
PSGโบรกฯเชียีรซ์ื้้�อเป้า้2.06บาท
• ลุ้้�นปีนี้�พลุ้กิมีก้ำไร 785 ลุ้�าน บุ๊้�กงานสร�างเซกองเฟส 1

TFM ส่ง่ซื้กิผลงานคร่�งป้หีลงัฟื้้�นตัวัดีกีวา่ครึ่่�ง
ปีแีรึ่ก หลังัเข้า้สู่่�ฤดูก่าลัเลั้�ยงสู่ตัว์ ์รึ่าคาตน้ทุนุ
ว์ตัถุดุูบิลัดูลัง เนน้การึ่ข้ายสู่นิคา้ทุ้�มีม้ีารึ่จ์ิ้ิ�นสู่ง่ 
ย�ำรึ่ายไดู้จิ้ากการึ่ข้ายปีีน้�โต 5-8% 

นายบรึ่รึ่ลืัอศักัรึ่ โสู่รัึ่จิ้จิ้กิจิ้ ปีรึ่ะธานเจ้ิ้า- 
หน้าทุ้�บรึ่ิหารึ่ บรึ่ิษััทุ ไทุยย่เน้�ยน ฟีีดูมีิลัลั์ 
จิ้ำกัดู (มีหาชน) หรืึ่อ TFM เปิีดูเผยว์�า แนว์- 
โน้มีผลัการึ่ดูำเนินงานในช�ว์งครึ่่�งปีีหลัังข้องปีี
น้�จิ้ะดู้กว์�าช�ว์งครึ่่�งปีีแรึ่กทุ้�ผ�านมีา ซึ่่�งบรึ่ิษััทุมี้
รึ่ายไดู้รึ่ว์มี 2,325.43 ลั้านบาทุ แลัะมี้กำไรึ่
สู่ทุุธ ิ35.06 ลัา้นบาทุ เนื�องจิ้ากเปีน็ช�ว์งฤดูก่าลั
ข้องการึ่เลั้�ยงสู่ัตว์์ ซึ่่�งโดูยปีกติโลัว์์ซึ่้ซึ่ั�นจิ้ะอย่�
ในช�ว์งปีลัายไตรึ่มีาสู่ 4 ถุง่ไตรึ่มีาสู่ 1 ข้ณะทุ้� 
ไตรึ่มีาสู่ 2 จิ้ะเปี็นไตรึ่มีาสู่ทุ้�เรึ่ิ�มีเลั้�ยง คว์ามี
ตอ้งการึ่อาหารึ่สัู่ตว์เ์ล้ั�ยงจิ้ะเรึ่�ิมีดูต้�ังแต�ไตรึ่มีาสู่ 
2 ต�อเนื�องถุ่งไตรึ่มีาสู่ 3 แลัะต้นไตรึ่มีาสู่ 4 

นอกจิ้ากน้� บรึ่ิษััทุมีองว์�าในช�ว์งครึ่่�งปีี
หลัังแนว์โน้มีข้องรึ่าคาวั์ตถุุดิูบจิ้ะอ�อนตัว์ลัง 
ปีรึ่ะกอบกับเน้นผลัิตภััณฑ์์ทุ�้มี้มีาร์ึ่จิ้ิ�นสู่่งเป็ีน
หลััก แลัะลัดูปีรึ่ิมีาณการึ่ข้ายผลัิตภััณฑ์์ทุ้�มี้
มีารึ่์จิ้ิ�นน้อย เช�น อาหารึ่ปีลัาน�ำจิ้ืดู เปี็นต้น 
คว์บค่�ไปีกบัการึ่ปีรึ่บัลัดูตน้ทุนุแลัะค�าใชจ้ิ้�ายใน
สู่�ว์นต�าง ๆ  ใหม้ีป้ีรึ่ะสู่ทิุธภิัาพอย�างต�อเนื�อง ซึ่่�ง
จิ้ะสู่�งผลัใหค้ว์ามีสู่ามีารึ่ถุในการึ่ทุำกำไรึ่ในช�ว์ง
ครึ่่�งปีหีลังัมีโ้อกาสู่ฟี้�นตวั์ดูข้้่�น อก้ทุั�งบรึ่ษิัทัุยงั
เชื�อว์�าในช�ว์งครึ่่�งปีหีลังัจิ้ะมีย้อดูข้ายจิ้ากตลัาดู
ต�างปีรึ่ะเทุศัเพิ�มีข้่�นกว์�าช�ว์งครึ่่�งปีแีรึ่กดู้ว์ยเช�น- 
กัน จิ้ากคว์ามีต้องการึ่ทุ้�เพิ�มีข้่�น 

