


ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04

ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน		 	 08ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน		 	 08

ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 15ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 15

อิินไซด์	Business	 	 	 	 19อิินไซด์	Business	 	 	 	 19

สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 20สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 20



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


4 www.HoonInside.com  24 May 2022



5 www.HoonInside.com  24 May 2022



6 www.HoonInside.com  24 May 2022



https://nerubber.com/landing-page/


เปิิดแผนยุุทธศาสตร์์คร้์�งสำาค้ญ 
ปัิกเป้ิาร์ายุได้ TRIPLE GROWTH 
แตะ 10,000 ล้้านบาทภายุใน 5 ปีิ

SAPPE

SAPPE เปิิดแผนยุุทธศาสตร์์คร์้�งสำาค้ญยุำ�า
ภาพ Global Brand ต้�งเป้ิาร์ายุได้ Triple 
Growth แตะ 10,000 ล้้านบาท ภายุใน 5 ปีิข้้าง
หนา้ จากธุร์กิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตล้าดต่างปิร์ะเทศ 
ตล้าดในปิร์ะเทศ ออล้โคโค่ แล้ะการ์ทำา M&A 
พร้์อมเดินหน้าออกผลิ้ตภ้ณฑ์์ใหม่ๆ ในช่่วงท่�
เหล้ือข้องปิี มุ่งเน้นสร้์างแบร์นด์ให้แข็้งแกร่์ง
ท้�งในตล้าดเดิมแล้ะตล้าดใหม่ ร์องร้์บความ
ต้องการ์ข้องผ้้บริ์โภค

นางิสาวปิยจิต	รัิกอิริิยะพงิศ์์	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	เซ็ปเป้	จำากัด	
(มหาชน)	หร้ิอิ	SAPPE เปิิดเผยุว่า บริ์ษ้ัทฯ 
ได้วางแผนยุุทธศาสตร์์ โดยุต้�งเป้ิาหมายุร์ายุ
ได้จากการ์ดำาเนินธุร์กิจเติบโต 3 เท่า (Triple 
Growth) หรื์อแตะ 10,000 ล้้านบาท ภายุใน 
5 ปีิข้้างหน้า (2565-2569) จากปีิ 2564 ท่�
ม่ร์ายุได้จากการ์ดำาเนินธุร์กิจ 3,444.16 ล้้าน
บาท ภายุใต้การ์เติบโตจากธุร์กิจ 4 ส่วน ได้แก่

1) สร้์างการ์เติบโตจากตล้าดต่างปิร์ะเทศ 
(International Business) น้บเป็ินส่วนท่�
ม่ความสำาค้ญ แล้ะสร้์างอิมแพคมากท่�สุด
ข้องแผนยุุทธศาสตร์์คร้์�งน่�  โดยุเซ็็ปิเป้ิต้�ง
เป้ิาการ์เติบโตเฉล่้�ยุ 15-20% ผ่านการ์ข้ยุายุ
ช่่องทางการ์จ้ดจำาหน่ายุให้คร์อบคลุ้มมาก
ข้้�น ป้ิพร์มเต็มพื�นท่�ยิุ�งกว่าเดิม ซ้็�งปัิจจุบ้น
ได้ส่งออกจำาหน่ายุใน 98 ปิร์ะเทศท้�วโล้ก ม่
ส้ดส่วนร์ายุได้จากการ์ส่งออกในปีิ 2021 คิด
เป็ิน 65% ข้องร์ายุได้ ส่งผล้ให้ทุกภ้มิภาค
เติบโตอยุ่างก้าวกร์ะโดด แล้ะม่คำาส้�งซื็�อซ็ำ�าเข้้า
มาอยุ่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็ินทว่ปิยุุโร์ปิ ทว่ปิ
เอเซ่็ยุ ตะว้นออกกล้าง แล้ะทว่ปิอเมริ์กา โดยุ
เฉพาะปิร์ะเทศท่�เซ็็ปิเป้ิทำาผล้งานได้ด่เลิ้ศ ได้แก่ 

เกาหล่้ใต้ ฝร้์�งเศส ฟิิลิ้ปิปิินส์ อินโดนเ่ซ่็ยุ แล้ะใน
ทุกภ้มภิาคยุ้งสามาร์ถข้ยุายุการ์กร์ะจายุสนิค้า
ไปิได้อ่กเป็ินจำานวนมาก เห็นได้จากไตร์มาส
แร์ก เซ็็ปิเป้ิเริ์�มข้ยุายุฐานล้้กค้าในทว่ปิยุุโร์ปิ 
เข้้าส่้ช่่องทางหล้้กอยุ่างห้างค้าปิล่้ก(Modern 
Trade) ได้เพิ�มมากข้้�น ด้วยุการ์ทำาตล้าดแบบ 
O2O (Online to Offline Marketing) ส่งผล้
ให้ผลิ้ตภ้ณฑ์์ข้องเซ็็ปิเป้ิ ได้ร้์บการ์ตอบร้์บส้ง 
แล้ะเข้้าถ้งผ้้บริ์โภคในวงกว้าง

2) สร้์างการ์เติบโตจากตล้าดในปิร์ะเทศ 
(Domestic Market) ต้�งเป้ิาการ์เติบโตเฉล้่�ยุ 
10% โดยุแบ่งเป็ิน 2 แบบ คือ ‘Current World’ 
เซ็็ปิเป้ิยุ้งคงเดินหนา้วิจ้ยุแล้ะพ้ฒนาผลิ้ตภ้ณฑ์์
ท่�เป็ินนว้ตกร์ร์มใหม่ๆ ร์วมถ้งข้ยุายุช่่องทาง
จ้ดจำาหนา่ยุให้มศ้่กยุภาพร่์วมก้บพ้นธมติร์ ท้�ง
ร้์านค้าแบบด้�งเดิม (Traditional Trade) ร้์าน
ค้าปิล่้กสม้ยุใหม่ (Modern Trade) พร์้อม
พ้ฒนาแล้ะปิร้์บปิรุ์งผลิ้ตภ้ณฑ์์ท่�มอ่ยุ่้เดิมให้เข้้า
ถ้งกลุ่้มผ้้บริ์โภคมากข้้�น แล้ะ ‘New World’ เร่์ง
สร้์างช่่องทางการ์เติบโตใหม่ๆ โดยุเฉพาะช่่อง
ทางออนไล้น์ ให้เข้้าถ้งกลุ่้มผ้้บริ์โภคในหล้ายุ 
Segment มากข้้�น ด้วยุท่มงานมืออาช่่พ

3.) สร้์างการ์เติบโตจากออล้โคโค่ (All Coco) 
ต้�งเป้ิาหมายุม่ร์ายุได้จาก All Coco จาก 
316 ล้้านบาทเปิ็น 800 ล้้านบาทใน 5 ปีิข้้าง
หน้า ด้วยุการ์ข้ยุายุจุดข้ายุสินค้าท้�วโล้ก All 
Coco จากปัิจจุบ้น 4,500 POS ให้ได้มากกว่า 
20,000 POS นอกจากน่� ยุ้งมแ่ผนเพิ�มผล้ผลิ้ต
จาก Owners' Farms แล้ะเครื์อข่้ายุฟิาร์์มให้
เพ่ยุงพอต่อความต้องการ์ในอนาคต

4.) สร้์างการ์เติบโตจากการ์ M&A เซ็็ปิเป้ิให้
ความสำาค้ญก้บการ์เพิ�ม New Category 
New Channel แล้ะ Innovation เพื�อสร้์าง
การ์เติบโตในทุกมิติร่์วมก้บพ้นธมิตร์ท่�ม่ความ
เช่่�ยุวช่าญ ท้�งในแล้ะต่างปิร์ะเทศ ซ้็�งตอนน่�
อยุ่้ร์ะหว่างการ์ศ้กษัาข้ยุายุกำาล้้งการ์ผลิ้ต 
โดยุอาจเป็ินการ์ล้งทุนสร้์างโร์งงานแห่งใหม่ 
ท้�งน่� ปัิจจุบ้นเซ็็ปิเป้ิม่กำาล้้งการ์ผลิ้ตอยุ่้ท่�ร์าว 
140,000 ต้นต่อปีิ แล้ะคาดว่าจะมค่วามช้่ดเจน
ในเร็์วๆ น่� โดยุจะใช้่เงินล้งทุนไม่ตำ�ากว่า 1,000 
ล้้านบาท

ปิร์ะธานเจ้าหน้าท่�บริ์หาร์ SAPPE กล่้าวเพิ�ม
เติมว่า สำาหร้์บแนวโน้มในช่่วงท่�เหลื้อข้องปีิ 
2565 คาดว่ายุอดข้ายุจะเติบโตอยุ่างต่อเนื�อง 
โดยุเฉพาะในช่่วงไตร์มาส 2-3 เนื�องจากเป็ิน
ฤด้การ์ข้ายุ (Seasonal) อ่กท้�ง ในช่่วงท่�ผ่าน
มาเซ็็ปิเป้ิ ได้วางกล้ยุุทธ์รุ์กสร้์างการ์เติบโต
ในต่างปิร์ะเทศจะมุ่งเน้นท่�การ์สร้์างแบร์นด์ให้
สอดคล้้องก้บการ์แข่้งข้้นในตล้าด แล้ะความ
ต้องการ์ข้องผ้้บริ์โภค ส่งผล้ให้ยุอดข้ายุจาก
ตล้าดตา่งปิร์ะเทศเตบิโตได้อยุ่างแข็้งแกร่์ง คาด
ว่าจะไม่ตำ�ากว่าไตร์มาส 1/65 ท่�ม่อ้ตร์าเติบโต
กว่า 60-70% ข้ณะท่�ตล้าดในปิร์ะเทศ มส้่ญญา
นฟิ้�นต้วต่อเนื�อง โดยุบริ์ษ้ัทฯ เตร่์ยุมทยุอยุ
ออกผลิ้ตภ้ณฑ์์ใหม่ท่�มค่วามหล้ากหล้ายุต้�งแต่
ไตร์มาส 2/65 เป็ินต้นไปิ

ร์วมท้�งเพิ�มการ์กร์ะจายุช่่องทางการ์ข้ายุ แล้ะ
สร้์างความได้เปิร่์ยุบในการ์บริ์หาร์จ้ดการ์เพิ�ม
ปิร์ะสิทธิภาพการ์ผล้ิต เพื�อทำาผล้การ์ดำาเนิน
งานในปีิน่�เติบโต 15-20% ตามเปิา้หมายุท่�จะนำา
แบร์นด์ข้องคนไทยุไปิส่้ Global Brand อยุ่าง
แข็้งแร์งแล้ะยุ้�งยืุนในทุกๆ ทว่ปิท้�วโล้ก
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เคที เมดิคอล้ เซอร์์วิิส 
ต้�งบ.เนโฟร์ วิิช้ั่�น ทำาธุร์กิจหน่วิยุไตเทียุม 

