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DOD ส่่งซิิกครึ่่�งปีีหลัังฟื้้�นตััว
ลุุยส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ CBD - Hemp Seed กว่่า
50 SKU"SHT" สกััดสาร CBD จากช่่อดอกฉลุุย
เตรีียมเปิิดตลาดขายให้้ผู้้�ประกอบการทั่่�วไป เร็็วๆนี้้�

บมจ.ดีีโอดีี ไบโอเทค (DOD) จ่่อลุุยออกผลิิตภััณฑ์์
เสริิ ม อาหารที่่� มีี ส่่ ว นผสมของสารสกัั ด จาก CBD
พ.ค.นี้้� หลัั ง ได้้ รัั บ เลขจดแจ้้ ง ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ากคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) แล้้ว 3 SKU พร้้อม
เดิินหน้้าพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ CBD ต่่อเนื่่�อง ตั้้�งเป้้า
มีีผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด 50 SKU ด้้าน CEO ส่่ง
สััญญาณบวกครึ่่�งปีีหลััง ส่่อแววฟื้้�น หลัังโควิิด-19
คลี่่�คลาย กำำ�ลัังซื้้�อเริ่่�มกลัับ ขณะที่่� สยาม เฮอเบิิล
เทค จำำ�กััด ("SHT") ฉายแววโดดเด่่น พร้้อมสกััด
สาร CBD จากช่่อดอก จำำ�นวน 1,000 กิิโลกรััมต่่อ
เดืือน สามารถสกััดสาร CBD ได้้ 50 กิิโลกรััมต่่อ
เดืือน ปััจจุุบัันส่่งมอบให้้DOD ลุุยผลิิตผลิิตภััณฑ์์
เรีียบร้้อยแล้้ว พร้้อมบุุกจำำ�หน่่ายสารสกััด CBD รููป
แบบของผงชงละลายน้ำำ�� และ CBD เข้้มข้้นสำำ�หรัับ
ผสมในเครื่่�องดื่่�ม ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบทั่่�วไป เพื่่�อ
นำำ�ไปพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ มั่่�นใจปีี 2565 รายได้้
เติิบโต 20 %

พร้้อมกัันนี้้�บริิษัท
ั ฯอยู่่�ระหว่่างการยื่่น
� ขอขึ้้�นทะเบีียน
ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� ส่
ี ว
่ นผสมของสารสกััดจากกััญชงเพิ่่�ม
เติิม ประกอบด้้วยกลุ่่�มผลิิตผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
ที่่�มีีส่่วนผสมของCBD กว่่า 30 SKU กลุ่่�มผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันจากเมล็็ดกััญชง
(Hemp Seed Oil) กว่่า 20 SKU และกลุ่่�มผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของใบกััญชง อีีกประมาณ
20 SKU ส่่งผลให้้บริิษััทฯมั่่�นใจว่่า จะมีีผลิิตภััณฑ์์
ออกสู่่�ตลาดไม่่ต่ำำ��กว่่า 50 SKU อย่่างแน่่นอน
ขณะที่่� บริิษัท
ั สยาม เฮอเบิิล เทค จำำ�กัด
ั ("SHT") ซึ่่ง
�
เป็็นบริิษัท
ั ย่่อยของ "DOD" ซึ่่ง
� ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ โรงสกััด
สารสกััดจากกััญชง พืืชกระท่่อม และพืืชสมุุนไพร
ไทย ล่่ า สุุ ด ได้้ พ ร้้ อ มสกัั ด สาร CBD จากช่่ อ ดอก
จำำ�นวน 1,000 กิิโลกรััมต่่อเดืือน และสามารถสกััด
สาร CBD ได้้ 50 กิิโลกรััมต่่อเดืือน โดยได้้มีีการส่่ง
มอบให้้กัับ "DOD" เพื่่�อผลิิตผลิิตภััณฑ์์ส่่งมอบให้้
ลููกค้้าเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว

นายธนิิน ศรีีเศรษฐีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
บริิษััท ดีีโอดีี ไบโอเทค จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  และจะเริ่่�มจำำ�หน่่ายสารสกััด CBD ทั้้�งในรููปแบบของ
("DOD") ผู้้�นำำ�ในธุุรกิจิ ผลิิตผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร ผงชงละลายน้ำำ�� และ CBD เข้้มข้้นสำำ�หรัับผสมใน
ที่่�มีส่
ี ว
่ นประกอบหลัักมาจากสารสกััดจากธรรมชาติิ
แบบการครบวงจร เปิิดเผยว่่า หลัังจากบริิษััทฯได้้
รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากกลุ่่�มลููกค้้า เพื่่�อผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�
มีีส่่วนผสมสารสกััดจากกััญชง ในส่่วนของ CBD
(Cannabidiol) ส่่วนผสมน้ำำ��มัันจากเมล็็ดกััญชง
(Hemp Seed Oil) และจากโปรตีีนเมล็็ดกััญชงที่่�
มีีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำำ��กว่่า
0.2% ทั้้� ง ในรููปแบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ สริิ ม อาหารเพื่่� อ
ความสวยงามและสุุขภาพในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา ล่่าสุุดอยู่่�
ระหว่่างการเตรีียมทยอย ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เสริิมที่่�มีีส่่วนผสมสารสกััดจากกััญชง ในช่่วงเดืือน
พฤษภาคม 2565 อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ภายหลัั ง จาก
ได้้การอนุุมััติิเอกสารอนุุญาตขอรัับเลขสารบบ "13
หลััก" (เลข อย.) จากคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) แล้้ว 3 - 5 SKU ในการออกผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เสริิมเพื่่�อสุุขภาพ เพิ่่�มภููมิิต้้านทาน และ ผ่่อนคลาย

เครื่่�องดื่่�ม ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบทั่่�วไป เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆได้้ในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง 2565

สำำ�หรัับแนวโน้้มภาพรวมธุุรกิิจในไตรมาส 2/2565
นั้้�น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร "DOD" มองว่่า ภาพ
รวมอุุตสาหกรรมส่่งสััญญาณฟื้้น
� ตััว โดยจะเห็็นจาก
คำำ�สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น
หลัังจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 คลี่่�คลายลง รวมถึึงการเปิิดประเทศรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวช่่วยหนุุนให้้กิจ
ิ กรรมการทางเศรษฐกิิจ
กลัั บ มาคึึกคัั ก อีี ก ครั้้� ง ขณะเดีี ย วกัั น จากสถาณ
การณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาให้้ความสนใจ
ในเรื่่อ
� งสุุขภาพมากขึ้้�น ซึ่่ง
� สอดรัับกัับผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ของ "DOD" และจากปััจจััยบวกที่่�เริ่่�มกลัับมาส่่งผล
ให้้บริิษััทฯยัังคงตั้้�งเป้้ายอดขายเพิ่่�มขึ้้�น 20% จาก
ปีีก่่อน

ด้้านนางสาวสุุวาริินทร์์ ก้้อนทอง  ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ส ายงานการเงิิ น "DOD" กล่่ า ว

ยอมรัับว่่า สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ในช่่วงที่่�ผ่า่ นมายัังคงส่่งผลกระทบต่่อเนื่่อ
� ง
ในส่่วนของกำำ�ลังั ซื้อ
้� ผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง จนส่่งผล
ให้้ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 สิ้้�นสุุดวััน
ที่่� 31 มีีนาคม 2565 บริิษััทฯมีีรายได้้จากการขาย
จำำ�นวน 160.82 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อย
ละ 54.77 ขณะที่่�กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน
6.52 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 95.59
แต่่หากพิิจารณาจากฐานะทางการเงิินของบริิษััทฯ
ยัังมีีสภาพคล่่องและความมั่่�นคงทางการเงิินใน
ระดัับที่่�แข็็งแกร่่ง โดยมีีอััตราส่่วนเงิินทุุนหมุุนเวีียน
(Current Ratio) เท่่ากัับ 2.48 เท่่า และมีีอััตราส่่วน
หนี้้�สิน
ิ ต่่อทุุน (Debt to Equity Ratio) เท่่ากัับ 0.27
เท่่า
ทั้้�งนี้้� ต้้องยอมรัับว่่า ผลประกอบการในช่่วงไตรมาส
แรก ปรัั บ ตัั ว ลดลงจากช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี ก่่ อ น
อย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั เนื่่อ
� งมาจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคชะลอ
การซื้้�อสิินค้้าประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจากการ
เริ่่�มดำำ�เนิินงานของโรงสกััดสารสกััดจากกััญชง พืืช
กระท่่อม และพืืชสมุุนไพรไทย ของบริิษัท
ั สยาม เฮอ
เบิิล เทค จำำ�กััด ("SHT") ซึ่่�งในไตรมาสแรกยัังอยู่่�
ระหว่่างขั้้�นตอนการลงทุุน จึึงยัังไม่่สามารถสร้้างราย
ได้้ แต่่ในไตรมาส 2/2565 ภาครััฐบาลผ่่อนคลาย
มาตรการเปิิดรับ
ั นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ และประชาชน
เริ่่�มกลัับมาดำำ�เนิินชีีวิิตปกติิ สะท้้อนให้้เห็็นจากการ
จัั บ จ่่ า ยใช้้ ส อยที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งชัั ด เจน ส่่ ง ผลให้้ คำำ�
สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จากกลุ่่�มลููกค้้าเริ่่�มกลัับมา อีีกทั้้�ง
"SHT" สามารถดำำ�เนิินการสกััดสาร CBD จำำ�หน่่ายใน
เชิิงพาณิิชย์์ได้้เป็็นที่่�เรีียบร้้อย ดัังนั้้�นจึึงมองว่่าหลััง
จากนี้้�ภาพรวมธุุรกิิจจะฟื้้�นตััวอย่่างแน่่นอน

8

18 May 2022

www.HoonInside.com

ECF

เผย Q1/65 รายได้้ 420.56 ล้้านบาท
กำำ�ไร 12.35 ล้้านบาท เดิินหน้้าบริิหาร
จััดการต้้นทุน
ุ ผลิิต รัักษาการเติิบโต

ECF เผยผลประกอบการ Q1/65 ราย
ได้้รวม 420.56 ล้้านบาท เติิบโต 1.63%
กำำ� ไรสุุ ท ธิิ 12.35 ล้้ า นบาท แนวโน้้ ม
ธุุรกิจ
ิ เฟอร์์นิเิ จอร์์ไตรมาส 2/65 มุ่่�งเน้้น
บริิหารจััดการต้้นทุุนการผลิิต รัักษาการ
เติิบโต

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� กรรมการ
ผู้้�จััดการ  บริิษััท อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์
นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF) เปิิด

เผยถึึง ผลประกอบการไตรมาส 1/65
ว่่า บริิษัท
ั มีีรายได้้รวม 420.56 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวของปีีก่่อนที่่�มีีราย
ได้้รวม 413.81 ล้้านบาท จำำ�นวน 6.75
ล้้านบาท หรืือ 1.63 % และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
12.35 ล้้านบาท ลดลงจากช่่วงเดีียวกััน
ปีี ก่่ อ นที่่� มีี กำำ� ไรสุุ ท ธิิ 13.89 ล้้ า นบาท
จำำ�นวน 1.53 ล้้านบาท หรืือ 11.04 %

