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ลุุยส่่งมอบผลิุตภััณฑ์์ CBD - Hemp Seed กว่่า 
50 SKU"SHT" ส่กัดส่าร CBD จากช่่อดอกฉลุุย 

เตรียมเปิิดตลุาดขายให้้ผ้้ปิระกอบการทัั่�ว่ไปิ เร็ว่ๆนีี้�   

DOD	ส่งิซิกคร่ิ�งิปีหลัังิฟ้ื้�นตััว

บมจ.ดีีโอดีี ไบโอเทค (DOD) จ่อลุุยออกผลิุตภััณฑ์์
เสริิมอาหาริที�มีส่วนผสมของสาริสกัดีจาก CBD 
พ.ค.นี� หลัุงได้ีรัิบเลุขจดีแจ้งผลิุตภััณฑ์์จากคณะ
กริริมการิอาหาริแลุะยา (อย.) แลุ้ว 3 SKU พร้ิอม
เดิีนหน้าพัฒนาผลิุตภััณฑ์์ CBD ต่อเน่�อง ตั�งเป้้า
มีผลิุตภััณฑ์์ออกส่่ตลุาดี 50 SKU ด้ีาน CEO ส่ง
สัญญาณบวกคร่ิ�งปี้หลัุง ส่อแววฟ้ื้�น หลัุงโควิดี-19 
คลีุ�คลุาย กำาลัุงซ่ื้�อเริิ�มกลัุบ ขณะที� สยาม เฮอเบิลุ 
เทค จำากัดี ("SHT") ฉายแววโดีดีเดี่น พร้ิอมสกัดี
สาริ CBD จากช่่อดีอก จำานวน 1,000 กิโลุกรัิมต่อ
เด่ีอน สามาริถสกัดีสาริ CBD ไดี้ 50 กิโลุกรัิมต่อ
เด่ีอน ปั้จจุบันส่งมอบให้DOD ลุุยผลิุตผลิุตภััณฑ์์
เรีิยบร้ิอยแลุ้ว พร้ิอมบุกจำาหน่ายสาริสกัดี CBD ร่ิป้
แบบของผงช่งลุะลุายนำ�า แลุะ CBD เข้มข้นสำาหรัิบ
ผสมในเคร่ิ�องด่ี�ม ให้กับกลุุ่มผ้่ป้ริะกอบทั�วไป้ เพ่�อ
นำาไป้พัฒนาผลิุตภััณฑ์์ต่างๆ มั�นใจปี้ 2565 ริายได้ี
เติบโต 20 %

นายธนิน	ศรีิเศริษัฐีี	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	ดีโอิดี	ไบโอิเทค	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	
("DOD")	ผ้่นำาในธุุริกิจผลิุตผลิุตภััณฑ์์เสริิมอาหาริ 
ที�มส่ีวนป้ริะกอบหลัุกมาจากสาริสกัดีจากธุริริมช่าติ
แบบการิคริบวงจริ เปิ้ดีเผยว่า หลัุงจากบริิษััทฯได้ี
รัิบคำาสั�งซ่ื้�อจากกลุุ่มลุ่กค้า เพ่�อผลิุตผลิุตภััณฑ์์ที�
มีส่วนผสมสาริสกัดีจากกัญช่ง ในส่วนของ CBD 
(Cannabidiol) ส่วนผสมนำ�ามันจากเมล็ุดีกัญช่ง 
(Hemp Seed Oil) แลุะจากโป้ริตีนเมล็ุดีกัญช่งที�
มีสาริ Tetrahydrocannabinol (THC) ตำ�ากว่า 
0.2% ทั�งในร่ิป้แบบผลิุตภััณฑ์์เสริิมอาหาริเพ่�อ
ความสวยงามแลุะสุขภัาพในช่่วงที�ผ่านมา ลุ่าสุดีอย่่
ริะหว่างการิเตรีิยมทยอย ส่งมอบผลิุตภััณฑ์์อาหาริ
เสริิมที�มีส่วนผสมสาริสกัดีจากกัญช่ง ในช่่วงเด่ีอน
พฤษัภัาคม 2565 อย่างต่อเน่�อง ภัายหลุังจาก
ได้ีการิอนุมัติเอกสาริอนุญาตขอรัิบเลุขสาริบบ "13 
หลัุก" (เลุข อย.) จากคณะกริริมการิอาหาริแลุะยา 
(อย.) แลุ้ว 3 - 5 SKU ในการิออกผลิุตภััณฑ์์อาหาริ
เสริิมเพ่�อสุขภัาพ เพิ�มภ่ัมิต้านทาน แลุะ  ผ่อนคลุาย 

พร้ิอมกันนี�บริิษััทฯอย่่ริะหว่างการิย่�นขอข่�นทะเบียน
ผลิุตภััณฑ์์ที�มส่ีวนผสมของสาริสกดัีจากกญัช่งเพิ�ม
เติม ป้ริะกอบด้ีวยกลุุ่มผลิุตผลิุตภััณฑ์์เสริิมอาหาริ 
ที�มีส่วนผสมของCBD  กว่า 30 SKU กลุุ่มผลิุต
ผลิุตภััณฑ์์ที�มีส่วนผสมของนำ�ามันจากเมล็ุดีกัญช่ง 
(Hemp Seed Oil) กว่า 20 SKU แลุะกลุุ่มผลิุต
ผลิุตภััณฑ์์ที�มีส่วนผสมของใบกัญช่ง อีกป้ริะมาณ 
20 SKU ส่งผลุให้บริิษััทฯมั�นใจว่า จะมีผลิุตภััณฑ์์
ออกส่่ตลุาดีไม่ตำ�ากว่า 50 SKU อย่างแน่นอน

ขณะที� บริิษััท สยาม เฮอเบิลุ เทค จำากัดี ("SHT") ซ่ื้�ง
เป็้นบริิษััทย่อยของ "DOD" ซ่ื้�งดีำาเนินธุุริกิจ โริงสกัดี
สาริสกัดีจากกัญช่ง พ่ช่กริะท่อม แลุะพ่ช่สมุนไพริ
ไทย ลุ่าสุดีได้ีพร้ิอมสกัดีสาริ CBD จากช่่อดีอก
จำานวน 1,000 กิโลุกรัิมต่อเด่ีอน แลุะสามาริถสกัดี
สาริ CBD ได้ี 50 กิโลุกรัิมต่อเด่ีอน โดียได้ีมีการิส่ง
มอบให้กับ "DOD" เพ่�อผลิุตผลิุตภััณฑ์์ส่งมอบให้
ลุ่กค้าเป็้นที�เรีิยบร้ิอยแลุ้ว

แลุะจะเริิ�มจำาหน่ายสาริสกัดี CBD ทั�งในร่ิป้แบบของ
ผงช่งลุะลุายนำ�า แลุะ CBD เข้มข้นสำาหริับผสมใน
เคร่ิ�องด่ี�ม ให้กับกลุุ่มผ้่ป้ริะกอบทั�วไป้ เพ่�อนำาไป้ใช้่
พัฒนาผลิุตภััณฑ์์ต่างๆได้ีในช่่วงคร่ิ�งปี้หลัุง 2565

สำาหรัิบแนวโน้มภัาพริวมธุุริกิจในไตริมาส 2/2565 
นั�น  ป้ริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ "DOD" มองว่า ภัาพ
ริวมอุตสาหกริริมส่งสัญญาณฟ้ื้�นตัว โดียจะเหน็จาก
คำาสั�งซ่ื้�อผลิุตภััณฑ์์อาหาริเสริิมที�ป้รัิบตัวเพิ�มส่งข่�น 
หลัุงจากสถานการิณ์การิแพร่ิริะบาดีของเช่่�อไวรัิส
โควิดี-19 คลีุ�คลุายลุง ริวมถ่งการิเปิ้ดีป้ริะเทศรัิบ
นกัท่องเที�ยวช่่วยหนนุให้กิจกริริมการิทางเศริษัฐกจิ
กลัุบมาค่กคักอีกครัิ�ง  ขณะเดีียวกันจากสถาณ
การิณ์โควิดี-19 ทำาให้ผ้่บริิโภัคหันมาให้ความสนใจ
ในเร่ิ�องสุขภัาพมากข่�น ซ่ื้�งสอดีรัิบกับผลิุตผลิุตภััณฑ์์
ของ "DOD" แลุะจากปั้จจัยบวกที�เริิ�มกลัุบมาส่งผลุ
ให้บริิษััทฯยังคงตั�งเป้้ายอดีขายเพิ�มข่�น  20% จาก
ปี้ก่อน

ด้านนางิสาวสุวาริินทร์ิ	 ก้อินทอิงิ	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�สายงิานการิเงิิน	 "DOD" กลุ่าว
ยอมรัิบว่า สถานการิณ์การิแพร่ิริะบาดีของเช่่�อไวรัิส
โควิดี-19 ในช่่วงที�ผ่านมายังคงส่งผลุกริะทบต่อเน่�อง
ในส่วนของกำาลัุงซ่ื้�อผ้่บริิโภัคอย่างต่อเน่�อง จนส่งผลุ
ให้ผลุป้ริะกอบการิงวดีไตริมาส 1/2565  สิ�นสุดีวัน
ที� 31 มีนาคม 2565 บริิษััทฯมีริายได้ีจากการิขาย
จำานวน 160.82 ลุ้านบาท หร่ิอลุดีลุงในอัตริาร้ิอย
ลุะ  54.77 ขณะที�กำาไริจากการิดีำาเนินงาน จำานวน 
6.52 ลุ้านบาท หร่ิอลุดีลุงในอัตริาร้ิอยลุะ 95.59  
แต่หากพิจาริณาจากฐานะทางการิเงินของบริิษััทฯ
ยังมีสภัาพคลุ่องแลุะความมั�นคงทางการิเงินใน
ริะดัีบที�แข็งแกร่ิง โดียมีอัตริาส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio) เท่ากับ 2.48 เท่า แลุะมีอัตริาส่วน
หนี�สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เทา่กับ  0.27  
เท่า

ทั�งนี� ต้องยอมรัิบว่า ผลุป้ริะกอบการิในช่่วงไตริมาส
แริก ป้รัิบตัวลุดีลุงจากช่่วงเดีียวกันของปี้ก่อน
อย่างมนียัสำาคัญ เน่�องมาจากสถานการิณ์การิแพร่ิ
ริะบาดีของเช่่�อไวรัิสโควิดี-19 ทำาให้ผ้่บริิโภัคช่ะลุอ
การิซ่ื้�อสินค้าป้ริะกอบกับค่าใช้่จ่ายเพิ�มข่�นจากการิ
เริิ�มดีำาเนินงานของโริงสกัดีสาริสกัดีจากกัญช่ง พ่ช่
กริะทอ่ม แลุะพ่ช่สมนุไพริไทย ของบริิษััท สยาม เฮอ
เบิลุ เทค จำากัดี ("SHT") ซ่ื้�งในไตริมาสแริกยังอย่่
ริะหว่างขั�นตอนการิลุงทุน จ่งยังไม่สามาริถสร้ิางริาย
ได้ี แต่ในไตริมาส 2/2565 ภัาครัิฐบาลุผ่อนคลุาย
มาตริการิเปิ้ดีรัิบนกัท่องเที�ยวต่างช่าติ แลุะป้ริะช่าช่น
เริิ�มกลัุบมาดีำาเนินชี่วิตป้กติ สะท้อนให้เห็นจากการิ
จับจ่ายใช้่สอยที�เพิ�มข่�นอย่างชั่ดีเจน ส่งผลุให้คำา
สั�งซ่ื้�อผลิุตภััณฑ์์จากกลุุ่มลุ่กค้าเริิ�มกลัุบมา อีกทั�ง 
"SHT" สามาริถดีำาเนินการิสกัดีสาริ CBD จำาหน่ายใน
เชิ่งพาณิช่ย์ได้ีเป็้นที�เรีิยบร้ิอย ดัีงนั�นจ่งมองว่าหลัุง
จากนี�ภัาพริวมธุุริกิจจะฟ้ื้�นตัวอย่างแน่นอน
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เผย Q1/65 รายได้ 420.56 ลุ้านี้บาทั่ 
กำาไร 12.35 ลุ้านี้บาทั่  เดินี้ห้น้ี้าบริห้าร
จัดการต้นี้ทุั่นี้ผลิุต รักษาการเติบโต

ECF

ECF เผยผลุป้ริะกอบการิ Q1/65 ริาย
ได้ีริวม 420.56 ลุ้านบาท เติบโต 1.63% 
กำาไริสุทธิุ 12.35 ลุ้านบาท แนวโน้ม
ธุุริกิจเฟื้อร์ินเิจอร์ิไตริมาส 2/65 มุง่เนน้
บริิหาริจัดีการิต้นทุนการิผลิุต รัิกษัาการิ
เติบโต