แล้ะบริ์การ์ทางการ์แพทย์ุ

FVC	เผย	บ.ย่อิย

บริิษััท	ฟิิลเตอิร์ิ	วิชั�น	จำากัด	(มหาชน)	FVC เปิิดเผยุว่า บริ์ษ้ัท เคท่ เมดิคอล้ เซ็อร์์วิส 
จำาก้ด (มหาช่น) ซ้็�งเป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุข้องบริ์ษ้ัทฯ ได้จ้ดต้�งบริ์ษ้ัทยุ่อยุแห่งใหม ่เพื�อร์องร้์บการ์เติบโตข้องกลุ่้ม
ธุร์กิจหน่วยุไตเท่ยุม แล้ะบริ์การ์ทาง การ์แพทย์ุ (Hemodialysis Unit and Medical Service)

เมื�อว้นท่� 20 พฤษัภาคม 2565 บริ์ษ้ัทฯได้จ้ดต้�ง บริ์ษ้ัทบริ์ษ้ัท เนโฟิร์ วิช้่�น จำาก้ด ธุร์กิจหน่วยุไตเท่ยุม แล้ะ
บริ์การ์ทางการ์แพทย์ุ ทุนจดทะเบ่ยุน 10,000,000 บาท แบ่งเป็ินหุ้นสาม้ญ จำานวน 100,000 หุ้น ม้ล้ค่าท่�
ตร์าไว้หุ้นล้ะ 100 บาท

โคร์งสร้์างการ์ถือหุ้น 1. บริ์ษ้ัท เคท่ เมดิคอล้ เซ็อร์์วิส จำาก้ด (มหาช่น) 
ถือ 80,000 หุ้น คิดเป็ิน 80.00% 

2. นางสาวกาญจนา พงศ์พ้ฒนะเดช่า 5,000 หุ้น คิดเป็ิน 5.00%

แล้ะ 3.อื�นๆ ถือ 15,000 หุ้น คิดเป็ิน 15.00% ร์วมถือ 100,000 หุ้น คิดเป็ิน 100%
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เดินหน้านำาเงินไอพีโอ-หุ้นก้้ 
ร่์วิมพ้นล้้านลุ้ยุซ้�อหนี� NPLs 

ด้นปีินี�พอร์์ตโตเท่าต้วิ 

KCC

KCC เดินหนา้นำาเงินไอพ่โอ-หุ้นก้้ ร่์วมพ้น
ล้้านลุ้ยุซื็�อหน่� NPLs ด้นปีิน่�พอร์์ตโตเท่า
ต้ว แตะพ้นล้้าน วางเป้ิาปีิ 67 พอร์์ตโตต่อ
เกิน 2.1 พ้นล้้าน ส่วนไตร์มาสแร์กปินี่�ยุ้งคง
โช่ว์ความสามาร์ถในการ์ทำากำาไร์ได้ร์ะด้บ
ส้งต่อเนื�อง อ้ตร์ากำาไร์ข้้�นต้น 87.73% 
ข้ณะท่�อ้ตร์ากำาไร์สุทธิพุ่ง 65.92% แถม
บร์ร์ลุ้ภาร์กิจช่่วยุล้้กหน่�สินเชื่�อธุร์กิจแล้ะ
ท่�อยุ่้อาศ้ยุ ปิล้ดหน่�ปิิดบ้ญช่่กล้้บส่้ร์ะบบ
เศร์ษัฐกิจปิกติเดินหนา้ทำาธุร์กิจได้ต่อเนื�อง

นายทวี	 กุลเลิศ์ปริะเสริิฐ	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 บริิหาริ
สินทรัิพย์	 ไนท	 คลับ	 แคปปิตอิล	
จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	KCC	ผ้้ดำาเนิน
ธุร์กิจจ้ดหาแล้ะบริ์หาร์จ้ดการ์สินทร้์พย์ุ
ด้อยุคุณภาพแล้ะธุร์กิจบริ์หาร์จ้ดการ์
ทร้์พย์ุสินร์อการ์ข้ายุแล้ะการ์ปิร้์บปิรุ์ง
ทร้์พย์ุสินร์อการ์ข้ายุเพื�อจำาหนา่ยุ เปิิดเผยุ
ว่า ภายุหล้้งจากบริ์ษ้ัทได้ร์ะดมเงินทุน ท้�ง
จากตล้าดทุนแล้ะตล้าดเงิน ด้วยุการ์เสนอ
ข้ายุหุ้นให้ก้บปิร์ะช่าช่นเป็ินคร้์�งแร์ก (ไอ
พ่โอ) จำานวน 592 ล้้านบาท แล้ะจากการ์
เสนอข้ายุหุ้นก้้ ม้ล้ค่า 350 ล้้านบาท ทำาให้
มเ่ม็ดเงินเข้้ามาเกือบ 1,000 ล้้านบาท ใช้่
ในการ์จ้ดหา สินทร้์พย์ุด้อยุคุณภาพแล้ะ
ทร้์พย์ุสินร์อการ์ข้ายุเพิ�มข้้�น โดยุปีิน่�ต้�งเป้ิา
จะซื็�อหน่� NPLs จำานวน 800 ล้้านบาท แล้ะ
จะทยุอยุซื็�อหน่� NPLs อยุ่างต่อเนื�อง คาด
ว่าปิล้ายุปีิ 2565 พอร์์ตล้้กหน่�ข้องบริ์ษ้ัท
จะโตทะลุ้เป็ินมากกว่า 1,000 ล้้านบาท 
จากสิ�นไตร์มาสแร์กปีิ 2565 พอร์์ตล้้ก
หน่� NPLs ข้องบริ์ษ้ัทอยุ่้ท่� 527 ล้้านบาท 

หรื์อเพิ�มข้้�นอยุ่างก้าวกร์ะโดดมากกว่า 2 
เท่าต้ว ซ้็�งจะหนนุให้ผล้การ์ดำาเนนิงานข้อง
บริ์ษ้ัทเติบโตตามไปิดว้ยุแล้ะคาดวา่เมื�อสิ�น
ปีิ 2567 พอร์์ตล้้กหน่�ข้องบร์ษ้ิัทจะข้ยุ้บข้้�น
ไปิอยุ่้ในร์ะด้บท่�มากกว่า 2,100 ล้้านบาท

“บริ์ษ้ัทม่แผนช้่ดเจนว่าภายุใน 3 ปีิ พอร์์ต
ล้้กหน่� NPLs ข้องบริ์ษ้ัทจะข้ยุายุต้วเพิ�ม
มากข้้�นแล้ะการ์เข้้าร์ะดมทุนทำาให้ความ
สามาร์ถในการ์เข้้าถ้งแหล้่งเงินทุน เพื�อ
นำามาข้ยุายุธุร์กิจเปิิดกว้างข้้�นแล้ะการ์ท่�
บริ์ษ้ัทม่หน่�สินต่อทุน (D/E) ล้งมาเหลื้อ 
0.58 เท่า จากเดิม 0.63 เท่า ซ้็�งยุ้งห่าง
จากนโยุบายุท่�วางไว้ท่� 2 ต่อ 1 เท่า ทำาให้
ยุ้งมค่วามสามาร์ถก้้เงินมาข้ยุายุพอร์์ตหน่�
ได้อ่กมาก สอดร้์บก้บปิริ์มาณหน่� NPLs ใน
ร์ะบบท่�ยุ้งอยุ่้ในร์ะด้บส้ง โดยุต้วเล้ข้ล่้าสุด
ธนาคาร์แห่งปิร์ะเทศไทยุ (ธปิท.) ร์ะบุว่า
ท้�งร์ะบบม่ NPLs ณ สิ�นไตร์มาสแร์กท่� 5.3 
แสนล้้าน” นายุทว่ กล่้าว

สำาหร้์บภาพร์วมผล้การ์ดำาเนินงานข้อง
บริ์ษ้ัทในงวดไตร์มาส 1 ปีิ 2565 ยุ้งสามาร์ถ
ร้์กษัาความสามาร์ถทำากำาไร์ให้อยุ่้ในร์ะด้บ
ส้ง โดยุบริ์ษ้ัทม่อ้ตร์ากำาไร์ข้้�นต้น 87.73% 
แล้ะม่อ้ตร์ากำาไร์สุทธิ 65.92% หากด้สถิติ
เฉล่้�ยุต่อปีิยุ้อนหล้้ง 4 ไตร์มาสจะพบว่า
บริ์ษ้ัทม่อ้ตร์ากำาไร์ข้้�นต้นท่� 88.35% แล้ะ
ม่อ้ตร์ากำาไร์สุทธิ 39.61%

อยุ่างไร์ก็ตามในไตร์มาส 1 ปีิ 2565 น่� 
บริ์ษ้ัทม่กำาไร์สุทธิ 19.12 ล้้านบาท ล้ด
ล้งเล้็กน้อยุ 5.67% จากงวดเด่ยุวก้น

ข้องปีิก่อนท่�ม่กำาไร์สุทธิ 20.27 ล้้านบาท 
เนื�องจากม่ล้้กหน่�สินเชื่�อธุร์กิจแล้ะล้้กหน่�
สินเชื่�อเพื�อท่�อยุ่้อาศ้ยุสามาร์ถดำาเนินการ์
จ่ายุช่ำาร์ะหน่�แล้ะปิิดบ้ญช่่ได้ ทำาให้กำาไร์จาก
ร์ายุได้ดอกเบ่�ยุร้์บล้ดล้ง แต่ในทางกล้้บ
ก้นการ์ปิิดบ้ญช่่ข้องล้้กหน่�ทำาให้บริ์ษ้ัทร้์บ
ร้้์ร์ายุได้แล้ะกำาไร์จากการ์ร้์บช่ำาร์ะหน่�เพิ�ม
ข้้�นแล้ะส่งผล้ให้บริ์ษ้ัทม่เงินสดร้์บเพิ�มข้้�น 
โดยุสิ�นไตร์มาสแร์กบริ์ษ้ัทม่เงินสดร้์บเข้้า
มา 62.72 ล้้านบาท คิดเป็ินส้ดส่วน 11.15% 
ข้องพอร์์ตล้้กหน่� NPLs แล้ะสินทร้์พย์ุ
ร์อการ์ข้ายุเพิ�มข้้�นเมื�อเท่ยุบก้บไตร์มาส
เด่ยุวก้นข้องปิีก่อนซ้็�งม่เงินสดร้์บ 32.82 
ล้้านบาท คิดเป็ิน 5.45% ข้องพอร์์ตล้้กหน่� 
NPLs แล้ะสินทร้์พย์ุร์อการ์ข้ายุข้องบริ์ษ้ัท