ทั้้�งนี้้�รายได้้รวมของบริิษััทยัังคงเติิบโต
แม้้จะอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์ที่่มี
� ปั
ี จ
ั จััยลบ
หลายด้้านกระทบต่่อภาพรวมเศรษฐกิิจ
โดยสามารถสร้้างรายได้้จากการ
จำำ� หน่่ า ยภายในประเทศเติิ บ โต 5.73%
ขณะที่่�รายได้้จากการส่่งออกลดลงเล็็ก
น้้อย 4.19% ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีสัดส่
ั ่วน
รายได้้จากการส่่งออกเฟอร์์นิเิ จอร์์ 55%
และจำำ�หน่่ายภายในประเทศ 45%

ส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิปรัับตััวลดลง เนื่่�องจาก
ต้้ น ทุุ น การผลิิ ต ที่่� สูู งขึ้้� น ประกอบกัั บ
ค่่ า ครองชีี พ สููง ผู้้�บริิ โ ภคเริ่่� ม มีี ค วาม
ระมััดระวัังในการจัับจ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตามบริิษััทได้้มีีการปรัับปรุุง
การผลิิ ต การดำำ�เนิิน งาน เพื่่�อบริิหาร
จััดการต้้นทุุนการผลิิตและการขายให้้
มีีความรััดกุุม รอบคอบ ยิ่่�งขึ้้�น เตรีียม
พร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์ทางด้้าน
เศรษฐกิิจที่่�อาจจะส่่งผลกระทบด้้านลบ
เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต

สำำ� ห รัั บ แ น ว โ น้้ ม ธุุ รกิิ จ ไ ต ร ม า ส 2
บริิษััทพยายามรัักษาระดัับยอดขาย
เฟอร์์นิเิ จอร์์ทั้้ง
� ในและต่่างประเทศ พร้้อม
ทั้้�งบริิหารจััดการออเดอร์์ที่่�ได้้รัับมาให้้
มีีประสิิทธิิภาพ ประกอบกัับการบริิหาร
จััดการต้้นทุุนการผลิิตและการขาย เพื่่อ
�
เพิ่่�มความสามารถการทำำ�กำำ�ไร

ด้้านธุุรกิจ
ิ พลัังงานทดแทน ที่่�ผ่า่ นมารัับ
รู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ขนาด 220 MW เมืืองมิินบูู
ประเทศเมีียนมาร์์ ที่่�เข้้าลงทุุนในสััดส่่วน
ร้้อยละ 20 สำำ�หรัับเฟสแรก (50 MW
จำำ� หน่่ า ยไฟฟ้้ า เรีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว ) ยัั ง คง
สามารถจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าและเรีียกเก็็บ
เงิินได้้ตามปกติิ และการก่่อสร้้างเฟส 2
อีีก 50 MW มีีความคืืบหน้้า สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ตามแผน คาดจะแล้้วเสร็็จ
ในไตรมาส 4 ปีีนี้้�
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ALPHAX

Turnaround ชััดเจน! โชว์์กำำ�ไร Q1/65
โตกระฉููด 91% บอร์์ดใจป้ำำ�� แจก W4
ให้้ผถห.เดิิม ฟรีี! 191.39 ล้้านหน่่วย

บมจ.อััลฟ่่า ดิิวิิชั่่�นส์์ (ALPHAX) สุุดยอด!โชว์์ผล

สำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่่� 1.00 บาท (หนึ่่ง
� บาท) โดยกำำ�หนด

อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหารเสริิมและยา การลงทุุน

งาน Q1/65 โตทะลัักกำำ�ไรแตะ 32.95 ล้้านบาท เพิ่่�ม

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญ

ปลููกพืืชกััญชง และ/หรืือกััญชา การพััฒนาพื้้�นที่่�

ขึ้้� น 91.01% จากงวดเดีี ย วกัั น ปีี ก่่ อ น อานิิ ส งส์์ บุ๊๊�

แสดงสิิทธิิ ในวัันที่่� 4 กรกฎาคม 2565

สำำ�หรัับปลููกโครงสร้้างโรงเรืือนและงานระบบ และ
การลงทุุนทางด้้านการตลาดและจััดจำำ�หน่่าย รวม

กกำำ�ไรพิิเศษ ขณะที่่�บอร์์ดใจป้ำำ��อนุุมััติิเพิ่่�มทุุนแจก

ถึึงใช้้เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในกิิจการ"

ALPHAX-W4 จำำ�นวน 191.39 ล้้านหน่่วย จััดสรร

รวมทั้้�งมีีมติิอนุุมััติิให้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมโดยไม่่คิิดมููลค่่า ในอััตรา 10 หุ้้�น

เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของ

สามััญเดิิมต่่อ 1 วอร์์แรนท์์ อายุุ 9 เดืือน ราคาใช้้

บริิษััทจำำ�นวน 47,849,594.25 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้

สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ในไตรมาส 2/2565 บริิษัท
ั ฯ

สิิทธิิ 1 บาทต่่อหน่่วย ฟากซีีอีีโอ "ธีีร ชุุติิวราภรณ์์"

หุ้้�นละ 0.25 บาท จากทุุนเดิิมจำำ�นวน 478,495,943

จะรัับรู้้�รายได้้จากธุุรกิิจสารสกััดกััญชงได้้แบบเต็็ม

ระบุุธุุรกิิจไตรมาส 2/65 แนวโน้้มโดดเด่่น จ่่อรัับรู้้�

บาท เป็็นจำำ�นวน 526,345,537.25 บาท โดยการ

ไตรมาส สนัับสนุุนผลงานเติิบโตได้้ต่่อเนื่่�อง ขณะ

กำำ�ไรจาก "มะหะทุุน" พร้้อมธุุรกิจ
ิ สารสกััดกัญ
ั ชงเต็็ม

ออกหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น จำำ� นวน 191,398,377 หุ้้�น

เดีียวกัันบริิษััทฯอยู่่�ระหว่่างเตรีียมเพิ่่�มกำำ�ลัังการ

พิิกััด เดิินหน้้าติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรสกััด หนุุนศัักยภาพ

มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท เพื่่�อรองรัับการใช้้

ผลิิตอีีก 100 เท่่า โดยได้้มีีการสั่่�งซื้้�อเครื่่�องจัักรแล้้ว

การผลิิตอีีก 100 เท่่า คาดแล้้วเสร็็จไตรมาส 3/65

สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้�อ
้ หุ้้�นสามััญเพิ่่�ม

ซึ่่ง
� มีีศัก
ั ยภาพในการป้้อนวััตถุุดิบ
ิ 30,000 กิิโลกรััม

มั่่�นใจช่่วยสร้้างรายได้้-กำำ�ไรทะยานต่่อเนื่่�อง ดัันผล

ทุุ น ของบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 4 (ALPHAX-W4) จำำ� นวน

(30 ตััน) ต่่อเดืือน และมีีกำำ�หนดเดิินเครื่่�องผลิิตใน

งานปีีนี้้�ทะลุุเป้้าโต 200%

191,398,377 หน่่วย

ช่่วงไตรมาส 3/2565 ทำำ�ให้้คาดว่่าในปีีนี้้� จะมีีราย
ได้้จากธุุรกิิจกััญชงกััญชาประมาณ 450 ล้้านบาท

นายธีีร ชุติ
ุ ว
ิ ราภรณ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
บริิษัท
ั  อััลฟ่า่  ดิิวิชั่่
ิ น
� ส์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน) ALPHAX

2/2565 ในวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2565 เวลา 10.00

ในส่่ ว นของธุุ รกิิ จ ไฟแนนซ์์ บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ดำำ� เนิิ น

เปิิดเผยว่่าภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานในงวดไตรมาส

น. ด้้วยวิิธีีการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Meeting)

ธุุรกรรมการโอนหุ้้�นบริิษััท มะหะทุุน โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

1/2565 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 32.95 ล้้านบาท

โดยจะดำำ�เนิินการถ่่ายทอดจากบริิษััท อััลฟ่่า ดิิวิิชั่่�น

(MHTH) จำำ�นวนรวม 7,677.50 ล้้านหุ้้�น คิิดเป็็น

เพิ่่�มขึ้้�น 91.01%จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อนมีีกำำ�ไรสุุทธิิ

ส์์ จำำ�กััด (มหาชน) เลขที่่� 98 อาคารอรรถกะวีี 1 ชั้้�น

76.78% เรีียบร้้อยแล้้วทำำ�ให้้เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้และกำำ�ไร

เท่่ากัับ 17.25 ล้้านบาท ขณะที่่�รายได้้รวมอยู่่�ที่่� 69

5 ซอยอารีี ถนนสุุขุุมวิิท 26 แขวงคลองตััน เขต

เข้้ามาทัันทีี

ล้้านบาท ปััจจััยที่่�สนัับสนุุนให้้มีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น

คลองเตย กรุุงเทพมหานคร และกำำ�หนดรายชื่่อ
� ผู้้�ถืือ

ทั้้�งนี้้�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 12

ทั้้� ง นี้้� กำำ� หนดวัั น ประชุุ ม วิิ ส ามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้� ง ที่่�

หุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม (Record Date) ในวัันที่่�

ส่่วนธุุรกิจ
ิ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ปััจจุุบัน
ั เตรีียมจะ

30 พฤษภาคม 2565

เปิิดตััวโครงการที่่�เน้้นไปทางแนวราบ และโครงการ
อาคารสำำ�นัั ก งานเพื่่� อ เช่่ า คาดว่่ า ในปีี นี้้� จ ะมีี ก าร

พฤษภาคม 2565 มีีมติิอนุุมัติ
ั ใิ ห้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่� อ พิิ จ ารณาการออกและเสนอขายใบ

"สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์การระดมทุุนในการจััดสรร

เปิิดตััวโครงการทั้้�งหมด 4-5 โครงการมููลค่่ารวม

สำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทครั้้�ง

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในครั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�เงิินไปใช้้ตาม

ประมาณ 10,000 ล้้านบาทโดยยัังคงมองหาที่่�ดิินที่่�

ที่่� 4 (ALPHAX-W4) จำำ�นวนไม่่เกิิน 191,398,377

แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงแผนการขยายธุุรกิิจ

สามารถพััฒนา Product ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการ

หน่่วย เพื่่�อจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทตาม

ตลอดจนโครงการที่่� จ ะเกิิ ดขึ้้� น ในอนาคต ซึ่่� ง การ

ลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี ดัังนั้้�นเมื่่�อสามารถรัับรู้้�รายได้้

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (Right Offering) โดยไม่่คิิด

ขยายธุุรกิิจดัังกล่่าวบริิษััทมีีความจำำ�เป็็นต้้องหา

จากธุุรกิจ
ิ 3 ธุุรกิจ
ิ หลัักได้้เต็็มที่่�ทำำ�ให้้มั่่น
� ใจว่่าจะช่่วย

มููลค่่า ในอััตราส่่วน 10 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 1 หน่่วยใบ