นายอิารัิกษ์ั	 สุข่สวัสดิ�	 กริริมการิ
ผู้้้จัดการิ	 บริิษััท	 อีิสต์ัโคสท์เฟื้อิร์ิ
นิเทค	จำากัด	 (มหาชน)	 (ECF) เปิ้ดี
เผยถ่ง ผลุป้ริะกอบการิไตริมาส 1/65 
ว่า บริิษััทมรีิายได้ีริวม 420.56 ลุ้านบาท 
เพิ�มข่�นจากช่่วงเดีียวของปี้ก่อนที�มีริาย
ได้ีริวม 413.81 ลุ้านบาท จำานวน  6.75  
ลุ้านบาท หร่ิอ 1.63 % แลุะมีกำาไริสุทธิุ 
12.35 ลุ้านบาท ลุดีลุงจากช่่วงเดีียวกัน
ปี้ก่อนที�มีกำาไริสุทธิุ 13.89 ลุ้านบาท 
จำานวน 1.53 ลุ้านบาท หร่ิอ 11.04 %

ทั�งนี�ริายได้ีริวมของบริิษััทยังคงเติบโต 
แมจ้ะอย่่ภัายใตส้ถานการิณที์�มปัี้จจัยลุบ
หลุายด้ีานกริะทบต่อภัาพริวมเศริษัฐกิจ 
โดียสามาริถสร้ิางริายได้ีจากการิ
จำาหน่ายภัายในป้ริะเทศเติบโต 5.73%  
ขณะที�ริายได้ีจากการิส่งออกลุดีลุงเล็ุก
น้อย 4.19% ปั้จจุบันบริิษััทฯ มีสัดีส่วน
ริายไดีจ้ากการิส่งออกเฟื้อร์ินเิจอร์ิ 55% 
แลุะจำาหน่ายภัายในป้ริะเทศ 45%

ส่วนกำาไริสุทธิุป้รัิบตัวลุดีลุง เน่�องจาก
ต้นทุนการิผลิุตที�ส่งข่�น ป้ริะกอบกับ 
ค่าคริองชี่พส่ง ผ้่บริิโภัคเริิ�มมีความ
ริะมัดีริะวังในการิจับจ่ายใช้่สอยมากข่�น 
อย่างไริก็ตามบริิษััทได้ีมีการิป้รัิบป้รุิง
การิผลิุต การิดีำาเนินงาน เพ่�อบริิหาริ
จัดีการิต้นทุนการิผลิุตแลุะการิขายให้
มีความรัิดีกุม ริอบคอบ ยิ�งข่�น เตรีิยม
พร้ิอมรัิบม่อกับสถานการิณ์ทางด้ีาน
เศริษัฐกิจที�อาจจะส่งผลุกริะทบด้ีานลุบ
เพิ�มข่�นในอนาคต

สำาห รัิบแนวโน้ม ธุุริ กิจ ไตริมาส 2 
บริิษััทพยายามรัิกษัาริะดัีบยอดีขาย
เฟื้อร์ินเิจอร์ิทั�งในแลุะต่างป้ริะเทศ พร้ิอม
ทั�งบริิหาริจัดีการิออเดีอร์ิที�ได้ีรัิบมาให้
มีป้ริะสิทธิุภัาพ ป้ริะกอบกับการิบริิหาริ
จัดีการิต้นทุนการิผลิุตแลุะการิขาย เพ่�อ
เพิ�มความสามาริถการิทำากำาไริ

 ด้ีานธุุริกิจพลัุงงานทดีแทน ที�ผ่านมารัิบ
ร้่ิส่วนแบ่งกำาไริจากโริงไฟื้ฟ้ื้าพลัุงงาน
แสงอาทิตย์ขนาดี 220 MW เมอ่งมินบ่ 
ป้ริะเทศเมียนมาร์ิ ที�เข้าลุงทุนในสัดีส่วน
ร้ิอยลุะ 20 สำาหรัิบเฟื้สแริก (50 MW 
จำาหน่ายไฟื้ฟ้ื้าเรีิยบร้ิอยแลุ้ว) ยังคง
สามาริถจำาหน่ายไฟื้ฟ้ื้าแลุะเรีิยกเก็บ
เงินได้ีตามป้กติ แลุะการิก่อสร้ิางเฟื้ส 2 
อีก 50 MW มีความค่บหน้า สามาริถ
ดีำาเนินการิได้ีตามแผน คาดีจะแลุ้วเสร็ิจ
ในไตริมาส 4 ปี้นี� 
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Turnaround ชั่ดเจนี้! โช่ว์่กำาไร Q1/65 
โตกระฉ้ด 91% บอร์ดใจปิำ�าแจก W4 
ให้้ผถห้.เดิม ฟรี! 191.39 ลุ้านี้ห้น่ี้ว่ย

ALPHAX

บมจ.อัลุฟ่ื้า ดิีวิชั่�นส์ (ALPHAX) สุดียอดี!โช่ว์ผลุ
งาน Q1/65 โตทะลัุกกำาไริแตะ 32.95 ลุ้านบาท เพิ�ม
ข่�น 91.01% จากงวดีเดีียวกันปี้ก่อน อานิสงส์บุ�
กกำาไริพิเศษั ขณะที�บอร์ิดีใจป้ำ�าอนุมัติเพิ�มทุนแจก 
ALPHAX-W4 จำานวน 191.39 ลุ้านหน่วย จัดีสริริ
ให้กับผ้่ถ่อหุ้นเดิีมโดียไม่คิดีม่ลุค่า ในอัตริา 10 หุ้น
สามัญเดิีมต่อ 1 วอร์ิแรินท์ อายุ 9 เด่ีอน ริาคาใช้่
สิทธิุ 1 บาทต่อหน่วย ฟื้ากซีื้อีโอ "ธีุริ ชุ่ติวริาภัริณ์" 
ริะบุธุุริกิจไตริมาส 2/65 แนวโน้มโดีดีเด่ีน จ่อรัิบร้่ิ
กำาไริจาก "มะหะทุน" พร้ิอมธุุริกิจสาริสกัดีกัญช่งเต็ม
พิกัดี เดิีนหน้าติดีตั�งเคร่ิ�องจักริสกัดี หนุนศักยภัาพ
การิผลิุตอีก 100 เท่า คาดีแลุ้วเสร็ิจไตริมาส 3/65 
มั�นใจช่่วยสริ้างริายไดี้-กำาไริทะยานต่อเน่�อง ดัีนผลุ
งานปี้นี�ทะลุุเป้้าโต 200%

นายธีริ	ชุติัวริาภริณ์์	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	อัิลัฟ่ื้า	ดิวิชั�นส์	จำากัด	(มหาชน)	ALPHAX	
เปิ้ดีเผยว่าภัาพริวมผลุการิดีำาเนนิงานในงวดีไตริมาส 
1/2565 บริิษััทฯ มีกำาไริสุทธิุอย่่ที� 32.95 ลุ้านบาท
เพิ�มข่�น 91.01%จากงวดีเดีียวกันป้ีก่อนมีกำาไริสุทธิุ
เท่ากับ 17.25 ลุ้านบาท ขณะที�ริายได้ีริวมอย่่ที� 69 
ลุ้านบาท ปั้จจัยที�สนับสนุนให้มีกำาไริเพิ�มข่�น

ทั�งนี�ที�ป้ริะชุ่มคณะกริริมการิบริิษััทฯ เม่�อวันที� 12 
พฤษัภัาคม 2565 มมีติอนมุติัให้นำาเสนอต่อที�ป้ริะชุ่ม
ผ้่ถ่อหุ้น เพ่�อพิจาริณาการิออกแลุะเสนอขายใบ
สำาคัญแสดีงสิทธิุที�จะซ่ื้�อหุ้นสามัญของบริิษััทครัิ�ง
ที� 4 (ALPHAX-W4) จำานวนไม่เกิน 191,398,377 
หน่วย เพ่�อจัดีสริริให้แก่ผ้่ถ่อหุ้นเดิีมของบริิษััทตาม
สัดีส่วนการิถ่อหุ้น (Right Offering) โดียไม่คิดี
ม่ลุค่า ในอัตริาส่วน 10 หุ้นสามัญเดิีมต่อ 1 หน่วยใบ
สำาคัญแสดีงสิทธิุ มีกำาหนดีอายุ 9 เด่ีอน นับจากวัน
ที�ออกใบสำาคัญแสดีงสิทธิุ แลุะมีริาคาใช้่สิทธิุของใบ

สำาคัญแสดีงสิทธิุที� 1.00 บาท (หน่�งบาท) โดียกำาหนดี
ริายช่่�อผ้่ถ่อหุ้นที�มีสิทธิุได้ีรัิบการิจัดีสริริใบสำาคัญ
แสดีงสิทธิุ ในวันที� 4 กริกฎาคม 2565

ริวมทั�งมีมติอนุมัติให้นำาเสนอต่อที�ป้ริะชุ่มผ้่ถ่อหุ้น
เพ่�อพิจาริณาอนุมัติการิเพิ�มทุนจดีทะเบียนของ
บริิษััทจำานวน 47,849,594.25 บาท ม่ลุค่าที�ตริาไว้
หุ้นลุะ 0.25 บาท จากทุนเดิีมจำานวน 478,495,943 
บาท เป็้นจำานวน 526,345,537.25 บาท โดียการิ
ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจำานวน 191,398,377 หุ้น 
ม่ลุค่าที�ตริาไว้หุ้นลุะ 0.25 บาท เพ่�อริองรัิบการิใช้่
สิทธิุตามใบสำาคัญแสดีงสิทธิุที�จะซ่ื้�อหุ้นสามัญเพิ�ม
ทุนของบริิษััทครัิ�งที� 4 (ALPHAX-W4) จำานวน 
191,398,377 หน่วย

ทั�งนี�  กำาหนดีวันป้ริะชุ่มวิสามัญผ้่ถ่อหุ้น ครัิ�งที� 
2/2565 ในวันที� 24 มิถุนายน 2565 เวลุา 10.00 
น. ด้ีวยวิธีุการิผ่านส่�ออิเล็ุกทริอนิกส์ (E-Meeting) 
โดียจะดีำาเนินการิถ่ายทอดีจากบริิษััท อัลุฟ่ื้า ดิีวิชั่�น
ส์ จำากัดี (มหาช่น) เลุขที� 98 อาคาริอริริถกะวี 1 ชั่�น 
5 ซื้อยอารีิ ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลุองตัน เขต
คลุองเตย กริงุเทพมหานคริ แลุะกำาหนดีริายช่่�อผ้่ถ่อ
หุ้นที�มีสิทธิุเข้าร่ิวมป้ริะชุ่ม (Record Date) ในวันที� 
30 พฤษัภัาคม 2565

"สำาหรัิบวัตถุป้ริะสงค์การิริะดีมทุนในการิจัดีสริริ
ใบสำาคัญแสดีงสิทธิุในครัิ�งนี� เพ่�อนำาเงินไป้ใช้่ตาม
แผนการิดีำาเนินธุุริกิจ ริวมถ่งแผนการิขยายธุุริกิจ 
ตลุอดีจนโคริงการิที�จะเกิดีข่�นในอนาคต ซ่ื้�งการิ
ขยายธุุริกิจดัีงกลุ่าวบริิษััทมีความจำาเป็้นต้องหา
เงินทุนซ่ื้�งบริิษััทมีแผนในการิลุงทุนทั�งในส่วนของ
เคร่ิ�องจักริสำาหรัิบการิผลิุตสาริตั�งต้น เคมภัีัณฑ์์แลุะ
วัตถุดีบิป้ริะเภัทพ่ช่กัญช่ง แลุะ/หร่ิอกัญช่า เพ่�อใช้่ใน

อุตสาหกริริมการิผลิุตอาหาริเสริิมแลุะยา การิลุงทุน
ป้ลุ่กพ่ช่กัญช่ง แลุะ/หร่ิอกัญช่า การิพัฒนาพ่�นที�
สำาหรัิบป้ลุ่กโคริงสริ้างโริงเร่ิอนแลุะงานริะบบ แลุะ
การิลุงทุนทางด้ีานการิตลุาดีแลุะจัดีจำาหน่าย ริวม
ถ่งใช้่เพ่�อเป็้นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการิ"

สำาหริบัการิดีำาเนนิธุุริกิจในไตริมาส 2/2565 บริิษััทฯ 
จะรัิบร้่ิริายได้ีจากธุุริกิจสาริสกัดีกัญช่งได้ีแบบเต็ม
ไตริมาส สนับสนุนผลุงานเติบโตได้ีต่อเน่�อง ขณะ
เดีียวกันบริิษััทฯอย่่ริะหว่างเตรีิยมเพิ�มกำาลัุงการิ
ผลิุตอีก 100 เท่า โดียได้ีมีการิสั�งซ่ื้�อเคร่ิ�องจักริแลุ้ว 
ซ่ื้�งมีศักยภัาพในการิป้้อนวัตถุดิีบ 30,000 กิโลุกรัิม 
(30 ตัน) ต่อเด่ีอน แลุะมีกำาหนดีเดิีนเคร่ิ�องผลิุตใน
ช่่วงไตริมาส 3/2565 ทำาให้คาดีว่าในปี้นี� จะมีริาย
ได้ีจากธุุริกิจกัญช่งกัญช่าป้ริะมาณ 450 ลุ้านบาท