“ถือว่าบร์ร์ลุ้พ้นธกิจข้องบริ์ษ้ัท ท่�ได้เข้้าไปิ
ม่ส่วนร่์วมในการ์ช่่วยุฟ้ิ�นฟ้ิแล้ะนำาล้้กหน่�
ท่�ม่ปัิญหาให้กล้้บเข้้าส่้ร์ะบบเศร์ษัฐกิจ
ตามปิกติได้ภายุหล้้งจากดำาเนินการ์ปิร้์บ
โคร์งสร้์างหน่�ได้ตามแผน ซ้็�งในไตร์มาส
แร์กปีิน่�ม่ล้้กหน่�สินเชื่�อธุร์กิจแล้ะสินเชื่�อท่�
อยุ่้อาศ้ยุหล้ายุร์ายุ” นายุทว่ กล่้าว

ท้�งน่� ณ 31 ม่นาคม 2565 บริ์ษ้ัทม่พอร์์ต
หน่� NPLs คงเหลื้อ 527.40 ล้้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็ินหน่�สินเชื่�อธุร์กิจ หรื์อ Corporate 
Loans 64% ท่�เหลื้อ 36% เป็ินล้้กหน่�สิน
เชื่�อท่�อยุ่้อาศ้ยุ (Housing Loans) โดยุ
ล้้กหน่�สินเชื่�อธุร์กิจเกือบ 80% เป็ินล้้กหน่�
ท่�อยุ่้ในสถานะร์ะหว่างเจร์จาแล้ะปิร้์บปิรุ์ง
โคร์งสร้์างหน่�
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แตะ 1,089 ล้้านบาท กำาไร์เบ็ดเสร็์จร์วิมพุ่งส้งกว่ิา 160% 

จากตล้าดอส้งหาริ์มทร้์พย์ุฟ้�นต้วิแล้ะการ์ปิร้์บโคร์งสร้์าง

การ์ใช้ั่ปิร์ะโยุชั่น์ทร้์พย์ุสิน

NVD	ปล้�มริายได้ไตริมาสแริกโต	47%

NVD เผยุร์ายุได้ร์วมไตร์มาสแร์กปีิ 2565 
เติบโต 47% เป็ิน 1,089 ล้้านบาท จาก
ตล้าดอส้งหาริ์มทร้์พย์ุแนวร์าบฟ้ิ�นต้วต่อ
เนื�อง หนุนยุอด Backlog แล้ะส่วนกำาไร์
เบ็ดเสร็์จร์วมพุ่งส้ง 163% เป็ิน 161 ล้้าน
บาท เปิน็ผล้จากการ์ข้ายุท่�ดินเพื�อการ์ปิร้์บ
โคร์งสร้์างการ์ใช้่ปิร์ะโยุช่น์ข้องสินทร้์พย์ุ

นายศ์ริศั์กดิ�	 สมวัฒนา	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	เนอิวานา	
ไดอิิ	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	‘NVD’	
เปิิดเผยุถ้งผล้การ์ดำาเนินงานในไตร์มาส
แร์ก ปีิ 2565 ว่า บริ์ษ้ัทร้์บร้้์ร์ายุได้ร์วม
ท้�งสิ�น 1,089 ล้้านบาท เพิ�มข้้�น 47% เมื�อ
เท่ยุบก้บช่่วงเวล้าเด่ยุวก้นข้องปิก่ีอน แล้ะ 
31% จากไตร์มาสท่�ผ่านมา ได้ร้์บอานิสงค์
จากยุอด Backlog ท่�แข็้งแกร่์ง ณ สิ�นปีิ 
2564 จากสถานการ์ณ์โควิดท่�คล่้�คล้ายุ
แล้ะการ์ฟ้ิ�นต้วข้องตล้าดอส้งหาริ์มทร้์พย์ุ
แนวร์าบอยุ่างต่อเนื�อง

ท้�งน่�  ร์ายุได้ในไตร์มาสแร์กมาจาก 2 
ส่วนงาน คือ 1) ร์ายุได้จากการ์ข้ายุ
อส้งหาริ์มทร้์พย์ุ 1,021 ล้้านบาท เพิ�มข้้�น 
47% จากไตร์มาสเด่ยุวก้นข้องปีิก่อน แล้ะ 
2) ร์ายุได้จากส้ญญาก่อสร้์าง 68 ล้้านบาท 
เพิ�มข้้�น 47% จากไตร์มาสเด่ยุวก้นข้องปีิ
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากส้ญญาก่อสร้์างก้บ
ล้้กค้าผ้้พ้ฒนาอส้งหาร์ายุอื�น

“ไตร์มาส 1/2565 เปิ็นไตร์มาสท่�เนอวา
นาม่ร์ายุได้ส้งเป็ินอ้นด้บสาม เมื�อเท่ยุบ
ก้บไตร์มาสอื�นท่�ผ่านมา เร์าโอนกร์ร์มสิทธิ�
ท่�ดินจำานวน 23 ไร่์ บริ์เวณด้านใต้ข้อง
ถนนกรุ์งเทพกร่์ฑ์าต้ดใหม่ โดยุกร์ะแส
เงินสดจากการ์ข้ายุท่� ดินคร้์�งน่�  จะนำา
ไปิซื็�อท่�ดินใหม่เพื�อพ้ฒนาโคร์งการ์ให้
เหมาะสมก้บสภาวะเศร์ษัฐกิจในปัิจจุบ้น
มากกว่า ไม่เพ่ยุงแค่ช่่วยุเพิ�มโอกาสใน
การ์สร้์าง Backlog ใหม่ แต่ยุ้งช่่วยุให้เนอ
วานา นำาเสนอทางเล้ือกแล้ะร้์ปิแบบท่�อยุ่้
อาศ้ยุให้ผ้้บริ์โภค ในทำาเล้ศ้กยุภาพส้งยุ่าน
กรุ์งเทพกร่์ฑ์าได้อยุ่างคร์บคร้์น” นายุศร์
ศ้กดิ� กล่้าว

ในไตร์มาส 1/2565 เนอวานา ร์ายุงาน
กำาไร์เบ็ดเสร็์จร์วมจำานวน 161 ล้้านบาท 
เพิ�มข้้�น 163% จาก 61 ล้้านบาท ในไตร์มาส 
1/2564 แล้ะล้ดล้งจาก 500 ล้้านบาท 
ในไตร์มาส 4/2564 เปิ็นผล้จากการ์ 
ข้ายุท่�ดิน แล้ะการ์ปิร้์บโคร์งสร์้างการ์ใช้่
ปิร์ะโยุช่น์ข้องสินทร้์พย์ุ ตามท่�กล่้าวมา
ข้้างต้น

นายุศร์ศ้กดิ� กล่้าวเพิ�มเติมว่า “เนอวานา 
ยุ้งคงร์ะม้ดร์ะว้งในการ์ทำาธุร์กิจ ถ้งแม้
ตล้าดอส้งหาแนวร์าบจะเริ์�มฟ้ิ�นต้วอยุ่าง
เห็นได้ช้่ด แต่ยุ้งมปั่ิจจ้ยุล้บจากร์าคานำ�ามน้
ท่�พุ่งส้งข้้�นแล้ะผล้กร์ะทบข้องสงคร์าม

ร้์สเซ่็ยุ-ยุ้เคร์น เร์าจะห้นมาให้ความสำาค้ญ
ก้บการ์ปัิ�นแบร์นด์ท่�ม่อยุ่้พร้์อมท้�งเปิิด
ต้วแบร์นด์ใหม่ เพื�อให้คร์อบคลุ้มความ
ต้องการ์ข้องล้้กค้าแล้ะตล้าดทุกเซ็กเมนต์”

โดยุในปีิ 2565 เนอวานา ม่แผนท่�จะเปิิด
ต้วโคร์งการ์ท่�อยุ่้อาศ้ยุใหม่จำานวน 7 
โคร์งการ์ ม้ล้ค่าร์วมท้�งสิ�น 11,000 ล้้าน
บาท ในหล้ายุทำาเล้ข้องกรุ์งเทพได้แก่ 
กรุ์งเทพกร่์ฑ์า บางนา เอกมยุ้-ร์ามอินทร์า 
แล้ะร้์ตนาธิเบศร์์พร้์อมท้�งข้ยุายุโคร์งการ์ 
Nirvana ELEMENT บางนา ซ้็�งเป็ิน
โคร์งการ์บ้านเด่�ยุวข้องบริ์ษ้ัทท่�ข้ายุด่ท่�สุด
โคร์งการ์หน้�งในยุ่านบางนาอ่กด้วยุ

นอกจากน่� บริ์ษ้ัทยุ้งม่แผนซื็�อท่�ดินแปิล้ง
ใหม่เพื�อพ้ฒนาโคร์งการ์ทาวน์โฮมร์ะด้บ
บน (High-end Townhome) เพื�อ
มาร์องร้์บโคร์งการ์ Nirvana DEFINE 
ศร่์นคริ์นทร์์-พร์ะร์าม 9 ท่�คาดว่าจะปิิด
โคร์งการ์ได้ภายุใน 2-3 ไตร์มาสข้้างหน้า 
เนอวานา ยุ้งคงมุ่งม้�นเดินหน้าอยุ่างต่อ
เนื�องในการ์บริ์หาร์สินทร้์พย์ุพร้์อมๆไปิ
ก้บการ์เฟ้ินหาท่�ดินศ้กยุภาพส้ง เพื�อสร้์าง
ม้ล้ค่าส้งสุดให้แก่บริ์ษ้ัท เพื�อการ์พ้ฒนา
ให้เกิดการ์เติบโตข้องร์ายุได้แล้ะผล้กำาไร์
อยุ่างต่อเนื�อง
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เต็มร้์ปิแบบ-คว้ิาทีม XERXIA 
เข้้าส้งก้ดปัิกหมุดปีิ 68 

ข้้�นแท่นสโมสร์ TOP20 ข้องโล้ก

OTO	รุิกกีฬา	eSports

OTO เปิิดเกมเชิ่งรุ์กคว้า XERXIA Valorant 
เข้้าส้งก้ดบริ์ษ้ัท ฟิิจิตอล้ สเปิซ็ ด่เวล้ล้อปิเม้น
ท์ หรื์อ PSD ซ้็�งก่อนหน้าน่�ม่ท่ม PSG ROV ใน
ส้งก้ดอยุ่้แล้้ว พร้์อมพ้ฒนาท่มในเกมอื�นๆ อาทิ 
PUBG แล้ะ Free Fire เป็ินต้น เพื�อเตร่์ยุมด้น
สโมสร์ XERXIA ข้้�นส่้ร์ะด้บ Top 20 โล้ก ต้�งเป้ิา
ม้ล้ค่าสโมสร์ในอนาคตไม่ตำ�ากว่า 200 ล้้านเห
ร่์ยุญฯ ภายุในปีิ 2568 ด้านซ่็อ่โอ “คณาวุฒิ 
วร์ร์ทนธ่ร้์ช่” ม้�นใจธุร์กิจอ่สปิอร์์ตมาแน่! เชื่�อ
หนุนฐานร์ายุได้เติบโต สร้์าง New S Curve 
ผล้้กด้นผล้งานโตแกร่์ง

