิาน	
"พิ่าณิช้ย์	Fruit	Festival	2022"

UAC	ร่ิวมลงินาม
ในสัญญาซ้�อิข่าย	RDF3	กับ	KCL
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สรุิปม่ลค่่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม่ลค่่าการิซ้�อิข่าย
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