เงิินทุุนซึ่่�งบริิษััทมีีแผนในการลงทุุนทั้้�งในส่่วนของ

ผลัักดัันการเติิบโตในปีีนี้้ก้
� า้ วกระโดดกว่่า 200% จาก

สำำ�คััญแสดงสิิทธิิ มีีกำำ�หนดอายุุ 9 เดืือน นัับจากวััน

เครื่่อ
� งจัักรสำำ�หรัับการผลิิตสารตั้้�งต้้น เคมีีภัณ
ั ฑ์์และ

ปีีก่อ
่ น โดยบริิษัท
ั ฯคาดหวัังว่่า ธุุรกิจ
ิ สกััดสารกััญชง

ที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และมีีราคาใช้้สิิทธิิของใบ

วััตถุุดิบ
ิ ประเภทพืืชกััญชง และ/หรืือกััญชา เพื่่อ
� ใช้้ใน

กััญชาจะเป็็น New S-Curve ในอนาคต
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LEO

โตสนั่่�น! Q1/65 กำำ�ไรกระฉููด 233%
ออลไทม์์ไฮ และเป็็น New High
อย่่างต่่อเนื่่�อง 5 ไตรมาสติิดต่่อกััน

บมจ.ลีีโอ โกลบอล โลจิิสติิกส์์ (LEO) ติิดปีก
ี บิิน! เปิิด

รวมทั้้�งบริิษััทฯ มีีการขยายจำำ�นวนลููกค้้าใหม่่อย่่าง

ให้้บริิการในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2565

กำำ�ไรไตรมาส1/65 เกืือบ 90 ล้้านบาท ที่่� 89.9 ล้้าน

ต่่อเนื่่�องและบริิษััทฯ มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุม

ขณะเดีียวกัันบริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าตามแผนงาน

บาท เพิ่่�มขึ้้�น 233% จากงวดเดีียวกัันของปีีก่อ
่ นและ

ต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยได้้ดีี ทำำ�ให้้สามารถบริิหารอััตรากำำ�ไร

ที่่�จะทำำ�การร่่วมลงทุุนกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งใน

ทำำ�สถิิติิสููงสุุดใหม่่อีีกครั้้�ง ขณะที่่�รายได้้รวมอยู่่�ที่่�

ขั้้�นต้้นได้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี

ประเทศและกลุ่่�มประเทศ ASEAN โดยสร้้ า งการ

1,651.6 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�น 249 % ผลจากปริิมาณ

เติิบโตทางธุุรกิิจผ่่านแผนการทำำ�ข้้อตกลงซื้้�อและ

ความต้้องการขนส่่งสิินค้้าใน Q1/65 เพิ่่�มขึ้้�นคึึกคััก

"ในไตรมาส1/2565 บริิษััทฯ ยัังคงสามารถรัักษา

ควบรวมกิิจการ (M&A) นอกเหนืือจากบริิษััท เวิิร์์ล

และการที่่�บริิษััทฯ ขยายจำำ�นวนลููกค้้าใหม่่อย่่างต่่อ

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรที่่�ดีี สามารถทำำ�สถิิติิ

แอร์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กัด
ั และสร้้างการเติิบโตอย่่างก้้าว

เนื่่�อง หนุุนค่่าระวางปรัับตััวขึ้้�นแรง ฟากซีีอีีโอ

สููงสุุดใหม่่ เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีฐานลููกค้้าใหม่่ที่่�เพิ่่�ม

กระโดดให้้กัับบริิษััทตามแผนงาน

"เกตติิวิิทย์์ สิิทธิิสุุนทรวงศ์์"

ระบุุเดิินหน้้าขยาย

ขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับไตรมาส 1/2564 ถึึง 30%

บริิการกัับพัันธมิิตรรายใหม่่ หนุุนผลงานปีีนี้้�โตแบบ

จึึงทำำ�ให้้ยอดขายในไตรมาสที่่� 1/2565 เติิบโตขึ้้�น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ขยายธุุรกิิจโดยการร่่วมมืือ

ก้้าวกระโดด

จากไตรมาส 1/2564 อย่่างมาก กอปรกัับธุุรกิิจโล

กัับพัันธมิิตร "China Post" โดยมีีการเพิ่่�มเที่่�ยว

จิิสติิกส์์ยัง
ั มีีแนวโน้้มเป็็นขาขึ้้�น เพราะความต้้องการ

บิิ น ของสายการบิิ น China Post Airline ที่่� บิิ น

ขนส่่งสิินค้้าทั้้�งทางเรืือและทางอากาศของผู้้�นำำ�เข้้า

ระหว่่างกรุุงเทพ- คุุนหมิิง เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุน

หรืือส่่งออกยัังมีีปริิมาณสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�ง

นโยบายของภาครััฐที่่�ต้้องการผลัักดัันและส่่งเสริิม

เป็็นผลมาจากการฟื้้น
� ตััวของเศรษฐกิิจโลกหลัังการ

การเพิ่่�มยอดการส่่งออกผลไม้้ไทยไปยัังประเทศจีีน

คลี่่�คลายของสถานการณ์์ COVID-19 "

ให้้มากขึ้้�น รวมถึึงโครงการขนส่่งสิินค้้าโดยรถไฟ

นายเกตติิวิิทย์์ สิิทธิิสุุนทรวงศ์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ลีีโอ โกลบอล 
โลจิิ ส ติิ ก ส์์  จำำ�กัั ด (มหาชน) หรืือ  LEO
เปิิดเผยว่่าภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานในงวด
ไตรมาส1/2565 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 89.9

จากประเทศจีีนมายัังสปป.ลาว ซึ่่�งได้้เริ่่�มทดลองให้้

ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 233 % จากงวดเดีียวกัันของปีี

ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารกล่่ าวอีี กว่่ า ในปีี 2565

บริิการแล้้ว ในขณะนี้้�อยู่่ใ� นระหว่่างการทดสอบระบบ

ก่่อนมีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 27.0 ล้้านบาท ขณะที่่�มีีราย

บริิษััทฯตั้้�งเป้้าหมายการเติิบโตจากธุุรกิิจเดิิม 20-

เรื่่�องของพิิธีีการกรมศุุลกากรและการนำำ�สิินค้้าเข้้า

ได้้รวมอยู่่�ที่่� 1,651.6 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 249 % จาก

25% ถ้้ารวมธุุรกิิจใหม่่จะเติิบโตประมาณ 30-35%

สู่่�ประเทศไทยโดยทางรถบรรทุุก หากทาง China

งวดเดีียวกัันของปีีก่อ
่ น ที่่�มีร
ี ายได้้รวมเท่่ากัับ 473.9

โดยได้้เสริิมความแข็็งแกร่่งการให้้บริิการอย่่างครบ

Post และ LEO สามารถทดสอบและพััฒนาระบบ

ล้้านบาท และยัังเป็็น new high ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา

วงจร ด้้วยการเปิิดให้้บริิการ LEO Self-Storage#2

จนสมบููรณ์์แล้้ว คาดว่่าจะสามารถขนส่่งสิินค้้าทาง

5 ไตรมาสติิดต่่อกััน โดยรายได้้เติิบโตขึ้้�น 32% และ

Chinatown บนถนนเจริิญกรุุง ซอย 31 โดยเปิิดให้้

รถไฟไปประเทศจีีนได้้ปีล
ี ะไม่่ต่ำำ��กว่่า 1,000-1,200 ตู้้�

กำำ�ไรสุุทธิิเติิบโตขึ้้�น 17% จากไตรมาส 4/2564

ห้้องเก็็บของรููปแบบใหม่่ "LIFESTYLE STORAGE"

สร้้างรายได้้ให้้กัับบริิษััทฯ ไม่่ต่ำำ��กว่่าปีีละ 120-150

แห่่งแรกในเมืืองไทย ที่่�มีสิ่่
ี ง
� อำำ�นวยความสะดวกครบ

ล้้าน และมีีจำำ�นวนตู้้�คอนเทนเนอร์์และระวางการ

ปััจจััยที่่�สนัับสนุุนให้้ผลการดำำ�เนิินงานปรัับตััวเพิ่่�ม

ครััน โดยได้้เปิิดดำำ�เนิินการเมื่่อ
� เดืือนเมษายนที่่�ผ่า่ นมา

ขนส่่งไปยัังประเทศจีีนเพิ่่�มขึ้้�นอีีกไม่่น้อ
้ ยว่่า 25-30%

ขึ้้�น เนื่่อ
� งจากปริิมาณและความต้้องการขนส่่งสิินค้้า

ได้้รัับผลตอบรัับดีีเยี่่�ยม มีีลููกค้้าสนใจสอบถามและ

ช่่วยยกระดัับเศรษฐกิิจในภููมิิภาคให้้มีีเสถีียรภาพ

ระหว่่างประเทศมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจาก

เข้้ามาเยี่่�ยมชมเป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้� ทางบริิ

และยั่่� ง ยืืน ซึ่่� ง ความสำำ� เร็็ จ จากโครงการทั้้� ง หมด

ไตรมาส 4/2564 ซึ่่�งทำำ�ให้้ค่่าระวางในการขนส่่ง

ษััทฯ ยัังเพิ่่�มบริิการลานรัับฝากเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์

นี้้� สามารถตอกย้ำำ�ว่
� ่า LEO เป็็นผู้้�ให้้บริิการโลจิิสติิ

สิินค้้ายัังคงปรัับตััวสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะการ

แห่่งที่่�สองของ YJCD นั้้�นตั้้�งอยู่่�ถนนบางนา กม. 21

กส์์ อย่่างครบวงจรที่่�มีีการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด

ขนส่่งไปยัังสหรััฐอเมริิกาและประเทศในทวีีปยุุโรป

โดยปััจจุุบัน
ั อยู่่ใ� นขั้้�นตอนปรัับปรุุงพื้้�นที่่� และจะพร้้อม

อย่่างแท้้จริิง
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CHAYO

อวดงบ Q1/65 โกยกำำ�ไร 76 ลบ.
โตกว่่า 17 % จากปีีก่่อน เชื่่�อปีี 65
รายได้้ทะยานตามแผนโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 25%

CHAYO ประกาศงบ Q1/2565 ฟอร์์มสวย มีี

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.68 สาเหตุุการเพิ่่�มขึ้้�น

โดยธุุรกิิจรัับซื้้�อหนี้้�ด้้อยคุุณภาพเชื่่�อว่่าในปีี

รายได้้รวม 221.76 ล้้านบาท เติิบโต 25.68%

ส่่วนใหญ่่นั้้น
� เกิิดจาก การเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้

2565 จะยัังคงเติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง โดย

จากปีีก่อ
่ น ขณะที่่�กำำ�ไรโตหรูู โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ

ดอกเบี้้�ยจากเงิินให้้สิินเชื่่�อแก่่สิินทรััพย์์ด้้อย

เฉพาะในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังที่่�ปกติิสถาบัันการ

76.21 ล้้ า นบาท เพิ่่� ม ขึ้้� น 17.41% สาเหตุุ

คุุณภาพจำำ�นวน 38.79 ล้้านบาท และรายได้้

เงิินจะปล่่อยหนี้้�ด้อ
้ ยคุุณภาพออกมาจำำ�นวน

หลัักจากรายได้้ดอกเบี้้�ยและรายได้้การขาย

จากการปล่่อยสิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 10.46

มาก ประกอบกัั บ ว่่ า มาตรการพยุุ ง ลููกหนี้้�

สิินทรััพย์์หนุุน มั่่�น ใจว่่าผลงานปีี 65 เป้้า

ล้้านบาท

ที่่�หมดลงในเดืือนมิิถุุนายน 2565 จะมีีส่่วน
ผลัักดัันให้้มีห
ี นี้้�เสีียเข้้ามาในระบบเพิ่่�มมากขึ้้�น