ข้ณะทุ้�ลั�าสู่ดุูบรึ่ษิัทัุปีรึ่บัลัดูเปีา้หมีายรึ่ายไดู้ 
จิ้ากการึ่ข้ายเปี็นเติบโต 5-8% จิ้ากเดูิมีคาดู
ว์�าเติบโต 15-17% จิ้ากปีี 2564 ทุ้�มี้รึ่ายไดู้
จิ้ากการึ่ข้ายรึ่ว์มี 4,833.96 ลั้านบาทุ เปี็นไปี
ตามียอดูข้ายอาหารึ่ปีลัาแลัะอาหารึ่สู่ัตว์์บกทุ้�
ลัดูลัง จิ้ากการึ่เน้นเพิ�มีสู่ัดูสู่�ว์นการึ่ข้ายสู่ินค้า
ทุ้�มีม้ีาร์ึ่จิ้ิ�นสู่ง่ แลัะลัดูสัู่ดูสู่�ว์นการึ่ข้ายสิู่นคา้ทุ�้มี้
มีารึ่จ์ิ้ิ�นต�ำ ข้ณะเดูย้ว์กนับรึ่ษิัทัุยงัปีรึ่บัลัดูเปีา้- 
หมีายคว์ามีสู่ามีารึ่ถุในการึ่ทุำอตัรึ่ากำไรึ่ข้ั�นตน้
ให้อย่�ทุ้�รึ่ะดูับ 7-9% จิ้ากเดูิมีทุ้�คาดูว์�าจิ้ะอย่�ทุ้� 
10-14% จิ้ากต้นทุนุวั์ตถุดิุูบทุ้�ปีรึ่บัตวั์สู่ง่ข้�่นเปีน็
ปีรึ่ะว์ัติการึ่ณ์นับตั�งแต�ดูำเนินธุรึ่กิจิ้มีา 

นายบนัลัอืศักัรึ่ กลั�าว์อก้ว์�า บรึ่ษิัทัุยงัคง
ใช้กลัยุทุธ์สู่รึ่้างยอดูข้ายให้เติบโต ทุั�งภัายใน
ปีรึ่ะเทุศัแลัะต�างปีรึ่ะเทุศั โดูยการึ่ออกสู่ินค้า
ใหมี� ๆ ทุ้�มี้มีารึ่์จิ้ิ�นสู่่ง เช�น อาหารึ่ปีลัาไหลั 
อาหารึ่ปีลัากดูคัง เปี็นต้น ข้ณะทุ้�การึ่ข้ยาย
ตลัาดูต�างปีรึ่ะทุศั บริึ่ษััทุจิ้ะเลืัอกปีรึ่ะเทุศัทุ�้มี้
ศักัยภัาพในการึ่เตบิโตสู่ง่ เปีน็ปีรึ่ะเทุศัทุ้�มีต้ลัาดู
ใหญ่� แลัะเลัอืกหาพนัธมีติรึ่ทุ้�ใช�ในปีรึ่ะเทุศันั�น ๆ  
เพื�อรึ่�ว์มีกันสู่รึ่้างการึ่เติบโต อย�างไรึ่ก็ตามี 
บรึ่ษิัทัุมีองว์�าการึ่ข้ยายตลัาดูต�างปีรึ่ะเทุศัยังตอ้ง
ใช้เว์ลัาอ้กปีรึ่ะมีาณ 2-3 ปีีจิ้ากน้� ถุ่งจิ้ะเห็น
ยอดูข้ายเข้้ามีาช�ว์ยในพอรึ่์ตรึ่ว์มีอย�างชัดูเจิ้น 

