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TFMลั่่น
� ครึ่่ง� ปีีหลัังฟื้้น
�

เข้้าสู่่ฤ� ดููกาลเลี้้ย� งสััตว์์
รายได้้ขายปีีนี้โ้� ต5-8%

TFM ส่่งซิิกผลงานครึ่่ง� ปีีหลัังฟื้้น� ตััวดีีกว่่าครึ่่ง�
ปีีแรก หลัังเข้้าสู่่ฤ� ดููกาลเลี้้ย� งสััตว์์ ราคาต้้นทุุน
วััตถุุดิบิ ลดลง เน้้นการขายสิินค้้าที่่�มีีมาร์์จิ้น้� สููง
ย้้ำรายได้้จากการขายปีีนี้้�โต 5-8%
นายบรรลืือศัักร โสรััจจกิจิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน ฟีีดมิิลล์์
จำกััด (มหาชน) หรืือ TFM เปิิดเผยว่่า แนวโน้้มผลการดำเนิินงานในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี
นี้้�จะดีีกว่่าช่่วงครึ่่�งปีีแรกที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งบริิษััทมีี
รายได้้รวม 2,325.43 ล้้านบาท และมีีกำไร
สุุทธิิ 35.06 ล้้านบาท เนื่่�องจากเป็็นช่่วงฤดููกาล
ของการเลี้้�ยงสััตว์์ ซึ่่�งโดยปกติิโลว์์ซีีซั่่�นจะอยู่่�
ในช่่วงปลายไตรมาส 4 ถึึงไตรมาส 1 ขณะที่่�
ไตรมาส 2 จะเป็็นไตรมาสที่่�เริ่่�มเลี้้�ยง ความ
ต้้องการอาหารสััตว์์เลี้้ย� งจะเริ่่มดีีตั้้
� ง� แต่่ไตรมาส
2 ต่่อเนื่่�องถึึงไตรมาส 3 และต้้นไตรมาส 4
นอกจากนี้้� บริิษััทมองว่่าในช่่วงครึ่่�งปีี
หลัังแนวโน้้มของราคาวััตถุุดิิบจะอ่่อนตััวลง
ประกอบกัับเน้้นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมาร์์จิ้้�นสููงเป็็น
หลััก และลดปริิมาณการขายผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
มาร์์จิ้้�นน้้อย เช่่น อาหารปลาน้้ำจืืด เป็็นต้้น
ควบคู่่ไ� ปกัับการปรัับลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายใน
ส่่วนต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิภิ าพอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง�
จะส่่งผลให้้ความสามารถในการทำกำไรในช่่วง
ครึ่่ง� ปีีหลัังมีีโอกาสฟื้้น� ตััวดีีขึ้้น� อีีกทั้้�งบริิษัทยั
ั งั
เชื่่อ� ว่่าในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลัังจะมีียอดขายจากตลาด
ต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้น� กว่่าช่่วงครึ่่ง� ปีีแรกด้้วยเช่่นกััน จากความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ขณะที่่�ล่่าสุุดบริิษัทปรั
ั บั ลดเป้้าหมายรายได้้
จากการขายเป็็นเติิบโต 5-8% จากเดิิมคาด
ว่่าเติิบโต 15-17% จากปีี 2564 ที่่�มีีรายได้้
จากการขายรวม 4,833.96 ล้้านบาท เป็็นไป
ตามยอดขายอาหารปลาและอาหารสััตว์์บกที่่�
ลดลง จากการเน้้นเพิ่่�มสััดส่่วนการขายสิินค้้า
ที่่�มีีมาร์์จิ้น้� สููง และลดสััดส่่วนการขายสิินค้้าที่่�มีี
มาร์์จิ้น้� ต่่ำ ขณะเดีียวกัันบริิษัทยั
ั งั ปรัับลดเป้้าหมายความสามารถในการทำอััตรากำไรขั้้�นต้้น
ให้้อยู่่�ที่่�ระดัับ 7-9% จากเดิิมที่่�คาดว่่าจะอยู่่�ที่่�
10-14% จากต้้นทุุนวััตถุุดิบิ ที่่�ปรับั ตััวสููงขึ้้น� เป็็น
ประวััติิการณ์์นัับตั้้�งแต่่ดำเนิินธุุรกิิจมา
นายบัันลืือศัักร กล่่าวอีีกว่่า บริิษัทยั
ั งั คง
ใช้้กลยุุทธ์์สร้้างยอดขายให้้เติิบโต ทั้้�งภายใน
ประเทศและต่่างประเทศ โดยการออกสิินค้้า
ใหม่่ ๆ ที่่�มีีมาร์์จิ้้�นสููง เช่่น อาหารปลาไหล
อาหารปลากดคััง เป็็นต้้น ขณะที่่�การขยาย
ตลาดต่่างประทศ บริิษััทจะเลืือกประเทศที่่�มีี
ศัักยภาพในการเติิบโตสููง เป็็นประเทศที่่�มีตี ลาด
ใหญ่่ และเลืือกหาพัันธมิิตรที่่�ใช่่ในประเทศนั้้�น ๆ
เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างการเติิบโต อย่่างไรก็็ตาม
บริิษัทม
ั องว่่าการขยายตลาดต่่างประเทศยัังต้้อง
ใช้้เวลาอีีกประมาณ 2-3 ปีีจากนี้้� ถึึงจะเห็็น
ยอดขายเข้้ามาช่่วยในพอร์์ตรวมอย่่างชััดเจน
โดยในช่่วงไตรมาส 2/2565 บริิษััทมีี
สััดส่่วนรายได้้จากการขายภายในประเทศที่่�
96.5% ของรายได้้รวม ขณะที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้
จากการขายต่่างประเทศที่่� 3.5% ของรายได้้
รวม แบ่่งเป็็น สััดส่่วนรายได้้จากการขายใน
ประเทศอิินโดนีีเซีีย 1.4% ของรายได้้รวม และ
สััดส่่วนรายได้้จากการขายในประเทศปากีีสถาน
2.1% ของรายได้้รวม n