หมายรายได้้โตไม่่น้้อยกว่่า 25% จากปีีก่่อน
และคาดว่่าจะใช้้เงิินลงทุุนในการซื้้อ
� หนี้้�มาบริิ

ในไตรมาส 1/2565 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น

หารเพิ่่�มอีีกประมาณ 3,000 ล้้านบาท อวด

อยู่่�ที่่� 169.52 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากงวด

ธุุรกิจ
ิ บริิหารจััดการหนี้้�ด้อ
้ ยคุุณภาพในช่่วง

ผลงาน 4 เดืือนแรกซื้อ
�้ หนี้้�ด้อ
้ ยคุุณภาพเติิม

เดีียวกัันของปีีก่่อน อยู่่�ที่่� 27.80 ล้้านบาท

4 เดืือนแรกของปีี 2565 นั้้�น มีี TOR ที่่�ทาง

พอร์์ตเพิ่่�มกว่่า 500 ล้้านบาท เหลืือ TOR อีีก

หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 19.62% ส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

สถาบัันการเงิินทยอยปล่่อยออกมาแล้้วกว่่า

กว่่า 30,000 ล้้านบาท คาดหวัังซื้้�อหนี้้�ทั้้�งปีี

อยู่่�ที่่� 76.21 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน

80,000 ล้้านบาท ซึ่่�งประมาณ 50,000 –

มาบริิหารเพิ่่�มไม่่ต่ำำ��กว่่า 10,000 – 15,000

จำำ�นวน 11.30 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 17.41%

60,000 ล้้านบาท ในช่่วงที่่�เหลืือในไตรมาส

ล้้านบาท เผยล่่าสุุดการร่่วมมืือสถาบัันใหญ่่

โดยมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นในปีีนี้้�อยู่่�ที่่�ประมาณ

2/2565 ยัังเหลืือ TOR ที่่�จะทยอยประกาศ

รายใหม่่มีีการเจรจาอย่่างต่่อเนื่่�อง คาดจััด

ร้้อยละ 76.44 ของรายได้้ และอััตรากำำ�ไร

อีีกกว่่า 30,000 ล้้านบาท

โครงสร้้างแล้้วเสร็็จพร้้อมตั้้�ง AMC ภายใน

สุุทธิิอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 34.37
"ส่่วนความคืืบหน้้าในการศึึกษาความร่่วม

ครึ่่�งปีีหลัังนี้้�
ทิิ ศ ทางธุุ รกิิ จ ในปีี 2565 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ข้้ า

มืือกัับสถาบัันการเงิินนั้้�นมีีความคืืบหน้้า

ประมููลและ/หรืือเจรจาซื้้�อพอร์์ตหนี้้�จาก

อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยบริิษัท
ั คาดว่่าในช่่วงปลาย

สถาบัันการเงิินอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยมีีงบลงทุุน

ไตรมาสที่่� 3 หรืือ ต้้นไตรมาสที่่� 4 จะมีีความ

อยู่่�ที่่�ประมาณ 3,000 ล้้านบาท โดยคาดว่่า

ชััดเจนอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยหากสามารถ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ทั้้�งที่่�มีีหลััก

จะซื้้�อหนี้้�มาบริิหารได้้ประมาณ 10,000 –

หาข้้อสรุุปได้้บริิษััทก็็จะดำำ�เนิินการจััดตั้้�ง

ประกัั น และไม่่ มีี ห ลัั ก ประกัั น ธุุ รกิิ จ เจรจา

15,000 ล้้านบาท (ทั้้�งนี้้�ไม่่รวม JV ที่่�จะจััดตั้้ง
�

บริิษัท
ั ร่่วมทุุนและขอใบอนุุญาตกัับทางแบงก์์

ติิดตามเร่่งรััดหนี้้�สิน
ิ ธุุรกิจ
ิ ปล่่อยสิินเชื่่อ
� และ

กัับสถานบัันการเงิินตามนโยบายของ ธปท.)

ชาติิต่่อไป ทั้้�งนี้้�บริิษััท มองว่่าการร่่วมมืือ

ธุุรกิิจศููนย์์บริิการข้้อมููลลููกค้้า เปิิดเผยว่่า

และมั่่�นใจว่่าผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2565 จะ

กัับทางสถาบัันการเงิินจะเข้้ามาช่่วยเพิ่่�มขีีด

ผลประกอบการของบริิษัท
ั ฯ ในงวดไตรมาส

ทำำ�ได้้ดีีกว่่าเป้้าหมายการเติิบโตที่่�วางไว้้ไม่่

ความสามารถในการจััดหาหนี้้�ด้้อยคุุณภาพ

1 ปีี 2565 มีีรายได้้รวม 221.76 ล้้านบาท

น้้อยกว่่า 25% อย่่างแน่่นอน

ใหม่่เข้้ามาเติิมพอร์์ตได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพ

นายสุุ ขสัั น ต์์ ยศะสิิ น ธุ์์�  ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ชโย กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  CHAYO ผู้้�

โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 45.31 ล้้านบาท หรืือ

มากขึ้้�นในอนาคต" นายสุุขสัันต์์ กล่่าว
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QLT เผย Q1/65

กำำ�ไรโต 262.75% เหตุุผลกระทบ
จากโควิิด-19 ลดลง เน้้นควบคุุมต้้นทุุน
ค่่าใช้้จ่่าย/ทั้้�งปีี ดีีกว่่าปีี64

นายสมเกีียรติิ อร่่ามเรืืองกุุล  ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิษััท ควอลลีีเทค จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ  QLT ประกาศผลการดำำ�เนิินงานบริิษััทฯ ประจำำ�ไตรมาส 1 ปีี 2565 โดยบริิษััทฯ

มีีรายได้้รวม 94.47 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 4.31% กำำ�ไรสุุทธิิ 2.77 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 262.75% เมื่่�อเทีียบ
กัับไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) เริ่่�มคลี่่�คลายมากขึ้้�น บริิษััทฯ จึึงสามารถเข้้าไปปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ของลููกค้้าได้้ตามปกติิ
โดยเน้้นการตรวจคััดกรองโควิิด-19 ตามมาตรการความปลอดภััยของลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด

อีีกทั้้�ง บริิษัท
ั ฯ มีีการดำำ�เนิินมาตรการเรื่่�องการควบคุุมต้้นทุุนการให้้บริิการ และปรัับค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านต่่าง 
ๆ เกี่่�ยวกัับพนัักงานให้้มีีความเหมาะสม เพื่่�อให้้คงความสามารถในการแข่่งขัันได้้ ส่งผล
่
ให้้บริิษััทฯ มีี
รายได้้จากการขายและให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�น สามารถลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนได้้เมื่่�อเทีียบกัับงวด
เดีียวกัันของปีี 2564
“บริิษัท
ั ฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นการให้้บริิการที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ เน้้นการทำำ�งานด้้วยความปลอดภััย ซึ่่ง
� คาดว่่าปีี 2565
ผลประกอบการของบริิษัท
ั ฯ น่่าจะมีีการปรัับตััวดีีขึ้้น
� จากปีีที่่ผ่
� า่ นมา ทั้้�งงานบริิการทดสอบโดยไม่่ทำำ�ลาย
และงานตรวจสอบและรัับรองในกลุ่่�มลููกค้้าโรงกลั่่�นและปิิโตรเคมีี นายสมเกีียรติิ กล่่าว”
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PIMO

โชว์์งบไตรมาส 1/65
กำำ�ไรพุ่ง
่� -ตุุนออเดอร์์เพีียบ

PIMO-ไพโม่่ โชว์์งบไตรมาส 1/65 มีี
กำำ�ไรสุุทธิิ 32.67 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.73
ล้้านบาท หรืือ 63.84% จากงวดเดีียวกััน
ปีีก่่อนทำำ�ได้้ 19.94 ล้้านบาท หลัังตุุนอ
อเดอร์์ล่่วงหน้้า 8 เดืือนแถมลููกค้้าใหม่่
ไหลเข้้ามาไม่่ขาดสาย ส่่วนเป้้าหมายราย
ได้้ทั้้�งปีีนี้้�มั่่�นใจโต 20% หรืือแตะ 1,200
ล้้านบาท หวัังอานิิสงส์์รถ EV ช่่วยหนุุน

นายวสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล กรรมการ
ผู้้�จัด
ั การ บริิษัท
ั ไพโอเนีียร์์ มอเตอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ PIMO-ไพโม่่

ผู้้�ประกอบธุุรกิจ
ิ หลัักผลิิตมอเตอร์์ไฟฟ้้า
เครื่่�องปรัับอากาศ (Air Conditioning
Motor) มอเตอร์์ ที่่� ใ ช้้ ใ นอุุ ต สาหกรรม
ทั่่�วไป (Induction Motor) เครื่่อ
� งสููบน้ำำ��
ปั๊๊�มหอยโข่่ง มอเตอร์์สำำ�หรัับสระว่่ายน้ำำ��
มอเตอร์์สำำ�หรัับปั๊๊�มบ้้าน (Submersible
Pump,Pool Spa Pump and Home
Pump) เปิิ ด เผยว่่ า ผลการดำำ� เนิิ น งาน
ของบริิษััทไตรมาส 1/2565 สิ้้�นสุุดวััน
ที่่� 31 มีี.ค.2565 มีีรายได้้อยู่่�ที่่� 351.68
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 126.89 ล้้านบาท หรืือ
56.45% จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อนที่่�ทำำ�ได้้
224.79 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่�
32.67 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.73 ล้้านบาท
หรืือ 63.84% จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อนที่่�
ทำำ�ได้้ 19.94 ล้้านบาท

เนื่่�องจากได้้รัับปััจจััยบวกจากยอดขาย
ทุุกผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งในประเทศและต่่าง
ประเทศ ได้้ แ ก่่ มอเตอร์์ แ อร์์ ปั้้� ม บ้้ า น
มอเตอร์์กำำ�ลัง
ั และมอเตอร์์ปั้้ม
� น้ำำ�� (Axial
-Flux pool :BLDC) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หลัังจาก
ที่่�บริิษัท
ั ฯ มีีคำำ�สั่่ง
� ซื้้อ
� (ออเดอร์์) ล่่วงหน้้า
8 เดืือน จำำ�นวนเฉลี่่�ยต่่อเดืือน 60,000100,000 ลููก ประกอบกัับบริิษัท
ั ฯ มีีกำำ�ไร
จากการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
หลัังจากสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐและ
สกุุลเงิินดอลลาร์์ออสเตรเลีียปรัับตััวดีี
ขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ผลประกอบการในไตรมาสดััง
กล่่ าว ถืือว่่ าอยู่่� ในระดัั บ ที่่� บ ริิ ษัั ทฯ พึ่่� ง
พอใจเป็็นอย่่างมาก โดยสามารถทำำ�ได้้
ทะลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ส่่วนแนวโน้้มผลประกอบการในไตรมาส
2/2565 บริิ ษัั ท ฯ คาดว่่ า มีี แ นวโน้้ ม
เติิบโตต่่อเนื่่อ
� งจากไตรมาสที่่�ผ่า่ นมาและ
เป้้าหมายรายได้้ทั้้�งปีีนี้้�บริิษััทฯ ยัังคงไว้้
ที่่� 1,200 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 20%
จากปีี 2564 ที่่�ทำำ�ได้้ 1,030.58 ล้้าน
บาท โดยปััจจััยสนัับสนุุนการเติิบโตของ
รายได้้หลัักๆ มาจากจำำ�นวนลููกค้้าและ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
บริิษััทฯ ยัังมีียอดขายจากต่่างประเทศ
คิิดเป็็น 60% และในประเทศ 40%