ในส่วนของธุุริกิจไฟื้แนนซ์ื้ บริิษััทฯ ได้ีดีำาเนิน
ธุุริกริริมการิโอนหุ้นบริิษััท มะหะทุน โฮลุดิี�ง จำากัดี 
(MHTH) จำานวนริวม 7,677.50 ลุ้านหุ้น คิดีเป็้น 
76.78% เริยีบร้ิอยแลุว้ทำาใหเ้ริิ�มรัิบร้่ิริายไดีแ้ลุะกำาไริ
เข้ามาทันที

ส่วนธุุริกิจพัฒนาอสังหาริิมทรัิพย์ ปั้จจุบันเตรีิยมจะ
เปิ้ดีตัวโคริงการิที�เน้นไป้ทางแนวริาบ แลุะโคริงการิ
อาคาริสำานักงานเพ่�อเช่่า คาดีว่าในปี้นี�จะมีการิ
เปิ้ดีตัวโคริงการิทั�งหมดี 4-5 โคริงการิม่ลุค่าริวม
ป้ริะมาณ 10,000 ลุ้านบาทโดียยังคงมองหาที�ดิีนที�
สามาริถพัฒนา Product ที�ตอบโจทย์ความต้องการิ
ลุ่กค้าได้ีเป็้นอย่างดีี ดัีงนั�นเม่�อสามาริถรัิบร้่ิริายได้ี
จากธุุริกิจ 3 ธุุริกิจหลัุกได้ีเต็มที�ทำาใหม้ั�นใจวา่จะช่่วย
ผลัุกดัีนการิเตบิโตในปี้นี�ก้าวกริะโดีดีกวา่ 200% จาก
ปี้ก่อน โดียบริิษััทฯคาดีหวังว่า ธุุริกิจสกัดีสาริกัญช่ง
กัญช่าจะเป็้น New S-Curve ในอนาคต 
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โตส่นัี้�นี้! Q1/65 กำาไรกระฉ้ด 233% 
ออลุไทั่ม์ไฮ  แลุะเป็ินี้ New High 

อย่างต่อเน่ี้�อง 5 ไตรมาส่ติดต่อกันี้ 

LEO

บมจ.ลีุโอ โกลุบอลุ โลุจิสติกส์ (LEO) ติดีปี้กบิน! เปิ้ดี
กำาไริไตริมาส1/65 เก่อบ 90 ลุ้านบาท ที� 89.9 ลุ้าน
บาท เพิ�มข่�น 233% จากงวดีเดีียวกันของปี้กอ่นแลุะ
ทำาสถิติส่งสุดีใหม่อีกครัิ�ง  ขณะที�ริายได้ีริวมอย่่ที�  
1,651.6 ลุ้านบาทเพิ�มข่�น 249 %  ผลุจากป้ริิมาณ
ความต้องการิขนส่งสินค้าใน Q1/65 เพิ�มข่�นค่กคัก
แลุะการิที�บริิษััทฯ ขยายจำานวนลุ่กค้าใหม่อย่างต่อ
เน่�อง หนุนค่าริะวางป้รัิบตัวข่�นแริง  ฟื้ากซีื้อีโอ 
"เกตติวิทย์ สิทธิุสุนทริวงศ์"  ริะบุเดิีนหน้าขยาย
บริิการิกับพันธุมิตริริายใหม่ หนุนผลุงานปี้นี�โตแบบ
ก้าวกริะโดีดี 

นายเกตัติัวิทย์	 สิทธิสุนทริวงิศ์	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ลีัโอิ	โกลับอิลั	
โลัจิสติักส์	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	 LEO 
เปิ้ดีเผยว่าภัาพริวมผลุการิดีำาเนินงานในงวดี
ไตริมาส1/2565 บริิษััทฯ มีกำาไริสุทธิุอย่่ที� 89.9 
ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 233 % จากงวดีเดีียวกันของปี้
ก่อนมีกำาไริสุทธิุเท่ากับ 27.0 ลุ้านบาท ขณะที�มีริาย
ได้ีริวมอย่่ที� 1,651.6  ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 249 % จาก
งวดีเดีียวกนัของป้ก่ีอน ที�มรีิายได้ีริวมเท่ากับ 473.9 
ลุ้านบาท แลุะยังเป็้น new high ต่อเน่�องเป็้นเวลุา 
5 ไตริมาสติดีต่อกัน โดียริายได้ีเติบโตข่�น 32% แลุะ
กำาไริสุทธิุเติบโตข่�น 17% จากไตริมาส 4/2564 

ปั้จจัยที�สนับสนุนให้ผลุการิดีำาเนินงานป้รัิบตัวเพิ�ม
ข่�น เน่�องจากป้ริิมาณแลุะความต้องการิขนส่งสินค้า
ริะหว่างป้ริะเทศมีจำานวนเพิ�มข่�นอย่างต่อเน่�องจาก
ไตริมาส 4/2564 ซ่ื้�งทำาให้ค่าริะวางในการิขนส่ง
สินค้ายังคงป้รัิบตัวส่งข่�นต่อเน่�องโดียเฉพาะการิ
ขนส่งไป้ยังสหรัิฐอเมริิกาแลุะป้ริะเทศในทวีป้ยุโริป้  

ริวมทั�งบริิษััทฯ  มีการิขยายจำานวนลุ่กค้าใหม่อย่าง
ต่อเน่�องแลุะบริิษััทฯ มีป้ริะสิทธิุภัาพในการิควบคุม
ต้นทุนค่าใช้่จ่ายได้ีดีี ทำาใหส้ามาริถบริิหาริอตัริากำาไริ
ขั�นต้นได้ีอย่่ในเกณฑ์์ที�ดีี 

 "ในไตริมาส1/2565 บริิษััทฯ ยังคงสามาริถริักษัา
ความสามาริถในการิทำากำาไริที�ดีี สามาริถทำาสถิติ
ส่งสุดีใหม่  เน่�องจากบริิษััทฯ มีฐานลุ่กค้าใหม่ที�เพิ�ม
ข่�นเม่�อเป้รีิยบเทียบกับไตริมาส 1/2564 ถ่ง 30%  
จ่งทำาให้ยอดีขายในไตริมาสที� 1/2565 เติบโตข่�น
จากไตริมาส 1/2564 อย่างมาก  กอป้ริกับธุุริกิจโลุ
จิสติกส์ยังมแีนวโนม้เป็้นขาข่�น  เพริาะความต้องการิ
ขนส่งสินค้าทั�งทางเร่ิอแลุะทางอากาศของผ้่นำาเข้า
หร่ิอส่งออกยังมีป้ริิมาณส่งข่�นอย่างต่อเน่�อง ซ่ื้�ง
เป็้นผลุมาจากการิฟ้ื้�นตัวของเศริษัฐกจิโลุกหลุงัการิ
คลีุ�คลุายของสถานการิณ์ COVID-19  "  

ป้ริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริกลุ่าวอีกว่า ในปี้ 2565 
บริิษััทฯตั�งเป้้าหมายการิเติบโตจากธุุริกิจเดิีม 20-
25% ถ้าริวมธุุริกิจใหม่จะเติบโตป้ริะมาณ 30-35%  
โดียได้ีเสริิมความแข็งแกร่ิงการิให้บริิการิอย่างคริบ
วงจริ ด้ีวยการิเป้ดิีใหบ้ริิการิ LEO Self-Storage#2  
Chinatown  บนถนนเจริิญกรุิง ซื้อย 31 โดียเปิ้ดีให้
ห้องเก็บของร่ิป้แบบใหม่ "LIFESTYLE STORAGE"  
แห่งแริกในเมอ่งไทย  ที�มสิี�งอำานวยความสะดีวกคริบ
ครัิน โดียไดีเ้ปิ้ดีดีำาเนนิการิเม่�อเด่ีอนเมษัายนที�ผ่านมา 
ได้ีรัิบผลุตอบรัิบดีีเยี�ยม มีลุ่กค้าสนใจสอบถามแลุะ
เข้ามาเยี�ยมช่มเป็้นจำานวนมาก  นอกจากนี� ทางบริิ
ษััทฯ ยังเพิ�มบริิการิลุานรัิบฝากเก็บต้่คอนเทนเนอร์ิ
แห่งที�สองของ YJCD นั�นตั�งอย่่ถนนบางนา กม. 21 
โดียปั้จจุบันอย่่ในขั�นตอนป้รัิบป้รุิงพ่�นที� แลุะจะพร้ิอม

ให้บริิการิในไตริมาสที� 2 ของปี้ 2565 
ขณะเดีียวกันบริิษััทฯ ยังคงเดิีนหน้าตามแผนงาน 
ที�จะทำาการิร่ิวมลุงทุนกับพันธุมิตริทางธุุริกิจทั�งใน
ป้ริะเทศแลุะกลุุ่มป้ริะเทศ ASEAN โดียสริ้างการิ
เติบโตทางธุุริกิจผ่านแผนการิทำาข้อตกลุงซ่ื้�อแลุะ
ควบริวมกิจการิ (M&A) นอกเหนอ่จากบริิษััท เวิร์ิลุ
แอร์ิ โลุจิสติกส์ จำากัดี แลุะสร้ิางการิเติบโตอย่างก้าว
กริะโดีดีให้กับบริิษััทตามแผนงาน  

นอกจากนี� บริิษััทฯ ไดี้ขยายธุุริกิจโดียการิริ่วมม่อ
กับพันธุมิตริ "China Post"  โดียมีการิเพิ�มเที�ยว
บินของสายการิบิน China Post Airline ที�บิน
ริะหว่างกรุิงเทพ- คุนหมิง เพ่�อเป็้นการิสนับสนุน
นโยบายของภัาครัิฐที�ต้องการิผลัุกดัีนแลุะส่งเสริิม
การิเพิ�มยอดีการิส่งออกผลุไม้ไทยไป้ยังป้ริะเทศจีน
ให้มากข่�น ริวมถ่งโคริงการิขนส่งสินค้าโดียริถไฟื้
จากป้ริะเทศจีนมายังสป้ป้.ลุาว ซ่ื้�งได้ีเริิ�มทดีลุองให้
บริิการิแลุ้ว  ในขณะนี�อย่่ในริะหว่างการิทดีสอบริะบบ
เร่ิ�องของพิธีุการิกริมศุลุกากริแลุะการินำาสินค้าเข้า
ส่่ป้ริะเทศไทยโดียทางริถบริริทุก  หากทาง China 
Post แลุะ LEO สามาริถทดีสอบแลุะพัฒนาริะบบ
จนสมบ่ริณ์แลุ้ว คาดีว่าจะสามาริถขนส่งสินค้าทาง
ริถไฟื้ไป้ป้ริะเทศจนีได้ีปี้ลุะไมต่ำ�ากว่า 1,000-1,200 ต้่  
สร้ิางริายได้ีให้กับบริิษััทฯ  ไม่ตำ�ากว่าปี้ลุะ 120-150 
ลุ้าน  แลุะมีจำานวนต้่คอนเทนเนอร์ิแลุะริะวางการิ
ขนส่งไป้ยังป้ริะเทศจีนเพิ�มข่�นอีกไม่นอ้ยว่า 25-30% 
ช่่วยยกริะดัีบเศริษัฐกิจในภ่ัมิภัาคให้มีเสถียริภัาพ
แลุะยั�งย่น ซ่ื้�งความสำาเร็ิจจากโคริงการิทั�งหมดี
นี�  สามาริถตอกยำ�าว่า LEO เป็้นผ้่ให้บริิการิโลุจิสติ
กส์ อย่างคริบวงจริที�มีการิเติบโตอย่างก้าวกริะโดีดี
อย่างแท้จริิง 
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อว่ดงบ Q1/65 โกยกำาไร 76 ลุบ. 
โตกว่่า 17 % จากปีิก่อนี้ เช่่�อปีิ 65 

รายได้ทั่ะยานี้ตามแผนี้โตไม่ตำ�ากว่่า 25%

CHAYO

CHAYO ป้ริะกาศงบ Q1/2565 ฟื้อร์ิมสวย มี
ริายไดีร้ิวม 221.76 ลุ้านบาท เตบิโต 25.68% 
จากปี้ก่อน ขณะที�กำาไริโตหร่ิ โดียมกีำาไริสุทธิุ 
76.21 ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 17.41% สาเหตุ
หลัุกจากริายได้ีดีอกเบี�ยแลุะริายได้ีการิขาย
สินทรัิพย์หนุน มั�นใจว่าผลุงานปี้ 65 เป้้า
หมายริายได้ีโตไม่น้อยกว่า 25% จากปี้ก่อน 
แลุะคาดีว่าจะใช้่เงินลุงทุนในการิซ่ื้�อหนี�มาบริิ
หาริเพิ�มอีกป้ริะมาณ 3,000 ลุ้านบาท อวดี
ผลุงาน 4 เด่ีอนแริกซ่ื้�อหนี�ด้ีอยคุณภัาพเติม
พอร์ิตเพิ�มกว่า 500 ลุ้านบาท เหลุ่อ TOR อีก
กว่า 30,000 ลุ้านบาท คาดีหวังซ่ื้�อหนี�ทั�งปี้
มาบริิหาริเพิ�มไม่ตำ�ากว่า 10,000 – 15,000 
ลุ้านบาท เผยลุ่าสุดีการิร่ิวมม่อสถาบันใหญ่
ริายใหม่มีการิเจริจาอย่างต่อเน่�อง คาดีจัดี
โคริงสร้ิางแลุ้วเสร็ิจพร้ิอมตั�ง AMC ภัายใน
คร่ิ�งปี้หลัุงนี�

นายสุข่สันต์ั	 ยศะสินธ์ุ	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ชโย	กรุิ�ป	
จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	CHAYO ผ้่
ดีำาเนินธุุริกิจบริิหาริสินทรัิพย์ทั�งที�มีหลัุก
ป้ริะกันแลุะไม่มีหลัุกป้ริะกัน ธุุริกิจเจริจา
ติดีตามเร่ิงรัิดีหนี�สิน ธุุริกิจป้ลุ่อยสินเช่่�อ แลุะ
ธุุริกิจศ่นย์บริิการิข้อม่ลุลุ่กค้า เปิ้ดีเผยว่า 
ผลุป้ริะกอบการิของบริิษััทฯ ในงวดีไตริมาส 
1 ปี้ 2565 มีริายไดี้ริวม 221.76 ลุ้านบาท 
โดียเพิ�มข่�นจากปี้ก่อน 45.31 ลุ้านบาท หร่ิอ

เพิ�มข่�นร้ิอยลุะ 25.68 สาเหตุการิเพิ�มข่�น
ส่วนใหญ่นั�นเกิดีจาก การิเพิ�มข่�นของริายได้ี
ดีอกเบี�ยจากเงินให้สินเช่่�อแก่สินทรัิพย์ด้ีอย
คุณภัาพจำานวน 38.79 ลุ้านบาท แลุะริายได้ี
จากการิป้ลุ่อยสินเช่่�อเพิ�มข่�นจำานวน 10.46 
ลุ้านบาท

ในไตริมาส 1/2565 บริิษััทฯ มีกำาไริขั�นต้น
อย่่ที� 169.52 ลุ้านบาท โดียเพิ�มข่�นจากงวดี
เดีียวกันของปี้ก่อน อย่่ที� 27.80 ลุ้านบาท
หร่ิอเพิ�มข่�น 19.62% ส่วนกำาไริสทุธิุสำาหริบัปี้
อย่่ที� 76.21 ลุ้านบาท โดียเพิ�มข่�นจากปี้ก่อน
จำานวน 11.30 ลุ้านบาท หร่ิอเพิ�มข่�น 17.41% 
โดียมีอัตริากำาไริขั�นต้นในปี้นี�อย่่ที�ป้ริะมาณ
ร้ิอยลุะ 76.44 ของริายได้ี แลุะอัตริากำาไริ
สุทธิุอย่่ที�ร้ิอยลุะ 34.37

ทิศทางธุุริกิจในป้ี 2565 บริิษััทฯ ได้ีเข้า
ป้ริะม่ลุแลุะ/หร่ิอเจริจาซ่ื้�อพอร์ิตหนี�จาก
สถาบนัการิเงนิอย่างต่อเน่�อง โดียมงีบลุงทุน
อย่่ที�ป้ริะมาณ 3,000 ลุ้านบาท โดียคาดีว่า
จะซ่ื้�อหนี�มาบริิหาริได้ีป้ริะมาณ 10,000 – 
15,000 ลุ้านบาท (ทั�งนี�ไม่ริวม JV ที�จะจัดีตั�ง
กับสถานบันการิเงินตามนโยบายของ ธุป้ท.) 
แลุะมั�นใจว่าผลุการิดีำาเนินงานในปี้ 2565 จะ
ทำาได้ีดีีกว่าเป้้าหมายการิเติบโตที�วางไว้ไม่
น้อยกว่า 25% อย่างแน่นอน

โดียธุุริกิจรัิบซ่ื้�อหนี�ด้ีอยคุณภัาพเช่่�อว่าในปี้ 
2565 จะยังคงเติบโตได้ีอย่างแข็งแกร่ิง โดีย
เฉพาะในช่่วงคร่ิ�งปี้หลัุงที�ป้กติสถาบันการิ
เงินจะป้ลุ่อยหนี�ด้ีอยคุณภัาพออกมาจำานวน
มาก ป้ริะกอบกับว่ามาตริการิพยุงลุ่กหนี�
ที�หมดีลุงในเด่ีอนมิถุนายน 2565 จะมีส่วน
ผลัุกดัีนให้มหีนี�เสียเข้ามาในริะบบเพิ�มมากข่�น

ธุุริกิจบริิหาริจัดีการิหนี�ด้ีอยคุณภัาพในช่่วง 
4 เด่ีอนแริกของปี้ 2565 นั�น มี TOR ที�ทาง
สถาบันการิเงินทยอยป้ลุ่อยออกมาแลุ้วกว่า 
80,000 ลุ้านบาท ซ่ื้�งป้ริะมาณ 50,000 – 
60,000 ลุ้านบาท ในช่่วงที�เหลุ่อในไตริมาส 
2/2565 ยังเหลุ่อ TOR ที�จะทยอยป้ริะกาศ
อีกกว่า 30,000 ลุ้านบาท

"ส่วนความค่บหน้าในการิศ่กษัาความร่ิวม
ม่อกับสถาบันการิเงินนั�นมีความค่บหน้า
อย่างต่อเน่�อง โดียบริิษััทคาดีวา่ในช่่วงป้ลุาย
ไตริมาสที� 3 หร่ิอ ต้นไตริมาสที� 4 จะมีความ
ชั่ดีเจนอย่างเป็้นร่ิป้ธุริริม โดียหากสามาริถ
หาข้อสรุิป้ได้ีบริิษััทก็จะดีำาเนินการิจัดีตั�ง
บริิษััทร่ิวมทุนแลุะขอใบอนญุาตกับทางแบงก์
ช่าติต่อไป้ ทั�งนี�บริิษััท มองว่าการิร่ิวมม่อ
กับทางสถาบันการิเงินจะเข้ามาช่่วยเพิ�มขีดี
ความสามาริถในการิจัดีหาหนี�ด้ีอยคุณภัาพ
ใหม่เข้ามาเติมพอร์ิตได้ีอย่างมีเสถียริภัาพ
มากข่�นในอนาคต" นายสุขสันต์ กลุ่าว
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กำาไรโต 262.75% เห้ตุผลุกระทั่บ
จากโควิ่ด-19 ลุดลุง เน้ี้นี้คว่บคุมต้นี้ทุั่นี้

ค่าใช้่จ่าย/ทัั่�งปีิ ดีกว่่าปีิ64

QLT	เผู้ย	Q1/65

นายสมเกียริติั	อิร่ิามเร้ิอิงิกุลั	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ควอิลัลีัเทค	จำากัด	
(มหาชน)	หร้ิอิ	QLT	ปริะกาศผู้ลัการิดำาเนินงิานบริิษััทฯ	ปริะจำาไตัริมาส	1	 ปี	2565	โดยบริิษััทฯ	
มีริายได้ริวม	94.47	ล้ัานบาท	เพิิ่�มข่่�น	4.31%	กำาไริสุทธิ	2.77	ล้ัานบาท	เพิิ่�มข่่�น	262.75%	เม้�อิเทียบ
กับไตัริมาสที�	 1	 ปี	 2564	 เน้�อิงิจากสถานการิณ์์การิแพิ่ร่ิริะบาดข่อิงิโริคติัดเช้�อิไวรัิสโคโรินา	 2019	
(COVID-19)	เริิ�มคลีั�คลัายมากข่่�น	บริิษััทฯ	จ่งิสามาริถเข้่าไปปฏิิบัติังิานในพ้ิ่�นที�ข่อิงิล้ักค้าได้ตัามปกติั	
โดยเน้นการิตัริวจคัดกริอิงิโควิด-19	ตัามมาตัริการิความปลัอิดภัยข่อิงิล้ักค้าอิย่างิเคร่ิงิครัิด

อีิกทั�งิ	บริิษััทฯ	มีการิดำาเนินมาตัริการิเร้ิ�อิงิการิควบคุมต้ันทุนการิให้บริิการิ	แลัะปรัิบค่าใช้จ่ายด้านต่ัางิ	
ๆ	เกี�ยวกับพิ่นักงิานให้มีความเหมาะสม	เพ้ิ่�อิให้คงิความสามาริถในการิแข่่งิขั่นได้	ส่งิผู้ลัให้บริิษััทฯ	มี
ริายได้จากการิข่ายแลัะให้บริิการิเพิิ่�มข่่�น	สามาริถลัดต้ันทุนแลัะค่าใช้จ่ายบางิส่วนได้เม้�อิเทียบกับงิวด
เดียวกันข่อิงิปี	2564

“บริิษััทฯ	ยังิคงิมุ่งิเน้นการิให้บริิการิที�มีคุณ์ภาพิ่	เน้นการิทำางิานด้วยความปลัอิดภัย	ซ่�งิคาดว่าปี	2565	
ผู้ลัปริะกอิบการิข่อิงิบริิษััทฯ	น่าจะมีการิปรัิบตััวดีข่่�นจากปีที�ผู่้านมา	ทั�งิงิานบริิการิทดสอิบโดยไมท่ำาลัาย
แลัะงิานตัริวจสอิบแลัะรัิบริอิงิในกลุ่ัมล้ักค้าโริงิกลัั�นแลัะปิโตัริเคมี	นายสมเกียริติั	กล่ัาว”
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โช่ว์่งบไตรมาส่ 1/65 
กำาไรพุุ่่ง-ตุนี้ออเดอร์เพีุ่ยบ

PIMO

PIMO-ไพโม่ โช่ว์งบไตริมาส 1/65 มี
กำาไริสุทธิุ 32.67 ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 12.73 
ลุ้านบาท หร่ิอ 63.84% จากงวดีเดีียวกัน
ปี้ก่อนทำาได้ี 19.94 ลุ้านบาท หลัุงตุนอ
อเดีอร์ิลุ่วงหน้า 8 เด่ีอนแถมลุ่กค้าใหม่
ไหลุเข้ามาไมข่าดีสาย ส่วนเป้้าหมายริาย
ได้ีทั�งปี้นี�มั�นใจโต 20% หร่ิอแตะ 1,200 
ลุ้านบาท หวังอานิสงส์ริถ EV ช่่วยหนุน

นายวสนัต์ั	อิิทธิโริจนกลุั	กริริมการิ
ผู้้้จัดการิ	บริิษััท	ไพิ่โอิเนียร์ิ	มอิเตัอิร์ิ	
จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	PIMO-ไพิ่โม่ 
ผ้่ป้ริะกอบธุุริกิจหลัุกผลิุตมอเตอร์ิไฟื้ฟ้ื้า
เคร่ิ�องป้รัิบอากาศ (Air Conditioning 
Motor) มอเตอร์ิที�ใช้่ในอุตสาหกริริม
ทั�วไป้ (Induction Motor)  เคร่ิ�องส่บนำ�า 
ปั้�มหอยโข่ง มอเตอริ์สำาหรัิบสริะว่ายนำ�า 
มอเตอร์ิสำาหรัิบปั้�มบ้าน (Submersible 
Pump,Pool Spa Pump and Home 
Pump) เปิ้ดีเผยว่าผลุการิดีำาเนินงาน
ของบริิษััทไตริมาส 1/2565 สิ�นสุดีวัน
ที� 31 มี.ค.2565 มีริายได้ีอย่่ที� 351.68 
ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 126.89 ลุ้านบาท หร่ิอ 
56.45% จากงวดีเดีียวกันปี้ก่อนที�ทำาได้ี 
224.79 ลุ้านบาท แลุะมีกำาไริสุทธิุอย่่ที� 
32.67 ลุ้านบาท เพิ�มข่�น 12.73 ลุ้านบาท 
หร่ิอ 63.84% จากงวดีเดีียวกันปี้ก่อนที�
ทำาได้ี 19.94  ลุ้านบาท

เน่�องจากได้ีรัิบปั้จจัยบวกจากยอดีขาย
ทุกผลิุตภััณฑ์์ทั�งในป้ริะเทศแลุะต่าง
ป้ริะเทศ ไดี้แก่ มอเตอริ์แอร์ิ ปั้�มบ้าน 
มอเตอร์ิกำาลัุงแลุะมอเตอร์ิปั้�มนำ�า (Axial 
-Flux pool :BLDC) ที�เพิ�มข่�น หลัุงจาก
ที�บริิษััทฯ มคีำาสั�งซ่ื้�อ (ออเดีอร์ิ) ลุ่วงหน้า 
8 เด่ีอน จำานวนเฉลีุ�ยต่อเด่ีอน 60,000-
100,000 ลุ่ก ป้ริะกอบกบับริิษััทฯ มกีำาไริ
จากการิแลุกเป้ลีุ�ยนเงินตริาต่างป้ริะเทศ 
หลัุงจากสกุลุเงินดีอลุลุาร์ิสหรัิฐแลุะ
สกุลุเงินดีอลุลุาร์ิออสเตริเลีุยป้รัิบตัวดีี
ข่�น ทั�งนี�ผลุป้ริะกอบการิในไตริมาสดีัง
กลุ่าว ถ่อว่าอย่่ในริะดัีบที�บริิษััทฯ พ่�ง
พอใจเป้็นอย่างมาก โดียสามาริถทำาได้ี
ทะลุุเป้้าหมายที�วางไว้