นายคณาวุฒิ	 วริริทนธีรัิช	 ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริและปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 วันทูวัน	
คอินแทคส์	จำากัด	 (มหาชน)	 (OTO)	
เปิิดเผยุว่า บริ์ษ้ัท ฟิิจิตอล้ สเปิซ็ ด่เวล้ล้อปิ
เม้นท์ จำาก้ด หรื์อ (PSD) ปิร์ะกอบธุร์กิจเกม
แล้ะอ่สปิอร์์ต ผ่าน Platform ซ้็�งม่บริ์ษ้ัท อิน
โน ฮ้บ จำาก้ด ท่�เป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุข้องบริ์ษ้ัทถือ
หุ้นอยุ่้ 49% ได้เข้้าทำาส้ญญาซื็�อท่ม XERXIA 
ซ้็�งเป็ินท่มอ่สปิอร์์ตส้ญช่าติไทยุชื่�อด้งในวงการ์ 
Valorant เกมออนไล้น์ชื่�อด้งท่�ม่ผ้้เล่้นจำานวน
มากท้�วโล้ก เนื�องจากเล็้งเห็นถ้งศ้กยุภาพการ์
เติบโต พร้์อมวางแผนพ้ฒนาข้้�นเป็ินท่มช้่�นนำา
ร์ะด้บโล้ก

ปัิจจุบ้นท่ม XERXIA ถือเป็ินท่มอ่สปิอร์์ตท่�
ปิร์ะสบความสำาเร์จ็อยุ่างมากในเกมส์ Valorant 
โดยุได้ร้์บร์างว้ล้มากมายุ อาทิเช่่น แช่มป์ิ
ร์ะด้บ Comminity ในร์ายุการ์ FPSThailand 
Tournament , อ้นด้บ 1 ร์ายุการ์ร์ะด้บภ้มิภาค 
VALORANT Champion Tour : Thailand 

Stage 1 Challengers หรื์อเร่์ยุกได้ว่า แมตช์่
ชิ่งแช่มป์ิปิร์ะเทศไทยุ พร์้อมได้ร้์บต้�วในการ์
เข้้าไปิส่้ร์อบ APAC ในเดือนม่นาคมท่�ผ่าน
มา โดยุในร์อบ Asia Pacific คว้าร์องแช่มป์ิ 
APAC พร้์อมเป็ินต้วแทนจาก Asia Pacific ไปิ
แข่้งข้้นต่อใน VALORANT Champions Tour 
: Master 1 ท่�ปิร์ะเทศไอซ์็แล้นด์ ซ้็�งเป็ินการ์
แข่้งข้้นร์ะด้บโล้ก แล้ะสามาร์ถควา้อ้นด้บ 9-10 
ร่์วมข้องท้วร์์นาเมนต์ร์ะด้บโล้กในคร้์�งน่�

“บริ์ษ้ัทฯ เล็้งเห็นศ้กยุภาพข้องท่ม XERXIA ม่
ท้�งความสามาร์ถแล้ะแนวโน้มการ์เติบโตได้อ่ก
มากในอนาคต ปิร์ะกอบก้บ VALORANT เป็ิน
เกมส์ท่�ค่อนข้้างม่ชื่�อเส่ยุงเปิิดให้เล่้นท้�วโล้ก 
โดยุเป็ินเกมส์ยิุงเชิ่งกล้ยุุทธ์ท่มล้ะ 5 คนเน้น
ต้วล้ะคร์ท่�ม่เบื�องหล้้งเป็ินสถานท่�ต่าง ๆ จาก
ท้�วโล้ก เน้นการ์ใช้่ไหวพริ์บ การ์เล่้นท่�เหนือช้่�น 
สกิล้ทางยุุทธวิธ่ การ์ยุิงท่�เฉ่ยุบคม แล้ะความ
เข้้าข้าข้องท่มเวิร์์ค ซ้็�งเร์าเชื่�อม้�นอยุ่างยิุ�งว่า 
ท่ม XERXIA มคุ่ณสมบ้ติคร์บถ้วน การ้์นต่จาก
ร์างว้ล้ท่�ผ่านมา แล้ะมค่วามพร้์อมส่้การ์พ้ฒนา
ท่มในเกมอื�นๆ อาทิเช่่น PUBG หรื์อ Free Fire 
เป็ินต้น ซ้็�งม้�นใจว่า XERXIA จะเป็ินอ่กปัิจจ้ยุ
สำาค้ญท่�ช่่วยุผล้้กด้นให้ PSD ก้าวข้้�นส่้การ์เป็ิน
สโมสร์ก่ฬาอ่สปิอร์์ตช้่�นนำาร์ะด้บโล้กอ่กด้วยุ”

อน้�ง XERXIA เริ์�มก่อต้�งท่มเมื�อเดือนตุล้าคมปีิ 
2564 โดยุสร์า้งท่มสำาหร้์บ PUBG เปิน็เกมแร์ก 
โดยุเป็ินท่�ร้้์จ้กในวงการ์ PUBG ได้ด้งผ้้เล่้นร์ะด้บ
ท็อปิข้องปิร์ะเทศไทยุ โดยุเฉพาะ HoN_BoYa ท่�
ในปัิจจุบ้นร้์บหนา้ท่�ในการ์เป็ินโค้ช่หล้้กให้ก้บท่ม 
แล้ะในช่่วงกล้างเดือนมกร์าคมมก่าร์เติบโต แล้ะ
มชื่่�อเส่ยุงอยุา่งก้าวกร์ะโดดดว้ยุการ์ทำาท่มเกม 

VALORANT แล้ะด้งผ้้เล่้นจากท่ม X10 Crit ท่�
เพิ�งคว้าอ้นด้บ 5 ร่์วมข้องโล้กเข้้ามายุกเซ็็ต 
พร้์อมเสริ์มเด็กสายุเลื้อดใหมใ่นว้ยุ 17 ปีิ อยุ่าง 
Surf เข้้ามาร่์วมท่ม โดยุหล้้งจากเปิิดต้วได้ 15 
ว้น ท่ม XERXIA VALORANT ก็ได้คว้าแช่มป์ิ
ร์ะด้บ Comminity ในร์ายุการ์ FPSThailand 
Tournament ถือว่าเป็ินการ์ปิร์ะเดิมคว้าแช่มป์ิ
แร์กให้ก้บท่มในร์ะยุะเวล้าอ้นส้�น

ปิร์ะธานกร์ร์มการ์บริ์หาร์แล้ะปิร์ะธานเจ้าหน้าท่�
บริ์หาร์ OTO กล่้าวอ่กว่า PSD เริ์�มวางแผน
กล้ยุุทธ์การ์สร้์างท่มอ่สปิอร์์ตไมต่ำ�ากว่า 5 เกม
ภายุในปีิน่� แล้ะเดินหน้าสร้์างท่มอ่สปิอร์์ตไม่ตำ�า
กว่า 7 เกมภายุในปีิ 2566 เพื�อก้าวส่้เป้ิาหมายุ
การ์เป็ินสโมสร์ก่ฬาอ่สปิอร์์ตร์ะด้บ Top 20 
ข้องโล้กแล้ะมม่ล้้ค่าการ์ตล้าดข้องสโมสร์ไมต่ำ�า
กว่า 200 ล้้านเหร่์ยุญสหร้์ฐ ภายุในปีิ 2568

"บริ์ษ้ัทฯ เดินหน้าส่้ Tech Company พร้์อม
ลุ้ยุก่ฬาอ่สปิอร์์ตอยุ่างเต็มร้์ปิแบบ แล้ะม้�นใจ
ว่าการ์ดำาเนนิงานในคร้์�งน่�จะเป็ินการ์ข้ยุายุฐาน
ร์ายุได้ในอนาคตท้�งในร์ะด้บปิร์ะเทศแล้ะร์ะด้บ
สากล้เช่่นเด่ยุวก้บสโมสร์ช้่�นนำาร์ะด้บโล้กอื�นๆ 
ท่�ม่ชื่�อเส่ยุงแล้ะม่ม้ล้ค่าการ์ตล้าดข้องสโมสร์
ไม่ตำ�ากว่า 200-500 ล้้านเหร่์ยุญสหร้์ฐ ซ้็�งจะ
เป็ินการ์สร้์างการ์เติบโตอยุ่างก้าวกร์ะโดดแล้ะ
เป็ิน New S Curve สน้บสนุนผล้งานข้องบ
ริ์ษ้ัทฯ ให้สามาร์ถเติบโตอยุ่างแข็้งแกร่์งแล้ะ
ม้�นคง พร้์อมสร้์างผล้ตอบแทนท่�ด่ต่อผ้้ถือหุ้น
ในร์ะยุะยุาว" นายุคณาวุฒิ กล่้าว
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ม้�นใจปีินี� ทำายุอดข้ายุ (พรี์เซล้) 1.1 หม้�นล้บ. 

แล้ะยุอดร้์บร้้์ร์ายุได้ 7.25 พ้นล้บ. ตามเป้ิา

BRI

BRI ต้อนร้์บผ้้บริ์หาร์จาก 8 ธนาคาร์
พ้นธมิตร์ แนะนำาคณะผ้้บริ์หาร์แล้ะ
โคร์งสร้์างองค์กร์ใหม่แบ่งธุร์กิจเป็ิน 7 
Business Unit เพื�อเสริ์มความแข็้งแกร่์ง 
ช้่แผนยุุทธศาสตร์์ “Growth Together 
เติบโตต่อเนื�องไปิด้วยุก้น” เผยุแผนคร้์�ง
ปีิหล้้งเตร่์ยุมเปิิด 10 โคร์งการ์ใหม ่มล้้ค่า
โคร์งการ์ร์วม 10,700 ล้้านบาท ด้นยุอด
ข้ายุแล้ะร์ายุได้ท้�งปีิตามเป้ิาหมายุ

นางิศุ์ภลักษัณ์	 จันทร์ิพิทักษ์ั	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	
บริิทาเนีย	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	
BRI เปิิดเผยุว่า เมื�อเร็์วๆ น่� บริ์ษ้ัทฯ ได้
ต้อนร้์บผ้้บริ์หาร์จาก 8 ธนาคาร์พ้นธมติร์ 
ได้แก่ ธนาคาร์อาคาร์สงเคร์าะห์ ธนาคาร์
กสิกร์ไทยุ ธนาคาร์ไทยุพาณชิ่ย์ุ ธนาคาร์
กรุ์งเทพ ธนาคาร์กรุ์งศร่์อยุุธยุา ธนาคาร์
กรุ์งไทยุ ธนาคาร์ทหาร์ไทยุธนช่าต แล้ะ
ธนาคาร์แล้นด์ แอนด์ เฮาส์ เข้้าเยุ่�ยุมช่ม
โคร์งการ์แกร์นด์ บริ์ทาเน่ยุ วงแหวน-
ร์ามอินทร์า เพื�อแนะนำาคณะผ้้บริ์หาร์ 
โคร์งสร้์างองค์กร์ใหม่ แล้ะแผนการ์
ดำาเนนิธุร์กิจในคร้์�งปีิหล้้ง ตล้อดจนแล้ก
เปิล่้�ยุนมุมมองทางเศร์ษัฐกิจเพื�อนำามา
ปิร้์บใช้่ในการ์ดำาเนินงาน