โดูยในช�ว์งไตรึ่มีาสู่ 2/2565 บรึ่ิษััทุมี้
สู่ัดูสู่�ว์นรึ่ายไดู้จิ้ากการึ่ข้ายภัายในปีรึ่ะเทุศัทุ้� 
96.5% ข้องรึ่ายไดูร้ึ่ว์มี ข้ณะทุ้�มีสู้่ดัูสู่�ว์นรึ่ายไดู้ 
จิ้ากการึ่ข้ายต�างปีรึ่ะเทุศัทุ้� 3.5% ข้องรึ่ายไดู้
รึ่ว์มี แบ�งเปี็น สู่ัดูสู่�ว์นรึ่ายไดู้จิ้ากการึ่ข้ายใน
ปีรึ่ะเทุศัอนิโดูนเ้ซึ่ย้ 1.4% ข้องรึ่ายไดูร้ึ่ว์มี แลัะ
สู่ดัูสู่�ว์นรึ่ายไดู้จิ้ากการึ่ข้ายในปีรึ่ะเทุศัปีากสู้่ถุาน 
2.1% ข้องรึ่ายไดู้รึ่ว์มี  n

TFMลั่่�นครึ่่�งปีหีลั่ง่ฟื้้�น
เข้า้สู่่�ฤดูก่าลั่เลั่้�ยงสู่ต่ว์์
รึ่ายไดู้ข้ายปีนี้�โต5-8%

ผ่สู้่ื�อข้�าว์รึ่ายงานว์�า ว์านน้� (15 สู่งิหาคมี 
2565) ตลัาดูหลัักทุรึ่ัพย์แห�งปีรึ่ะเทุศัไทุย 
(ตลัทุ.) ปีลัดูเครึ่ื�องหมีาย C (Caution) 
หุ้นบรึ่ิษััทุ พ้เอสู่จิ้้ คอรึ่์ปีอเรึ่ช�ัน จิ้ำกัดู 
(มีหาชน) หรึ่ือ PSG หลัังจิ้ากทุ้�บรึ่ิษััทุ
ไดู้มี้การึ่ปีรึ่ับโครึ่งสู่รึ่้างธุรึ่กิจิ้ รึ่ว์มีทุั�งปีรึ่ับ
โครึ่งสู่รึ่้างการึ่บรึ่ิหารึ่จิ้ัดูการึ่ภัายในอย�างมี้
ปีรึ่ะสู่ิทุธิภัาพ สู่�งผลัให้งบการึ่เงินไตรึ่มีาสู่ 
2/2565 สู่�ว์นข้องผ่ถืุ้อหุน้ไมี�น้อยกว์�า 50% 
ข้องทุนุชำรึ่ะแลัว้์ ซึ่่�งเปีน็ไปีตามีเกณฑ์ข์้อง
ตลัาดูหลัักทุรึ่ัพย์ฯ โดูยว์านน้� PSG เปีิดู
ตลัาดูทุ้�รึ่าคา 1.24 บาทุ ซึ่่�งรึ่ะหว์�างว์นัปีรึ่บั
ข้่�นไปีสู่่งสูุ่ดูทุ้�รึ่าคา 1.29 บาทุ แลัะต�ำสูุ่ดู
ทุ้�รึ่าคา 1.20 บาทุ ก�อนจิ้ะมีาปีิดูซึ่ื�อข้าย
ทุ้�รึ่าคา 1.22 บาทุ รึ่าคาไมี�เปีลั้�ยนแปีลัง 
มีล่ัค�าการึ่ซึ่ื�อข้ายรึ่ว์มีกว์�า 159.77 ลัา้นบาทุ

บรึ่ิษััทุหลัักทุรึ่ัพย์ ดู้บ้เอสู่ ว์ิคเคอรึ่์สู่ 
(ปีรึ่ะเทุศัไทุย) จิ้ำกัดู รึ่ะบุว์�า ข้ณะน้�ไดู้
แนะนำ “ซึ่�ือ” หุน้ PSG กำหนดูรึ่าคาพื�น- 
ฐานทุ้� 2.06 บาทุต�อหุ้น โดูยคาดูว์�ากำไรึ่
ในปีี 2565-2566 จิ้ะเรึ่�งตัว์ดู้ข้่�นมีาก ซึ่่�ง
ไดู้ปีรึ่ะมีาณการึ่กำไรึ่ปีี 2565 สู่่งเปี็น 785 