ส่วนแนวโน้มผลุป้ริะกอบการิในไตริมาส 
2/2565 บริิษััทฯ คาดีว่ามีแนวโน้ม
เติบโตต่อเน่�องจากไตริมาสที�ผ่านมาแลุะ
เป้้าหมายริายได้ีทั�งปี้นี�บริิษััทฯ ยังคงไว้
ที� 1,200 ลุ้านบาท หร่ิอเพิ�มข่�น 20% 
จากปี้ 2564 ที�ทำาได้ี 1,030.58 ลุ้าน
บาท โดียปั้จจัยสนับสนุนการิเติบโตของ
ริายได้ีหลัุกๆ มาจากจำานวนลุ่กค้าแลุะ
ผลิุตภััณฑ์์ใหม่ๆ ที�เพิ�มข่�น ขณะเดีียวกัน
บริิษััทฯ ยังมียอดีขายจากต่างป้ริะเทศ
คิดีเป็้น 60% แลุะในป้ริะเทศ 40%  

"มาตริการิที�รัิฐบาลุสนบัสนนุให้ใช้่ริถ EV 
จากการิศ่กษัาข้อม่ลุดัีงกลุ่าวจะเห็นว่า
รัิฐบาลุให้การิสนับสนุนริถจักริยานยนต์
ทั�งคัน ซ่ื้�งบริิษััทฯ ไม่ได้ีรัิบป้ริะโยช่น์
โดียตริง แต่น่าจะเป็้นป้ริะโยช่น์ทางอ้อม
ให้ค่่ค้าของเริา สามาริถขายของได้ีมาก
ข่�น โดียเฉพาะในปี้ 2565 แลุะปี้ 2566 
ที�จะมมีาตริการิสนบัสนนุให้บริิษััทที�ผลิุต
แลุะป้ริะกอบชิ่�นส่วนในป้ริะเทศไทยให้มี
ความเจริิญก้าวหนา้ ซ่ื้�งตริงนั�นคิดีว่าจะ
ทำาให้ PIMO ไดี้รัิบผลุป้ริะโยช่น์มากข่�น
แลุะป้ริะสบการิณ์ของพนักงานที�ผลิุต
มอเตอร์ิ BLDC เป็้นปั้จจัยที�จะช่่วยส่ง
เสริิมให้การิผลิุตมอเตอร์ิ EV สำาหรัิบริถ
จักริยานยนต์สามาริถทำาได้ีง่ายข่�น" นาย
วสันต์ กลุ่าว

อย่างไริก็ตามอัตริากำาไริของปี้นี�บริิษััทฯ 
จะพยายามทำาให้ดีีกว่าปี้ที�ผ่านมา แม้จะมี
ปั้จจัยต่างๆ ที�ควบคุมไม่ได้ี ไม่ว่าจะเป็้น
อัตริาแลุกเป้ลีุ�ยนทางการิเงินแลุะริาคา
วัตถุดิีบ แต่บริิษััทฯ จะพยายามบริิหาริ
จัดีการิปั้จจัยที�ไม่สามาริถควบคุมให้ดีี
ที�สุดี เพ่�อให้เกิดีป้ริะโยช่น์ที�ดีีที�สำาหรัิบผ้่
ถ่อหุ้นแลุะนักลุงทุน
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โช่ว์่กำาไร Q1/65 ทั่ะลัุก 268.5 ลุบ. 
เติบโต 1,059% ลุุยธุุรกิจก๊าซธุรรมช่าติ 

ผลิุตไฟฟ้า แลุะกัญช่ง

SCN

บมจ.สแกน อินเตอร์ิ SCN โช่ว์กำาไริโค้ง
แริกทะลัุก 268.5 ลุบ. เติบโต 1,059% 
ถ่อเป็้นความสำาเร็ิจในการิร่ิวมม่อกับ
บริิษััทพลัุงงานริายใหญจ่ากป้ริะเทศญี�ปุ่้น 
พร้ิอมจับม่อพันธุมิตริริายใหม่เพ่�อต่อย
อดีธุุริกิจกัญช่งเชิ่งพาณิช่ย์แบบ indoor 
ที�ใหญ่ที�สุดีในป้ริะเทศไทย ด้ีานผ้่บริิหาริ
ไฟื้แริง "ดีริ.ฤทธุี กิจพิพิธุ" ป้ริะธุานเจ้า
หน้าที�บริิหาริ มั�นใจผลุป้ริะกอบการิปี้ 
2565 เติบโตข่�น 20% หร่ิอเทียบเท่าริาย
ได้ีป้ริะมาณ 2.1 พันลุ้านบาท จากปี้ก่อนที�
มีริายได้ี 1.75 พันลุ้านบาท

ดริ.ฤทธี	กิจพิิ่พิิ่ธ	ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	 บริิษััท	 สแกน	 อิินเตัอิร์ิ	
จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	SCN เปิ้ดีเผย
ว่า ผลุป้ริะกอบการิในไตริมาส 1/2565 
บริิษััทฯ มีกำาไริสุทธิุ 268.5 ลุ้านบาท เพิ�ม
ข่�น 1,059% เม่�อเป้รีิยบเทียบกับไตริมาส 
1/2564 ที�มีกำาไริสุทธิุ 23.2 ลุ้านบาท แลุะ
มรีิายได้ี 329.5 ที�ลุ้านบาท โดียผลุป้ริะกอบ
การิในไตริมาส 1/2565 ยังคงแข็งแกร่ิง
แลุะโดีดีเด่ีนจากธุุริกิจก�าซื้ธุริริมช่าติที�มี
ยอดีขายป้รัิบตัวส่งข่�น เน่�องจากริาคา
พลัุงงานในตลุาดีโลุกป้รัิบตัวส่งข่�น ริวม
ถ่งการิรัิบร้่ิริายได้ีอย่างต่อเน่�องที�ส่ง
เกินความคาดีหมายในธุุริกิจโริงไฟื้ฟ้ื้า

พลัุงงานแสงอาทิตย์ เม่องมินบ่ ป้ริะเทศ
เมียนมาร์ิ ภัายใต้บริิษััทย่อย บริิษััท กรีิน
เอิร์ิธุ พาวเวอร์ิ ป้ริะเทศไทย จำากัดี อีก
ทั�งยังรัิบร้่ิริายได้ีจากผลุสำาเร็ิจจากการิ
ขายหุ้นจำานวน 49% ของบริิษััท เคร่ิอ
ข่ายก�าซื้ ไทย-ญี�ปุ่้น จำากัดี ให้แก่บริิษััท 
Shizuoka Gas เพ่�อเข้ามามีส่วนร่ิวมเป็้น 
Strategic Partner ในการิดีำาเนินธุุริกิจ
ก�าซื้ธุริริมช่าติในป้ริะเทศไทยแลุะอาเซีื้ยน
ในอนาคต โดียภัายหลุังการิริ่วมทุนจาก 
Shizuoka Gas บริิษััทคาดีการิณ์ยอดี
ขายก�าซื้ธุริริมช่าติ iCNG แลุะ iLNG เพิ�ม
ข่�นจาก 5,000 MMBTU เป้็น 10,000 
MMBTU ต่อวัน แลุะดี้วยความเป็้นม่อ
อาชี่พของบริิษััทยักษ์ัใหญ่จากป้ริะเทศ
ญี�ปุ่้น ยังสามาริถทำาให้การิบริิหาริจัดีการิ
ภัายในดีีข่�นอย่างเป็้นที�ป้ริะจักษ์ั ได้ีอีกด้ีวย

นอกจากกำาไริที�ส่งข่�นกว่า 1,000% ที�เกิน
ความคาดีหมายเป้็นอย่างมากแลุ้ว ผลุ
จากธุุริกริริมที�ดีีข่�นอย่างมีนัยสำาคัญ ส่ง
ผลุให้อัตริาส่วนทางการิเงินทุกอย่างของ
บริิษััท ป้รัิบตัวดีีข่�นอย่างมีนัยสำาคัญ 
เช่่น (DSCR ratio) ป้รัิบตัวดีีข่�น 20% 
(D/E ratio) ป้รัิบตัวดีีข่�น 18.2% ส่งผลุต่อ
ศักยภัาพในการิริะดีมทุนจากสถาบันเงินที�
ดีีข่�น

นอกจากธุุริกิจหลัุกในการิขายก�าซื้
ธุริริมช่าติ, ไฟื้ฟ้ื้า, สัมป้ทานการิซ่ื้อมริถ
โดียสาริป้ริบัอากาศ จาก ขสมก. แลุะธุุริกิจ
ขนส่งแลุ้ว บริิษััทยังได้ีต่อยอดีธุุริกิจป้ลุ่ก
กัญช่งเชิ่งพาณิช่ย์ในร่ิป้แบบ indoor ที�
ใหญ่ที�สุดีในป้ริะเทศไทย ผ่านบริิษััท พ่ช่
เภัสัช่กริริม จำากัดี ซ่ื้�งเป็้นบริิษััทในเคร่ิอ
ของ SCN ด้ีวยการิเพิ�มทุนให้พันธุมิตริ
ริายใหม่เข้ามาถ่อหุ้นสัดีส่วน 20% คิดี
เป็้นม่ลุค่า 48 ลุ้านบาท จากการิป้ริะมาณ
มลุ่ค่า บริิษััท พ่ช่เภัสัช่กริริม จำากัดี ที� 240 
ลุ้านบาท โดีย SCN ถ่อหุ้น 41% สำาหรัิบ
โคริงการิดัีงกลุ่าวได้ีรัิบใบอนุญาตการิ
ป้ลุ่กกัญช่งเชิ่งพาณิช่ย์ในร่ิป้แบบ indoor 
เรีิยบร้ิอยแลุ้ว ซ่ื้�งขณะนี�อย่่ริะหว่างการิ
ป้รัิบป้รุิงพ่�นที�โริงงานเพ่�อใช้่เป็้นพ่�นที�ใน
การิเพาะป้ลุ่กกัญช่งสำาหรัิบทางการิแพทย์ 
(Medical grade)

ทิศทางผลุป้ริะกอบการิในไตริมาส 2/2565 
ยังคงมีแนวโน้มเติบโต หลัุงภัาครัิฐได้ีผ่อน
คลุายมาตริการิควบคุมโควิดี-19 มาต่อ
เน่�อง เป็้นป้ัจจัยหนุนการิเติบโตของกลุุ่ม
ธุุริกิจก�าซื้ธุริริมช่าติ ธุุริกิจผลิุตไฟื้ฟื้้า 
ธุุริกิจให้บริิการิบำารุิงริถเมล์ุ NGV แลุะ
ธุุริกิจกัญช่งเชิ่งพาณิช่ย์ จะเป็้นปั้จจัย
สนับสนุนการิเติบโต ทำาให้บริิษััทฯมั�นใจใน
เป้้าหมายผลุป้ริะกอบการิโดียริวมปี้ 2565 
จะเติบโตข่�น 20% 
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โช่ว์่ผลุงานี้ Q1/65
พุ่ลิุกกำาไรกว่่า 22 ลุ้านี้บาทั่

TRITN

บมจ.ไทริทัน โฮลุดิี�ง โช่ว์ผลุงานไตริมาส 
1/2565 พลิุกมีกำาไริกว่า 22 ลุ้านบาท 
กวาดีริายได้ีริวมเก่อบ 185 ลุ้านบาท 
ผ้่บริิหาริส่งซิื้กแนวโน้มไตริมาส 2/65 
สดีใส หนุนภัาพริวม 2565 เป็้นปี้ที�
ดีี หลัุงเตรีิยมคว้างานป้ริะม่ลุโคริงการิ
ใหญ่ม่ลุค่าริวมกว่า 2,500 ลุ้านบาท
เติมพอร์ิต จากปั้จจุบันตุน Backlog ใน
ม่อแลุ้วริาว 2,700 ลุ้านบาท ทยอยรัิบ
ร้่ิริายได้ี 3 ปี้ พร้ิอมเดิีนหน้าสร้ิาง New 
S-Curve ต่อจิ�กซื้อว์การิเติบโตแกร่ิง 
ย่นยันฐานะการิเงินแกร่ิง D/E เพียง 
0.63 เท่า กริะแสเงินสดีกว่า 400 ลุ้าน
บาท