ท้�งน่� บริ์ษ้ัทฯ ได้ปิร้์บโคร์งสร้์างองค์กร์
เพื�อเสริ์มความแข็้งแกร่์งในการ์ดำาเนิน
ธุร์กิจ โดยุม่ Co - Chief Executive 

(Co-CEO) 2 ท่าน แล้ะแบ่งโคร์งสร้์าง
ธุร์กิจเป็ิน 7 Business Unit (BU) 
ภายุใต้การ์ด้แล้ข้องผ้้บริ์หาร์ (Chief 
Business Unit) แต่ล้ะ BU เพื�อร่์วมก้นข้้บ
เคลื้�อนองค์กร์ภายุใต้แผนยุุทธศาสตร์์ 
“BRITANIA GROWTH TOGETHER 
เติบโตต่อเนื�องไปิด้วยุก้น”

สำาหร้์บปีิ 2565 บริ์ษ้ัทฯ วางแผน
เปิิดโคร์งการ์ใหม่ 12 โคร์งการ์ ใน 
7 จ้งหว้ด ได้แก่ กรุ์งเทพฯ นนทบุร่์ 
พร์ะนคร์ศร่์อยุุธยุา ช่ล้บุร่์ ร์ะยุอง 
อุดร์ธาน่แล้ะข้อนแก่น ม้ล้ค่าโคร์งการ์
ร์วม 13,400 ล้้านบาท โดยุในช่่วงคร้์�งปีิ
แร์ก เปิิดแล้้ว 2 โคร์งการ์ มล้้ค่าโคร์งการ์ 
2,700 ล้้านบาท แล้ะช่่วงคร้์�งปีิหล้้งจะ
เปิิดต้วอ่ก 10 โคร์งการ์ ม้ล้ค่าโคร์งการ์
ร์วม 10,700 ล้้านบาท ภายุใต้แบร์นด์บริ์
ทาเน่ยุแล้ะแกร์นด์บริ์ทาเน่ยุ

กล้ยุุทธ์หล้้กจะมุ่งเน้นการ์ข้ยุายุทำาเล้
พ้ฒนาโคร์งการ์ท่�อยุ่้อาศ้ยุแนวร์าบ
ในจ้งหว้ดท่�ม่ ศ้กยุภาพ ท้�งจ้งหว้ด
ปิริ์มณฑ์ล้ ภาคกล้าง ภาคตะว้นออก
เฉ่ยุงเหนือ แล้ะภาคตะว้นออกท่�จะได้
ปิร์ะโยุช่น์จากการ์พ้ฒนาโคร์งการ์เข้ต
พ้ฒนาพิเศษัภาคตะว้นออก (EEC) ซ้็�ง
จะทำาให้เกิดการ์ล้งทุนในอุตสาหกร์ร์ม
ต่างๆ แล้ะความต้องการ์ท่�อยุ่้อาศ้ยุเพื�อ
ร์องร้์บแหล้่งงาน ตล้อดจนความร่์วม

มอืก้บพ้นธมิตร์เพื�อข้ยุายุธุร์กิจ ท้�งการ์
ร่์วมทุนพ้ฒนาโคร์งการ์ เช่่น การ์ร์ว่มทุน
ก้บบร์ษ้ิัท โนมร้์ะ เร่์ยุล้เอสเตท ด่เวล้ล้อ็ปิ
เมนท์ จำาก้ด จากปิร์ะเทศญ่�ปุิ�น พ้ฒนา
โคร์งการ์บริ์ทาเน่ยุ โฮม บางนา กม.17 
แล้ะบริ์ทาเนยุ่ ทาวน ์บางนา กม.17 มล้้ค่า
โคร์งการ์ร์วม 2,600 ล้้านบาท เป็ินต้น 
ความร่์วมมือยุกร์ะด้บโคร์งการ์แล้ะการ์
ให้บริ์การ์แก่ล้้กบ้าน เช่่น การ์ติดต้�งแผง
โซ็ล้าร์์เซ็ล้ล์้เพื�อผลิ้ตไฟิฟ้ิาจากพล้้งงาน
แสงอาทติย์ุ สถานช่่าร์์จร์ถยุนต์พล้้งงาน
ไฟิฟ้ิา ร์ะบบสมาร์์ทวิล้เล้จ การ์ให้บริ์การ์
ด้านสุข้ภาพแก่ล้้กบ้าน เป็ินต้น พร้์อม
ท้�งให้พน้กงานแล้ะผ้้ท่�เก่�ยุวข้้องในร์ะบบ
ซ้็พพล้ายุเช่นได้ร่์วมเติบโตไปิด้วยุก้น

“จากแผนธุร์กิจท่�วางไว้เร์าม้�นใจจะ
สามาร์ถทำายุอดข้ายุ (พร่์เซ็ล้) ในปีิน่� 
11,000 ล้้านบาท แล้ะยุอดร้์บร้้์ร์ายุได้ 
7,250 ล้้านบาทตามเป้ิาหมายุ หล้้งจาก
ภาพร์วมธุร์กิจอส้งหาฯ ม่แนวโน้มฟ้ิ�น
ต้วจากสถานการ์ณ์ COVID-19 ท่�เริ์�ม
คล่้�คล้ายุ การ์ผ่อนคล้ายุมาตร์การ์ล็้อก
ดาวนแ์ล้ะเปิิดปิร์ะเทศส่งผล้ด่ต่อการ์กร์ะ
ตุ้นเศร์ษัฐกิจแล้ะความเชื่�อม้�นภาคธุร์กิจ 
โดยุในช่่วงไตร์มาส 1/2565 สามาร์ถทำา
นิวไฮ ม่ยุอดข้ายุ 2,378 ล้้านบาท แล้ะ
ยุอดร้์บร้้์ร์ายุได้ 1,483 ล้้านบาท ร์วมถ้ง
กำาไร์สุทธิ 353 ล้้านบาท” นางศุภล้้กษัณ์ 
กล่้าว
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ปิตท. พร้์อมออกแล้ะเสนอข้ายุหุ้นก้้อายุุ 7 ปีิ สำาหร้์บผ้้ล้งทุน
ปิร์ะช่าช่นท้�วไปิ อ้ตร์าดอกเบ่�ยุ 3.25% ต่อปีิ กำาหนดจ่ายุ
ดอกเบ่�ยุทุก 6 เดือน ด้วยุอ้นด้บความน่าเชื่�อถือท่�ร์ะด้บ AAA 
(tha) จากบริ์ษ้ัท ฟิิทช์่ เร์ทติ�งส์ (ปิร์ะเทศไทยุ) จำาก้ด ซ้็�ง
เป็ินร์ะด้บส้งท่�สุดสำาหร้์บตร์าสาร์หน่�ท่�ออกในปิร์ะเทศไทยุ 
สามาร์ถจองซื็�อหุ้นก้้ได้ในร์ะหว่างว้นท่� 24-26 พฤษัภาคม 
2565 โดยุกำาหนดจองซื็�อข้้�นตำ�า 100,000 บาท ทว่ค้ณคร้์�ง
ล้ะ 100,000 บาท ไม่จำาก้ดม้ล้ค่าการ์จองซื็�อ (ยุกเว้นยุอด
จองซื็�อเต็มตามวงเงินท่�บริ์ษ้ัทต้องการ์ออก) ผ่านสถาบ้น
การ์เงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร์กรุ์งเทพ ธนาคาร์กรุ์งไทยุ 
ธนาคาร์กรุ์งศร่์อยุุธยุา ธนาคาร์กสิกร์ไทยุ แล้ะธนาคาร์ไทยุ
พาณิช่ย์ุ ผ่านท้�งช่่องทางสาข้าข้องธนาคาร์แล้ะช่่องทาง
ออนไล้น์

วันนี�	(23	พฤษัภาคม	2565)	
-	นางิสาวพริริณนลิน	มหาวงิศ์์ธิกุล	ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริการิเงิิน	บริิษััท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน) เปิิดเผยุว่า 
ปิตท. ข้อข้อบคุณนก้ล้งทุนผ้้ถือหุ้นก้้เดิม ท่�ได้ให้ความสนใจ
จองซื็�อหุ้นก้้ร์อบใหม่ข้อง ปิตท. เมื�อว้นท่� 19-20 พฤษัภาคม 
2565 ท่�ผ่านมา ซ้็�งสะท้อนความเชื่�อม้�นในวิส้ยุท้ศน์ การ์
ดำาเนินธุร์กิจ แล้ะการ์ยุ้ดม้�นในหล้้กการ์กำาก้บด้แล้กิจการ์ท่�
ด่ข้อง ปิตท. ท่�ได้ร้์บความไว้วางใจจากนก้ล้งทุนเสมอมา

“สำาหร้์บน้กล้งทุนปิร์ะช่าช่นท้�วไปิ ปิตท. ม่ความพร้์อมเปิิด
จองซื็�อหุ้นก้้ ปิตท. อายุุ 7 ปีิ อ้ตร์าดอกเบ่�ยุ 3.25% ต่อปีิ 
กำาหนดจ่ายุดอกเบ่�ยุทุก 6 เดือน แล้ะได้ร้์บการ์จ้ดอ้นด้บ
ความน่าเชื่�อถือท่�ร์ะด้บ AAA (tha) จาก ฟิิทช์่ เร์ทติ�งส์ เปิิด
ให้จองซื็�อได้ในร์ะหว่างว้นท่� 24-26 พฤษัภาคม 2565 ผ่าน
สถาบ้นการ์เงิน 5 แห่ง ท้�งช่่องทางสาข้าข้องธนาคาร์แล้ะ
ช่่องทางออนไล้น์ โดยุ ปิตท. เชื่�อม้�นว่าจะได้ร้์บการ์ตอบร้์บ

ท่�ด่จากผ้้ล้งทุนปิร์ะช่าช่นท้�วไปิ ท่�ต้องการ์ล้งทุนในตร์าสาร์ท่�
ออกแล้ะเสนอข้ายุโดยุบริ์ษ้ัทท่�มค่วามม้�นคง แล้ะมศ้่กยุภาพ
ในการ์เติบโตอยุ่างต่อเนื�อง โดยุได้ร้์บผล้ตอบแทนท่�เหมาะสม
อ่กด้วยุ” นางสาวพร์ร์ณนลิ้นกล่้าว