ลั้านบาทุ เมีื�อเทุ้ยบกับปีีก�อนทุ้�มี้ผลัข้าดูทุุน 
63 ลัา้นบาทุ แลัะในปี ี2566 กำไรึ่จิ้ะทุะยาน
เปี็น 1,900 ลั้านบาทุ ทุั�งน้� ยังตั�งสู่มีมีติฐาน
อัตรึ่ากำไรึ่ให้อย่�ในเกณฑ์์ทุรึ่งตัว์ทุ้� 57% แต�
คาดูว์�าอาจิ้จิ้ะม้ีสู่�ว์นเพ�ิมี (Upside Risk) ไดู้ 
เพรึ่าะมีโ้อกาสู่จิ้ะไดูป้ีรึ่ะโยชนจ์ิ้าก Economy 
of Scale ในช�ว์งทุ้�มีก้ารึ่รึ่บัรึ่่ร้ึ่ายไดูม้ีากในปีี 
2566 แลัะปีี 2567 

ทุั�งน้� PSG มี้โครึ่งการึ่ใหญ่�ในมีือ นั�น
คอืงานก�อสู่รึ่า้งโครึ่งการึ่ XPPL Expansion 
Phase 1 (โรึ่งไฟีฟี้าถุ�านหินเซึ่กอง เฟีสู่ 1) 
เปีน็งานข้ยายกำลังัการึ่ผลิัตถุ�านหินจิ้ากข้นาดู 
2.94 ลัา้นตนั เปีน็ 15 ลัา้นตนั ทุ้� สู่ปีปี.ลัาว์ 
โดูยรึ่บัมีาตั�งแต�ตน้ปี ี2565 ทุ้�มีล่ัค�า 264 ลัา้น- 
เหรึ่ย้ญ่สู่หรึ่ฐั หรึ่อื 8,895 ลัา้นบาทุ ซึ่่�งรึ่ะยะ
เว์ลัาก�อสู่รึ่้างทุั�งหมีดู 32 เดูือน

จิ้่งทุำให้ในปีี 2565 พลัิกเปี็นกำไรึ่ทุันทุ้ 
เมีื�อรัึ่บรึ่่้โครึ่งการึ่ข้้างตัน โดูยในไตรึ่มีาสู่ 
2/2565 มีก้ำไรึ่สุู่ทุธอิย่�ทุ้� 268 ลัา้นบาทุ เพ�ิมี
ข้่�นจิ้ากช�ว์งเดูย้ว์กันข้องปีกี�อนทุ้�มีผ้ลัข้าดูทุนุ
สูุ่ทุธิ 16 ลั้านบาทุ แลัะเพิ�มีข้่�นจิ้ากไตรึ่มีาสู่
ก�อนทุ้�มี้ผลัข้าดูทุุนสูุ่ทุธิ 19 ลั้านบาทุ 

ข้ณะเดู้ยว์กันในไตรึ่มีาสู่ 2/2565 
PSG ไดู้บันทุ่กรึ่ายไดู้จิ้ากการึ่ก�อสู่รึ่้างสู่่ง
เปีน็ 471 ลัา้นบาทุ เพ�ิมีข้�่นจิ้ากช�ว์งเดูย้ว์กัน
ข้องปีกี�อนทุ้�มีร้ึ่ายไดู ้3 ลัา้นบาทุ แลัะเพิ�มี
ข้่�นจิ้ากไตรึ่มีาสู่ก�อนทุ้�มีร้ึ่ายไดู ้5 ลัา้นบาทุ 
โดูยมี้อัตรึ่ากำไรึ่สูุ่ทุธิ (Net Margin) อย่�
ในเกณฑ์์สู่่งมีากเปี็น 57%

