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SUPER

โชว์์ผลงาน Q1/65 รายได้้โต 6.10 %
รัับทรััพย์์ปริิมาณผลิิตไฟฟ้้าโซลาร์์ฯ
-วิินด์์ฟาร์์ม เวีียดนาม

SUPER โชว์์ผลงานไตรมาส 1/65 มีีรายได้้

สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้รายได้้และกำำ�ไรในไตรมาส

ขึ้้�น ทั้้�งจากโครงการโรงไฟฟ้้าไฮบริิด ขนาด

2,498.13 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6.10 % เทีียบ

1/65 เติิบโต ได้้ รัั บ ปัั จ จัั ย หนุุ น บริิษัั ท ฯมีี

กำำ�ลัั ง การผลิิต ขนาดกำำ�ลัั ง การผลิิต 49

งวดเดีียวกัันของปีีก่อ
่ น ผลจากปริิมาณการ

ปริิมาณการผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้เพิ่่�มขึ้้�น

เมกะวััตต์์ คาดเห็็นในไตรมาส 2 , โครงการ

ผลิิตไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�น ในโครงการพลัังงานแสง

จากโครงการโรงไฟฟ้้าในพอร์์ต โดยเฉพาะ

อาทิิตย์์ กำำ�ลัังการผลิิตรวมกว่่า 800 เมกะ

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์(โซ

วััตต์์ - โรงไฟฟ้้าพลัังงานลม 50 เมกะวััตต์์

ลาร์์ )ในประเทศเวีียดนาม 9 โครงการ กำำ�ลัง
ั

ในประเทศเวีียดนามหนุุน ฟากซีีอีีโอ “จอม

การผลิิตรวม 836.72 เมกะวััตต์์ ครงการ

ทรััพย์์ โลจายะ” เผยเชื่่�อมั่่�นผลการดำำ�เนิิน

โรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ที่่�ประเทศเวีียดนาม

งานปีีนี้้�แข็็งแกร่่ง ลุุยขยาย New Model

จำำ�นวน 1 โครงการ คืือ โครงการ HBRE

พลัังงานหมุุนเวีียนรัับทรััพย์์เพิ่่�ม โครงการ

Chu Prong Wind Power Farm กำำ�ลัังการ

Private PPA -SPP Hybrid - Solar Roof

ผลิิต 50 เมกกะวััตต์์ ได้้เริ่่ม
� จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าใน

Top ตุุ น กำำ�ลัั ง การผลิิต รัั บ ทรัั พย์์ เกี่่� ย ว

เชิิงพาณิิชย์์ให้้กับ
ั การไฟฟ้้าเวีียดนาม ในช่่วง

ก้้อยพัันธมิิตร AC ENERGY VIETNAM

ไตรมาส 4/2564 และโรงไฟฟ้้าขยะ ทยอย

INVESTS PTE เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ วาง

เข้้ามาเพิ่่�มสนัับสนุุนเพิ่่�ม

เป้้าผลงานปีีนี้้� สร้้างสถิิติิสููงสุุดใหม่่ต่่อเนื่่�อง

นายจอมทรััพย์์ โลจายะ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิษััท ซุุปเปอร์์
เอนเนอร์์ ยีี คอร์์ เ ปอเรชั่่� น  จำำ�กัั ด
(มหาชน) (SUPER) เปิิดเผยว่่า ผล

"ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาส
1/2565 รายได้้เติิบโตในทิิศทางที่่�ดีี และเชื่่�อ
ว่่าในไตรมาส 2/2565 และช่่วงที่่�เหลืือของ
ปีีนี้้�จะดีีขึ้้�นต่่อเนื่่�อง เพราะการทยอยCOD
โครงการต่่าง ๆ ตามแผน ทั้้�งโครงการโรง

การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯในไตรมาส

ไฟฟ้้าพลัังงานลม 30 เมกะวััตต์์ ที่่�ประเทศ

1/65 มีี ก ารเติิบโตต่่ อ เนื่่� อ งเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ

เวีียดนาม โครงการโรงไฟฟ้้าขยะที่่� จัังหวััด

งวดเดีี ยวกัั น ของปีี ก่่อน โดยมีี รายได้้ รวม

หนองคาย เป็็นต้้น “ นายจอมทรััพย์์กล่่าว

2,498.13 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้น
� 143.61 ล้้านบาท
หรืือ 6.10 % เทีียบงวดเดีียวกัันของปีีก่อ
่ นมีี

นายจอมทรััพย์์ กล่่าวต่่อว่่า เชื่่�อมั่่�นว่่าผล

รายได้้รวม 2,354.52 ล้้านบาท ขณะที่่�กำำ�ไร

การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯในปีีนี้้� เติิบโตต่่อ

สุุทธิิอยู่่�ที่่� 552.80 ล้้านบาท

เนื่่�องจากปีีก่่อนทั้้�งในส่่วนของรายได้้และ
กำำ� ไร เพราะปริิมาณกำำ�ลัั ง การผลิิตที่่� เ พิ่่� ม

Energy Storage System ,โครงการผลิิต
ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบเอกชน
(Private PPA ) ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 15
เมกะวััตต์์ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ที่่�
ประเทศเวีียดนาม ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิด
ตั้้�ง 30 เมกะวััตต์์ นอกจากนี้้�จะเห็็นการร่่วม
มืือกัับพัันธมิิตร AC ENERGY VIETNAM
INVESTS PTE. LTD ซึ่่�งเป็็นบริิษััทลงทุุนชั้้�น
นำำ�ทางด้้านธุุรกิิจพลัังงานทดแทนฟิิลิิปปิน
ิ ส์์
ในการเข้้าลงทุุนโครงการโรงไฟฟ้้าใหม่่ๆ
คาดจะเห็็นในช่่วงปลายปีีนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มองโอกาสในขยาย
งานโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนทุุกรููปแบบ
ทั้้�งโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์และ
พลัังงานลม ทั้้�งในและต่่างประเทศ โครงการ
ติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานแสง
อาทิิตย์์บนหลัังคาอาคาร (โซลาร์์รููฟท็็อป)
และโครงการการขยายงานสััญญาซื้้�อขาย
ไฟฟ้้าภาคเอกชน ( Private PPA ) รวมทั้้�ง
โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
ในแบบ SPP Hybrid โดยปีี 2565 ตั้้�งเป้้า
หมายรายได้้ก้้าวกระโดด ตั้้�งเป้้าเติิบโต 30 35 % จากปีี 2564 และกำำ�ลัง
ั การผลิิตรวมให้้
ไปแตะระดัับ 1,900 – 2,000เมกะวััตต์์ ภายใน
ปีี 2565
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ย้ำำ��ปีีนี้้� รายได้้โต 10-15%
ยอดขาย 1.7 พัันลบ.
หลััง Q1/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 41.16%

KUN โชว์์ฟอร์์มไตรมาสแรก กวาดกำำ�ไร

ระลอกใหม่่ ทำำ� ให้้ ลูู กค้้ า ที่่� ต้้ อ งการที่่� อ ยู่่�

1.โครงการคุุณาลััย พรีีม, 2. โครงการ

38.67 ล้้านบาท เติิบโต 41.16% หลัังราย

อาศััยมองหาบ้้าน ที่่�สามารถตอบโจทย์์ไลฟ์์

คุุณาลััย บีีกิินส์์ 2, 3.โครงการคุุณาลััย

ได้้จากการส่่งมอบบ้้านพุ่่�ง 40.48% แตะ

สไตล์์การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันภายในบ้้านได้้

จอย ออน 314, 4.โครงการคุุณาลััย พาร์์

ระดัับ 266.55 ล้้านบาท ขณะที่่�ยอดขาย

ครบทุุกมิิติิ ประกอบกัับการที่่�ธนาคารแห่่ง

โก้้ และ 5.โครงการคุุณาลััย คอร์์ทยาร์์ด

ไตรมาส 1/2565 แตะระดัับ 460 ล้้านบาท

ประเทศไทย (ธปท.) ผ่่อนคลายมาตรการ

เพิ่่�มขึ้้�น 31.5 % หนุุน Backlog ในมืือสููง

LTV ชั่่�วคราว สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ส่่ ว น ย อ ดข า ย ( P r e s a l e ) ณ สิ้้� น

360 ล้้านบาท ทยอยโอนไตรมาส 2/2565

2565 ยิ่่�งส่่งผลให้้กลุ่่�มลููกค้้าตััดสิินใจใน

ไตรมาส1/2565 อยู่่�ที่่� 460 ล้้านบาท เพิ่่�ม

พร้้อมลุุยเปิิดตััวโครงการ “คุุณาลััย

การซื้้�อบ้้านก่่อนที่่�ราคาบ้้านจะปรัับเพิ่่�มได้้

ขึ้้�น 31.5 % จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน

เดซี่่�” มููลค่่าโครงการ 830 ล้้านบาท

ง่่ายขึ้้�น

(YoY) ที่่�มีย
ี อดขาย 350 ล้้านบาท ซึ่่�งยอด

และเตรีียมปิิดดีีล โครงการ “คุุณาลััย

ขายดัังกล่่าวคิิดเป็็นสััดส่ว
่ นมากกว่่า 25 %

นาวาร่่า” มููลค่่ากว่่า 3,000 ล้้านบาท ที่่�

ของเป้้าหมายยอดขายทั้้�งปีีที่่� 1,700 ล้้าน

จ่่อเปิิดพรีีเซล ส่่งท้้ายปีี ประกาศย้ำำ��เป้้า

บาท ซึ่่�งทุุกโครงการของบริิษััทฯ ได้้การ

หมายรายได้้ปีีนี้้�โต 10-15 % ขณะที่่�ยอด

ตอบรัับที่่�ดีจ
ี ากลููกค้า้ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีียอด

ขายเติิบโตมีีลุ้้�นแตะ1,700 ล้้านบาท

ขายเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
โดยเฉพาะโครงการ คุุณาลััย พาร์์โก้้ ที่่�
เปิิดตัว
ั ในช่่วงไตรมาส 1/2565 ได้้รัับการ
ตอบรัับที่่�ดีี จนล่่าสุุดมีียอดขายแล้้วกว่่า
จากปััจจััยดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ผลการดำำ�เนิิน