นางิสาวหลุัยส์		เตัชะอุิบลั	ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	ไทริทัน	
โฮลัดิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	TRITN 
ผ้่ดีำาเนนิธุุริกิจการิลุงทุนในธุุริกิจอ่�นเป็้น
หลัุก (Holding Company) โดียเนน้การิ
ลุงทุนในธุุริกิจด้ีานวิศวกริริมเฉพาะทาง 
(Specialized) เปิ้ดีเผยภัาพริวมผลุการิ
ดีำาเนินงานงวดีไตริมาส 1 ปี้ 2565 ว่า 
บริิษััทฯพลิุกมกีำาไริสุทธิุ 22.84 ลุ้านบาท 
เพิ�มข่�นริาว 168% เทียบช่่วงเดีียวกันปี้
ก่อนจากที�มีผลุขาดีทุน 33.82 ลุ้านบาท 
มรีิายได้ีริวม 184.68 ลุ้านบาท ใกลุ้เคียง
ปี้ก่อน

โดียธุุริกิจก่อสร้ิางมีริายได้ีริาว 103 
ลุ้านบาท ตามการิเพิ�มข่�นอย่างมีนัยยะ
สำาคัญของกลุุ่มงานก่อสร้ิางที�เกี�ยวข้อง
กับริะบบเดิีนริถไฟื้ 1,927% แตะ 49.34 
ลุ้านบาท, กลุุ่มงานโคริงการิริะบบท่อ
ขนส่งนำ�ามันแลุะงานวิศวกริริมใต้ดิีน มี
ริายไดี้ริวม 53.56 ลุ้านบาท แลุะกลุุ่ม
งานก่อสร้ิางอาคาริสถานีริถไฟื้ แลุะ
สะพานข้ามทางริถไฟื้แลุะข้ามทางแยก 
มีริายไดี้ริวม 10.86 ลุ้านบาท ขณะที�
ธุุริกิจพลัุงงานมีริายได้ีริวมเพิ�มข่�นเก่อบ 
20% แตะ 30.97 ลุ้านบาท แลุะบริิษััทฯ
ยังมีริายได้ีอ่�นๆจากค่าเช่่าอุป้กริณ์แลุะ
อุป้กริณ์ ริวมถ่งการิขายวัสดุีสิ�นเป้ลุ่อง
เพิ�มเข้ามาอีก 20.33 ลุ้านบาท เพิ�มข่�น
จากช่่วงเดีียวกันปี้ก่อน 226.64%

อย่างไริก็ตาม บริิษััทฯ สามาริถบริิหาริ
จัดีการิต้นทุนแลุะค่าใช้่จ่ายได้ีอย่างมปี้ริะ
สิทธิุเพิ�มส่งข่�น โดียค่าใช้่จ่ายริวมลุดีลุง
กว่า 30% จากช่่วงเดีียวกันปี้ก่อนอย่่

ที� 164.72 ลุ้านบาท ส่งผลุให้อัตริากำาไริ
สุทธิุเพิ�มข่�นมาอย่่ที�ริะดีับ 12.37% จาก
ติดีลุบ 17.73% ในช่่วงเดีียวกันปี้ก่อน

นางสาวหลุุยส์ กลุ่าวเพิ�มเติมว่า สำาหรัิบ
แนวโน้มผลุงานไตริมาส 2/2565 ต่อ
เน่�องคร่ิ�งปี้หลัุงสดีใสหนุนภัาพริวม 
2565 เป็้นปี้ที�ดีี โดียบริิษััทฯเตรีิยม
คว้างานป้ริะม่ลุโคริงการิใหญ่ ม่ลุค่า
โคริงการิริวมกว่า 2,500 ลุ้านบาทเข้า
มาเติมพอร์ิต จากปั้จจุบันที�มีม่ลุค่างาน
ในม่อ (Backlog) ริาว 2,700 ลุ้านบาท 
ซ่ื้�งจะทยอยรัิบร้่ิริายได้ี 3 ปี้นับจากนี�ปี้ 
2565 เป็้นต้นไป้ นอกจากนี�บริิษััทฯ ยัง
วางแผนขยายโอกาสทางธุุริกิจสร้ิาง 
New S-Curve เพ่�อต่อยอดีการิเติบโต
ก้าวกริะโดีดี โดียป้ัจจุบันฐานะการิเงิน
ของบริิษััทฯยังแกร่ิง ด้ีวยริะดัีบหนี�สิน
ต่อทุน (D/E) ตำ�าเพียง 0.63 เท่า แลุะมี
กริะแสเงินสดีในม่อกว่า 400 ลุ้านบาท 
ซ่ื้�งเพียงพอต่อการิริองรัิบโอกาสใหม่ๆ
ทางธุุริกิจ แลุะการิขยายงานตามแผนที�
วางอย่างแน่นอน 
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ขานี้รับเสี่ยงอนุี้มัติจากผ้้ถ่อหุ้้นี้ 
เคาะเพิุ่�มทุั่นี้แบบ RO General Mandate 

ผ้้ถ่อหุ้้นี้เตรียมรับ META-W6 ฟรี!

บอิร์ิด	"META"

บอร์ิดี "META" ขานรัิบเสียงอนุมัติจาก
ผ้่ถ่อหุ้น เคาะเพิ�มทุนแบบ RO General 
Mandate ผ้่ถ่อหุ้นเตรีิยมรัิบ META-W6 
ฟื้รีิ! กำาหนดีริายช่่�อ 30 พ.ค.นี�   สะสม
ทุนแนน่ พร้ิอมขยายธุุริกจิโริงไฟื้ฟ้ื้าแลุะ
สินเช่่�ออย่างต่อเน่�อง

คณะกริริมการิบริิษััทอนมุติัการิออกแลุะ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผ้่ถ่อ
หุ้นเดีิมตามสัดีส่วนการิถ่อหุ้น (Right 
Offering) ตามแบบมอบอำานาจทั�วไป้ 
(General Mandate) ในอัตริาส่วน 
10:3 เสนอขายในริาคา 0.47 บาทต่อ
หน่วย กำาหนดีวัน Record Date วันที� 
30 พฤษัภัาคม 2565 แลุะวันจองซื้่�อ
แลุะช่ำาริะริาคาหุ้นสามัญเพิ�มทุน 17 – 23 
มิถุนายน 2565

แลุะจะออกแลุะจัดีสริริใบสำาคัญ
แสดีงสิทธิุที�จะซ่ื้�อหุ้นสามัญ ครัิ�งที� 6 
(META-W6) เพ่�อแจกให้แก่ผ้่ถ่อหุ้น
เดิีมของบริิษััทฯไมคิ่ดีมลุ่ค่าตามสัดีส่วน
จำานวนหุ้นที�ผ้่ถ่อหุ้นแต่ลุะริายถ่ออย่่ 
(Record Date) ในวันที� 30 มิถุนายน 
2565 ในอัตริาส่วนหุ้นสามัญเดิีม 21 หุ้น 
ต่อใบสำาคัญแสดีงสิทธิุ 5 หน่วย กำาหนดี
ริาคาการิใช้่สิทธิุ 0.54 บาทต่อหุ้น วันที�
ออกใบสำาคัญแสดีงสิทธิุ 27 กริกฎาคม 
2565

แลุะยังไม่ลุ่มที�จะป้รัิบสิทธิุของใบสำาคัญ
แสดีงสิทธิุที�จะซ่ื้�อหุ้นสามญัของบริิษััทฯ 
ครัิ�งที� 5 (META-W5) เพ่�อริองรัิบการิ
ใช้่สิทธิุหน่วยลุงทุน

นาย	 ศุภศิษัฏ์ิ	 โภคินจารุิ รัิศมิ�	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	กล่ัาวว่า	
ปัจจุบัน	 META ค่อบริิษััทฯที�กำาลัุง
ฟ้ื้�นค่นชี่พแลุะกำาลัุงเติบโตข่�นอย่าง
แข็งแกร่ิงอีกครัิ�ง จากการิกลัุบมาดีำาเนนิ
งานได้ีอย่างเต็มความสามาริถของ
โคริงการิก่อสร้ิางแลุะเตรีิยมจำาหน่าย
ไฟื้ในโริงไฟื้ฟ้ื้ามินบ่ ความพร้ิอมที�จะ
เริิ�มเข้าป้ริะม่ลุ-รัิบงานก่อสร้ิางภัายใน

ป้ริะเทศไทยมากข่�น ริวมถ่งการิดีำาเนิน
ธุุริกิจสินเช่่�อพิโกไฟื้แนนซ์ื้ที�สามาริถ
สร้ิางริายได้ีให้กับบริิษััทอย่างสวยงาม
ต่อเน่�องตั�งแต่เริิ�มเข้าลุงทุน ซ่ื้�งการิเตริี
ยมเงินทุนให้พร้ิอมสำาหรัิบการิขยายตัว
ในธุุริกิจทุกด้ีานถ่อเป็้นกลุยุทธ์ุสำาคัญที�
จะช่่วยให้บริิษััทรุิกเติบโตไป้ได้ีอย่างริาบ
ร่ิ�น บริิษััทฯมีนโยบายที�จะลุดีความเสี�ยง
จากธุุริกริริมการิเงินด้ีานต่างๆ เล็ุงเห็น
ว่าเคร่ิ�องมอ่การิเงินที�เหมาะสมกับทั�ง
บริิษััทฯแลุะผ้่ถ่อหุ้นอย่างลุงตัวค่อการิ
เพิ�มทนุเพริาะนอกจากเงินทนุจะถ่กนำามา
ใช้่เป็้นเงินทุนหมุนเวียนเพ่�อริองรัิบการิ
ดีำาเนินงานของบริิษััทฯในปั้จจุบันแลุ้ว 
ยังส่งผลุให้บริิษััทฯ มีฐานะทางการิเงิน
ที�มั�นคง มคีวามสามาริถในการิจดัีหาเงนิ
ในอนาคตที�ส่งข่�น มต้ีนทุนทางการิเงินที�
ตำ�าลุง ซ่ื้�งแน่นอนว่าจะส่งผลุบวกต่อการิ
ลุงทุนของผ้่ถ่อหุ้นทั�งในแง่ของกำาไริแลุะ
เงินปั้นผลุอีกด้ีวย 
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นายพิ่งิศธริ	 ปริิญญาวุฒิชัย	 ฝ่ายวิจัยสำานักงิานคณ์ะ
กริริมการิกำากับ
หลัักทริัพิ่ย์แลัะตัลัาดหลัักทริัพิ่ย์	(ก.ลั.ตั.)

กริะแสการิลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุกำาลัุงเป็้นที�นิยมของนักลุงทุนรุ่ินใหม่
ทั�งในป้ริะเทศแลุะต่างป้ริะเทศทั�วโลุก จำานวนบัญชี่ของผ้่ซ่ื้�อขายในศ่นย์
ซ่ื้�อขายสินทรัิพย์ดิีจิทัลุในป้ริะเทศไทยเด่ีอนกุมภัาพันธ์ุ ปี้ 2565 เติบโต
มากกว่า 10 เท่าจากปี้ 2563 (เพิ�มข่�นจาก 1.7 แสนบัญชี่ เป็้น 2.5 ลุ้าน
บัญชี่) ฝ่ายวิจัย ก.ลุ.ต. จ่งได้ีทำาการิศ่กษัาร่ิวมกับผ้่เชี่�ยวช่าญในการิ
สำาริวจแลุะเก็บข้อม่ลุผ่านช่่องทางแพลุตฟื้อริ์มออนไลุน์ต่าง ๆ เพ่�อให้
ทริาบถ่งลัุกษัณะ ทัศนคติ ป้ริะสบการิณ์ ริวมไป้ถ่งพฤติกริริมในการิลุงทุน
ของป้ริะช่าช่นช่าวไทยที�มีต่อสินทรัิพย์ดิีจิทัลุ โดียสำาริวจแลุะเก็บข้อม่ลุ
ต่าง ๆ ด้ีวยวิธีุ Social Intelligence Analytics (SIA) ซ่ื้�งเป็้นวิธีุที�ทัน
สมัยแลุะเหมาะกับสถานการิณ์ในปั้จจุบัน สามาริถเก็บข้อม่ลุในป้ริิมาณ
มากได้ีอย่างริวดีเร็ิว โดียการิศ่กษัานี� จัดีแบ่งการิเข้าถ่งข้อม่ลุสินทรัิพย์
ดิีจิทัลุออกเป็้น 3 วิธีุ ดัีงนี�

วิธีุแริก การิเก็บข้อม่ลุบนช่่องทาง social media ซ่ื้�งทางผ้่วิจัยได้ีเลุ่อก
ช่่วงเวลุาในการิเก็บข้อม่ลุริะหว่างเด่ีอนเมษัายน – กันยายน 2564 เป็้น
ริะยะเวลุา 6 เด่ีอน โดียสามาริถเก็บข้อม่ลุที�เกี�ยวข้องได้ีกว่า 300,000 
ความคิดีเห็น โดียพบว่า Twitter เป็้นแพลุตฟื้อร์ิมออนไลุน์ที�มีการิพ่ดีถ่ง
สินทรัิพย์ดิีจิทัลุมากที�สุดี อย่่ที�ป้ริะมาณ 47% ริองลุงมาเป็้น Facebook 
ที� 33% (ร่ิป้ที� 1)