นอกจิ้ากน้� ฝ่่ายว์ิเครึ่าะห์ยังคาดูว์�าการึ่
รึ่ับรึ่่้รึ่ายไดู้จิ้ะยิ�งสู่่ง เมีื�อเว์ลัาผ�านไปี เพรึ่าะ
ปีกติแลั้ว์โครึ่งการึ่ก�อสู่รึ่้างจิ้ะมี้ลัักษัณะเปี็น 
S-Curve แลัะหากพิจิ้ารึ่ณารึ่ะยะเว์ลัาก�อสู่ร้ึ่าง 
(หากเรึ่ิ�มีต�ังแต�เดืูอนเมีษัายน 2565 กค็าดูว์�าจิ้ะ
ไปีแลัว้์เสู่ร็ึ่จิ้ปีรึ่ะมีาณเดูอืนพฤษัจิิ้กายน 2567 
หรึ่อืใชเ้ว์ลัาปีรึ่ะมีาณ 32 เดูอืน) ซึ่่�งค�าเฉลั้�ย
รึ่ายไดูต้�อเดูอืนอย่�ทุ้�ปีรึ่ะมีาณ 834 ลัา้นบาทุ 
แต�ในช�ว์งไตรึ่มีาสู่ 2/2565 ทุ้�เรึ่ิ�มีรึ่ับรึ่่้รึ่ายไดู้ 
ยังบันทุ่กรึ่ายไดู้ไมี�มีากถุ่ง 471 ลั้านบาทุ 

ดูังนั�น จิ้่งคาดูว์�าในปีี 2566 จิ้ะมี้การึ่
บนัทุก่รึ่ายไดูทุ้้�จิ้ำนว์น 3,400 ลัา้นบาทุ ซึ่่�ง
เปี็นสู่�ว์นกลัางข้อง S-Curve แลัะมี้การึ่
รึ่บัรึ่่ร้ึ่ายไดูใ้นเกณฑ์ส์ู่ง่ในช�ว์งรึ่ะยะเว์ลัานั�น 
นอกจิ้ากน้� PSG ยังสู่นใจิ้ธุรึ่กิจิ้การึ่รึ่ับ
ถุ�านหินมีาจิ้ำหน�าย แลัะรุึ่กตลัาดูการึ่ก�อสู่ร้ึ่าง
ในเข้ต CLMV (กัมีพ่ชา ลัาว์ เมี้ยนมีา 
แลัะเว์้ยดูนามี) ในอนาคตอ้กดู้ว์ย  n

PSG อนาคตัส่ดีใส่! โบรกฯ เชีียร์ “ซื้้�อ” เคาะราคาพื้้�นฐาน 2.06 บาท คาดีป้ี 65 
พื้ลิกมีีกำไร 785 ล้านบาท และป้ี 66 ล้้นทะยาน 1,900 ล้านบาท หลังเริ�มีทยอยรับร้้
รายไดี้งานก่อส่ร้างโรงไฟื้ฟื้้าถ่่านหินเซื้กอง เฟื้ส่ 1 มี้ลค่า 8,895 ล้านบาท

“เบริล 8 พื้ลัส่” ท้่มี 1.4 พื้ันล้านบาท ควบ
รึ่ว์มีกิจิ้การึ่ “เบย์คอมี” ผ่้ปีรึ่ะกอบการึ่ธุรึ่กิจิ้ 
Cyber Security เสู่รึ่ิมีแกรึ่�งธุรึ่กิจิ้ Digital 
Transformation ข้ณะทุ�้ผลังานไตรึ่มีาสู่ 2/65 
ทุำนวิ์ไฮกำไรึ่สู่ทุุธพิุ�ง 35% แตะ 30.01 ลัา้นบาทุ

นายอภัิเษัก เทุวิ์นทุรึ่ภัักติ ปีรึ่ะธานเจ้ิ้า
หน้าทุ้�บรึ่ิหารึ่ บรึ่ิษััทุ เบรึ่ิลั 8 พลััสู่ จิ้ำกัดู 
(มีหาชน) หรึ่อื BE8 เปีดิูเผยว์�า ทุ้�ปีรึ่ะชมุีคณะ- 
กรึ่รึ่มีการึ่บรึ่ิษััทุเมีื�อว์ันทุ้� 11 สู่ิงหาคมีทุ้�ผ�าน
มีา มี้มีติอนุมีัติให้ BE8 เข้้าซึ่ื�อกิจิ้การึ่บรึ่ิษััทุ 
เบย์ คอมีพิว์ติ�ง จิ้ำกัดู (เบย์คอมี) โดูยเข้้า
ทุำรึ่ายการึ่ซึ่�ือหุ้นสู่ามีัญ่เบย์คอมี เต็มีจิ้ำนว์น 
80,000 หุ้น หรึ่ือคิดูเปี็น 100% ข้องทุุนจิ้ดู
ทุะเบ้ยน  ซึ่่�งทุาง BE8 จิ้ะแบ�งการึ่ชำรึ่ะค�า
หุ้นออกเปี็น 2 สู่�ว์น 