10 แปลง ซึ่่�งสามารถทยอยส่่งมอบและ

งานในช่่วงไตรมาส 1/2565 ของบริิษััทฯ

รัั บ รู้้�รายได้้ เ ข้้ า มาแล้้ ว ตั้้� ง แต่่ ใ นไตรมาส

มีีกำำ�ไรสุุทธิิ เท่่ากัับ 38.67 ล้้านบาท เพิ่่�ม

แรก ดัังนั้้�นบริิษััทฯ เชื่่อ
� ว่่ายอดขายสำำ�หรัับ

ขึ้้�น 41.16% จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน

โครงการดัังกล่่าว มีีโอกาสแตะ 50 แปลง

(YoY) ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 27.39 ล้้านบาท และ

ในปีีนี้้�ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้อย่่างแน่่นอน

รายได้้รวมที่่� 267.51 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น

ทั้้�งนี้้� จากยอดขายที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง

40.06 % จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ
่ น ที่่�มีี

ส่่งผลให้้ไตรมาแรก บริิษััทฯ มีียอดขายรอ

รายได้้รวม 190.99 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�เป็็นผล

โอน (Backlog) ในมืือ มููลค่่ารวมกว่่า 360

ผู้้�พััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์ป
์ ระเภท

มาจากการส่่งมอบโครงการเพิ่่ม
� ขึ้้น
� โดยใน

ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะทยอยรัับรู้้�ภายใน

แนวราบในเขตพื้้� น ที่่� ช านเมืือง เปิิ ด เผย

ช่่วงไตรมาสแรก บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้จาก

ไตรมาส 2/2565

ว่่า ด้้วยสถานการณ์์โควิิค-19 ที่่�ระบาดใน

5 โครงการหลััก ได้้แก่่

นางประวีีรััตน์์ เทวอัักษร ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร บริิ ษั ั ท  วิิ ล ล่่ า
คุุณาลััย จำำ�กัด
ั (มหาชน) หรืือ “KUN”
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ย้ำำ��ปีีนี้้� รายได้้โต 10-15%
ยอดขาย 1.7 พัันลบ.
หลััง Q1/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 41.16%

“บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีทีีม

การฟื้้น
� ตััวกลับ
ั ดัังนั้้�นโดยส่่วนตััวเชื่่อ
� ว่่าดีีมานด์์และกำำ�ลัง
ั ซื้้�อของ

งามที่่�คอยอััปเดต แนวโน้้มเทรนด์์รููปแบบที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ๆ เพื่่�อ

ผู้้�บริิโภคจะเริ่่�มกลัับมาในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น ประกอบกัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�

จะพััฒนาสิินค้้าให้้ได้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้า้ ซึ่่�งเทรนด์์

ยัังคงต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยก็็ยัง
ั คงมองว่่าบ้้านที่่�ตอบโจทย์์ทุก
ุ ความ

ความต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�บริิโภค ยัังคงมองหาที่่�อยู่่�อาศััย

ต้้องการ ดัังนั้้�นในเร็็วๆ นี้้� บริิษััทฯ มีีแผนจะเปิิดตัว
ั โครงการใหม่่

แนวราบมากกว่่าคอนโดมิิเนีียม เนื่่�องจากตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิิต

“คุุณาลััย เดซี่่�” ซึ่่�งเป็็นโครงการบ้้านเดี่่�ยวและบ้้านแฝด ตั้้�งอยู่่�ถนน

ของผู้้�บริิโภคในยุุค New Normal ได้้ดีกว่
ี า่ เนื่่อ
� งจากพื้้�นที่่�ภายใน

บ้้านกล้้วย-ไทรน้้อย จำำ�นวนรวม 211 ยููนิิต มููลค่่าโครงการ 830

บ้้านที่่�กว้้าง สามารถตอบสนองความต้้องการในหลากหลายรููป

ล้้านบาท โดยคาดว่่าจะได้้การตอบรัับที่่�ดีีเหมืือนทุุกๆ โครงการที่่�

แบบ ทั้้�งการ Work from Home และการเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์

ผ่่านมา

นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังเตรีียมพื้้�นที่่�สำำ�หรัับติิดตั้้�ง เครื่่�องชาร์์จ
รถยนต์์ไฟฟ้้า (EV Charger) รวมถึึงติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์ เพื่่�อลด

ส่่วนความคืืบหน้้า โครงการ “คุุณาลััย นาวาร่่า” ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น

การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ให้้กัับลููกค้้า”

โครงการในทิิศที่่� 3 โซนกรุุงเทพฯ ใต้้ (บางขุุนเทีียน ) มููลค่่า
โครงการ 3,000 ล้้านบาท โดยจุุดเด่่นของโครงการ คืือความ
พิิเศษของทำำ�เลที่่�อากาศดีีที่่�สุุดในกรุุงเทพฯ และจะเป็็นโครงการ
สุุดท้า้ ยในโซนดัังกล่่าว ในระดัับราคาไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท นอกจาก
นี้้� บริิษัั ท ฯ ยัั ง มองหาโอกาสในการเพิ่่� ม เติิมสำำ� หรัั บ พัั ฒ นา
โครงการใหม่่ๆในอนาคต โดยบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนา
โครงการให้้ครบ 4 ทิิศรอบกรุุงเทพฯ-ปริิมณฑลตามนโยบายขอ
งบริิษััทฯที่่�วางไว้้ จากปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีโครงการที่่�พััฒนาแล้้ว
2 ทิิศ คืือ ทิิศตะวัันตกของกรุุงเทพฯโซนบางบััวทอง, ทิิศตะวััน
ออกของกรุุงเทพฯ โซนจัังหวััดฉะเชิิงเทรา และทิิศที่่� 3 ทิิศใต้้ โซน
บางขุุนเทีียน ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาโครงการ โดยโครงการดััง
กล่่าวคาดว่่าจะเปิิดพรีเี ซล ได้้ภายในไตรมาส 4/2565 นี้้� อย่่างไร
ก็็ตามจากปััจจััยการเติิบโตของบริิษััทฯ ส่่งผลให้้ KUN ตั้้�งเป้้า

สำำ�หรัับภาพรวมของธุุรกิิจในไตรมาส 2/2565 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�

อััตราการเติิบโตของรายในปีี 2565 เพิ่่ม
� ขึ้้น
� 10-15 % จากปีีก่อ
่ น

บริิหาร KUN กล่่าวว่่า แนวโน้้มอสัังหาริิมทรััพย์์เริ่่�มมีีการฟื้้�นตััว

ที่่�มีร
ี ายได้้รวม 1,000 ล้้านบาท พร้้อมทั้้�งตั้้�งเป้้าหมายยอดขายไว้้

มากขึ้้�นจากปััจจััยบวกต่่างๆ เช่่น การเปิิดเมืืองเพื่่�อรัับนัักท่่อง

ที่่� 1,700 ล้้านบาท

เที่่�ยว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้นักท่
ั อ
่ งเที่่�ยวเข้้ามาเพิ่่ม
� ขึ้้น
� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจมีี
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NDR

โชว์์งบ Q1/65 ดีีกว่่าคาด
แม้้เผชิิญแรงกดดัันต้้นทุุนสููง
คาดแนวโน้้ม Q2/65 ฟื้้�นตััว

NDR เผยผลงาน Q1/65 มีีรายได้้อยู่่�ที่่�
202.86 ลบ. เพิ่่�มขึ้้�น 0.97% จากปีีก่่อน
ทำำ�ได้้ 200.91 ลบ. ซึ่่�งผลประกอบการ
ออกมาดีีกว่่าคาดการณ์์ แม้้เผชิิญแรง
กดดัันจากเหตุุสงครามระหว่่างประเทศ
รััสเซีีย-ยููเครน ทำำ�ให้้ต้้นทุุนสููง "ชััยสิิทธิ์์�
สัั ม ฤทธิิวณิิชชา" กรรมการผู้้�จัั ดก าร
คาดผลงาน Q2/65 ฟื้้น
� ตััว หากสงคราม
คลี่่�คลายลง เน้้นกลยุุทธ์์ขยายตลาดกลุ่่�ม
สิินค้้าที่่�มีม
ี าร์์จิ้้น
� สููง (High Margin) และ
ลดต้้นทุุน เพื่่�อรัักษาอััตรากำำ�ไร พร้้อม
ยืืนเป้้ารายได้้ปีนี้้
ี � 900-1,000 ล้้านบาท
เผยบริิษััทย่่อย (อีีทราน) เร่่งเดิินเครื่่�อง
ผลิิตรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าคาดสิ้้�น
Q2/65 ผลิิตได้้ประมาณ 550 คััน ตั้้�ง
เป้้าผลิิตในปีีนี้้�ราว 5,000 คััน

น า ย ชัั ย สิิ ท ธิ์์�  สัั ม ฤ ท ธิิ ว ณิิ ชช า
กรรมการผู้้�จััดการ  บริิษััท เอ็็น.ดีี.
รัับเบอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (NDR)

เปิิดเผยว่่า ผลประกอบการในไตรมาส
1/2565 มีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 202.86 ล้้าน
บาท คิิดเป็็นเพิ่่�มขึ้้�น 0.97% จากช่่วง
เดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้ 200.91
ล้้านบาท และมีีผลขาดทุุนเล็็กน้้อย 0.31
ล้้านบาท เนื่่อ
� งจาก สถานการณ์์สงคราม
ระหว่่ า งประเทศรัั ส เซีี ย -ยูู เ ครน ทำำ� ให้้
ภาวะของต้้ น ทุุ น ขยัั บ ขึ้้� น มาก ส่่ ง ผล
ให้้ต้้นทุุนของสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า