"มาตรการที่่�รัฐ
ั บาลสนัับสนุุนให้้ใช้้รถ EV
จากการศึึกษาข้้อมููลดัังกล่่าวจะเห็็นว่่า
รััฐบาลให้้การสนัับสนุุนรถจัักรยานยนต์์
ทั้้� ง คัั น ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ ไม่่ ไ ด้้ รัั บ ประโยชน์์
โดยตรง แต่่น่่าจะเป็็นประโยชน์์ทางอ้้อม
ให้้คู่่�ค้้าของเรา สามารถขายของได้้มาก
ขึ้้�น โดยเฉพาะในปีี 2565 และปีี 2566
ที่่�จะมีีมาตรการสนัับสนุุนให้้บริิษัท
ั ที่่�ผลิิต
และประกอบชิ้้�นส่่วนในประเทศไทยให้้มีี
ความเจริิญก้้าวหน้้า ซึ่่ง
� ตรงนั้้�นคิิดว่า่ จะ
ทำำ�ให้้ PIMO ได้้รัับผลประโยชน์์มากขึ้้�น
และประสบการณ์์ของพนัักงานที่่�ผลิิต
มอเตอร์์ BLDC เป็็นปััจจััยที่่�จะช่่วยส่่ง
เสริิมให้้การผลิิตมอเตอร์์ EV สำำ�หรัับรถ
จัักรยานยนต์์สามารถทำำ�ได้้ง่า่ ยขึ้้�น" นาย
วสัันต์์ กล่่าว
อย่่างไรก็็ตามอััตรากำำ�ไรของปีีนี้้บ
� ริิษัท
ั ฯ
จะพยายามทำำ�ให้้ดีก
ี ว่่าปีีที่่ผ่
� า่ นมา แม้้จะมีี
ปััจจััยต่่างๆ ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็น
อััตราแลกเปลี่่�ยนทางการเงิินและราคา
วััตถุุดิิบ แต่่บริิษััทฯ จะพยายามบริิหาร
จััดการปััจจััยที่่�ไม่่สามารถควบคุุมให้้ดีี
ที่่�สุุด เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สำำ�หรัับผู้้�
ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
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SCN

โชว์์กำำ�ไร Q1/65 ทะลััก 268.5 ลบ.
เติิบโต 1,059% ลุุยธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ
ผลิิตไฟฟ้้า และกััญชง

บมจ.สแกน อิินเตอร์์ SCN โชว์์กำำ�ไรโค้้ง

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ เมืืองมิินบูู ประเทศ

แรกทะลััก 268.5 ลบ. เติิบโต 1,059%

เมีียนมาร์์ ภายใต้้บริิษััทย่่อย บริิษััท กรีีน

ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จในการร่่วมมืือกัับ

เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ ประเทศไทย จำำ�กััด อีีก

บริิษัท
ั พลัังงานรายใหญ่่จากประเทศญี่่�ปุ่่�น

ทั้้�งยัังรัับรู้้�รายได้้จากผลสำำ�เร็็จจากการ

พร้้อมจัับมืือพัันธมิิตรรายใหม่่เพื่่�อต่่อย

ขายหุ้้�นจำำ� นวน 49% ของบริิ ษัั ท เครืือ

อดธุุรกิิจกััญชงเชิิงพาณิิชย์์แบบ indoor

ข่่ายก๊๊าซ ไทย-ญี่่�ปุ่่�น จำำ�กััด ให้้แก่่บริิษััท

ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย ด้้านผู้้�บริิหาร

Shizuoka Gas เพื่่�อเข้้ามามีีส่่วนร่่วมเป็็น

ไฟแรง "ดร.ฤทธีี กิิจพิิพิิธ" ประธานเจ้้า

Strategic Partner ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร มั่่� น ใจผลประกอบการปีี

ก๊๊าซธรรมชาติิในประเทศไทยและอาเซีียน

2565 เติิบโตขึ้้�น 20% หรืือเทีียบเท่่าราย

ในอนาคต โดยภายหลัังการร่่วมทุุนจาก

ได้้ประมาณ 2.1 พัันล้้านบาท จากปีีก่่อนที่่�

Shizuoka Gas บริิษััทคาดการณ์์ยอด

มีีรายได้้ 1.75 พัันล้้านบาท

ขายก๊๊าซธรรมชาติิ iCNG และ iLNG เพิ่่�ม
ขึ้้�นจาก 5,000 MMBTU เป็็น 10,000

ดร.ฤทธีี กิจ
ิ พิิพิธ
ิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่� MMBTU ต่่ อ วัั น และด้้ ว ยความเป็็ น มืือ
บริิ ห าร  บริิ ษัั ท สแกน อิิ น เตอร์์ อาชีีพของบริิษััทยัักษ์์ใหญ่่จากประเทศ
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ SCN เปิิดเผย ญี่่�ปุ่่�น ยัังสามารถทำำ�ให้้การบริิหารจััดการ

ว่่า ผลประกอบการในไตรมาส 1/2565

ภายในดีีขึ้้น
� อย่่างเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ได้้อีก
ี ด้้วย

บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 268.5 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 1,059% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับไตรมาส

นอกจากกำำ�ไรที่่�สููงขึ้้�นกว่่า 1,000% ที่่�เกิิน

1/2564 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 23.2 ล้้านบาท และ

ความคาดหมายเป็็ น อย่่ า งมากแล้้ ว ผล

มีีรายได้้ 329.5 ที่่�ล้า้ นบาท โดยผลประกอบ

จากธุุรกรรมที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ส่่ง

การในไตรมาส 1/2565 ยัังคงแข็็งแกร่่ง

ผลให้้อััตราส่่วนทางการเงิินทุุกอย่่างของ

และโดดเด่่นจากธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิที่่�มีี

บริิ ษัั ท ปรัั บ ตัั ว ดีี ขึ้้� น อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ

ยอดขายปรัั บ ตัั ว สููงขึ้้� น เนื่่� อ งจากราคา

เช่่น (DSCR ratio) ปรัับตััวดีีขึ้้�น 20%

พลัังงานในตลาดโลกปรัับตััวสููงขึ้้�น รวม

(D/E ratio) ปรัับตััวดีีขึ้้น
� 18.2% ส่่งผลต่่อ

ถึึงการรัับรู้้�รายได้้อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�สููง

ศัักยภาพในการระดมทุุนจากสถาบัันเงิินที่่�

เกิินความคาดหมายในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า

ดีีขึ้้�น

นอกจากธุุรกิิจหลัักในการขายก๊๊าซ
ธรรมชาติิ, ไฟฟ้้า, สััมปทานการซ่่อมรถ
โดยสารปรัับอากาศ จาก ขสมก. และธุุรกิจ
ิ
ขนส่่งแล้้ว บริิษััทยัังได้้ต่่อยอดธุุรกิิจปลููก
กััญชงเชิิงพาณิิชย์์ในรููปแบบ indoor ที่่�
ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย ผ่่านบริิษััท พืืช
เภสััชกรรม จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือ
ของ SCN ด้้วยการเพิ่่�มทุุนให้้พัันธมิิตร
รายใหม่่ เ ข้้ า มาถืือหุ้้�นสัั ดส่่ ว น 20% คิิ ด
เป็็นมููลค่่า 48 ล้้านบาท จากการประมาณ
มููลค่่า บริิษัท
ั พืืชเภสััชกรรม จำำ�กัด
ั ที่่� 240
ล้้านบาท โดย SCN ถืือหุ้้�น 41% สำำ�หรัับ
โครงการดัังกล่่าวได้้รัับใบอนุุญาตการ
ปลููกกััญชงเชิิงพาณิิชย์ใ์ นรููปแบบ indoor
เรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่�งขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการ
ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�โรงงานเพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�ใน
การเพาะปลููกกััญชงสำำ�หรัับทางการแพทย์์
(Medical grade)
ทิิศทางผลประกอบการในไตรมาส 2/2565
ยัังคงมีีแนวโน้้มเติิบโต หลัังภาครััฐได้้ผ่อ
่ น
คลายมาตรการควบคุุมโควิิด-19 มาต่่อ
เนื่่�อง เป็็นปััจจััยหนุุนการเติิบโตของกลุ่่�ม
ธุุ รกิิ จ ก๊๊าซธรรมชาติิ ธุุ รกิิ จ ผลิิ ต ไฟฟ้้ า
ธุุ รกิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารบำำ�รุุ ง รถเมล์์ NGV และ
ธุุ รกิิ จ กัั ญ ชงเชิิ ง พาณิิ ชย์์ จะเป็็ น ปัั จ จัั ย
สนัับสนุุนการเติิบโต ทำำ�ให้้บริิษััทฯมั่่�นใจใน
เป้้าหมายผลประกอบการโดยรวมปีี 2565
จะเติิบโตขึ้้�น 20%
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TRITN

โชว์์ผลงาน Q1/65
พลิิกกำำ�ไรกว่่า 22 ล้้านบาท

บมจ.ไทรทััน โฮลดิ้้�ง โชว์์ผลงานไตรมาส
1/2565 พลิิกมีีกำำ�ไรกว่่า 22 ล้้านบาท
กวาดรายได้้ รวมเกืือบ 185 ล้้ านบาท
ผู้้�บริิหารส่่งซิิกแนวโน้้มไตรมาส 2/65
สดใส หนุุ น ภาพรวม 2565 เป็็ น ปีี ที่่�
ดีี หลัังเตรีียมคว้้างานประมููลโครงการ
ใหญ่่ มููลค่่ า รวมกว่่ า 2,500 ล้้ า นบาท
เติิมพอร์์ต จากปััจจุุบัันตุุน Backlog ใน
มืือแล้้วราว 2,700 ล้้านบาท ทยอยรัับ
รู้้�รายได้้ 3 ปีี พร้้อมเดิินหน้้าสร้้าง New
S-Curve ต่่อจิ๊๊�กซอว์์การเติิบโตแกร่่ง
ยืืนยัั น ฐานะการเงิิ น แกร่่ ง D/E เพีี ย ง
0.63 เท่่า กระแสเงิินสดกว่่า 400 ล้้าน
บาท

นางสาวหลุุยส์์  เตชะอุุบล ประธาน
กรรมการบริิหาร บริิษััท ไทรทััน
โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั (มหาชน) หรืือ TRITN

ผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ การลงทุุนในธุุรกิจ
ิ อื่่น
� เป็็น
หลััก (Holding Company) โดยเน้้นการ
ลงทุุนในธุุรกิจ
ิ ด้้านวิิศวกรรมเฉพาะทาง
(Specialized) เปิิดเผยภาพรวมผลการ
ดำำ�เนิินงานงวดไตรมาส 1 ปีี 2565 ว่่า
บริิษัท
ั ฯพลิิกมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 22.84 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นราว 168% เทีียบช่่วงเดีียวกัันปีี
ก่่อนจากที่่�มีีผลขาดทุุน 33.82 ล้้านบาท
มีีรายได้้รวม 184.68 ล้้านบาท ใกล้้เคีียง
ปีีก่่อน