ร่ิป้ที� 1 จำานวนข้อความที�เกี�ยวข้องกับสินทรัิพย์ดิีจิทัลุบนช่่องทางต่างๆ

จากผลุสำาริวจยังพบป้ริะเด็ีนที�น่าสนใจในด้ีาน เป้้าหมายในการิลุงทุน ซ่ื้�ง
สะท้อนถ่งแริงจ่งใจที�ทำาให้คนไทยหันมาลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุมากข่�น 
โดียพบว่า ร้ิอยลุะ 46 มองว่าสินทรัิพย์ดิีจิทัลุมีความผันผวนส่งจ่งเลุ่อก
เข้ามาเก็งกำาไริริะยะสั�น ขณะที�ร้ิอยลุะ 33 มองว่าเป็้นการิลุงทุนเพ่�อหวัง
ผลุตอบแทนในริะยะยาว ขณะที�อีกร้ิอยลุะ 11 เหน็ว่าเป็้นแหลุ่งออมเงนิ แลุะ

ร้ิอยลุะ 10 มองว่าเป็้นสินทรัิพย์ที�สามาริถทำาเงินได้ีง่ายกว่างานป้ริะจำาที�
ทำาอย่่ ส่วนด้ีาน หลัุกเกณฑ์์ในการิลุงทุน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้่การิวิเคริาะห์
ทางเทคนิค (technical analysis) เช่่น การิวิเคริาะห์กริาฟื้ คิดีเป็้นร้ิอย
ลุะ 41 ลุงทุนโดียการิติดีตามข่าวสาริจากช่่องทางต่าง ๆ คิดีเป็้นร้ิอยลุะ 
26 แลุะ ลุงทุนโดียอาศัยสัญช่าตญาณ คิดีเป็้นร้ิอยลุะ 25

วิธีุที�สอง Search Data เป็้นการิสำาริวจจากคำาที�ใช้่ค้นหาข้อมลุ่ที�เกี�ยวข้อง
กับสินทรัิพย์ดิีจิทัลุ ซ่ื้�งแหลุ่งที�มาของข้อม่ลุที�นำามาใช้่อ้างอิงนั�นมาจาก
แพลุตฟื้อร์ิม search engine ของ google โดียคำาค้นหาตัวอย่างที�นำา
มาแสดีงในการิศ่กษัานี�เป็้นการิเก็บข้อม่ลุย้อนหลัุง 4 ปี้ เพ่�อให้เห็นภัาพ
ริวมการิเติบโตของสินทรัิพย์ดิีจิทัลุในป้ริะเทศไทย ซ่ื้�งคำาหร่ิอคีย์เวิร์ิดี
แริกที�ถ่อว่าเป็้นตัวแทนของภัาพริวมสินทรัิพย์ดิีจิทัลุค่อ “คริิป้โต” หร่ิอ 
“คริิป้โตเคอร์ิเรินซีื้" โดียจากข้อม่ลุพบว่า ริะดัีบความสนใจในการิค้นหา
คำาว่าคริิป้โตนั�นเพิ�มข่�นส่งข่�นในช่่วงต้นปี้ 2564 ซ่ื้�งเป็้นช่่วงที�ริาคาของ 
“บิทคอยน์” หร่ิอ “BTC” ข่�นไป้แตะที�หลัุก 1 ลุ้านบาทแลุะเพิ�มส่งข่�นมาก
ที�สุดีในช่่วงเด่ีอน เมษัายน - พฤษัภัาคม ซ่ื้�งเป็้นช่่วงที�ริาคาของ BTC ข่�น
ไป้ถ่ง 2 ลุ้านบาท เห็นได้ีว่ามคีวามสอดีคลุ้องกับแนวโน้มการิเพิ�มข่�นของ
การิค้นหาข้อม่ลุคำาว่า “บิทคอยน์” หร่ิอ “BTC” (ร่ิป้ที�2)

ร่ิป้ที� 2 ริะดัีบความสนใจในการิค้นหาคำาว่า “คริิป้โต” แลุะ “บิทคอยน์” ใน
ช่่วง 4 ปี้ย้อนหลัุง

ก.ลั.ตั.เผู้ย	ผู้ลัสำาริวจความสนใจสินทรัิพิ่ย์ดิจิทัลั
ข่อิงิปริะชาชนชาวไทย	พิ่บ	46%	มุ่งิเก็งิกำาไริ
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วิธุีที�สาม Community Survey โดียการิสุ่ม
ตั�งป้ริะเด็ีนคำาถามความเห็นที�มีต่อสินทรัิพย์
ดิีจิทัลุ ทางช่่องทาง social media ต่าง ๆ 
เช่่น Facebook, Twitter, Clubhouse เป็้นต้น 
นอกจากนี� ยังมีการิสุ่มสัมภัาษัณ์ผ้่ลุงทุนใน
แต่ลุะกลุุ่ม เช่่น กลุุ่มผ้่ที�เลุ่อกลุงทุนเพิ�มเติมใน
สินทรัิพย์ดิีจิทัลุโดียมีป้ริะสบการิณ์จากการิ
ลุงทนุในสินทรัิพย์ป้ริะเภัทอ่�นมาก่อนแลุ้ว กลุุ่มผ้่
ที�ลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุเพียงอย่างเดีียว แลุะ
กลุุ่มที�ไม่ได้ีลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุ จากการิ
ริวบริวมสรุิป้ได้ีว่า หลุายคนไม่แนะนำาให้ลุงทุน
ในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุหากไม่สามาริถรัิบความ
เสี�ยงหร่ิอความผันผวนได้ี ควริจะเน้นลุงทุนใน
สินทรัิพย์ที�ตนเองมีความเข้าใจมากกว่า แต่อาจ
ซ่ื้�อเก็บไว้บางส่วนเพ่�อใช้่ในการิเก็งกำาไริ หร่ิอ
หากอยากลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุต้องมีความ
เช่่�อแลุะศรัิทธุาด้ีวยว่าจะสามาริถเป้ลีุ�ยนริะบบ
การิเงินของโลุกได้ี โดียมีความคิดีเห็นทั�งในด้ีาน
บวกแลุะด้ีานลุบ เช่่น ด้ีานบวกมองว่าสินทรัิพย์
ดิีจิทัลุให้ผลุตอบแทนที�ดีีกว่าสินทรัิพย์ป้ริะเภัท
อ่�นจ่งมแีนวโน้มเพิ�มนำ�าหนกัการิลุงทุนในอนาคต 
ด้ีานลุบมองว่าเป็้นสนิทรัิพย์ที�ไมม่ปัี้จจัยพ่�นฐาน
สนับสนุนริาคาในตัวสินทรัิพย์ ดัีงนั�นการิเข้าไป้
ลุงทุนจ่งเหมอ่นการิโยนหัวก้อยที�ไม่สามาริถ
คาดีการิณ์ผลุลัุพธ์ุที�เกิดีข่�นได้ี

จากการิเก็บข้อม่ลุทั�ง 3 วิธีุ สามาริถสรุิป้ความ
คิดีเห็นแลุะทศันคติของป้ริะช่าช่นช่าวไทยที�มต่ีอ
สินทรัิพย์ดิีจิทัลุไดี้ว่า การิฝากเงินกับธุนาคาริ
ก็อาจไม่ป้ลุอดีภััยเสมอไป้ เพริาะยังมีข่าวเงิน
ฝากในบัญชี่ส่ญหาย ป้ริะกอบกับอัตริาดีอกเบี�ย
ที�ตำ�ามาก เม่�อเป้รีิยบเทียบกับการิฝากเงินใน 
Decentralized Finance (DeFi) อย่างไริก็ดีี 
ภัาพริวมผ้่ลุงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความร้่ิ
ในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุมากนัก จ่งมักลุงทุนตามคำา
แนะนำาของเพ่�อน influencer Youtuber หร่ิอ
ก่ร่ิที�เป็้นคนดัีง ที�เป็้นผ้่เชี่�ยวช่าญ โดียเริิ�มแริก
คนส่วนใหญ่ที�เข้ามาลุงทุนเพริาะหวังว่าจะเป็้น 
passive income[*] แต่พอเห็นว่ากำาไริดีี ได้ี

เงินง่ายจ่งเริิ�มลุงทุนมากข่�น แม้ร้่ิว่าสินทรัิพย์ที�
ลุงทุนไป้นั�นมีความเสี�ยงส่ง

นอกจากนี� Generation ของช่่วงอายุคนมีผลุ
ต่อการิตัดีสินใจในการิลุงทนุด้ีวยเช่่นกัน คนรุ่ิน
เก่าจะไม่ค่อยสนใจในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุเพริาะมอง
ว่าความเสี�ยงส่ง ไม่สามาริถวิเคริาะห์ปั้จจัยพ่�น
ฐานได้ี ในทางกลัุบกัน คนรุ่ินใหม่ตั�งแต่รุ่ิน Gen 
Y เป็้นต้นมากลุ้าที�จะลุงทุนมากกว่า โดียศ่นย์
ซ่ื้�อขายนั�นมีส่วนที�เป้ลีุ�ยนมุมมอง ต่อสินทรัิพย์
ดิีจิทัลุของคนไทย ศ่นย์ซ่ื้�อขายที�ได้ีรัิบความ
นยิมส่งมกัเป็้นศ่นย์ซ่ื้�อขายที�มกีาริทำาการิตลุาดี
ส่ง สามาริถเข้าถ่งได้ีง่าย โดียผ้่ลุงทุนหน้าใหม่
บางสว่นเลุ่อกที�จะไป้ใช่บ้ริิการิศ่นย์ซ่ื้�อขายที�เป็้น
ของต่างป้ริะเทศเพริาะมีฟัื้งก์ชั่นแลุะริะบบในการิ
ซ่ื้�อขายให้เลุ่อกมากกว่า

ถ่งแม้ว่าการิเติบโตของตลุาดีสินทรัิพย์ดิีจิทัลุ
ในป้ริะเทศไทยจะมีการิเติบโตอย่างมาก แต่
จากข้อม่ลุพบว่า ภัาพริวมคนไทยส่วนใหญ่
ยังสนใจในหุ้นเป็้นหลัุก โดียปั้จจัยที�ทำาให้มีการิ
ลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุที�เพิ�มข่�นในช่่วงปี้ที�ผ่าน
มา ค่อ การิได้ีความยอมรัิบในวงกว้าง (mass 
adaptation) ของ BTC ริวมไป้ถ่งแนวโนม้ของ
ริาคา BTC ที�เพิ�มข่�นอย่างมาก

 
ทั�งนี� กลุุ่มผ้่ลุงทุนในตลุาดีสินทรัิพย์ดิีจิทัลุใน
ป้ริะเทศไทยสามาริถแบ่งได้ีเป็้น 3 กลุุ่ม ค่อ
กลุุ่มมอ่ใหม ่เป็้นกลุุ่มที�มกีาริศ่กษัาหาข้อมลุ่จาก
แหลุ่งข้อม่ลุต่าง ๆ  ติดีตามกริาฟื้ของริาคาริาย
วัน พยายามหาจังหวะเพ่�อเข้าซ่ื้�อหร่ิอขายอย่่
ตลุอดี นอกจากนี�ยังมีการิควบคุมพอร์ิตของ
ตัวเองเพ่�อกริะจายความเสี�ยงอย่่เสมอ

กลุุ่มสายซิื้�ง เป็้นกลุุ่มที�ไม่อยากศ่กษัาหาความ
ร้่ิ เลุ่อกที�จะลุงทุนตามคำาแนะนำาจากคนริอบข้าง 
หร่ิอผ้่เชี่�ยวช่าญ โดียมีลัุกษัณะการิลุงทุนแบบ
กลุ้าได้ีกลุ้าเสีย ไม่ค่อยป้ริะเมินความเสี�ยงที�จะ

เกิดีข่�น แลุะมีความคิดีว่าการิลุงทุนในสินทรัิพย์
ดิีจิทัลุนั�นสามาริถทำากำาไริได้ีง่าย

กลุุ่มย้ายพอร์ิต เป็้นกลุุ่มที�เคยลุงทุนในตลุาดี
หุ้นมาก่อนแลุะเข้าใจถ่งความผันผวนแลุะความ
เสี�ยง ในตลุาดีสนิทรัิพย์ดิีจิทัลุ มองวา่การิลุงทนุ
ในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุนั�นได้ีผลุตอบแทนที�ดีีกว่าเม่�อ
เทียบกับสินทรัิพย์ป้ริะเภัทอ่�น แลุะเริิ�มมกีาริเพิ�ม
นำ�าหนักในการิลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุมากข่�น 
โดียไป้ลุดีสัดีส่วนการิลุงทุนในสินทรัิพย์ป้ริะเภัท
อ่�น เช่่น หุ้น

ลัุกษัณะที�พบร่ิวมกันใน 3 กลุุ่มนี� ค่อ ขาดีการิก
ริะจายการิลุงทุนไป้ในสินทรัิพย์ป้ริะเภัทอ่�น โดีย
ให้นำ�าหนักการิลุงทุนในสินทรัิพย์ดิีจิทัลุเพียง
อย่างเดีียว หร่ิอมีสัดีส่วนการิลุงทุนที�มากก
ว่าสินทรัิพย์ป้ริะเภัทอ่�น ดัีงนั�นผ้่ลุงทุนจ่งควริ
ให้ความสำาคัญในเร่ิ�องการิบริิหาริพอร์ิตอย่าง
เหมาะสม มีการิกริะจายความเสี�ยง