รายได้้ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ทำำ� ให้้ กำำ� ไรขั้้� น ต้้ น ลด
ลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า ว บริิษัั ท ฯ
ได้้พยายามบริิหารจััดการด้้านต้้นทุุน
อย่่ า งเต็็ ม ความสามารถ และสามารถ
รัับมืือผลกระทบจากต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�นได้้ดีี
จึึงทำำ�ให้้ผลประกอบการออกมาดีีกว่่าที่่�
คาดการณ์์ไว้้และยัังสามารถทรงตััวได้้ดีี
ในสถานการณ์์เช่่นนี้้�
กรรมการผู้้�จัั ดก าร NDR กล่่ า วถึึง
แผนการดำำ�เนิินงานในไตรมาส 2/2565
ว่่ า บริิษัั ท ฯ มีี ก ารปรัั บ กลยุุ ท ธ์์ ก าร
ตลาด โดยลดโปรโมชั่่�นต่่างๆ ในไตรมาส
2/2566 ซึ่่�งคาดว่่าจะทำำ�ให้้กำำ�ไรขั้้�นต้้น
สามารถขยัั บ เพิ่่� ม ขึ้้� น ได้้ ทั้้� ง นี้้� บ ริิษัั ท ฯ
คาดว่่าเมื่่อ
� สถานการณ์์สงครามระหว่่าง
ประเทศรััสเซีีย-ยููเครนคลี่่�คลายลง จะ
ทำำ�ให้้ราคาพลัังงานและวััตถุุดิิบต่่างๆ
ลดลงกลัับมาสู่่�ภาวะปกติิ และบริิษััทฯ
จะสามารถกลัับมามีีกำำ�ไรได้้ตามปกติิ
อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงภาวะวิิกฤติินี้้�บริิษััทฯ
ได้้ เ ร่่ ง ในการลดต้้ น ทุุ น ด้้ า นอื่่� น ๆ เพื่่� อ
พยามยามรัักษาอััตรากำำ�ไรไว้้ให้้ได้้
นายชััยสิิทธิ์์� กล่่าวอีีกว่่า บริิษััทฯยัังคง
ตั้้�งเป้้ารายได้้ปีีนี้้�อยู่่�ที่่�ประมาณ 900 1,000 ล้้านบาท โดยกลยุุทธ์์การดำำ�เนิิน
งานจะเน้้นกลยุุทธ์์ขยายตลาดกลุ่่�มสิินค้้า

ที่่�มีม
ี าร์์จิ้้น
� สููง (High Margin) นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ มีีแผนปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการ
ผลิิตให้้ เ ป็็ น ระบบ Automation โดย
การพััฒนาการออกแบบเครื่่�องจัักร
ใหม่่ และปรัั บ ปรุุ ง เครื่่� อ งจัั ก รเดิิมให้้
มีี ป ระสิิทธิิภาพมากขึ้้� น ซึ่่� ง จะช่่ ว ยให้้
สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต
"แผนกลยุุทธ์์เราจะเน้้นกลยุุทธ์์ขยาย
ตลาดกลุ่่�มสิินค้้าที่่�มีม
ี าร์์จิ้้น
� สููง เพื่่อ
� รัักษา
รายได้้ให้้ได้้ตามแผน และคุุมต้้นทุุนให้้มีี
ผลกระทบให้้น้อ
้ ยที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�เป็็นไปได้้ โดย
คาดว่่าเมื่่อ
� ต้้นทุุนเริ่่ม
� ลดลงจะทำำ�ให้้บริิษััท
สามารถกลัับมาทำำ�กำำ�ไรได้้จากตลาดที่่�
สามารถรัักษาไว้้ในช่่วงนี้้�" นายชััยสิิทธิ์์�
กล่่าว
กรรมการผู้้�จััดการ NDR กล่่าวถึึงแผน
ธุุรกิิจของบริิษััทร่่วมทุุน คืือ บริิษััท อีี
ทราน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ETRAN (NDR
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน 35%) ว่่า คาดว่่าถึึง
สิ้้� น ไตรมาส 2/2565 อีี ท รานจะมีี ร ถ
จัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตออกมาแล้้ว
ประมาณ 550 คััน และจะเริ่่�มผลิิตล็็อต
ต่่อไปในช่่วงประมาณเดืือนสิิงหาคม
โดยบริิษััทฯยัังคงตั้้�งเป้้าผลิิตในปีีนี้้�ที่่�
ประมาณ 5,000 คััน
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บิ๊๊�ก TFG
มั่่�นใจปีีนี้้�ยอดขายโต 10-15%
ตามดีีมานด์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
หลััง ไตรมาส 1/65 กำำ�ไรพุ่่�งแรง 38.84%

TFG ฟื้้น
� ตััวแรง! ไตรมาส 1/65 กำำ�ไรพุ่่�งแรง
38.84% แตะที่่�ระดัับ 618.52 ล้้านบาท เทีียบ
งวดเดีียวกัันของปีีก่่อน หลัังสถานการณ์์
แพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19 คลี่่�คลาย ราคา
ขายหมูู-ไก่่ ทั้้�งในและต่่างประเทศพุ่่�ง ด้้านผู้้�
บริิหาร "เพชร นัันทวิิสััย" มั่่�นใจปีี 65 ยอด
ขายโต 10-15% ตามดีีมานด์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ในไตรมาส 1 ของปีี 2565 เท่่ากัับ 52.58
บาทต่่อกิิโลกรััม เพิ่่ม
� ขึ้้น
� 39.69% เทีียบงวด
เดีียวกัันของปีีก่่อน
ส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจสุุกรในไตรมาส 1 ของปีี
2565 มีีจำำ�นวน 2,597.25 ล้้านบาท ซึ่่�งราคา
สุุกรเฉลี่่�ยในไตรมาส 1 ของปีี 2565 เท่่ากัับ
89.28 บาทต่่ อ กิิโลกรัั ม เพิ่่� ม ขึ้้� น 9.94%
เทีียบช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
ขณะที่่�รายได้้จากธุุรกิิจอาหารสััตว์์ใน
ไตรมาส 1 ปีี 2565 มีีจำำ�นวน 1,702.00 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.17% จากงวดเดีียวกัันของ
ปีีก่่อน อยู่่�ที่่� 1,517.33 ล้้านบาท

เขากล่่ าวต่่ อ ถึึงแผนการลงทุุ น ในปีี 2565
ว่่าบริิษััทฯได้้ตั้้�งงบลงทุุนไว้้ที่่�ประมาณ 3.5
พัันล้้านบาท เพื่่�อลงทุุนในธุุรกิิจสุุกรทั้้�งใน
ประเทศไทยและเวีียดนาม ประกอบกัับยัังมีี
แผนขยายฐานรายย่่อยผ่่านการขยายสาขา
ร้้ า นไทย ฟู้้�ดส์์ เฟรช มาร์์ เ ก็็ ต เพื่่� อ ช่่ ว ย
กระจายผลิิตภััณฑ์์ของTFG ให้้กับ
ั ลููกค้า้ ราย
ย่่อยโดยตรง สามารถส่่งต่่อสิินค้้าคุุณภาพ
ในราคาเหมาะสม โดย ณ สิ้้�นไตรมาส 1 ปีี
2565 มีีจำำ�นวน 113 สาขา มีีลูกค้
ู ้าเข้้ามาใช้้
บริิการประมาณ 40,000 คน/วััน

นายเพชร นันทวิสย
ั ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร บริษท
ั ไทยฟด
ู้ ส์ กรุป
๊ จ�ำกัด
ิ
(มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนน

งานของบริษัทฯในไตรมาส 1 ของปี 2565
มีรายได้รวม 10,589.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
26.01% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มี
ก�ำไรสุทธิ 618.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.84%
เทียบงวดเดียวกันของปีกอ
่ นโดยได้รบ
ั ปัจจัย
สนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย หนุนให้ราคาเนื้อ
สัตว์ปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาหมู และราคาไก่
สำำ�หรัับรายได้้จากธุุรกิิจไก่่ในไตรมาส 1 ของ
ปีี 2565 มีีจำำ�นวน 5,031.96 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 24.48% เทีียบงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน
อยู่่�ที่่� 4,042.30 ล้้านบาท ซึ่่�งราคาไก่่เฉลี่่�ย

"มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มี
แนวโน้มทีจ
่ ะเร่งตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทัง้ ปีนี้
คาดรายได้รวมในปี 2565 จะเติบโตประมาณ
10-15% เทียบปีทผ
่ี า่ นมา จากสถานการณ์โค
วิด-19 ทีค
่ ลีค
่ ลาย อีกทัง้ ยังได้รบ
ั ปัจจัยหนุน
จากราคาขายหมู และไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตามดีมานด์ทเี่ พิ่มขึ้น"

ล่ า สุ ด บริษั ท ฯได้ ต้ั ง 2 บริษั ท ย่ อ ยแห่ ง
ใหม่ "ไทยฟู้ดส์ รีนิวเอเบิล" ด�ำเนินธุรกิจ
พลังงานทดแทนเพื่อเป็นกระแสไฟฟ้าใช้
ภายในโรงงาน เพื่อลดต้ น ทุ น และ "มาย
เพ็ท" ด�ำเนินธุรกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร เพื่อ
กระจายการลงทุนและเพิ่มแหล่งที่มารายได้
ใหม่ สนุบสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ในอนาคต
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AGE

อััพเป้้าปีีนี้้� เป็็น 1.6 หมื่่�นลบ.
จาก 1.5 หมื่่�นลบ.
หลััง Q1/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 160%
AGEโตตามนััด โชว์์ผลงานไตรมาส 1/2565
กวาดรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 3,714 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 30.5% กำำ�ไรสุุทธิิ 314.6 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 160 % สะท้้อนความแข็็งแกร่่งด้้านการ
บริิหารจััดการต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ควบคู่่�ความต้้องการใช้้ถ่า่ นหิิน – โลจิิสติิกส์์พีี
คต่่อเนื่่อ
� ง ด้้านผู้้�บริิหาร “พนม ควรสถาพร”
สบช่่องธุุรกิิจไปได้้สวย สั่่�งประกาศปรัับเป้้า
รายได้้ใหม่่ทัันทีี เพิ่่�มเป็็น 16,000 ล้้านบาท
จากรายได้้การส่่งออกสิินค้้าทางการเกษตร

นายพนม ควรสถาพร  ประธาน
กรรมการบริิหาร  บริิษััท เอเชีีย กรีีน
เอนเนอจีี จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) (“AGE”) ผู้้�

จััดจำำ�หน่่ายถ่่านหิินบิิทููมิินัส
ั (ถ่่านหิินสะอาด)
และผู้้�ให้้บริิการด้้านโลจิิสติิสก์์แบบครบวงจร
ขนส่่งทางน้ำำ��-ทางบก-ท่่าเรืือ-คลัังสิินค้้า
เปิิดเผยถึึงผลประกอบการงวดไตรมาส
1/2565 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2565 ว่่า
บริิษัั ท ฯ มีี ร ายได้้ จ ากการขายและบริิการ
3,714 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้น
� 30.5% เมื่่อ
� เทีียบกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา โดยแบ่่งเป็็นรายได้้จากการขาย
ถ่่านหิินที่่� 3,577.5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 30.4%
เมื่่อ
� เทีียบกัับปีีที่่ผ่
� า่ นมา และรายได้้จากธุุรกิิจ
ให้้บริิการโลจิิสติิกส์์ที่่� 136.5 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 32.6% เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้
กำำ�ไรสุุทธิิ แตะระดัับที่่� 314.6 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน 160% ที่่�มีี
กำำ�ไรสุุทธิิ 121 ล้้านบาท
ถึึงแม้้ว่่าดััชนีีราคาถ่่านหิินโลกยัังคงมีีการ
ปรัั บ ตัั วค่่ อ นข้้ า งผัั น ผวนแต่่ AGE มีี ก าร
ติิดตามและประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้

ชิิด ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถรัักษาส่่วน
ต่่างระหว่่างราคาขายและราคาต้้นทุุนของ
ถ่่านหิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งความ
ต้้องการใช้้ถ่่านหิินในประเทศมีีการปรัับตััว
เพิ่่�มสููงขึ้้�น หลัังจากสถานการณ์์โควิิด-19
คลี่่�คลาย และการเปิิดประเทศ ส่่งผลให้้ภาค
ธุุรกิิจกลัับมาฟื้้�นตััว ขณะที่่�ธุุรกิิจบริิการโล
จิิสติิกส์์ มีีการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง จาก
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการขนส่่งเกี่่�ยวกัับสิินค้้า
ประเภทปูู น ซีี เ มนต์์ ทราย แก้้ ว และกาก
อุุตสาหกรรมกลัับมาดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องมากขึ้้�น
ประธานกรรมการบริิหาร บมจ.เอเชีีย กรีีน
เอนเนอจีี (“AGE”) กล่่าวเพิ่่ม
� เติิมอีีกว่า่ จาก
การขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจการ
จำำ� หน่่ า ยถ่่ า นหิินซึ่่� ง เป็็ น ธุุ ร กิิจหลัั ก (Core
Business) ควบคู่่�กัับการปรัับ กลยุุทธ์์ขยาย
ธุุรกิิจสู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านด้้านโลจิิสติิ
สก์์แบบครบวงจร ขนส่่งทางน้ำำ��-ทางบกท่่าเรืือ-คลัังสิินค้้า ส่่งผลให้้ผลการดำำ�เนิิน
งานในไตรมาส 1/2565 เติิบโตอย่่างโดดเด่่น
และได้้มีีการตั้้�งเป้้ายอดขายจากธุุรกิิจเทรด
ดิ้้�ง ส่่งออกมัันสำำ�ปะหลััง จำำ�นวน 1,000 ล้้าน
บาทเพิ่่�มเติิม บริิษััทฯ จึึงพิิจารณาปรัับเป้้า
หมายรายได้้ปีี 2565 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 16,000
ล้้านบาท จากเป้้าหมายเดิิมที่่�วางไว้้ช่่วงต้้น
ปีีที่่�ผ่่านมา 15,000 ล้้านบาท
ส่่วนการขยายธุุรกิิจในไตรมาส 2/2565 ยััง
คงเดิินหน้้าขยายการตลาดแบบเชิิงรุุกเพิ่่�ม
ขึ้้น
� โดยเฉพาะ ในส่่วนของธุุรกิิจการจำำ�หน่่าย
และส่่ ง ออกสิินค้้ า ทางการเกษตร ภายใต้้

บริิษััท เอจีีอีี อกริิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด บริิษััทย่่อย
ที่่�ถืือหุ้้�น 100% คาดว่่าจะเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ใน
ช่่วง 2H65 โดยได้้มีก
ี ารตั้้�งเป้้ายอดขายจาก
ธุุรกิิจเทรดดิ้้�ง ส่่งออกมัันสำำ�ปะหลััง จำำ�นวน
1,000 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังเดิินหน้้าลงทุุนขยาย
พื้้�นคลัังเก็็บสิินค้้าเพิ่่�มอีีก 10,000 ตาราง
เมตร ซึ่่�งคาดว่่า จะใช้้เงิินสำำ�หรัับการพััฒนา
พื้้�นที่่�คลัังสิินค้้าดัังกล่่าวประมาณ 50 ล้้าน
บาท เพื่่อ
� รองรัับการให้้บริิการกองเก็็บสิินค้้า
ทางการเกษตรเพิ่่ม
� เติิม จากปััจจุุบัน
ั ที่่�มีค
ี ลััง
เก็็บสิินค้้าที่่�ให้้บริิการอยู่่�แล้้วจำำ�นวน 5 หลััง
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีพื้้น
� ที่่�คลัังสำำ�หรัับการ
จััดเก็็บสิินค้้าทั้้�งหมด 22,400 ตารางเมตร
“ AGE มีีความมุ่่�งมั่่�นในการขยายธุุรกิิจ ผ่่าน
การปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
บวกกัับความต้้องการใช้้สิินค้้าทั้้�งถ่่านหิิน ซึ่่�ง
เป็็นธุุรกิิจหลััก และธรุุกิิจให้้บริิการขนส่่งทาง
น้ำำ��-ทางบก-ท่่าเรืือ-คลัังสิินค้้าที่่�มีก
ี ารเติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�น และยัังมีีการขยายการเติิบโตไปยััง
ธุุรกิิจเทรดดิ้้�งด้้านการจำำ�หน่่าย และการส่่ง
ออกสิินค้้าเกษตร ซึ่่�งจะเข้้ามาเพิ่่�มมููลค่่าให้้
ผลการดำำ�เนิินงานของปีี 2565 เติิบโตเพิ่่�ม
ขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีการปรัับเป้้ารายได้้ใน
ปีีนี้้เ� พิ่่ม
� ขึ้้น
� เป็็น16,000 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นราย
ได้้จากการจำำ�หน่่ายถ่่านหิิน จำำ�นวน 12,500
ล้้ า นบาท ธุุ ร กิิจให้้ บ ริิการโลจิิสติิกส์์ ฯ ที่่�
2,500 ล้้านบาท และธุุรกิิจเทรดดิ้้�ง ส่่งออก
สิินค้้าทางการเกษตร จำำ�นวน 1,000 ล้้าน
บาท ”นายพนมกล่่าว
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ORI ประเดิิม Q1/65
คว้้ากำำ�ไรกว่่า 738 ล้้าน

กลุ่่�มทุุนต่่างชาติิมั่่�นใจ ตบเท้้าร่่วมทุุนบ้้าน
-คอนโดเพิ่่�มอีีก 5 โครงการ

ORI เผยผลประกอบการ Q1/2565 กวาด

พิิเศษจากกิิจการร่่วมทุุน รวมถึึงรายได้้จาก

หน้้าถึึง 11% ก็็มีีส่่วนสำำ�คััญในการผลัักดััน

รายได้้รวมกว่่า 3,776 ล้้าน พร้้อมกำำ�ไรสุุทธิิ

การบริิหารโครงการร่่วมทุุนที่่�มีก
ี ารรัับรู้้�ราย

ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�โครงการพร้้อมอยู่่�ด้้วย

738 ล้้าน หลัังโครงการบ้้าน-คอนโด ทั้้�งใน

ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง ส่่งผลให้้บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิที่่�

กรุุงเทพฯ และ EEC ทยอยโอนกรรมสิิทธิ์์�

738 ล้้านบาท

ทั้้� ง นี้้� จากผลการดำำ� เนิินงานที่่� ยัั ง คงรัั กษ า

ต่่อเนื่่�อง ยอดขาย All Time High ปลาย

เสถีียรภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้กลุ่่�ม

ปีี 64 ส่่ ง ผลกลุ่่�มทุุ น ต่่ า งชาติิมั่่� น ใจ ร่่ ว ม

ทุุนทั้้�งไทยและต่่างชาติิยัังคงให้้ความสนใจ

ทุุนบ้้าน-คอนโดเพิ่่�มอีีก 5 โครงการ ด้้าน

ในการพัั ฒ นาโครงการร่่ ว มทุุ น (Joint

Q2/2565 จ่่อเริ่่�มโอนเมกะโปรเจกต์์คอนโด

Venture Project) กัับบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง

มิิเนีียมลัักชััวรีี “พาร์์ค ออริิจิ้้�น ทองหล่่อ”

โดยไตรมาส 1/2565 ที่่�ผ่่านมานี้้� มีีโครงการ

ตุุนยอดแล้้วกว่่า 70% จากมููลค่่าโครงการ

ร่่วมทุุนเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 5 โครงการ โดยมีีถึึง 4

12,000 ล้้านบาท แบ็็คล็็อกภาพรวมยัังแกร่่ง

โครงการที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากบริิษััท

35,800 ล้้าน ด้้านธุุรกิิจโรงแรมภายใต้้วััน

โนมููระ เรีียลเอสเตท ดีีเวลล็็อปเมนท์์ จำำ�กััด

ออริิจิ้้�น อััตราเข้้าพัักเติิบโต หลัังผ่่อนคลาย

ประกอบด้้ ว ย โครงการคอนโดมิิเนีี ย ม 2

เปิิดรับ
ั ต่่างชาติิเที่่�ยวไทย แนวโน้้มรัับรู้้�รายได้้

สำำ�หรัับโครงการที่่�มีส่
ี ว
่ นสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้าง

โครงการ คืือ โซ ออริิจิ้้�น พหลโยธิิน 69

เพิ่่�มต่่อเนื่่�องหลัังคว้้า ibis 3 แห่่ง คาดหนุุน

ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์� ใ นไตรมาส 1/2565

(So Origin Phaholyothin 69) และออริิ

รายได้้แตะ 17,500 ล้้านตามเป้้า

ประกอบด้้วย โครงการที่่�เริ่่�มโอนกรรมสิิทธิ์์�

จิ้้�น ปลั๊๊�ก แอนด์์ เพลย์์ ศรีีนคริินทร์์ (Origin

เป็็นครั้้�งแรกอย่่างโครงการคอนโดมิิเนีียม

Plug & Play Srinakarin) โครงการบ้้าน

ดิิ ออริิจิ้้�น ราม 209 อิินเตอร์์เชนจ์์ (The

จัั ด สรร 2 โครงการ คืือ โครงการบริิทา

Origin Ram 209 Interchange) โครงการ

เนีีย ทาวน์์ บางนา กม.17 (Britania Town

ที่่�ทยอยโอนกรรมสิิทธิ์์�อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งใน