สำาหร้์บผ้้ล้งทุนปิร์ะช่าช่นท้�วไปิท่�สนใจจองซื็�อหุ้นก้้ บริ์ษ้ัท 
ปิตท. จำาก้ด (มหาช่น) ม่กำาหนดจองซื็�อข้้�นตำ�าท่� 100,000 
บาท แล้ะทว่ค้ณคร้์�งล้ะ 100,000 บาท โดยุไม่จำาก้ดม้ล้ค่า
การ์จองซื็�อข้องน้กล้งทุนแต่ล้ะร์ายุ (ยุกเว้นยุอดจองซื็�อ
เต็มตามวงเงินท่�บริ์ษ้ัทต้องการ์ออก) สามาร์ถติดตามร์ายุ
ล้ะเอ่ยุดจากหน้งสือช่่�ช่วนการ์เสนอข้ายุได้ท่� www.sec.
or.th หรื์อสอบถามข้้อมล้้ผ่านสถาบ้นการ์เงินท่�เป็ินผ้้จ้ดการ์
การ์จ้ดจำาหน่ายุหุ้นก้้ ด้งน่�

ธนาคาริกรุิงิเทพ	จำากัด	(มหาชน) (ยุกเว้นสาข้าไมโคร์) 
โทร์. 1333
ธนาคาริกรุิงิไทย	จำากัด	(มหาชน) โทร์. 02-111-1111
ธนาคาริกรุิงิศ์รีิอิยุธยา	จำากัด	(มหาชน) โทร์. 1572
ธนาคาริกสิกริไทย	จำากัด	(มหาชน)	
โทร์. 02-888-8888 ต่อ 819
ธนาคาริไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน) โทร์. 02-777-6784

PTT		พร้ิอิมเสนอิข่ายหุ้นกู้	อิายุ	7	ปี	
อัิตริาดอิกเบี�ย	3.25%	ต่อิปี	แก่ผู้ลงิทุนปริะชาชนทั�วไป	
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ทริ์สเร์ทติ�งเพิ�มอ้นด้บเคร์ดิตองค์กร์ข้อง 
บริ์ษ้ัท ศร่์ตร้์งโกล้ฟิส์ (ปิร์ะเทศไทยุ) จำาก้ด 
(มหาช่น) เป็ินร์ะด้บ A จากร์ะด้บ A- ด้วยุ
แนวโน้มอ้นด้บเคร์ดิต Stable หรื์อ คงท่� 
ท้�งน่� การ์เพิ�มอ้นด้บเคร์ดิตด้งกล่้าวเป็ินไปิ
ตามการ์เพิ�มอ้นด้บเคร์ดิตข้องบริ์ษ้ัทแม่
คือ บริ์ษ้ัท ศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์ จำาก้ด 
(มหาช่น) (ได้ร้์บการ์จ้ดอ้นด้บเคร์ดิต A/
Stable จากทร์สิเร์ทติ�ง) ซ้็�งบริ์ษ้ัทมส่ถานะ
เป็ินบริ์ษ้ัทล้้กหล้้ก (Core Subsidiary) 
ข้องบริ์ษ้ัทด้งกล่้าว

ในการ์น่� ทริ์สเร์ทติ�งยุ้งคงปิร์ะเมินอ้นด้บ
เคร์ดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit 
Profile) ข้องบริ์ษ้ัทให้อยุ่้ท่�ร์ะด้บ a ซ้็�ง
สะท้อนถ้งผล้การ์ดำาเนินงานทางการ์เงิน
ท่�แข็้งแกร่์งข้องบริ์ษ้ัทในปีิ 2564 โดยุ
สอดคล้้องก้บปิร์ะมาณการ์ข้องทริ์สเร์ทติ�ง 
นอกจากน่� อ้นด้บเคร์ดิตเฉพาะด้งกล่้าวยุ้ง
สะท้อนถ้งสถานะข้องบริ์ษ้ัทท่�เป็ินหน้�งใน
ผ้้นำาในการ์ผลิ้ตถุงมือยุางข้องโล้กซ้็�งมฐ่าน
ล้้กค้าท่�กร์ะจายุต้วอยุ่้ในหล้ายุภ้มิภาคแล้ะ
สถานะทางการ์เงินท่�แข็้งแกร่์งข้องบริ์ษ้ัท
อ่กด้วยุ อยุ่างไร์ก็ตาม ความแข็้งแกร่์งด้ง
กล่้าวก็ถ้กล้ดทอนบางส่วนจากล้้กษัณะ
ความเป็ินวงจร์ข้้�นล้งแล้ะผ้นผวนข้องร์าคา
ต้นทุนว้ตถุดิบ ร์วมท้�งร์าคาข้ายุเฉล่้�ยุข้อง
ผลิ้ตภ้ณฑ์์ถุงมือยุางแล้ะอ้ตร์าแล้กเปิล่้�ยุน
เงินตร์าต่างปิร์ะเทศท่�ม่ความแปิร์ปิร์วน 
แล้ะการ์แข่้งข้้นท่�รุ์นแร์งร์ะหว่างผ้้ปิร์ะกอบ
การ์ร์ายุใหญ่ในอุตสาหกร์ร์ม

ปริะเด็นสำาคัญที�กำาหนดอัินดับเคริดิต

ม่สถานะเป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุหล้้กข้องบริ์ษ้ัท
ศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์

ทริ์สเร์ทติ�งมองว่าบริ์ษ้ัทม่ฐานะเป็ิน
บริ์ษ้ัทยุ่อยุหล้้กข้องบริ์ษ้ัทศร่์ตร้์งแอโก
ร์อินด้สทร่์ซ้็�งหมายุความว่าอ้นด้บเคร์ดิต
ข้องบริ์ษ้ัทน้�นอยุ่้ในร์ะด้บเท่าก้บอ้นด้บ
เคร์ดิตข้องบริ์ษ้ัทแม่ตาม เกณฑ์์การ์จ้ด
อ้นด้บเคร์ดิตกลุ่้มธุร์กิจ (Group Rating 
Methodology) ข้องทร์ิสเร์ทติ�ง ท้�งน่� 
สถานะในการ์เป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุหล้้กสะท้อน
ถ้งความส้มพ้นธ์ท่�แข็้งแกร่์งข้องบริ์ษ้ัทท้�ง
สองในฐานะบร์ิษ้ัทแม่แล้ะบริ์ษ้ัทล้้ก โดยุ
บริ์ษ้ัทศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์ยุ้งคงเป็ิน
ผ้้ถือหุ้นใหญ่ข้องบริ์ษ้ัทในส้ดส่วน 56.1% 
นอกจากน่� คณะผ้้บริ์หาร์ร์ะด้บส้งข้อง
บริ์ษ้ัทแมยุ้่งมอิ่ทธิพล้คร์อบงำากล้ยุุทธ์ทาง
ธุร์กิจแล้ะนโยุบายุทางการ์เงินข้องบริ์ษ้ัท
อ่กด้วยุ ในข้ณะเด่ยุวก้น ความสำาค้ญข้อง
บริ์ษ้ัทท่�ม่ต่อบริ์ษ้ัทแม่ยุ้งม่ปัิจจ้ยุสนบ้สนุน
จากการ์ท่�บริ์ษ้ัทสามาร์ถสร้์างกำาไร์ก่อน
ดอกเบ่�ยุจ่ายุ ภาษ่ั ค่าเสื�อมร์าคาแล้ะค่าต้ด
จำาหน่ายุคิดเป็ินส้ดส่วนถ้ง 84% ข้องกำาไร์
ก่อนภาษ่ัข้องบริ์ษ้ัทแม่ในปีิ 2564 อ่กด้วยุ
เช่่นก้น

การ์พิจาร์ณาสถานะในการ์เป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุ
หล้้กน้�นยุ้งมองไปิถ้งบ้ร์ณาการ์ทางธุร์กิจ
ร์ะหว่างบริ์ษ้ัทแล้ะบริ์ษ้ัทแมท่่�อยุ่้ในร์ะด้บส้ง
ด้วยุ ท้�งน่� บริ์ษ้ัทศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์ม่

ส้ญญาในการ์จ้ดหานำ�ายุางข้้นธร์ร์มช่าติ
ให้แก่บริ์ษ้ัทซ้็�งทำาให้บริ์ษ้ัทม่ความม้�นคง
ในการ์จ้ดหาแหล่้งนำ�ายุางข้้นธร์ร์มช่าติ 
นอกจากน่� บริ์ษ้ัทศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์
ยุ้งจ้ดหาไมส้้บเพื�อสนบ้สนนุการ์ผล้ติถุงมอื
ยุางแล้ะการ์ดำาเนินงานข้องบริ์ษั้ท ในข้ณะ
เด่ยุวก้น บริ์ษ้ัทท้�งสองก็มก่าร์ใช้่ทร้์พยุากร์
ร่์วมก้นในหล้ายุ ๆ  ด้านซ้็�งร์วมถ้งเทคโนโล้ยุ่
สาร์สนเทศแล้ะการ์ข้นส่ง อ่กท้�งบริ์ษ้ัทยุ้งม่
ความร่์วมมือก้บบริ์ษ้ัทแม่ในด้านการ์วิจ้ยุ
แล้ะพ้ฒนาเพื�อพ้ฒนาผลิ้ตภ้ณฑ์์ถุงมอืยุาง
แบบใหม่ท่�ม่นว้ตกร์ร์มอ่กด้วยุ

อุิปสงิค์ที�แน่นอินในธุริกิจถุุงิม้อิยางิ

แม้ม่ความก้งวล้เก่�ยุวก้บร์าคาข้ายุ
เฉล่้�ยุท่�ปิร้์บล้ดล้งมาล่้าสุดหล้้งจากท่�
บริ์ษ้ัทปิร์ะสบก้บความสำาเร็์จด้านยุอด
การ์ผลิ้ต แต่ Malaysian Rubber 
Glove Manufacturers Association 
(MARGMA) ก็คาดว่าอุปิสงค์ถุงมือยุาง
ท้�วโล้กจะยุ้งคงม่ความแน่นอนในช่่วงปีิ 
2565-2566 ท้�งน่� การ์ใช้่ถุงมือท่�เพิ�มข้้�น
ในหล้ายุภาคส่วนแล้ะอุตสาหกร์ร์มได้กล้ายุ
มาเป็ินส่วนหน้�งข้องวิถ่ช่่วิตแบบใหม่ซ้็�งน่า
จะเป็ินปัิจจ้ยุท่�ช่่วยุสนบ้สนุนให้อุปิสงค์ใน
ช่่วง 2-3 ปีิข้้างหนา้ยุ้งคงมค่วามสมำ�าเสมอ