จากการิสำาริวจเห็นได้ีว่าป้ริะช่าช่นส่วนใหญ่ที�
ซ่ื้�อขายสินทรัิพย์ดิีจิทัลุมเีป้้าหมายเพ่�อเก็งกำาไริ
ริะยะสั�น ริวมถ่งมกีาริลุงทนุตามกริะแส หร่ิอตาม
ผ้่อ่�น ไมไ่ด้ีทำาการิวิเคริาะห์ด้ีวยตนเอง ขาดีการิก
ริะจายการิลุงทุน แลุะให้ความสนใจกับตัวเลุขผลุ
ตอบแทนที�ส่งเป็้นหลัุก ทั�งนี� จากข้อมลุ่ดัีงกลุ่าว 
ก.ลุ.ต. ได้ีนำามาป้รัิบใช้่ในการิให้ความร้่ิผ้่ลุงทุน
อย่างต่อเน่�องผ่านช่่องทางต่าง ๆ  เช่่น เผยแพริ่
คลิุป้ความร้่ิ “คริิป้โท 101” ริายงานสริุป้ภัาวะ
ตลุาดีสินทรัิพย์ดิีจิทัลุริายสัป้ดีาห์ ริวมทั�งการิ
ออกข่าวเต่อนแลุะเผยแพร่ิส่�อป้ริะช่าสัมพันธ์ุ
ข้อควริริะวังเกี�ยวกับสินทรัิพย์ดิีจิทัลุ เพ่�อเป็้น
ข้อมลุ่ป้ริะกอบการิตดัีสินใจที�เหมาะสมแลุะเพียง
พอยิ�งข่�นของผ้่ลุงทุนต่อไป้ 

ก.ลั.ตั.เผู้ย	ผู้ลัสำาริวจความสนใจสินทรัิพิ่ย์ดิจิทัลั
ข่อิงิปริะชาชนชาวไทย	พิ่บ	46%	มุ่งิเก็งิกำาไริ
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กองทรัิสต์ KTBSTMR เปิ้ดีเผยผลุดีำาเนินงาน
ไตริมาส 1 ปี้งบป้ริะมาณ 2565 มีกำาไริจาก
การิลุงทุนเติบโต 55.59 ลุ้านบาท เตริียมจ่าย
ผลุตอบแทน ‘0.1733 บาทต่อหน่วยทรัิสต์’ ผ้่
ถ่อหน่วย เฮ ! เตรีิยมรัิบเงินวันที� 9 มิถุนายน 
2565 ริะบุ เศริษัฐกิจฟ้ื้�นจากสถานการิณ์โค
วิดี-19 คลีุ�คลุาย หนุนอัตริาการิเช่่าสินทรัิพย์
ในปี้ 2565 เติบโต ผ้่บริิหาริเน้นยำ�า มุง่ขยายฐาน
ผ้่เช่่าคุณภัาพริายใหม่เข้าในโคริงการิต่อเน่�อง

นายพิ่ลัสิทธิ	ภ้มิวสนะ	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 เคทีบีเอิสที	
รีิท	แมเนจเมนท์	จำากัด	หร้ิอิ	‘KTBST	
REIT’ ในฐานะผ้่ก่อตั�งทรัิสต์แลุะผ้่จัดีการิ
กองทรัิสต์ เปิ้ดีเผยถ่งผลุการิดีำาเนินงานของ 
KTBSTMR ริอบไตริมาส 1 ปี้งบป้ริะมาณ 2565 
(วันที� 1 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565) มีริายได้ี
ริวมอย่่ที� 77.91/1 ลุ้านบาท แลุะมีกำาไริจากการิ
ลุงทุนจำานวน 55.59/1 ลุ้านบาท

ดัีงนั�น  ทรัิสต์ เ พ่�อการิลุงทุนในสิทธิุการิ
เช่่าอสังหาริิมทริัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ื้ หร่ิอ 
‘KTBSTMR’ ได้ีพิจาริณาจ่ายป้ริะโยช่น์ตอบแทน 
สำาหรัิบริอบผลุการิดีำาเนินงาน ตั�งแต่วันที� 1 
ม.ค. 2565 ถ่งวันที� 31 มี.ค. 2565 ในอัตริา 
0.1733 บาทต่อหน่วยทรัิสต์ โดียกำาหนดีจ่าย
ป้ริะโยช่น์ตอบแทนในวันที� 9 มิถุนายน 2565 
แลุะกำาหนดีริายช่่�อผ้่ถ่อหน่วยทรัิสต์ที�มีสิทธิุ�ได้ี
รัิบป้ริะโยช่น์ตอบแทน (Record Date) ในวันที� 
25 พฤษัภัาคม 2565

ทั�งนี�ปั้จจัยหลัุกที�ทำาให้กองทรัิสต์ KTBSTMR มี
ผลุการิดีำาเนินงานที�เติบโต มาจากพ่�นที�เช่่าแลุะ
อัตริาการิเช่่าพ่�นที�ที�เพิ�มข่�น ซ่ื้�งอัตริาการิเช่่า
เฉลีุ�ยไตริมาสที� 1 ปี้งบป้ริะมาณ 2565 (1 ม.ค. 
2565 – 31 มี.ค. 2565) โดียริวมทุกโคริงการิ
อย่่ที� 94.71% เพิ�มข่�นจากไตริมาสก่อน 0.14% 
ซ่ื้�งในส่วนของโคริงการิโกดัีงแลุะคลัุงสินค้า
มีอัตริาการิเช่่าเก่อบ 100.00% ตลุอดีช่่วง
การิดีำาเนินงานทั�งไตริมาส ส่วนอัตริาการิเช่่า
โคริงการิอ่�นมากกว่า 90.0% ทุกโคริงการิ 
สะท้อนถ่งศักยภัาพของการิบริิหาริแลุะคุณภัาพ
ของสินทรัิพย์ที�มีความต้องการิเช่่าเพิ�มข่�นต่อ
เน่�องจากช่่วงปี้ที�ผ่านมา

ไม่เพียงเท่านั�น ภัายหลัุงการิเข้าลุงทุนเพิ�ม
เติมครัิ�งที� 1 ในโคริงการิศ่นย์รัิบฝากข้อม่ลุ 
INTERLINK DATA CENTER ม่ลุค่า 750.00 
ลุ้านบาท ส่งผลุให้ทรัิพย์สินภัายใต้การิบริิหาริ
จัดีการิ (AUM) ของกองทรัิสต์ KTBSTMR มี
มลุ่ค่าริวมกว่า 3,765.00 ลุ้านบาท ป้ริะกอบดีว้ย
อสังหาริิมทริัพย์ริวม 5 ป้ริะเภัทอุตสาหกริริม 
ได้ีแก่ 1) โกดัีงแลุะคลัุงสินค้า (Warehouse), 2)
โริงงานอุตสาหกริริม (Factory), 3) สำานักงาน
ให้เช่่า (Office), 4) คอมม่นิตี�มอลุล์ุ (Retail) 
แลุะ 5.) ศ่นย์รัิบฝากข้อมลุ่ (Data Center) แบ่ง
ออกเป็้นดัีงนี�

อาคาริโริงงาน (Factory) แลุะคลุังสินค้า 
(Warehouse) ริวม 3 โคริงการิ บนพ่�นที�ให้
เช่่าริวมป้ริะมาณ 1.22 แสนตาริางเมตริ โดีย
ทุกโคริงการิตั�งอย่่ในทำาเลุยุทธุศาสตร์ิด้ีาน
อุตสาหกริริมแลุะโลุจิสติกส์ของไทย ได้ีแก่ 
สมุทริป้ริาการิ แลุะพริะนคริศรีิอยุธุยา อาคาริ
สำานกังาน (Office) 1 โคริงการิ อาคาริคอมมนิ่ตี�
มอลุล์ุ (Community Mall) 1 โคริงการิ บนพ่�นที�
ให้เช่่าริวมป้ริะมาณ 1 หม่�นตาริางเมตริ ตั�งอย่่ใน
ใจกลุางย่านธุุริกิจแลุะการิค้าบนทำาเลุพริะโขนง 
ติดีริถไฟื้ฟ้ื้า BTS แลุะ 4.) อาคาริโคริงการิศ่นย์
รัิบฝากข้อม่ลุ 1 โคริงการิ

นายพลุสิทธิุ กลุ่าวเพิ�มเติมว่า สำาหรัิบการิ
ดีำาเนินงานในปี้ 2565 ยังมั�นใจว่า ‘กองทรัิสต์ 
KTBSTMR’ จะยังคงมีโอกาสเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ิง จากการิบริิหาริงานเชิ่งรุิก ป้ริะกอบ
กับอานิสงส์ของสถานการิณ์โควิดี-19 ใน
ป้ริะเทศที�คลีุ�คลุายแลุะดีีข่�นมากในปี้นี� ส่งผลุ
บวกต่อธุุริกิจโลุจิสติกส์แลุะธุุริกิจที�อย่่ในภัาค
อุตสาหกริริมการิผลิุตแลุะการิขนส่ง ริวมถ่ง
อีคอมเมิร์ิซื้ , ค้าป้ลีุก , สำานักงานแลุะศ่นย์รัิบ
ฝากข้อม่ลุ เติบโตอย่างโดีดีเด่ีน แลุะทำาให้กอง
ทรัิสต์ KTBSTMR เติบโตอย่างต่อเน่�องจาก
ความต้องการิเช่่าพ่�นที�โริงงานแลุะคลัุงสินค้าที�
เพิ�มส่งข่�น

“คาดีการิณ์ว่าเศริษัฐกิจโลุกแลุะเศริษัฐกิจ
ภัายในป้ริะเทศจะป้รัิบตัวไป้ในทิศทางที�ดีีข่�น 
โดียภัาคธุุริกิจภัายในป้ริะเทศจะฟ้ื้�นตัวจาก
มาตริการิต่างๆ ของภัาครัิฐ ซ่ื้�งทั�งหมดีลุ้วนเป็้น
ปั้จจัยสนบัสนนุการิเติบโตของกองทริสัต์ เริาจ่ง
สามาริถบริิหาริจัดีการิกองทริัสต์ KTBSTMR 
ให้เติบโตได้ีอย่างแข็งแกร่ิงตลุอดีช่่วงที�ผ่าน
มา แม้ว่าสถานการิณ์การิแพร่ิริะบาดีของโค
วิดี-19 จะยังไม่หมดีไป้ แลุะมีความท้าทายเร่ิ�อง
ริะบาดีสายพันธ์ุุใหม ่แต่เริาสามาริถรัิกษัาอัตริา
การิเช่่าไว้ใด้ีในริะดัีบส่ง แลุะยังคงมุ่งขยายฐาน
ผ้่เช่่าคุณภัาพริายใหม่เข้ามาในโคริงการิต่อไป้” 
ป้ริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ KTBST REIT กลุ่าว

อย่างไริก็ตามผ้่ลุงทุนควริทำาความเข้าใจกอง
ทรัิสต์ KTBSTMR เง่�อนไขผลุตอบแทน แลุะ
ความเสี�ยงก่อนตัดีสินใจลุงทุน สำาหรัิบผ้่ที�สนใจ
กองทริัสต์ KTBSTMR สามาริถซื้่�อขายผ่าน
ตลุาดีหลัุกทรัิพย์แห่งป้ริะเทศไทย หร่ิอสอบถาม
ข้อมลุ่เพิ�มเติม จากบริิษััท เคทบีีเอสท ีรีิท แมเนจ
เมนท์ จำากัดี ผ่าน KTBST Group Contact 
Center 02-351-1800 กดี 3

KTBSTMR	โชว์ผู้ลัดำาเนินงิานไตัริมาส	1	
เติับโตัปริะทับใจเตัรีิยมจ่ายผู้ลัตัอิบแทนผู้้้ถ้อิหน่วย	

พิ่ร้ิอิมเดินหน้าข่ยายฐีานผู้้้เช่าต่ัอิเน้�อิงิ
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อิินไซด์	Business
SCGP	เป็น	1	ใน	30	บริิษััทแริกในไทย
ที�ได้รัิบการิรัิบริอิงิ	CIRCULAR	MARK

ทีเอ็ิมบีธนชาตั	สนับสนุนวงิเงิินสินเช้�อิ	
แก่	บมจ.	ด้โฮม	เพ้ิ่�อิต่ัอิยอิดการิลังิทุนข่ยายสาข่า

"อิอิริิจิ�น"	จัดกิจกริริม	
"อิอิริิจิ�น	สร้ิางิโอิกาส	สร้ิางิอินาคตั"	

มอิบทุนการิศ่กษัาบุตัริพิ่นักงิาน	ปริะจำาปี	2565

PT	จัดโปริเติัมนำ�ามัน	
แลักซ้�อินำ�ามันปาล์ัม	"มีสุข่"	60	บาท	

ช่วยลัดภาริะค่าคริอิงิชีพิ่
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สรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่าย
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