Bangna KM.17) และบริิทาเนีีย โฮม บางนา

กรุุงเทพฯ และเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวััน

กม.17 (Britania Home Bangna KM.17)

แบบครบวงจร เปิิดเผยว่่า ผลการดำำ�เนิินงาน

ออก (EEC) เช่่น พาร์์ค ออริิจิ้้�น พญาไท

และ อีีก 1 โครงการ ที่่�เป็็นการร่่วมทุุนที่่�ได้้

ไตรมาส 1/2565 (ม.ค.-มีี.ค.2565) บริิษััท

(Park Origin Phayathai) นอตติ้้�ง ฮิิลล์์

พัันธมิิตรใหม่่ (Partner) อย่่าง บริิษััท โลฟิิส

มีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 3,776 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น

ระยอง (Notting Hill Rayong) ในโครงการ

(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด คืือ โครงการแกรนด์์บริิ

ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�ของคอนโดมิิเนีียมและ

ออริิจิ้้�น สมาร์์ท ซิิตี้้� ระยอง ขณะเดีียวกััน

ทาเนีีย คููคต สเตชั่่�น ซึ่่�งนัับเป็็นก้้าวแรกขอ

บ้้านจััดสรรที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้กิิจการร่่วมค้้า

ยอดขายในไตรมาส 1/2565 ซึ่่�งอยู่่�ที่่� 8,149

งบริิทาเนีียในการร่่วมทุุน พััฒนาโครงการ

(Non-JV) กว่่า 3,041 ล้้านบาท และรายได้้

ล้้ า นบาท ที่่� เ ติิบโตจากช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี

กัับพาร์์ทเนอร์์ชั้้�นนำำ�

อื่่น
� ๆ เช่่น ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจบริิการ รายได้้

2564 ราว 6% และเติิบโตจากไตรมาสก่่อน

นายพีีระพงศ์์ จรููญเอก ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิษััท ออริิจิ้้�น
พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้�  จำำ�กัั ด (มหาชน)
หรืือ ORI ผู้้�พััฒนาธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
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ORI ประเดิิม Q1/65
คว้้ากำำ�ไรกว่่า 738 ล้้าน

กลุ่่�มทุุนต่่างชาติิมั่่�นใจ ตบเท้้าร่่วมทุุนบ้้าน
-คอนโดเพิ่่�มอีีก 5 โครงการ

นายพีีระพงศ์์ กล่่าวอีีกว่่า สำำ�หรัับไตรมาส 2/2565 นั้้�น โครงการ
คอนโดมิิเนีียมระดัับลัักชััวรีี พาร์์ค ออริิจิ้้�น ทองหล่่อ (Park Origin
Thonglor) มููลค่่าโครงการกว่่า 12,000 ล้้านบาท จะเริ่่�มทยอยโอน
กรรมสิิทธิ์์�เป็็นครั้้�งแรก โดยปััจจุุบัน
ั โครงการดัังกล่่าวมีียอดขายรอ
รัับรู้้�รายได้้ (แบ็็คล็็อก) ตุุนอยู่่�แล้้วกว่า่ 70% ของมููลค่่าโครงการ ซึ่่�ง
น่่าจะมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�และรายได้้ตั้้�งแต่่ไตรมาส
2/2565 ขณะเดีียวกััน ภาพรวมแบ็็คล็็อกของบริิษััทในปััจจุุบััน ทั้้�ง
กลุ่่�มโครงการ JV และ Non-JV มีีมููลค่่ารวมกว่่า 35,800 ล้้านบาท
คาดว่่าจะมีีส่ว
่ นสำำ�คัญ
ั ให้้ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�ในช่่วง 3 ไตรมาสที่่�เหลืือ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง

ขณะเดียวกัน ฝั่งธุรกิจอื่นๆ ภายใต้แผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล
หรือ Origin Multiverse ก็ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
กลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใต้บริษัท วัน ออริจิ้น จ�ำกัด ยังคงมองเห็น
สัญญาณที่ดีในการเติบโต โดยไตรมาส 1/2565 นี้ โรงแรม 2 แห่ง
แรก คอ
ื สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ (Staybridge Suites
Bangkok Thonglor) และฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลม

ฉบัง (Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang) มีอัตรา
การเข้าพักกว่า 83% และ 58% ตามล�ำดับ เติบโตจากช่วงเดียวกัน
ของปีทผ
ี่ า่ นมา ขณะทีไ่ ตรมาส 2/2565 จะมีการรับรูร
้ ายได้เพิ่มเติม
จากโรงแรมไอบิส (ibis) 3 แห่งที่เพิ่งด�ำเนินการซื้อกิจการเสร็จสิ้น
และน่าจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากการผ่อนคลายมาตรการด้าน
การท่องเที่ยวและเปิดรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมาก
ขึ้น จากปัจจัยทั้งหมดจึงคาดว่ารายได้ของบริษัทในปีนี้จะยังคงเป็น
ไปตามเป้าหมายที่ 17,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 1/2565 ทริส เรทติ้ง ได้ปรับอันดับเครดิตของ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) จากระดับ BBB แนว
โน้ม Positive สู่ระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดอ
ี ย่างต่อเนอ
ื่ ง และสามารถก้าวสูต
่ �ำแหน่งทีส
่ ง
ู ขึ้นใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทัง
้
ในธุรกิจคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน
ช่วง 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา มีสน
ิ ค้าครอบคลุมหลากหลายระดับราคาไปจนถึง
ราคา 50 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลง
จนอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 1 เท่าและยังสามารถสร้างรายได้และยอด
ขายได้อย่างเติบโต แม้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564
ที่ผ่านมา
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UAC โชว์์ผลงานโค้้งแรก
รายได้้โต 52.33% ส่่งซิิก Q2
ลุุยลงทุุน EV charging station
- แหล่่งปิิโตรเลีียม

บมจ. ยููเอซีี โกลบอล ("UAC") เสิิร์์ฟข่่าวดีี
ต่่อเนื่่�อง ประกาศตััวเลขผลการดำำ�เนิินงาน
ไตรมาส 1/2565 รายได้้จากการขายและการ
ให้้บริิการ 510.10 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 175.24
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 52.33% (YoY) และมีีกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััท 71.88 ล้้านบาท จาก
การขยายตััวธุุรกิิจเทรดดิ้้�ง – เคมีีภััณฑ์์ไฟฟ้้า

นายชัั ช พล ประสพโชค ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การ  บริิ ษัั ท  ยููเอซีี โกลบอล
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  "UAC" แจ้้ง

ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ถึึงผล
ประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 (สิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2565) ว่่า ผลการดำำ�เนิินขอ
งบริิษััทฯในไตมาสแรกมีีการเติิบโตต่่อเนื่่�อง
โดยมีีรายได้้จากการขายและการให้้บริิการ
จำำ�นวน 510.10 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 175.24
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 52.33 (YoY) และมีี
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทฯ 71.88 ล้้านบาท
โดยมีี Gross Margin ที่่�ระดัับ 11.31% ส่่ง
ผลให้้ EBITDA ณ สิ้้�นไตรมาส 1/2565 อยู่่�
ที่่�ระดัับ 110.68 ล้้านบาท ส่่วนด้้าน ROE นั้้�น
อยู่่�ที่่� 17.16%
ทั้้� งนี้้� สาเหตุุ ร ายได้้ ร วมมีี อัั ต ราการเติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นผลมาจากการเติิบโตของธุุรกิิจ
เทรดดิ้้�ง ที่่�ได้้รัับ Big lot จำำ�นวน 143.30
ล้้ า นบาท จากกลุ่่�ม Industrial และกลุ่่�ม
Energy ซึ่่� ง มีี ก ารจำำ� หน่่ า ยจำำ� หน่่ า ยสาร
เคมีี และอุุปกรณ์์อุุตสาหกรรมพลัังงานและ

ปิิโตรเลีียม กลุ่่�มธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตก๊๊าซ
ธรรมชาติิ โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน โรงแยกก๊๊าซ และ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี เพิ่่�มขึ้้�น 25.53 ล้้าน
บาท รวมถึึงการปรัับตััวเพิ่่ม
� ขึ้้น
� จากของราย
ได้้กลุ่่�มเคมีีภััณฑ์์ จำำ�นวน 27.68 ล้้านบาท
จากการฟื้้�นตััวตามทิิศทางเศรษฐกิิจหลััง
การแพร่่ระบาดโควิิด-19 คลี่่�คลาย รวมถึึง
การเปิิดประเทศต้้อนรัับนัักท่อ
่ งเที่่�ยว ขณะที่่�
การผลิิตของโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้้าเสา
เถีียร มีีการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น หลัังจากได้้รัับก๊๊าซ
ธรรมชาติิเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 1.3 MMSCFD ส่่งผล
ให้้มีย
ี อดขายทั้้�งในส่่วนของก๊๊าซเชื้้�อเพลิิง C1
ก๊๊าซหุุงต้้ม (LPG) และก๊๊าซโซลีีนธรรมชาติิ
(NGL) มีีการปรัับตััวอย่่างโดดเด่่น จึึงทำำ�ให้้
กลุ่่�ม UAC มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นรวม 57.68 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการ "UAC" ยัังได้้กล่่าวเพิ่่�ม
เติิมถึึงภาพรวมธุุรกิิจในไตรมาส 2/2565
ว่่า บริิษััทฯ พร้้อมเดิินหน้้าลงทุุนในธุุรกิิจ
ด้้านพลัังงานสะอาดและพลัังงานทดแทน
ควบคู่่�ไปกัับการเร่่งขยายการตลาดในส่่วน
ของธุุรกิิจเทรดดิ้้�ง ไปยัังอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
มากขึ้้�น เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตของราย
ได้้ในปีีนี้้� แตะระดัับ 2,000 ล้้านบาท รวม
ถึึงการรัักษาอััตรากำำ�ไรก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่าย
ดอกเบี้้�ย ภาษีี และค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััด
จำำ�หน่่าย (EBITDA) มากกว่่า 420 ล้้านบาท
ของรายได้้ยอดขายรวมให้้เป็็นไปตามเป้้า
หมายที่่�วางไว้้