ทริิสเริทติ�งิ	เพิ�มอัินดับเคริดิตอิงิค์กริ	STGT	
เป็น	A	จาก	A-	แนวโน้ม	Stable
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ในปีิ 2564 แม้ว่าสถานการ์ณ์การ์แพร่์
ร์ะบาดข้องโร์คติดเชื่�อไวร้์สโคโร์นา 2019 
(โร์ควิด 19) ยุ้งคงข้้บเคลื้�อนอุปิสงค์ถุงมือ
ยุางท้�วโล้กอยุ่างต่อเนื�อง แต่การ์ข้าดแคล้น
เรื์อคอนเทนเนอร์์ท้�วโล้กส่งผล้ทำาให้ยุอด
ข้ายุถุงมือยุางข้องบริ์ษ้ัทล้ดล้งมาอยุ่้ท่�
ร์ะด้บ 2.73 หมื�นล้้านชิ่�นในปีิ 2564 ซ้็�ง
เป็ินอ้ตร์าท่�ล้ดล้ง 2.5% เมื�อเท่ยุบก้บช่่วง
เด่ยุวก้นข้องปีิก่อน

บริ์ษ้ัทวางแผนจะข้ยุายุกำาล้้งการ์ผลิ้ต
ถุงมือท่�ทำายุางธร์ร์มช่าติแล้ะยุางส้งเคร์าะห์
ให้ได้จำานวน 4.8 หมื�นล้้านชิ่�นในปีิ 2565 
แล้ะ 7.1 หมื�นล้้านชิ่�นในปีิ 2566 จาก
จำานวน 4 หมื�นล้้านชิ่�นในปีิ 2564 โดยุท่�
สายุการ์ผลิ้ตข้องบริ์ษ้ัทม่ความยืุดหยุุ่นใน
การ์ส้บเปิล่้�ยุนการ์ผลิ้ตร์ะหว่างถุงมือยุาง
ธร์ร์มช่าติแล้ะยุางส้งเคร์าะห์ ด้งน้�น จ้งคาด
ว่าส้ดส่วนร์ายุได้จากถุงมือยุางธร์ร์มช่าติ
แล้ะยุางส้งเคร์าะห์ข้องบริ์ษ้ัทจะอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 
73%-80% แล้ะ 20%-27% ตามล้ำาด้บใน
ช่่วงปีิ 2565-2567

เป็นผู้เล่นสำาคัญในตลาดที�มีผู้ข่ายน้อิยริาย

ทำาเล้ยุุทธศาสตร์์คืออุปิสร์ร์คสำาค้ญ
สำาหร้์บผ้้แข่้งข้้นร์ายุใหมท่่�จะเข้้ามาในตล้าด
ถุงมือยุาง ภ้มิภาคเอเช่่ยุตะว้นออกเฉ่ยุง
ใต้ โดยุเฉพาะอยุ่างยิุ�งปิร์ะเทศมาเล้เซ่็ยุแล้ะ
ไทยุน้�นเป็ินศ้นย์ุกล้างสำาค้ญข้องการ์ผลิ้ต
ถุงมือยุางข้องโล้กซ้็�งม่ส่วนแบ่งทางการ์
ตล้าดท่�ปิร์ะมาณ 75% ม่บริ์ษ้ัทน้อยุร์ายุท่�

จะสามาร์ถผลิ้ตถุงมือยุางท่�ได้คุณภาพใน
ทางการ์แพทย์ุเนื�องจากต้องใช้่เงินล้งทุน
ท่�ค่อนข้้างส้งมาก อ่กท้�งธุร์กิจด้งกล่้าว
ยุ้งต้องม่ใบอนุญาตแล้ะได้ร้์บใบร้์บร์อง
ตามมาตร์ฐานสากล้ท่�ม่อยุ่างหล้ากหล้ายุ
เพื�อให้เป็ินไปิตามกฎหมายุแล้ะข้้อกำาหนด
ในการ์ดำาเนินธุร์กิจปิร์ะเภทน่� ปัิจจุบ้นผ้้
ปิร์ะกอบการ์ถุงมือยุางทุกร์ายุท่�ยุ้งคงอยุ่้
ในอุตสาหกร์ร์มต่างก็กำาล้้งข้ยุายุกำาล้้ง
การ์ผลิ้ตเพื�อตอบสนองต่ออุปิสงค์ท่�กำาล้้ง
เติบโตท้�วโล้กแล้ะเพื�อร้์กษัาสถานะทางการ์
ตล้าดข้องตนเอง

ผลการิดำาเนินงิานทางิการิเงิินเป็นไปตาม
การิคาดการิณ์ข่อิงิทริิสเริทติ�งิ

ผล้การ์ดำาเนินงานทางการ์เงินข้องบริ์ษ้ัท
ในปีิ 2564 ยุ้งคงเป็ินไปิตามการ์คาดการ์ณ์
ข้องทริ์สเร์ทติ�ง ท้�งน่� บริ์ษ้ัทม่ร์ายุได้จาก
การ์ดำาเนนิงานร์วมเติบโตท่�ร์ะด้บ 56% เมื�อ
เท่ยุบก้บช่่วงเด่ยุวก้นข้องปีิก่อน โดยุมา
อยุ่้ท่�ร์ะด้บ 4.79 หมื�นล้้านบาท ซ้็�งเป็ินไปิ
ตามปิร์ะมาณการ์ข้องทริ์สเร์ทติ�งท่�ร์ะด้บ 
4.51 หมื�นล้้านบาท ร์ายุได้ท่�เติบโตด้งกล่้าว
มาจากอุปิสงค์ท่�แข็้งแกร่์งในธุร์กิจถุงมือ
ยุางท่�ม่อยุ่างต่อเนื�อง โดยุส้ดส่วนร์ายุได้
จากถุงมือยุางธร์ร์มช่าติแล้ะถุงมือยุาง
ส้งเคร์าะห์ในปีิ 2564 ยุ้งคงสมำ�าเสมอโดยุ
อยุ่้ท่�ร์ะด้บ 58% แล้ะ 42% ตามล้ำาด้บ อ้ตร์า
กำาไร์ข้้�นต้น (ร์วมกำาไร์หรื์อข้าดทุนจาก
ตร์าสาร์อนุพ้นธ์ร์าคายุาง) ข้องบริ์ษ้ัทเพิ�ม
ข้้�นมาอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 57% ในปีิ 2564 จาก 55% 

ในปีิ 2563 ซ้็�งด่กว่าปิร์ะมาณการ์ข้องทริ์ส
เร์ทติ�งท่�ร์ะด้บ 46% สาเหตุท่�อ้ตร์ากำาไร์ข้้�น
ต้นปิร้์บต้วด่ข้้�นน้�นมาจากร์าคาข้ายุเฉล่้�ยุ
ข้องผลิ้ตภ้ณฑ์์ถงุมอืยุางทุกปิร์ะเภทท่�ปิร้์บ
ต้วส้งข้้�นแล้ะจากการ์ปิร์ะหยุ้ดต่อข้นาดใน
การ์ผลิ้ต นอกจากน่� กำาไร์ก่อนดอกเบ่�ยุ
จ่ายุ ภาษ่ั ค่าเสื�อมร์าคาแล้ะค่าต้ดจำาหน่ายุ
ข้องบริ์ษ้ัทในปีิ 2564 ยุ้งเพิ�มส้งข้้�นมาอยุ่้
ท่�ร์ะด้บ 2.73 หมื�นล้้านบาทจาก 1.72 หมื�น
ล้้านบาทในปิี 2563 แล้ะส้งกว่าการ์คาด
การ์ณ์ข้องทริ์สเร์ทติ�งท่�ร์ะด้บ 2.12 หมื�น
ล้้านบาท ซ้็�งส่งผล้ทำาให้บริ์ษ้ัทร์ายุงานผล้
กำาไร์สุทธิท่�จำานวน 2.37 หมื�นล้้านบาทในปีิ 
2564 เมื�อเท่ยุบก้บกำาไร์สุทธิท่�จำานวน 1.44 
หมื�นล้้านบาทในปีิ 2563 

ร์ายุได้จากการ์ดำาเนินงานร์วมข้องบริ์ษ้ัท
ในช่่วง 3 เดือนแร์กข้องปีิ 2565 หดต้วล้ง 
54% เมื�อเท่ยุบก้บช่่วงเด่ยุวก้นข้องปีิก่อน 
จากผล้ข้องร์าคาข้ายุเฉล่้�ยุข้องผลิ้ตภ้ณฑ์์
ถุงมือยุางท่�ปิร้์บต้วล้ดล้งในข้ณะท่�ยุอดข้ายุ
ยุ้งคงเพิ�มส้งข้้�น บริ์ษ้ัทมก่ำาไร์ก่อนดอกเบ่�ยุ
จ่ายุ ภาษ่ั ค่าเสื�อมร์าคาแล้ะค่าต้ดจำาหน่ายุ
ล้ดล้งถ้ง 86% เมื�อเท่ยุบก้บช่่วงเด่ยุวก้น
ข้องปีิก่อน โดยุอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 1.6 พ้นล้้าน
บาทในช่่วง 3 เดือนแร์กข้องปีิ 2565 อน้�ง 
บริ์ษ้ัทร์ายุงานผล้กำาไร์สุทธิในช่่วง 3 เดือน
แร์กข้องปีิ 2565 ท่�ร์ะด้บ 1.1 พ้นล้้านบาท
จาก 1.01 หมื�นล้้านบาทในช่่วงเด่ยุวก้นข้อง
ปีิก่อน

ทริิสเริทติ�งิ	เพิ�มอัินดับเคริดิตอิงิค์กริ	STGT	
เป็น	A	จาก	A-	แนวโน้ม	Stable
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ในอนาคตทริ์สเร์ทติ�งคาดว่าบริ์ษ้ัทจะยุ้งคง
ม่ผล้การ์ดำาเนินงานท่�ด่ต่อไปิแม้จะม่ความ
ท้าทายุท่�อาจเกิดข้้�นก้บอุตสาหกร์ร์มถุงมือ
ยุางในอนาคตก็ตาม ท้�งน่� บริ์ษ้ัทม่กล้ยุุทธ์ท่�
จะมุ่งเน้นไปิท่�ผลิ้ตภ้ณฑ์์ท่�ม่อ้ตร์ากำาไร์ส้งแล้ะ
ผลิ้ตภ้ณฑ์์นว้ตกร์ร์ม เช่่น ถุงมือผ่าต้ดแล้ะ
ถุงมือยุางท่�ป้ิองก้นการ์แพ้โปิร์ต่น เป็ินต้น 
อยุ่างไร์กต็าม ทร์สิเร์ทติ�งคาดการ์ณว่์าร์ายุได้
จากการ์ดำาเนนิงานร์วมข้องบริ์ษ้ัทในปีิ 2565 
จะล้ดล้งมาอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 42% เมื�อเท่ยุบก้บช่่วง
เด่ยุวก้นข้องปีิก่อนแล้ะจะเติบโตท่�ร์ะด้บ 8%-
22% ในร์ะหว่างปีิ 2566-2567 เนื�องจาก
ร์าคาข้ายุเฉล่้�ยุข้องถุงมือยุางในปีิ 2565 จะ
ปิร้์บต้วล้ดล้ง 55% เมื�อเท่ยุบก้บปีิก่อนแล้ะ
หล้้งจากน้�นจะคงท่�ในร์ะหว่างปีิ 2566-2567 
ซ้็�งร์าคาข้ายุเฉล่้�ยุท่�ล้ดล้งน้�นเกิดจากการ์
ข้ยุายุกำาล้้งการ์ผลิ้ตจากผ้้ปิร์ะกอบการ์ร์ายุ
เดิมแล้ะร์ายุใหม่ในอุตสาหกร์ร์มถุงมือยุาง
เป็ินหล้้ก ท้�งน่� ทริ์สเร์ทติ�งคาดว่าอ้ตร์ากำาไร์
ข้้�นต้นข้องบร์ษ้ิัทจะล้ดล้งมาอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 20%-
23% ในร์ะหว่างปีิ 2565-2567