ทุั�งน้�สู่�ว์นแรึ่ก BE8 จิ้ะออกหุน้สู่ามีญั่เพิ�มี
ทุุนข้องบรึ่ิษััทุจิ้ำนว์น 26.05 ลั้านหุ้น หรึ่ือคิดู
เปี็น 10.83% ข้องทุุนชำรึ่ะแลั้ว์ข้องบรึ่ิษััทุ ให้
กับบรึ่ิษััทุ ค้ย์เมีกเกอรึ่์ เว์นเจิ้อรึ่์ แคปีปีิตอลั 
จิ้ำกัดู (Holding)  เพื�อเป็ีนการึ่ชำรึ่ะค�า
ตอบแทุนการึ่รึ่ับโอนกิจิ้การึ่ทุั�งหมีดู อันไดู้แก�
หุ้นเบย์คอมี 68,800 หุ้น รึ่าคาหุ้นลัะ 47.60 
บาทุ คิดูเปี็นมี่ลัค�า 1,239.9 ลั้านบาทุ  แลัะ
สู่�ว์นทุ้� 2  จิ้ะชำรึ่ะค�าหุน้เบย์คอมี 11,200 หุน้
เปี็นเงินสู่ดู 200 ลั้านบาทุ คิดูเปี็นมี่ลัค�ารึ่ว์มี
ในการึ่ซึ่ื�อกิจิ้การึ่ทุั�งหมีดู 1,439.9 ลั้านบาทุ  

นายอภัิเษัก กลั�าว์ต�อว์�า คณะกรึ่รึ่มีการึ่ 

ตลุัาคมีน้� เว์ลัา 10.00 น.ผ�านสู่ื�ออเิลัก็ทุรึ่อนกิสู่์ 
สู่ำหรึ่บับรึ่ษิัทัุ เบย ์คอมีพวิ์ติ�ง จิ้ำกดัู เปีน็

บรึ่ิษััทุทุ้�มี้ปีรึ่ะสู่บการึ่ณ์แลัะเปี็นผ่้นำเช้�ยว์ชาญ่
ดูา้น Cyber Security รึ่ะดูบัตน้ข้องปีรึ่ะเทุศั 
ก�อต�ังมีานานกว์�า 25 ปี ีม้ีปีรึ่ะสู่บการึ่ณ์ทุำงาน
กว์�า 330 โครึ่งการึ่ มี้ลั่กค้ากว์�า 100 รึ่าย มี้
ทุม้ีงานแลัะพนกังานเปีน็ผ่เ้ช้�ยว์ชาญ่ดูา้น Cyber 
Security มีากถุ่ง 175 คน 

นายอภัิเษัก  กลั�าว์อ้กว์�า การึ่ทุำธุรึ่กิจิ้ 
Digital Transformation จิ้ำเป็ีนต้องม้ี Cyber 
Security ซึ่่�งตลัาดู Cyber Security มีข้้นาดู
ใหญ่�แลัะมีโ้อกาสู่เตบิโตสู่ง่ เนื�องจิ้ากตอนน้�ทุกุ
ธุรึ่กิจิ้มี้การึ่เก็บข้้อมี่ลับนรึ่ะบบ digital ทุำให้
มีค้ว์ามีเสู่้�ยงการึ่โดูนโจิ้รึ่กรึ่รึ่มีข้อ้มีล่ั หรึ่อืการึ่
โดูนโจิ้มีตทุ้าง Cyber นอกจิ้ากน้�ยงัมีก้ฎหมีาย
ทุ้�จิ้ะผลัักดูันเพิ�มีเติมีทุั�ง พ.รึ่.บ.ไซึ่เบอรึ่์แลัะ 
พ.รึ่.บ.คุม้ีครึ่องข้อ้มีล่ัสู่�ว์นบคุคลั (PDPA) ซึ่่�ง
การึ่ทุ้� BE8 เข้้าซึ่ื�อกิจิ้การึ่เบย์คอมี จิ้ะทุำให้มี้
คว์ามีพร้ึ่อมีในการึ่ทุำธุรึ่กิจิ้ มีค้ว์ามีแข็้งแกรึ่�งทุ้�
จิ้ะแข้�งข้นั กา้ว์เปีน็ผ่น้ำอตุสู่าหกรึ่รึ่มีอย�างมี�ันคง 