โดยในไตรมาส 2/2565 บริิษััทฯจะเริ่่ม
� ทยอย
เปิิ ด ให้้ บ ริิการสถานีี อัั ดป ระจุุ ไ ฟฟ้้ า (EV
charging station)ภายใต้้การร่่วมลงทุุน
กัั บ บมจ.คิิวทีี ซีี เอนเนอร์์ ยี่่� (QTC) ภาย
ใต้้ "พีีพีีดัับบลิิวอีี" (PPWE) ตามแผนการ
ลงทุุนสร้้างเฟสแรก จำำ�นวน 4 สถานีี หรืือ
12 หััว ประกอบด้้วย กรุุงเทพมหานคร 1
แห่่ง จัังหวััดนครราชสีีมา 2 แห่่ง และจัังหวััด
จัันทบุุรีี 1 แห่่ง
ส่่วนโครงการลงทุุนในแหล่่งปิิโตรเลีียม
หมายเลข L10/43 และ L11/43 ในพื้้�นที่่�
ผลิิตปิิโตรเลีียมอรุุโณทััยและบููรพา จัังหวััด
สุุ โ ขทัั ย นั้้� น ยัั ง คงเดิินหน้้ า ตามแผนที่่� ว าง
ไว้้ โดยคาดว่่ า จะมีี ก ารเข้้ า สำำ� รวจปริิมาณ
ปิิโตรเลีียมสำำ�รองในพื้้�นที่่�สััมปทานดัังกล่่าว
เพื่่�อต้้องการทราบปริิมาณปิิโตรเลีียมที่่�
ชััดเจนได้้ในไตรมาส 2/2565 นี้้� และคาดว่่าจะ
สามารถรัับรู้้�รายได้้ภายในไตรมาส 3/2565
ซึ่่�งตั้้�งเป้้าผลิิต 500 บาร์์เรลต่่อวััน สร้้างราย
ได้้เพิ่่�ม 300 ล้้านบาทต่่อปีี
อย่่ า งไรก็็ ต าม สำำ� หรัั บ โครงการโรงไฟฟ้้ า
ชุุ ม ชนภูู ผ าม่่ า น ที่่� จัั ง หวัั ดข อนแก่่ น ซึ่่� ง มีี
ขนาดการผลิิตไฟฟ้้า 3 เมกะวััตต์์นั้้�น จะ
พร้้ อ มจ่่ า ยไฟเข้้ า ระบบได้้ ภ ายใน 3 เดืือน
นัับจากได้้รัับ PPA ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโรงไฟฟ้้า
แรกที่่�มีีความพร้้อมที่่�สุุดในการดำำ�เนิินการ
เมื่่�อเทีียบโครงการอื่่�น ๆ ที่่�ผ่่านการคััดเลืือก
ในโครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจ
ฐานราก (โครงการนำำ�ร่่อง) พ.ศ. 2565
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BE8

เข้้าควบรวมกิิจการ X10
ก้้าวสู่่�ผู้้�นำ�ำ Digital Transformation
Consultant แห่่งอาเซีียน
'บมจ.เบริิล 8 พลััส' หรืือ BE8' เดิินแผน

สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนในครั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะใช้้

อุุปกรณ์์ต่่างๆ เข้้าด้้วยกัันให้้ครอบคลุุมยิ่่�ง

ยุุ ท ธศาสตร์์ เข้้ า ควบรวมกิิจการ บริิษัั ท

เงิินลงทุุนประมาณ 620.64 ล้้านบาท โดย

ขึ้้�น ตลอดจนผนึึกความแข็็งแกร่่งกัับ BE8

เอคซเทนด์์ ไอทีี รีี ซ อร์์ ส จำำ� กัั ด ("X10")

แบ่่งการชำำ�ระค่่าหุ้้�นเป็็นเงิินสด จำำ�นวน 50

ทางด้้ า นดิิจิิทัั ล ทรานส์์ ฟ อร์์ เ มชัั น ตั้้� ง แต่่

ยัักษ์์ใหญ่่ด้้านโครงสร้้างการเชื่่�อมต่่อระบบ

ล้้านบาทให้้แก่่ XR Resource และเป็็นหุ้้�น

การให้้บริิการคำำ�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์และ

Technology Integration Platform เดิิน

สามััญเพิ่่�มทุุนของ BE8 จำำ�นวน 14.60 ล้้าน

พััฒนาเทคโนโลยีี การให้้บริิการเทคโนโลยีี

หน้้ า Synergy ผนึึกความแข็็ ง แกร่่ ง ดัั น

หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ (พาร์์) 0.50 บาท โดย

และซอฟต์์แวร์์ระดัับโลก ช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพ

BE8 ก้้ า วสู่่� Digital Transformation

กำำ�หนดราคาหุ้้�นสามััญเพิ่่ม
� ทุุนที่่� 39.10 บาท

การเข้้าแข่่งขัันในโปรเจ็็กต์ใ์ หม่่ๆ ร่่วมกััน และ

Consultant แห่่งอาเซีียน

ต่่อหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 570.64 ล้้านบาท

สร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น

นายอภิิเษก เทวิินทรภัักติิ ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร บริิ ษัั ท เบริิ ล
8 พลััส จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BE8

เพื่่�อเป็็นค่่าตอบแทนการเข้้าซื้้�อ X10 ในครั้้�ง
นี้้� ให้้แก่่ Extend Resource Holding ซึ่่�ง

"นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญในวงการเทค คอมปานีี

XR Resource และ Extend Resource

ครั้้�งใหญ่่หลัังควบรวมกิิจการครั้้�งนี้้� BE8 จะ

Holding เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ X10 โดย BE8 จะ

เป็็นองค์์กรที่่�มีี Technical resource ใหญ่่

เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ ได้้บรรลุุข้้อตกลงและ

เสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ
� อนุุมัติิ
ั

เป็็ น อัั น ดัั บ ต้้ น ๆ ในประเทศไทย เนื่่� อ งจาก

เข้้าลงนามบัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นในการ

การเพิ่่�มทุุนในวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2565 จึึง

บริิษััท X10 มีีบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์และ

โอนธุุ ร กิิจทั้้� ง หมดของบริิษัั ท เอคซเทนด์์

กำำ�หนดวัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ

ความเชี่่� ย วชาญด้้ า นเทคโนโลยีี กว่่ า 400

ไอทีี รีี ซ อร์์ ส จำำ� กัั ด หรืือ ("X10")

เข้้าร่่วมประชุุม (Record Date) ในวัันที่่� 27

คน ผสมผสานกัับบุุคลากรของ BE8 อีีก

พฤษภาคมนี้้�

กว่่า 200 คน ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและทัักษะ

ที่่� จ ะ

ช่่ ว ยเสริิมความแข็็ ง แกร่่ ง ให้้ แ ก่่ ท าง BE8
ในการขัับเคลื่่�อนแผนยุุทธศาสตร์์มุ่่�งก้้าว

ในด้้ า นเทคโนโลยีี ดิิจิิทัั ล โดยเฉพาะ ซึ่่� ง จะ

ผู้้�นำำ� Digital Tech Consultant ในระดัับ

ทั้้�งนี้้� X10 ถืือเป็็นบริิษััทเทคโนโลยนีีชั้้�นนำำ�

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งานต่่างๆ

ภูู มิิ ภาคอาเซีี ย น โดยนำำ� เสนอนวัั ต กรรม

ของไทย โดยมีีประสบการณ์์ให้้บริิการด้้าน

เสริิมรากฐานทางธุุรกิิจให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น

แห่่งเทคโนโลยีี ซอฟต์์แวร์์ระดัับโลกและการ

เทคโนโลยีีมากว่่า 12 ปีี มีีฐานลููกค้้าองค์์กร

พร้้อมกัับการสร้้างมิิติิใหม่่ให้้กัับลููกค้้าทั้้�ง

ให้้บริิการอื่่�นๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�ดิิจิิทััล

ขนาดใหญ่่ มากกว่่ า 30 ราย มีี ค วาม

ภาครััฐและเอกชน ขณะเดีียวกัันยัังเป็็นการ

ทรานส์์ฟอร์์เมชั่่�นแบบครบวงจร ตอบโจทย์์

เชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ด้้านการวาง

ปลดล็็อกข้้อจำำ�กััดด้้านทรััพยากรบุุคคลใน

กลยุุทธ์์ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนได้้อย่่าง

โครงสร้้างการเชื่่�อมต่่อระบบ Technology

วงการไอทีีและเทคโนโลยีีที่่ข
� าดแคลนรองรัับ

เหมาะสม รวมทั้้�งเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน

Integration Platform โดยเป็็นผู้้�นำำ�การ

การเติิบโตในอนาคต และยัังส่่งผลดีีต่่อการ

รัับกัับยุุคดิิจิิทััลที่่�เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง

พััฒนาระบบ MuleSoft ในประเทศไทย ซึ่่�ง

บริิหารจััดการต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยได้้อย่่างมีี

อย่่างรวดเร็็ว โดยคาดว่่าการเข้้าทำำ�รายการ

จะช่่วยยกระดัับการให้้บริิการโดยผสานกัับ

ประสิิทธิิภาพ" นายอภิิเษก กล่่าว

ดัังกล่่าวจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในเดืือน

ระบบ API ของ MuleSoft ที่่� BE8 ให้้บริิการ

สิิงหาคมนี้้�

เชื่่�อมต่่อแอปพลิิเคชััน ระบบปฏิิบััติิการ และ
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BE8

เข้้าควบรวมกิิจการ X10
ก้้าวสู่่�ผู้้�นำ�ำ Digital Transformation
Consultant แห่่งอาเซีียน
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิหาร BE8 กล่่ า วว่่ า

ต้้องการนำำ�เทคโนโลยีีมาสร้้างข้้อได้้เปรีียบ

บริิษััทฯ เดิินหน้้าตามยุุทธศาสตร์์มุ่่�งก้้าวผู้้�นำำ�

ทางธุุ ร กิิจ มั่่� น ใจว่่ า ด้้ ว ยยุุ ท ธศาสตร์์ ข อง

Digital Tech Consultant ในระดัับภููมิิภาค

BE8 จะผลัักดัน
ั ผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งปีีของบ

อาเซีี ย น โดยวางเป้้ า รายได้้ เ ติิบโต 5 เท่่ า

ริิษััทฯ ให้้เติิบโตมากกว่่า 50% โดย ณ วััน

ใน 3 ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งบริิษััทฯ ยัังวางแผนการ