โดยธุุ รกิิ จ ก่่ อ สร้้ า งมีี ร ายได้้ ร าว 103
ล้้านบาท ตามการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยยะ
สำำ�คัญ
ั ของกลุ่่�มงานก่่อสร้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับระบบเดิินรถไฟ 1,927% แตะ 49.34
ล้้ า นบาท, กลุ่่�มงานโครงการระบบท่่ อ
ขนส่่งน้ำำ��มัันและงานวิิศวกรรมใต้้ดิิน มีี
รายได้้รวม 53.56 ล้้านบาท และกลุ่่�ม
งานก่่ อ สร้้ า งอาคารสถานีี ร ถไฟ และ
สะพานข้้ามทางรถไฟและข้้ามทางแยก
มีี รายได้้ รวม 10.86 ล้้ านบาท ขณะที่่�
ธุุรกิจ
ิ พลัังงานมีีรายได้้รวมเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ
20% แตะ 30.97 ล้้านบาท และบริิษััทฯ
ยัังมีีรายได้้อื่่�นๆจากค่่าเช่่าอุุปกรณ์์และ
อุุปกรณ์์ รวมถึึงการขายวััสดุุสิ้้�นเปลืือง
เพิ่่�มเข้้ามาอีีก 20.33 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากช่่วงเดีียวกัันปีีก่่อน 226.64%

อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ สามารถบริิหาร
จััดการต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยได้้อย่่างมีีประ
สิิทธิิเพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยค่่าใช้้จ่่ายรวมลดลง
กว่่า 30% จากช่่วงเดีียวกัันปีีก่่อนอยู่่�

ที่่� 164.72 ล้้านบาท ส่่งผลให้้อััตรากำำ�ไร
สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ระดัับ 12.37% จาก
ติิดลบ 17.73% ในช่่วงเดีียวกัันปีีก่่อน

นางสาวหลุุยส์์ กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า สำำ�หรัับ
แนวโน้้มผลงานไตรมาส 2/2565 ต่่อ
เนื่่�องครึ่่�งปีีหลัังสดใสหนุุนภาพรวม
2565 เป็็ น ปีี ที่่� ดีี โดยบริิ ษัั ท ฯเตรีี ย ม
คว้้ า งานประมููลโครงการใหญ่่ มููลค่่ า
โครงการรวมกว่่า 2,500 ล้้านบาทเข้้า
มาเติิมพอร์์ต จากปััจจุุบัันที่่�มีีมููลค่่างาน
ในมืือ (Backlog) ราว 2,700 ล้้านบาท
ซึ่่�งจะทยอยรัับรู้้�รายได้้ 3 ปีีนัับจากนี้้�ปีี
2565 เป็็นต้้นไป นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยััง
วางแผนขยายโอกาสทางธุุรกิิจสร้้าง
New S-Curve เพื่่�อต่่อยอดการเติิบโต
ก้้าวกระโดด โดยปััจจุุบัันฐานะการเงิิน
ของบริิษััทฯยัังแกร่่ง ด้้วยระดัับหนี้้�สิิน
ต่่อทุุน (D/E) ต่ำำ��เพีียง 0.63 เท่่า และมีี
กระแสเงิินสดในมืือกว่่า 400 ล้้านบาท
ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการรองรัับโอกาสใหม่่ๆ
ทางธุุรกิิจ และการขยายงานตามแผนที่่�
วางอย่่างแน่่นอน
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บอร์์ด "META"
ขานรัับเสีียงอนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�น

เคาะเพิ่่�มทุุนแบบ RO General Mandate
ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมรัับ META-W6 ฟรีี!

บอร์์ด "META" ขานรัับเสีียงอนุุมััติิจาก

และจะออกและจััดสรรใบสำำ�คััญ

ผู้้�ถืือหุ้้�น เคาะเพิ่่�มทุุนแบบ RO General

แสดงสิิ ท ธิิ ที่่� จ ะซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ ครั้้� ง ที่่� 6

Mandate ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมรัับ META-W6

(META-W6) เพื่่� อ แจกให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�น

ฟรีี! กำำ�หนดรายชื่่�อ 30 พ.ค.นี้้�

สะสม

ทุุนแน่่น พร้้อมขยายธุุรกิจ
ิ โรงไฟฟ้้าและ
สิินเชื่่�ออย่่างต่่อเนื่่�อง

เดิิมของบริิษัท
ั ฯไม่่คิดมููลค่
ิ
า่ ตามสััดส่ว
่ น
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่�
(Record Date) ในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน
2565 ในอััตราส่่วนหุ้้�นสามััญเดิิม 21 หุ้้�น
ต่่อใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิ 5 หน่่วย กำำ�หนด
ราคาการใช้้สิิทธิิ 0.54 บาทต่่อหุ้้�น วัันที่่�
ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 27 กรกฎาคม
2565
และยัังไม่่ลืืมที่่�จะปรัับสิิทธิิของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่จ
� ะซื้อ
้� หุ้้�นสามััญของบริิษัท
ั ฯ
ครั้้�งที่่� 5 (META-W5) เพื่่�อรองรัับการ

คณะกรรมการบริิษัท
ั อนุุมัติ
ั ก
ิ ารออกและ
เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือ
หุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น (Right
Offering) ตามแบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไป
(General Mandate) ในอัั ต ราส่่ ว น
10:3 เสนอขายในราคา 0.47 บาทต่่อ
หน่่วย กำำ�หนดวััน Record Date วัันที่่�
30 พฤษภาคม 2565 และวัันจองซื้้�อ
และชำำ�ระราคาหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน 17 – 23
มิิถุุนายน 2565

ใช้้สิิทธิิหน่่วยลงทุุน

น า ย  ศุุ ภ ศิิ ษฏ์์ โ ภ คิิ น จ า รุุ รัั ศ มิ์์�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  กล่่าวว่่า
ปัั จ จุุ บัั น META คืือบริิ ษัั ท ฯที่่� กำ�ลั
ำ ัง
ฟื้้�นคืืนชีีพและกำำ�ลัังเติิบโตขึ้้�นอย่่าง

แข็็งแกร่่งอีีกครั้้�ง จากการกลัับมาดำำ�เนิิน
งานได้้อย่่างเต็็มความสามารถของ
โครงการก่่อสร้้างและเตรีียมจำำ�หน่่าย
ไฟในโรงไฟฟ้้ า มิิ น บูู ความพร้้ อ มที่่� จ ะ
เริ่่�มเข้้าประมููล-รัับงานก่่อสร้้างภายใน

ประเทศไทยมากขึ้้�น รวมถึึงการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิินเชื่่�อพิิโกไฟแนนซ์์ที่่�สามารถ
สร้้างรายได้้ให้้กัับบริิษััทอย่่างสวยงาม
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้าลงทุุน ซึ่่�งการเตรีี
ยมเงิินทุุนให้้พร้้อมสำำ�หรัับการขยายตััว
ในธุุรกิิจทุุกด้้านถืือเป็็นกลยุุทธ์์สำำ�คััญที่่�
จะช่่วยให้้บริิษััทรุุกเติิบโตไปได้้อย่่างราบ
รื่่�น บริิษััทฯมีีนโยบายที่่�จะลดความเสี่่�ยง
จากธุุรกรรมการเงิินด้้านต่่างๆ เล็็งเห็็น
ว่่าเครื่่�องมืือการเงิินที่่�เหมาะสมกัับทั้้�ง
บริิษััทฯและผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างลงตััวคืือการ
เพิ่่�มทุุนเพราะนอกจากเงิินทุุนจะถููกนำำ�มา
ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อรองรัับการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯในปััจจุุบัันแล้้ว
ยัังส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีฐานะทางการเงิิน
ที่่�มั่่น
� คง มีีความสามารถในการจััดหาเงิิน
ในอนาคตที่่�สููงขึ้้�น มีีต้น
้ ทุุนทางการเงิินที่่�
ต่ำำ��ลง ซึ่่ง
� แน่่นอนว่่าจะส่่งผลบวกต่่อการ
ลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งในแง่่ของกำำ�ไรและ
เงิินปัันผลอีีกด้้วย
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ก.ล.ต.เผย ผลสำำ�รวจความสนใจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ของประชาชนชาวไทย พบ 46% มุ่่�งเก็็งกำำ�ไร
นายพงศธร  ปริ ญ ญาวุ ฒิ ชั ย ฝ่ า ยวิ จั ย ส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กระแสการลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลกำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมของนัักลงทุุนรุ่่�นใหม่่
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศทั่่�วโลก จำำ�นวนบััญชีีของผู้้�ซื้้�อขายในศููนย์์
ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลในประเทศไทยเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2565 เติิบโต
มากกว่่า 10 เท่่าจากปีี 2563 (เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.7 แสนบััญชีี เป็็น 2.5 ล้้าน
บััญชีี) ฝ่่ายวิิจััย ก.ล.ต. จึึงได้้ทำำ�การศึึกษาร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญในการ
สำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลผ่่านช่่องทางแพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
ทราบถึึงลัักษณะ ทััศนคติิ ประสบการณ์์ รวมไปถึึงพฤติิกรรมในการลงทุุน
ของประชาชนชาวไทยที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล โดยสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููล
ต่่าง ๆ ด้้วยวิิธีี Social Intelligence Analytics (SIA) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�ทััน
สมััยและเหมาะกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน สามารถเก็็บข้้อมููลในปริิมาณ
มากได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยการศึึกษานี้้� จััดแบ่่งการเข้้าถึึงข้้อมููลสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลออกเป็็น 3 วิิธีี ดัังนี้้�
วิิธีีแรก การเก็็บข้้อมููลบนช่่องทาง social media ซึ่่�งทางผู้้�วิิจััยได้้เลืือก
ช่่วงเวลาในการเก็็บข้้อมููลระหว่่างเดืือนเมษายน – กัันยายน 2564 เป็็น
ระยะเวลา 6 เดืือน โดยสามารถเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้กว่่า 300,000
ความคิิดเห็็น โดยพบว่่า Twitter เป็็นแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่มี
� ก
ี ารพููดถึึง
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมากที่่�สุุด อยู่่�ที่่�ประมาณ 47% รองลงมาเป็็น Facebook
ที่่� 33% (รููปที่่� 1)