ข้ณะทุ้�ผลัปีรึ่ะกอบการึ่ไตรึ่มีาสู่ 2/2565 
(เมี.ย.-มีิ.ย. 2565) BE8 มี้กำไรึ่สูุ่ทุธิ 30.01 
ลั้านบาทุ เพิ�มีข้่�น 35.55% จิ้ากช�ว์งเดู้ยว์กัน
ข้องปีีก�อนทุ้�มี้กำไรึ่สูุ่ทุธิ 22.14 ลั้านบาทุ ซึ่่�ง
เปี็นการึ่ทุำสู่ถุิติสู่่งสูุ่ดูใหมี� (นิว์ไฮ) มี้รึ่ายไดู้
รึ่ว์มี 136.57 ลั้านบาทุ เพิ�มีข้่�น 48.95% จิ้าก
ช�ว์งเดูย้ว์กันข้องปีกี�อนทุ้�มีร้ึ่ายไดู้ 91.69 ลัา้น- 
บาทุ  เนื�องจิ้ากบรึ่ิษััทุเรึ่ิ�มีรึ่ับรึ่่้รึ่ายไดู้จิ้ากงาน
โครึ่งการึ่ข้นาดูใหญ่�ภัาครึ่ฐั การึ่ข้ยายฐานลัก่ค้า 
รึ่ว์มีทุ�ังลั่กค้าเดิูมีมี้การึ่ลังทุุนเทุคโนโลัย้เพิ�มี 
ต�อเนื�อง สู่�ว์นงว์ดู 6 เดูอืนแรึ่กปี ี2565 (มี.ค.-
มี.ิย. 2565) มีก้ำไรึ่สู่ทุุธ ิ53.80 ลัา้นบาทุ เพิ�มีข้่�น 
37.15% จิ้ากช�ว์งเดู้ยว์กันข้องปีีก�อน  n

BE8ท้ม่ี1.4พัื้นล้านควบเบย์คอมี
โชีวไ์ตัรมีาส่2กำไรนวิไฮโตั35%

BE8 มี้มีติอนุมีัติให้เสู่นอทุ้�ปีรึ่ะชุมีผ่้ถุือหุ้น 
เพื�อพิจิ้ารึ่ณาอนุมีตักิารึ่เพิ�มีทุนุจิ้ดูทุะเบย้นข้อง 
BE8 จิ้ากทุนุจิ้ดูทุะเบย้น 107.29 ลัา้นบาทุ เปีน็ 
120.32  ลัา้นบาทุ โดูยการึ่ออกหุน้สู่ามัีญ่เพ�ิมี
ทุุน  26.05 ลั้านหุ้น (พารึ่์ 0.50 บาทุ)  เพื�อ
ชำรึ่ะเป็ีนค�าตอบแทุนการึ่รัึ่บโอนกิจิ้การึ่ทุั�งหมีดู 
แลัะหลัังจิ้ากการึ่ซึ่ื�อกิจิ้การึ่แลั้ว์เสู่รึ่็จิ้ ผ่้ถุือหุ้น
เดูิมีข้องเบย์คอมี จิ้ะเข้้ามีาเปี็นผ่้ถุือหุ้นข้อง 
บรึ่ษิัทัุฯ จิ้ำนว์น 26.05  ลัา้นหุน้ หรืึ่อคดิูเปีน็ 
10.83% ข้องทุุนชำรึ่ะแล้ัว์ข้องบริึ่ษััทุ  โดูย
กำหนดูว์ันปีรึ่ะชุมีว์ิสู่ามีัญ่ผ่้ถุือหุ้นในว์ันทุ้� 12 

อภิิเษก เทวิินทรภิักติิ

บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 256510