ที่่� 31 มีีนาคม 2565 บริิษััทฯ มีีมููลค่่างานใน

ลงทุุนและควบรวมกิิจการอีีกในอนาคต เพื่่อ
�
เสริิมสร้้างขีีดความสามารถการแข่่งขัันให้้
กัับองค์์กร ธุุรกิิจ หน่่วยงานภาครััฐ ให้้ก้้าว
ทัันกัับยุุคดิิจิิทััลที่่�เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงและ
มีีเทคโนโลยีีใหม่่ๆอย่่างต่่อเนื่่�อง

มืือที่่�รอรัับรู้้�รายได้้ (Backlog) 564 ล้้าน
บาท และอยู่่�ระหว่่างการประมููลงานโครงการ
ใหญ่่มููลค่่ารวมประมาณ 569 ล้้านบาท และ
คาดว่่ า จะรัั บ รู้้�รายได้้ ใ นปีี นี้้� 313 ล้้ า นบาท
หรืือราว 55% ของงานในมืือที่่�รอรัับรู้้�ราย
ได้้ (Backlog)

นายกฤษดา เกตุุภู่่�พงษ์์ กรรมการ
ผู้้�จััดการ  บริิษััท X10 จำำ�กััด กล่่าว
ว่่า บริิษััทฯ พร้้อมนำำ�ความเชี่่�ยวชาญและ
ประสบการณ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านดิิจิิทััล
เทคโนโลยีี โดยเฉพาะการวางโครงสร้้างการ
เชื่่�อมต่่อระบบ Technology Integration
Platform และ Open-API ด้้ ว ยระบบ
MuleSoft ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ของ
การทำำ�ดิิจิิทััล แทรนส์์ฟอร์์เมชั่่�น นอกจากนี้้�
บริิษััทฯยัังมีีความเชี่่�ยวชาญในด้้านดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีอื่่�นๆที่่�จะมาเสริิมในการทำำ�ดิิจิิทััล
แทรนส์์ฟอร์์เมชั่่�น การผสานความแข็็งแกร่่ง
ของทั้้�งสองบริิษััทจะช่่วยส่่งมอบโซลููชั่่�นที่่�
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นตาม
ที่่�ลููกค้้าองค์์กรต้้องการ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีฐาน
ลููกค้า้ ทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน อาทิิ
กลุ่่�มธนาคารกรุุ งศรีี อยุุ ธยา วิิริิยะประกัั น

แผนธุุ ร กิิจในไตรมาส 2/2565 บริิษัั ท ฯ
เตรีียมผนึึกกำำ�ลัง
ั กัับพัันธมิิตรรายใหม่่อย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ เสริิมความแข็็ ง แกร่่ ง ด้้ า น
เทคโนโลยีีและซอฟต์์แวร์์ใหม่่ๆ สร้้างมููลค่่า
ทั้้�งทางผลิิตภััณฑ์์และบริิการตอบโจทย์์โลก
ดิิจิิทััลแบบครบวงจร พร้้อมเดิินหน้้าขยาย
ฐานลููกค้้าทั้้�งภาครััฐและเอกชนอย่่างต่่อ
เนื่่�อง สอดรัับกัับความต้้องการของลููกค้้าที่่�

ส่ ว นผลการด�ำเนิ น งานไตรมาส 1/2565
(มกราคม – มีนาคม 2565) บริษัทฯ ประสบ
ความส�ำเร็จในฐานะเป็นผู้น�ำ Digital Tech
Consultant โดยมีรายได้รวม 123.01 ล้าน
บาท เติบโต 40.9 % จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนที่มีรายได้ 87.32 ล้านบาท และมีก�ำไร
สุทธิ 23.78 ล้านบาท เติบโต 39.1% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

ภััย กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล และ สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์แห่่งชาติิ (สกมช.) ฯลฯ มั่่�นใจว่่าการ
ควบรวมกิิจการครั้้�งนี้้�จะผลัักดััน BE8 ให้้
ก้้าวเป็็นผู้้�นำำ� Digital Tech Consultant
ในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

19

www.HoonInside.com

17 May 2022

ยููโอบีี เตรีียมเสนอขายตราสารด้้อยสิิทธิิอายุุ 10 ปีี
โดยธนาคารมีีสิิทธิิไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนดหลัังครบ 5 ปีี
อััตราดอกเบี้้�ย 4.07% ต่่อปีี เปิิดจอง 27 พ.ค.ถึึง 6 มิิ.ย.65
ธนาคารยููโอบีี ประเทศไทย มีีแผนออกตราสารด้้อยสิิทธิิเพื่่�อ

รองรัับการเติิบโตทางธุุรกิจ
ิ ตามแผนของธนาคาร นอกจาก

นัับเป็็นเงิินกองทุุนประเภทที่่� 2 อายุุ 10 ปีี ตามหลัักเกณฑ์์

นี้้�ยัังเป็็นการเพิ่่�มทางเลืือกในการลงทุุนให้้แก่่ผู้�ล
้ งทุุน”

Basel III เสนอขายให้้แก่่ผู้้�ลงทุุนสถาบัันและผู้้�ลงทุุนราย
ใหญ่่ โดยกำำ�หนดมููลค่่าการจองขั้้�นต่ำำ�� 100,000 บาท
ตราสารที่่�ออกในครั้้�งนี้้�เป็็นตราสารด้้อยสิิทธิิมีีอายุุ 10 ปีี
อััตราดอกเบี้้�ย 4.07% ต่่อปี จ่
ี ่ายดอกเบี้้�ยทุุก 3 เดืือน โดย
ธนาคารขอสงวนสิิทธิิไถ่่ถอนคืืนก่่อนกำำ�หนด ณ วัันกำำ�หนด
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยใด ๆ หลัังครบกำำ�หนดปีีที่่� 5 และมีีข้้อกำำ�หนด
ให้้สามารถตััดเป็็นหนี้้�สููญ (ทั้้�งจำำ�นวนหรืือบางส่่วน) เมื่่�อ
ทางการตััดสิินใจจะเข้้าช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้�ออ
้ ก
ตราสารเงิินกองทุุน

ผู้้�ลงทุุนที่่�สนใจตราสารเงิินกองทุุนนี้้�สามารถจองซื้้�อได้้
ระหว่่างวัันที่่� 27 พฤษภาคม ถึึง 6 มิิถุน
ุ ายน 2565 (ระหว่่าง
วัันและเวลาทำำ�การของธนาคาร) ได้้ที่่ธ
� นาคารยููโอบีีทุก
ุ สาขา
และสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�อีก
ี 2 แห่่ง ได้้แก่่ ธนาคารกรุุงเทพ
และธนาคารกสิิกรไทย โดยสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิม รวมถึึงความเสี่่�ยงหรืือสถานการณ์์ในเชิิงลบที่่�อาจ
กระทบต่่อการลงทุุนในหนัังสืือชี้้�ชวน หรืือสอบถามกัับทาง
สถาบัันการเงิินทั้้�ง 3 แห่่งนี้้�
• ธนาคารยููโอบีี จำำ�กััด (มหาชน)
โทร. 02-343-4900 และ 02-093-4900
• ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
โทร. 02-645-5555 หรืือ 1333
• ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารยููโอบีี ประเทศไทย เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มธนาคารยูู
โอบีีของสิง
ิ คโปร์์ ซึ่่ง
� เป็็นสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�ระดัับภููมิิภาค
และได้้รับ
ั การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือจากสถาบัันจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือว่า่ เป็็นธนาคารที่่�มีฐ
ี านะแข็็งแกร่่ง โดยล่่าสุุด

คุุ ณ สัั ญ ชัั ย  อภิิ ศัั ก ดิ์์� ศิิ ริิ กุุ ล  รองกรรมการ
ผู้้�จัั ด การใหญ่่ การเงิิ น และสนัั บ สนุุ น ธุุ รกิิ จ
ธนาคาร ธนาคารยููโอบีี ประเทศไทย กล่่าวว่่า “การ
ออกตราสารด้้อยสิิทธิิเพื่่�อนัับเป็็นเงิินกองทุุนประเภทที่่� 2
ของธนาคาร เพื่่�อเสริิมความแข็็งแกร่่งของเงิินกองทุุนและ

ฟิิทซ์์ เรทติ้้�ง  (ประเทศไทย) ได้้จััดอัันดัับเครดิิตระยะยาว
ภายในประเทศของธนาคารที่่�ระดัับสููงสุุด AAA(tha) แนว
โน้้มมีีเสถีียรภาพ และจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของตราสาร
เงิินกองทุุนที่่� AA(tha) เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2565
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บลจ.ทิิสโก้้เปิิดกอง "ทิิสโก้้ เวีียดนาม อิิควิิตี้้�"  
ชี้้�ราคาหุ้้�นเทรดต่ำำ�สุ
� ุดในรอบ 7 ปีี จัั
งหวะเหมาะลงทุุนรัับปััจจััยบวกเพีียบ
บลจ.ทิิสโก้้เสิิร์์ฟกองทุุนเปิิด ทิิสโก้้ เวีียดนาม อิิค

และด้้วยค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��ทำำ�ให้้มููลค่่า

วิิตี้้� ชี้้�จัังหวะเหมาะลงทุุน หลัังราคาลงมาแตะจุุด

การลงทุุนทางตรงจากต่่างประเทศ (FDI) เพิ่่�มขึ้้�น

ต่ำำ��สุด
ุ รอบ 7 ปีี สวนทางอััตราการเติิบโตของกำำ�ไร

อย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะที่่�การบริิโภคในประเทศยัังคง