ร้้อยละ 10 มองว่่าเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�สามารถทำำ�เงิินได้้ง่่ายกว่่างานประจำำ�ที่่�
ทำำ�อยู่่� ส่่วนด้้าน หลัักเกณฑ์์ในการลงทุุน พบว่่า ส่่วนใหญ่่ใช้้การวิิเคราะห์์
ทางเทคนิิค (technical analysis) เช่่น การวิิเคราะห์์กราฟ คิิดเป็็นร้้อย
ละ 41 ลงทุุนโดยการติิดตามข่่าวสารจากช่่องทางต่่าง ๆ คิิดเป็็นร้้อยละ
26 และ ลงทุุนโดยอาศััยสััญชาตญาณ คิิดเป็็นร้้อยละ 25
วิิธีที่่
ี ส
� อง Search Data เป็็นการสำำ�รวจจากคำำ�ที่่ใ� ช้้ค้น
้ หาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล ซึ่่�งแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้อ้้างอิิงนั้้�นมาจาก
แพลตฟอร์์ม search engine ของ google โดยคำำ�ค้้นหาตััวอย่่างที่่�นำำ�
มาแสดงในการศึึกษานี้้�เป็็นการเก็็บข้้อมููลย้้อนหลััง 4 ปีี เพื่่�อให้้เห็็นภาพ
รวมการเติิบโตของสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลในประเทศไทย ซึ่่�งคำำ�หรืือคีีย์์เวิิร์์ด
แรกที่่�ถืือว่่าเป็็นตััวแทนของภาพรวมสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลคืือ “คริิปโต” หรืือ
“คริิปโตเคอร์์เรนซีี" โดยจากข้้อมููลพบว่่า ระดัับความสนใจในการค้้นหา
คำำ�ว่่าคริิปโตนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�นสููงขึ้้�นในช่่วงต้้นปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ราคาของ
“บิิทคอยน์์” หรืือ “BTC” ขึ้้�นไปแตะที่่�หลััก 1 ล้้านบาทและเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก
ที่่�สุุดในช่่วงเดืือน เมษายน - พฤษภาคม ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ราคาของ BTC ขึ้้�น
ไปถึึง 2 ล้้านบาท เห็็นได้้ว่า่ มีีความสอดคล้้องกัับแนวโน้้มการเพิ่่�มขึ้้�นของ
การค้้นหาข้้อมููลคำำ�ว่่า “บิิทคอยน์์” หรืือ “BTC” (รููปที่่�2)

รููปที่่� 1 จำำ�นวนข้้อความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลบนช่่องทางต่่างๆ
จากผลสำำ�รวจยัังพบประเด็็นที่่�น่่าสนใจในด้้าน เป้้าหมายในการลงทุุน ซึ่่�ง
สะท้้อนถึึงแรงจููงใจที่่�ทำำ�ให้้คนไทยหัันมาลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมากขึ้้�น
โดยพบว่่า ร้้อยละ 46 มองว่่าสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมีีความผัันผวนสููงจึึงเลืือก
เข้้ามาเก็็งกำำ�ไรระยะสั้้�น ขณะที่่�ร้้อยละ 33 มองว่่าเป็็นการลงทุุนเพื่่�อหวััง
ผลตอบแทนในระยะยาว ขณะที่่�อีก
ี ร้้อยละ 11 เห็็นว่่าเป็็นแหล่่งออมเงิิน และ

รููปที่่� 2 ระดัับความสนใจในการค้้นหาคำำ�ว่่า “คริิปโต” และ “บิิทคอยน์์” ใน
ช่่วง 4 ปีีย้้อนหลััง
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ก.ล.ต.เผย ผลสำำ�รวจความสนใจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ของประชาชนชาวไทย พบ 46% มุ่่�งเก็็งกำำ�ไร
วิิธีีที่่�สาม Community Survey โดยการสุ่่�ม
ตั้้�งประเด็็นคำำ�ถามความเห็็นที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััล ทางช่่องทาง social media ต่่าง ๆ
เช่่น Facebook, Twitter, Clubhouse เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารสุ่่�มสัั ม ภาษณ์์ ผู้้�ล งทุุ น ใน
แต่่ละกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�มผู้้�ที่่�เลืือกลงทุุนเพิ่่�มเติิมใน
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลโดยมีีประสบการณ์์จากการ
ลงทุุนในสิินทรััพย์์ประเภทอื่่น
� มาก่่อนแล้้ว กลุ่่�มผู้้�
ที่่�ลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เพีียงอย่่างเดีียว และ
กลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล จากการ
รวบรวมสรุุปได้้ว่่า หลายคนไม่่แนะนำำ�ให้้ลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ิทััลหากไม่่สามารถรัับความ
เสี่่�ยงหรืือความผัันผวนได้้ ควรจะเน้้นลงทุุนใน
สิินทรััพย์์ที่่ต
� นเองมีีความเข้้าใจมากกว่่า แต่่อาจ
ซื้้�อเก็็บไว้้บางส่่วนเพื่่�อใช้้ในการเก็็งกำำ�ไร หรืือ
หากอยากลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ิทััลต้้องมีีความ
เชื่่�อและศรััทธาด้้วยว่่าจะสามารถเปลี่่�ยนระบบ
การเงิินของโลกได้้ โดยมีีความคิิดเห็็นทั้้�งในด้้าน
บวกและด้้านลบ เช่่น ด้้านบวกมองว่่าสิินทรััพย์์
ดิิจิิทัล
ั ให้้ผลตอบแทนที่่�ดีีกว่่าสิินทรััพย์์ประเภท
อื่่น
� จึึงมีีแนวโน้้มเพิ่่�มน้ำำ��หนัักการลงทุุนในอนาคต
ด้้านลบมองว่่าเป็็นสิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่มีปั
ี จ
ั จััยพื้้�นฐาน
สนัับสนุุนราคาในตััวสิินทรััพย์์ ดัังนั้้�นการเข้้าไป
ลงทุุนจึึงเหมืือนการโยนหััวก้้อยที่่�ไม่่สามารถ
คาดการณ์์ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
จากการเก็็บข้้อมููลทั้้�ง 3 วิิธีี สามารถสรุุปความ
คิิดเห็็นและทััศนคติิของประชาชนชาวไทยที่่�มีต่
ี อ
่
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลได้้ว่่า การฝากเงิินกัับธนาคาร
ก็็อาจไม่่ปลอดภััยเสมอไป เพราะยัังมีีข่่าวเงิิน
ฝากในบััญชีีสููญหาย ประกอบกัับอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่� ต่ำำ�� มาก เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การฝากเงิิ น ใน
Decentralized Finance (DeFi) อย่่างไรก็็ดีี
ภาพรวมผู้้�ลงทุุนส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ค่่อยมีีความรู้้�
ในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมากนััก จึึงมัักลงทุุนตามคำำ�
แนะนำำ�ของเพื่่�อน influencer Youtuber หรืือ
กููรููที่่�เป็็นคนดััง ที่่�เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ โดยเริ่่�มแรก
คนส่่วนใหญ่่ที่่�เข้้ามาลงทุุนเพราะหวัังว่่าจะเป็็น
passive income[*] แต่่พอเห็็นว่่ากำำ�ไรดีี ได้้

เงิินง่่ายจึึงเริ่่�มลงทุุนมากขึ้้�น แม้้รู้้�ว่่าสิินทรััพย์์ที่่�
ลงทุุนไปนั้้�นมีีความเสี่่�ยงสููง

เกิิดขึ้้น
� และมีีความคิิดว่า่ การลงทุุนในสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลนั้้�นสามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ง่่าย

นอกจากนี้้� Generation ของช่่วงอายุุคนมีีผล
ต่่อการตััดสิน
ิ ใจในการลงทุุนด้้วยเช่่นกััน คนรุ่่�น
เก่่าจะไม่่ค่อ
่ ยสนใจในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เพราะมอง
ว่่าความเสี่่�ยงสููง ไม่่สามารถวิิเคราะห์์ปััจจััยพื้้�น
ฐานได้้ ในทางกลัับกััน คนรุ่่�นใหม่่ตั้้�งแต่่รุ่่�น Gen
Y เป็็นต้้นมากล้้าที่่�จะลงทุุนมากกว่่า โดยศููนย์์
ซื้้�อขายนั้้�นมีีส่่วนที่่�เปลี่่�ยนมุุมมอง ต่่อสิินทรััพย์์
ดิิ จิิ ทัั ล ของคนไทย ศููนย์์ ซื้้� อ ขายที่่� ไ ด้้ รัั บ ความ
นิิยมสููงมัักเป็็นศููนย์์ซื้อ
้� ขายที่่�มีก
ี ารทำำ�การตลาด
สููง สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย โดยผู้้�ลงทุุนหน้้าใหม่่
บางส่่วนเลืือกที่่�จะไปใช้้บริิการศููนย์์ซื้อ
้� ขายที่่�เป็็น
ของต่่างประเทศเพราะมีีฟัง
ั ก์์ชัน
ั และระบบในการ
ซื้้�อขายให้้เลืือกมากกว่่า

กลุ่่�มย้้ายพอร์์ต เป็็นกลุ่่�มที่่�เคยลงทุุนในตลาด
หุ้้�นมาก่่อนและเข้้าใจถึึงความผัันผวนและความ
เสี่่�ยง ในตลาดสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั มองว่่าการลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ลนั้้
ั น
� ได้้ผลตอบแทนที่่�ดีก
ี ว่่าเมื่่อ
�
เทีียบกัับสิินทรััพย์์ประเภทอื่่น
� และเริ่่�มมีีการเพิ่่�ม
น้ำำ��หนัักในการลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมากขึ้้�น
โดยไปลดสััดส่ว
่ นการลงทุุนในสิินทรััพย์์ประเภท
อื่่�น เช่่น หุ้้�น

ถึึงแม้้ว่่าการเติิบโตของตลาดสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ในประเทศไทยจะมีี ก ารเติิ บ โตอย่่ า งมาก แต่่
จากข้้ อ มููลพบว่่ า ภาพรวมคนไทยส่่ ว นใหญ่่
ยัังสนใจในหุ้้�นเป็็นหลััก โดยปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้มีีการ
ลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ลที่่
ั เ� พิ่่�มขึ้้�นในช่่วงปีีที่่ผ่
� า่ น
มา คืือ การได้้ความยอมรัับในวงกว้้าง (mass
adaptation) ของ BTC รวมไปถึึงแนวโน้้มของ
ราคา BTC ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มผู้้�ลงทุุนในตลาดสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลใน
ประเทศไทยสามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
กลุ่่�มมืือใหม่่ เป็็นกลุ่่�มที่่�มีก
ี ารศึึกษาหาข้้อมููลจาก
แหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ ติิดตามกราฟของราคาราย
วััน พยายามหาจัังหวะเพื่่�อเข้้าซื้้�อหรืือขายอยู่่�
ตลอด นอกจากนี้้�ยัังมีีการควบคุุมพอร์์ตของ
ตััวเองเพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงอยู่่�เสมอ
กลุ่่�มสายซิ่่�ง เป็็นกลุ่่�มที่่�ไม่่อยากศึึกษาหาความ
รู้้� เลืือกที่่�จะลงทุุนตามคำำ�แนะนำำ�จากคนรอบข้้าง
หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ โดยมีีลัักษณะการลงทุุนแบบ
กล้้าได้้กล้้าเสีีย ไม่่ค่่อยประเมิินความเสี่่�ยงที่่�จะ