โคริงิสร้ิางิเงิินทุนที�แข็่งิแกร่ิงิและสภาพ
คล่อิงิที�อิยู่ในริะดับสูงิ

อ้ตร์าส่วนหน่�สินทางการ์เงินต่อเงินทุนร์วม
ข้องบร์ิษ้ัท ณ เดือนธ้นวาคม 2564 ล้ด
ล้งมาอยุ่้ในร์ะด้บค่อนข้้างตำ�ามากเนื�องจาก
บริ์ษ้ัทยุ้งคงมเ่งินสดคงเหลื้อซ้็�งเป็ินร์ายุได้
ร้์บสุทธิจากการ์ร์ะดมทุนผ่านการ์เสนอข้ายุ
หุ้นใหม่แก่ปิร์ะช่าช่นท้�วไปิ ท้�งน่� บริ์ษ้ัทจะนำา
ร์ายุได้จำานวน 1.1 หมื�นล้้านบาทไปิใช้่ในการ์
ข้ยุายุกำาล้้งการ์ผลิ้ตถุงมือยุางแล้ะปิร้์บปิรุ์ง
ปิร์ะสิทธิภาพการ์ผลิ้ตในร์ะหว่างปีิ 2563-
2569 ต่อไปิ ส่วนร์ายุได้ท่�เหลื้อจำานวน 2.3 
พ้นล้้านบาทน้�นบริ์ษ้ัทจะนำาไปิใช้่ช่ำาร์ะหน่�เงิน
ก้้แล้ะอ่ก 1.2 พ้นล้้านบาทจะนำาไปิใช้่เป็ินเงิน
ทุนหมุนเว่ยุนแล้ะค่าใช้่จ่ายุซ่็อมบำารุ์ง

ในอนาคตคาดว่าค่าใช้่จ่ายุดำาเนินงานแล้ะ
เงินล้งทุนข้องบริ์ษ้ัทจะเพิ�มข้้�นถ้งร์ะด้บ 4.0-
10.3 พ้นล้้านบาทในช่่วงปีิ 2565-2567 ด้ง
น้�น ทริ์สเร์ทติ�งจ้งคาดว่าอ้ตร์าส่วนหน่�สิน
ทางการ์เงินต่อเงินทุนข้องบริ์ษ้ัทจะอยุ่้ใน
ร์ะด้บตำ�าในร์ะยุะ 3 ปีิข้้างหน้า

บริ์ษ้ัทมภ่าร์ะหน่�ท่�จะคร์บกำาหนดช่ำาร์ะจำานวน 
1.3-1.8 พ้นล้้านบาทตอ่ปีิในร์ะหวา่งปีิ 2565-
2567 ทริ์สเร์ทติ�งปิร์ะมาณการ์กำาไร์ก่อน
ดอกเบ่�ยุจ่ายุ ภาษ่ั ค่าเสื�อมร์าคาแล้ะค่าต้ด
จำาหน่ายุข้องบริ์ษ้ัทว่าจะอยุ่้ท่�ปิร์ะมาณ 4-5 
พ้นล้้านบาทต่อปีิ โดยุ ณ สิ�นเดือนม่นาคม 
2565 บร์ษ้ิัทมเ่งินสดในมอืแล้ะเงนิล้งทนุร์ะยุะ
ส้�นจำานวน 1.9 หมื�นล้้านบาทแล้ะม่วงเงินก้้
ยืุมจากสถาบ้นการ์เงินท่�ยุ้งไม่ได้เบิกใช้่อ่ก
มากกว่า 2 พ้นล้้านบาท 

สมมติฐานกริณีพ้�นฐาน

ร์ายุได้ร์วมข้องบริ์ษ้ัทจะล้ดล้งมาอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 
42% ในปีิ 2565 แล้ะจะเติบโตท่�ร์ะด้บ 8%-
22% ในปีิ 2566-2567

อ้ตร์ากำาไร์ข้้�นต้นจะอยุ่้ท่�ร์ะด้บ 20%-23% 
ในปีิ 2565-2567

ค่าใช้่จ่ายุดำาเนนิงานโดยุร์วมจะอยุ่้ท่�ปิร์ะมาณ 
4.0 พ้นล้้านบาทถ้ง 1.03 หมื�นล้้านบาทต่อปีิ
ในร์ะหว่างปีิ 2565-2567

แนวโน้มอัินดับเคริดิต

แนวโน้มอ้นด้บเคร์ดิต Stable หรื์อ คงท่� 
สะท้อนถ้งแนวโน้มอ้นด้บเคร์ดิตข้องบริ์ษ้ัท
ศร่์ตร้์งแอโกร์อินด้สทร่์ซ้็�งเป็ินบริ์ษ้ัทแม่ 
ท้�งน่�  ทริ์สเร์ทติ�งคาดว่าบริ์ษ้ัทจะยุ้งคง
ร้์กษัาข่้ดความสามาร์ถในการ์แข่้งข้้นใน

อุตสาหกร์ร์มถุงมือยุางเอาไว้ได้โดยุท่�บริ์ษ้ัท
จะสามาร์ถบริ์หาร์ความเส่�ยุงท้�งท่�เกิดจาก
ร์าคายุางธร์ร์มช่าติแล้ะยุางส้งเคร์าะห์ร์วม
ถ้งอ้ตร์าแล้กเปิล่้�ยุนเงินตร์าต่างปิร์ะเทศ
อยุ่างร์ะม้ดร์ะว้ง อ่กท้�งจะยุ้งคงร้์กษัาสภาพ
คล่้องไว้ให้เพ่ยุงพอท่�จะร์องร้์บผล้กร์ะทบ
จากความผ้นผวนข้องร์าคายุางธร์ร์มช่าติ
แล้ะยุางส้งเคร์าะห์ได้ ในข้ณะเด่ยุวก้น ทริ์ส
เร์ทติ�งยุ้งคาดด้วยุว่าสถานะข้องบริ์ษ้ัทในการ์
เป็ินบริ์ษ้ัทยุ่อยุหล้้กข้องบริ์ษ้ัทศร่์ตร้์งแอโก
ร์อินด้สทร่์จะยุ้งคงอยุ่้ต่อไปิไม่เปิล่้�ยุนแปิล้ง
ในอนาคตข้้างหน้า

ปัิจจ้ยุท่�อาจทำาให้อ้นด้บเคร์ดิตเปิล่้�ยุนแปิล้ง
อ้นด้บเคร์ดิตข้องบริ์ษ้ัทจะเปิล่้�ยุนแปิล้งไปิ
ในทิศทางเด่ยุวก้บอ้นด้บเคร์ดิตข้องบริ์ษ้ัท
ศร่์ตร้์งแอโกร์อนิด้สทร่์ อยุ่างไร์ก็ตาม อ้นด้บ
เคร์ดิตเฉพาะข้องบริ์ษ้ัทอาจได้ร้์บการ์ปิร้์บ
เพิ�มข้้�นหากบริ์ษ้ัทสามาร์ถร้์กษัาเสถ่ยุร์ภาพ
ในการ์สร้์างกร์ะแสเงินสดแล้ะความสามาร์ถ
ในการ์ทำากำาไร์เอาไว้ได้ในข้ณะท่�ยุ้งคงร้์กษัา
งบดุล้ให้แข็้งแร์งต่อไปิได้อยุ่างต่อเนื�อง

เกณฑ์์การิจัดอัินดับเคริดิตที�เกี�ยวข้่อิงิ
- อ้ตร์าส่วนทางการ์เงินท่�สำาค้ญแล้ะการ์
ปิร้์บปิรุ์งต้วเล้ข้ทางการ์เงินสำาหร้์บธุร์กิจ
ท้�วไปิ, 11 มกร์าคม 2565
- เกณฑ์์การ์จ้ดอ้นด้บเคร์ดิตกลุ่้มธุร์กิจ, 13 
มกร์าคม 2564
- วิธ่การ์จ้ดอ้นด้บเคร์ดิตธุร์กิจท้�วไปิ, 26 
กร์กฎาคม 2562

บริิษััท	ศ์รีิตรัิงิโกลฟิส์	 (ปริะเทศ์ไทย)	 จำากัด	
(มหาชน)	(STGT)
อัินดับเคริดิตอิงิค์กริ:	A
แนวโน้มอัินดับเคริดิต:	Stable

ทริิสเริทติ�งิ	เพิ�มอัินดับเคริดิตอิงิค์กริ	STGT	
เป็น	A	จาก	A-	แนวโน้ม	Stable
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อิินไซด์	Business
"ซีพีเอิฟิ"	จับม้อิเคร้ิอิข่่ายชุมชน	

เดินหน้าโคริงิการิ	"กับดักข่ยะทะเล"	
ร่ิวมฟ้ิ�นฟูิทะเลสะอิาด

ธนชาตปริะกันภัย	เดินหน้าโคริงิการิพลังิชุมชน
สร้ิางิถุนนปลอิดภัยต่อิเน้�อิงิ	ลงิพ้�นที�ชลบุรีิ	

แก้ปัญหาจุดเสี�ยงิอุิบัติเหตุบนถุนนใน	2	ตำาบล

MAAI	by	KTC	ร่ิวมกับ	อิินฟิินิธัส	บาย	กรุิงิไทย	
เดินหน้าข่ยายช่อิงิทางิการิแลกรัิบคะแนน	MAAI	

ผ่านร้ิานค้าถุุงิเงิิน	สร้ิางิปริะสบการิณ์
ให้สมาชิก	สแกนง่ิาย	แลกได้ไม่จำากัด

HL	มอิบทุนการิศึ์กษัาให้นักศึ์กษัา
คณะเวชศ์าสตร์ิเข่ตร้ิอิน	ม.มหิดล
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