ต่่อหุ้้�น (EPS Growth) สููงล่่อใจที่่� 24.6% โดยที่่�

คึึกคััก เพราะในปีี 2564 เวีียดนามมีีประชากรวััย

ระยะกลางถึึงระยะยาวมีีปััจจััยบวกรออยู่่�เพีียบ

ทำำ�งานมากถึึง 49 ล้้านคน และจำำ�นวนชนชั้้�นกลาง

ทั้้�งค่่าแรงถููกเอื้้�อต่่างประเทศแห่่ลงทุุนตรง ด้้าน

ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

บริิโภคในประเทศคึึกคััก หนุุนเศรษฐกิิจโต 7.2%

ชนชั้้�นกลางของเวีียดนามมีีสััดส่่วนมากถึึง 41%

เด่่นสุุดในอาเซีียน เปิิด IPO 17 - 24 พฤษภาคม

ของประชากรทั้้�งหมด และคาดว่่าในปีี 2573 จะ

2565

เพิ่่�มเป็็น 74% ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด* จาก

นายสาห์์ รัั ช ชัั ฏ สุุ ว รรณ ผู้้�อำำ� นวย
การสายการตลาด และที่่� ป รึึ ก ษา
การลงทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน ทิิสโก้้ จำำ�กััด เปิิดเผยว่่า ในช่่วง

ปััจจััยบวกข้้างต้้นทำำ�ให้้กองทุุนการเงิินระหว่่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์์ว่า่ ในปีี 2565 เศรษฐกิิจ
เวีียดนามจะเติิบโต 6% ขณะที่่�ปีี 2566 จะเติิบโต
7.2% ซึ่่�งถืือเป็็นระดัับสููงสุุดในอาเซีียน

ที่่�ผ่่านมาตลาดหุ้้�นเวีียดนามปรัับตััวลดลงจาก

ดัังนั้้�น เพื่่อ
� เพิ่่ม
� โอกาสลงทุุนในประเทศดาวรุ่่�งของ

ความกัังวลเรื่่�องอััตราเงิินเฟ้้อ และผลตอบแทน

เอเชีียอย่่างเวีียดนาม บลจ.ทิิสโก้้จึึงเปิิดเสนอขาย

พัันธบััตรสหรััฐฯ ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น โดยตั้้�งแต่่ต้้นปีี

กองทุุนเปิิด ทิิสโก้้ เวีียดนาม อิิควิิตี้้� (TVIETNAM)

2565 ถึึงวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 ดััชนีีตลาดหุ้้�น

ความเสี่่� ย งระดัั บ 6 (เสี่่� ย งสูู ง ) กองทุุ น รวม

เวีียดนาม (VNINDEX) ปรัับตััวลงมาแล้้ว 15.12%

ตราสารทุุน ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวม

ลงมาเทรดที่่�ระดัับอััตราปิิดต่อ
่ ราคาต่่อหุ้้�น (P/E) ที่่�

ตราสารทุุ น ต่่ า งประเทศ และ/หรืือกองทุุ น รวม

13.1 เท่่า ต่ำำ��สุุดในรอบ 7 ปีี สวนทางกัับอััตราการ

อีีทีีเอฟตราสารทุุนต่่างประเทศ ที่่�มีีนโยบายการ

เติิบโตของกำำ�ไรต่่อหุ้้�น (EPS Growth) ที่่�เติิบโตใน

ลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััด

ระดัับสููง โดยข้้อมููลจาก Bloomberg คาดว่่า ในปีี

ตั้้�งในประเทศเวีียดนามหรืือจดทะเบีียนซื้้�อขายใน

2565 – 2566 อััตรา EPS Growth ของตลาด

ตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศเวีียดนาม หรืือบริิษััทที่่�

หุ้้�นเวีียดนามจะอยู่่�ที่่�ระดัับ 24.6% ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�

ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักหรืือมีีรายได้้หลัักจากการดำำ�เนิิน

สููงที่่�สุุดในอาเซีียน

ธุุ ร กิิจในประเทศเวีี ย ดนาม เสนอขายครั้้� ง แรก
(IPO) วัันที่่� 17 - 24 พฤษภาคม 2565 มููลค่่าขั้้�น

ดัังนั้้�น การที่่�ดััชนีีหุ้้�นเวีียดนามปรัับตััวลงมา บลจ.

ต่ำำ��ของการซื้้�อครั้้�งแรก 1,000 บาท

ทิิสโก้้มองว่่าเป็็นจัังหวะเหมาะที่่�จะเข้้าลงทุุน เพราะ
ทำำ� ให้้ มูู ล ค่่ า หุ้้�น (Valuation) อยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ�� จน

นายสาห์์รััชกล่่าวว่่า เบื้้�องต้้นกองทุุน TVIETNAM

น่่าสนใจ นอกจากนี้้� ในระยะกลางเวีียดนามยัังมีี

จะกระจายความเสี่่�ยงเข้้าไปลงทุุนในหุ้้�นเวีียดนาม

ปััจจััยบวกรออยู่่�จำำ�นวนมาก เช่่น สภาพคล่่องใน

ผ่่าน 3 กองทุุนหลััก คืือ 1. กองทุุน LionGlobal

ตลาดหุ้้�นเริ่่�มสููงขึ้้�น ข่่าวดีีเรื่่�องการนำำ�ดััชนีีตลาด

Vietnam Fund 2. กองทุุน Lumen Vietnam

หุ้้�นเวีียดนามร่่วมคำำ�นวณในดััชนีี MSCI EM ในปีี

Fund และ 3. กองทุุน Vietnam Equity (UCITS)

2568 ทำำ� ให้้ หุ้้� นขนาดใหญ่่ ไ ด้้ ป ระโยชน์์ ในด้้ า น

Fund ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� ให้้กองทุุนมีีการกระจายการลงทุุน

เศรษฐกิิจเองก็็เริ่่�มเห็็นกิิจกรรมเศรษฐกิิจฟื้้�น

ไปยัังกลุ่่�มหุุ้�นเวีียดนามทั้้�งขนาดใหญ่่ ขนาดกลาง

ตััวรัับการเปิิดประเทศ ค่่ าเงิินมีี เสถีี ยรภาพจาก

และขนาดเล็็ก เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงของพอร์์ตการ

ทุุนสำำ�รองต่่างประเทศที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้น
� หนี้้�ต่า่ งประเทศต่ำำ��

ลงทุุนโดยรวมไม่่กระจุุกตััวยัังกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง

และดุุลบััญชีีเดิินสะพััดเป็็นบวกนัับตั้้�งแต่่ปีี 2554

ส่่วนตััวอย่่างบริิษััทที่่�กองทุุนหลัักเข้้าไปลงทุุน เช่่น
Vietcombank เป็็นธนาคารของรััฐที่่�จัดตั้้
ั ง
� ขึ้้น
� เพื่่อ
�
สนัับสนุุนการให้้บริิการสิินเชื่่�อเพื่่�อการนำำ�เข้้าและ
ส่่งออก ซึ่่�งเป็็นกลจัักรสำำ�คััญต่่อการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจของเวีียดนาม มีีอััตราการเติิบโตของ
รายได้้เฉลี่่�ยต่่อปีี (CAGR) ตั้้�งแต่่ปีี 2559 – 2563
อยู่่�ที่่� 17.31% ขณะที่่�อััตราส่่วนสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้
เกิิดรายได้้ต่่อสิินเชื่่�อรวม (NPL Ratio) ไตรมาส
4/2564 อยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ��ที่่� 0.64% อีี กตัั ว อย่่ า ง
คืือ HOA PHAT ผู้้�ผลิิตเหล็็ ก รายใหญ่่ ที่่� สุุ ด ใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และมีีส่่วนแบ่่งการตลาด
ผลิิตภััณฑ์์เหล็็ก และท่่อเหล็็กอัน
ั ดัับ 1 ในเวีียดนาม
ซึ่่�งรายได้้และกำำ�ไรมีีโอกาสเติิบโตไปตามเศรษฐกิิจ
ของเวีียดนามที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตสููง
พิิเศษสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีียอดเงิินลงทุุนในกองทุุน
TVIETNAM ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 17 - 24 พฤษภาคม 2565
ตั้้�งแต่่ 10 - 19.99 ล้้านบาท รัับทองคำำ�หนััก 1 สลึึง
ตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป รัับทองคำำ�หนััก 2 สลึึง
และต่่อที่่�สอง สำำ�หรัับลููกค้า้ บุุคคลธรรมดาที่่�ลงทุุน
กองทุุน TVIETNAM ผ่่านช่่องทาง eInvest และ
TISCO My Funds ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 17 - 24 พฤษภาคม
2565 ทุุกๆ ยอดเงิินลงทุุนสะสม 50,000 บาท รัับ
หน่่วยลงทุุนกองทุุนเปิิด ทิิสโก้้ พัันธบััตรระยะสั้้�น
(TISCOSTF) มููลค่่า 100 บาท สููงสุุด 1,000 บาท
กองทุุนเปิิด TVIETNAM อาจมีีความเสี่่�ยงด้้าน
อััตราแลกเปลี่่�ยนจากการลงทุุนในต่่างประเทศ จึึง
มีีนโยบายป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
ตามดุุลยพิินิิจของผู้้�จััดการกองทุุนรวม ผู้้�สนใจ
ลงทุุ น ควรทำำ� ความเข้้ า ใจลัั กษ ณะสิินค้้ า ศึึกษา
ข้้อมููลสำำ�คััญของกองทุุนรวม โดยเฉพาะนโยบาย
การลงทุุน เงื่่อ
� นไขผลตอบแทน ความเสี่่�ยง และผล
การดำำ�เนิินงานของกองทุุนที่่�ได้้เปิิดเผยไว้้ที่่� www.
tiscoasset.com และสามารถติิดต่่ อ สอบถาม
รายละเอีี ย ดหรืือขอรัั บ หนัั ง สืือชี้้� ช วนได้้ ที่่� บลจ.
ทิิสโก้้ หรืือ ธนาคารทิิสโก้้ทุุกสาขา หรืือ TISCO
Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0
2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com
หรืือ แอปพลิิเคชััน TISCO My Funds  
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อินไซด์ Business
PTG คว้้ารางวััล
"CSR OF THE YEAR" จากงาน
Thailand Top Company Awards 2022

ทีีเอ็็มบีีธนชาต และ IFC ลงนามความร่่วมมืือ
ในการออกตราสารหนี้้� เพื่่�อความยั่่�งยืืน
ทางทะเล (Blue Bond) ครั้้�งแรกในไทย

OR ตอกย้ำำ�� ความภาคภููมิิใจรัับรางวััล
THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3

เคทีีซีีชวนคุุณครููโรงเรีียนวััดลานบุุญ ร่่วมทริิป
"The Secret of พระนคร" หวัังส่่งต่อ
่ ความรู้้�
ศิิลปวััฒนธรรม ต่่อยอดเป้้าหมาย ESG
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