ลัักษณะที่่�พบร่่วมกัันใน 3 กลุ่่�มนี้้� คืือ ขาดการก
ระจายการลงทุุนไปในสิินทรััพย์์ประเภทอื่่�น โดย
ให้้น้ำำ��หนัักการลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลเพีียง
อย่่ า งเดีี ย ว หรืือมีี สัั ดส่่ ว นการลงทุุ น ที่่� ม ากก
ว่่าสิินทรััพย์์ประเภทอื่่�น ดัังนั้้�นผู้้�ลงทุุนจึึงควร
ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการบริิหารพอร์์ตอย่่าง
เหมาะสม มีีการกระจายความเสี่่�ยง
จากการสำำ�รวจเห็็นได้้ว่่าประชาชนส่่วนใหญ่่ที่่�
ซื้อ
้� ขายสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ลมี
ั เี ป้้าหมายเพื่่อ
� เก็็งกำำ�ไร
ระยะสั้้�น รวมถึึงมีีการลงทุุนตามกระแส หรืือตาม
ผู้้�อื่่น
� ไม่่ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ด้ว
้ ยตนเอง ขาดการก
ระจายการลงทุุน และให้้ความสนใจกัับตััวเลขผล
ตอบแทนที่่�สููงเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� จากข้้อมููลดัังกล่่าว
ก.ล.ต. ได้้นำำ�มาปรัับใช้้ในการให้้ความรู้้�ผู้้�ลงทุุน
อย่่างต่่อเนื่่อ
� งผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น เผยแพร่่
คลิิปความรู้้� “คริิปโท 101” รายงานสรุุปภาวะ
ตลาดสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลรายสััปดาห์์ รวมทั้้�งการ
ออกข่่าวเตืือนและเผยแพร่่สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ข้้อควรระวัังเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลประกอบการตััดสิน
ิ ใจที่่�เหมาะสมและเพีียง
พอยิ่่�งขึ้้�นของผู้้�ลงทุุนต่่อไป
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KTBSTMR โชว์์ผลดำำ�เนิินงานไตรมาส 1
เติิบโตประทัับใจเตรีียมจ่่ายผลตอบแทนผู้้�ถืือหน่่วย
พร้้อมเดิินหน้้าขยายฐานผู้้�เช่่าต่่อเนื่่�อง
กองทรััสต์์ KTBSTMR เปิิดเผยผลดำำ�เนิินงาน
ไตรมาส 1 ปีี ง บประมาณ 2565 มีี กำำ� ไรจาก
การลงทุุนเติิบโต 55.59 ล้้านบาท เตรีียมจ่่าย
ผลตอบแทน ‘0.1733 บาทต่่อหน่่วยทรััสต์์’ ผู้้�
ถืือหน่่วย เฮ ! เตรีียมรัับเงิินวัันที่่� 9 มิิถุุนายน
2565 ระบุุ เศรษฐกิิจฟื้้�นจากสถานการณ์์โค
วิิด-19 คลี่่�คลาย หนุุนอััตราการเช่่าสิินทรััพย์์
ในปีี 2565 เติิบโต ผู้้�บริิหารเน้้นย้ำำ�� มุ่่�งขยายฐาน
ผู้้�เช่่าคุุณภาพรายใหม่่เข้้าในโครงการต่่อเนื่่�อง

ทั้้�งนี้้�ปัจ
ั จััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้กองทรััสต์์ KTBSTMR มีี
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เติิบโต มาจากพื้้�นที่่�เช่่าและ
อััตราการเช่่าพื้้�นที่่�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอััตราการเช่่า
เฉลี่่�ยไตรมาสที่่� 1 ปีีงบประมาณ 2565 (1 ม.ค.
2565 – 31 มีี.ค. 2565) โดยรวมทุุกโครงการ
อยู่่�ที่่� 94.71% เพิ่่�มขึ้้�นจากไตรมาสก่่อน 0.14%
ซึ่่�งในส่่วนของโครงการโกดัังและคลัังสิินค้้า
มีี อัั ต ราการเช่่ า เกืือบ 100.00% ตลอดช่่ ว ง
การดำำ�เนิินงานทั้้�งไตรมาส ส่่วนอััตราการเช่่า
โครงการอื่่� น มากกว่่ า 90.0% ทุุ ก โครงการ
สะท้้อนถึึงศัักยภาพของการบริิหารและคุุณภาพ
ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีความต้้องการเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นต่่อ
เนื่่�องจากช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

นายพลสิิทธิิ ภููมิิวสนะ ประธาน
เจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร  บริิ ษััท เคทีี บีีเอสทีี
รีีท แมเนจเมนท์์ จำ�กั
ำ ัด หรืือ ‘KTBST
REIT’ ในฐานะผู้้�ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละผู้้�จัั ด การ

ไม่่ เ พีี ย งเท่่ า นั้้� น ภายหลัั ง การเข้้ า ลงทุุ น เพิ่่� ม
เติิ ม ครั้้� ง ที่่� 1 ในโครงการศููนย์์ รัั บ ฝากข้้ อ มููล
INTERLINK DATA CENTER มููลค่่า 750.00
ล้้านบาท ส่่งผลให้้ทรััพย์์สิินภายใต้้การบริิหาร
จััดการ (AUM) ของกองทรััสต์์ KTBSTMR มีี
มููลค่่ารวมกว่่า 3,765.00 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
อสัังหาริิมทรััพย์์รวม 5 ประเภทอุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ 1) โกดัังและคลัังสิินค้้า (Warehouse), 2)
โรงงานอุุตสาหกรรม (Factory), 3) สำำ�นัักงาน
ให้้เช่่า (Office), 4) คอมมููนิิตี้้�มอลล์์ (Retail)
และ 5.) ศููนย์์รับ
ั ฝากข้้อมููล (Data Center) แบ่่ง
ออกเป็็นดัังนี้้�

ดัั ง นั้้� น ท รัั ส ต์์ เ พื่่� อ ก า รล ง ทุุ น ใ น สิิ ท ธิิ ก า ร
เช่่ า อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ คทีี บีี เ อสทีี มิิ ก ซ์์ หรืือ
‘KTBSTMR’ ได้้พิจ
ิ ารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
สำำ� หรัั บ รอบผลการดำำ� เนิิ น งาน ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1
ม.ค. 2565 ถึึงวัันที่่� 31 มีี.ค. 2565 ในอััตรา
0.1733 บาทต่่อหน่่วยทรััสต์์ โดยกำำ�หนดจ่่าย
ประโยชน์์ตอบแทนในวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565
และกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้
รัับประโยชน์์ตอบแทน (Record Date) ในวัันที่่�
25 พฤษภาคม 2565

อาคารโรงงาน (Factory) และคลัั ง สิิ น ค้้ า
(Warehouse) รวม 3 โครงการ บนพื้้�นที่่�ให้้
เช่่ารวมประมาณ 1.22 แสนตารางเมตร โดย
ทุุกโครงการตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลยุุทธศาสตร์์ด้้าน
อุุ ต สาหกรรมและโลจิิ ส ติิ ก ส์์ ข องไทย ได้้ แ ก่่
สมุุทรปราการ และพระนครศรีีอยุุธยา อาคาร
สำำ�นัก
ั งาน (Office) 1 โครงการ อาคารคอมมููนิิตี้้�
มอลล์์ (Community Mall) 1 โครงการ บนพื้้�นที่่�
ให้้เช่่ารวมประมาณ 1 หมื่่น
� ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่ใ� น
ใจกลางย่่านธุุรกิิจและการค้้าบนทำำ�เลพระโขนง
ติิดรถไฟฟ้้า BTS และ 4.) อาคารโครงการศููนย์์
รัับฝากข้้อมููล 1 โครงการ

กองทรััสต์์ เปิิดเผยถึึงผลการดำำ�เนิินงานของ
KTBSTMR รอบไตรมาส 1 ปีีงบประมาณ 2565
(วัันที่่� 1 ม.ค. 2565 – 31 มีี.ค. 2565) มีีรายได้้
รวมอยู่่�ที่่� 77.91/1 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรจากการ
ลงทุุนจำำ�นวน 55.59/1 ล้้านบาท

นายพลสิิ ท ธิิ กล่่ า วเพิ่่� ม เติิ ม ว่่ า สำำ� หรัั บ การ
ดำำ�เนิินงานในปีี 2565 ยัังมั่่�นใจว่่า ‘กองทรััสต์์
KTBSTMR’ จะยัั ง คงมีี โ อกาสเติิ บ โตอย่่ า ง
แข็็งแกร่่ง จากการบริิหารงานเชิิงรุุก ประกอบ
กัั บ อานิิ ส งส์์ ข องสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ใน
ประเทศที่่� ค ลี่่� ค ลายและดีี ขึ้้� น มากในปีี นี้้� ส่่ ง ผล
บวกต่่อธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในภาค
อุุตสาหกรรมการผลิิตและการขนส่่ง รวมถึึง
อีีคอมเมิิร์์ซ , ค้้าปลีีก , สำำ�นัักงานและศููนย์์รัับ
ฝากข้้อมููล เติิบโตอย่่างโดดเด่่น และทำำ�ให้้กอง
ทรััสต์์ KTBSTMR เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจาก
ความต้้องการเช่่าพื้้�นที่่�โรงงานและคลัังสิินค้้าที่่�
เพิ่่�มสููงขึ้้�น
“คาดการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจ
ภายในประเทศจะปรัับตััวไปในทิิศทางที่่�ดีขึ้้
ี �น
โดยภาคธุุรกิิจภายในประเทศจะฟื้้�นตััวจาก
มาตรการต่่างๆ ของภาครััฐ ซึ่่ง
� ทั้้�งหมดล้้วนเป็็น
ปััจจััยสนัับสนุุนการเติิบโตของกองทรััสต์์ เราจึึง
สามารถบริิหารจััดการกองทรััสต์์ KTBSTMR
ให้้เติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่งตลอดช่่วงที่่�ผ่่าน
มา แม้้ว่่าสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของโค
วิิด-19 จะยัังไม่่หมดไป และมีีความท้้าทายเรื่่�อง
ระบาดสายพัันธุ์์�ใหม่่ แต่่เราสามารถรัักษาอััตรา
การเช่่าไว้้ใด้้ในระดัับสููง และยัังคงมุ่่�งขยายฐาน
ผู้้�เช่่าคุุณภาพรายใหม่่เข้้ามาในโครงการต่่อไป”
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร KTBST REIT กล่่าว
อย่่างไรก็็ตามผู้้�ลงทุุนควรทำำ�ความเข้้าใจกอง
ทรััสต์์ KTBSTMR เงื่่�อนไขผลตอบแทน และ
ความเสี่่�ยงก่่อนตััดสิน
ิ ใจลงทุุน สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจ
กองทรััสต์์ KTBSTMR สามารถซื้้�อขายผ่่าน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือสอบถาม
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม จากบริิษัท
ั เคทีีบีเี อสทีี รีีท แมเนจ
เมนท์์ จำำ�กััด ผ่่าน KTBST Group Contact
Center 02-351-1800 กด 3
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อินไซด์ Business
"ออริิจิ้้�น" จััดกิิจกรรม

SCGP เป็็น 1 ใน 30 บริิษััทแรกในไทย

"ออริิจิ้้�น สร้้างโอกาส สร้้างอนาคต"

ที่่�ได้้รัับการรัับรอง CIRCULAR MARK

มอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงาน ประจำำ�ปีี 2565

PT จััดโปรเติิมน้ำำ��มััน
แลกซื้้�อน้ำ�มั
ำ� ันปาล์์ม "มีีสุุข" 60 บาท
ช่่วยลดภาระค่่าครองชีีพ

ทีีเอ็็มบีีธนชาต สนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อ 
แก่่ บมจ. ดููโฮม เพื่่�อต่่อยอดการลงทุุนขยายสาขา
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สรุ ป มูลค่ า การซื้อขาย
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สรุ ป มูลค่ า การซื้อขาย
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