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น

PSGโบรกฯเชีียร์์ซื้อ
้� เป้้า2.06บาท
• ลุ้้น� ปีีนี้พ
้� ลิิกมีีกำไร 785 ล้้าน บุ๊๊ก� งานสร้้างเซกองเฟส 1
PSG อนาคตสดใส! โบรกฯ เชีียร์์ “ซื้้�อ” เคาะราคาพื้้�นฐาน 2.06 บาท คาดปีี 65
พลิิกมีีกำไร 785 ล้้านบาท และปีี 66 ลุ้้�นทะยาน 1,900 ล้้านบาท หลัังเริ่่�มทยอยรัับรู้้�
รายได้้งานก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินเซกอง เฟส 1 มููลค่่า 8,895 ล้้านบาท
ผู้้�สื่่อ� ข่่าวรายงานว่่า วานนี้้� (15 สิิงหาคม ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�มีีผลขาดทุุน
2565) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 63 ล้้านบาท และในปีี 2566 กำไรจะทะยาน
(ตลท.) ปลดเครื่่�องหมาย C (Caution) เป็็น 1,900 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ยัังตั้้�งสมมติิฐาน
หุ้้�นบริิษััท พีีเอสจีี คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด อััตรากำไรให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ทรงตััวที่่� 57% แต่่
(มหาชน) หรืือ PSG หลัังจากที่่�บริิษััท คาดว่่าอาจจะมีีส่่วนเพิ่่�ม (Upside Risk) ได้้
ได้้มีีการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ รวมทั้้�งปรัับ เพราะมีีโอกาสจะได้้ประโยชน์์จาก Economy
โครงสร้้างการบริิหารจััดการภายในอย่่างมีี of Scale ในช่่วงที่่�มีกี ารรัับรู้้�รายได้้มากในปีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้งบการเงิินไตรมาส 2566 และปีี 2567
2/2565 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 50%
ทั้้�งนี้้� PSG มีีโครงการใหญ่่ในมืือ นั่่�น
ของทุุนชำระแล้้ว ซึ่่ง� เป็็นไปตามเกณฑ์์ของ คืืองานก่่อสร้้างโครงการ XPPL Expansion
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยวานนี้้� PSG เปิิด Phase 1 (โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินเซกอง เฟส 1)
ตลาดที่่�ราคา 1.24 บาท ซึ่่ง� ระหว่่างวัันปรัับ เป็็นงานขยายกำลัังการผลิิตถ่่านหิินจากขนาด
ขึ้้�นไปสููงสุุดที่่�ราคา 1.29 บาท และต่่ำสุุด 2.94 ล้้านตััน เป็็น 15 ล้้านตััน ที่่� สปป.ลาว
ที่่�ราคา 1.20 บาท ก่่อนจะมาปิิดซื้้�อขาย โดยรัับมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2565 ที่่�มููลค่่า 264 ล้้านที่่�ราคา 1.22 บาท ราคาไม่่เปลี่่�ยนแปลง เหรีียญสหรััฐ หรืือ 8,895 ล้้านบาท ซึ่่ง� ระยะ
มููลค่่าการซื้้�อขายรวมกว่่า 159.77 ล้้านบาท เวลาก่่อสร้้างทั้้�งหมด 32 เดืือน
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส
จึึงทำให้้ในปีี 2565 พลิิกเป็็นกำไรทัันทีี
(ประเทศไทย) จำกััด ระบุุว่่า ขณะนี้้�ได้้ เมื่่�อรัับรู้้�โครงการข้้างตััน โดยในไตรมาส
แนะนำ “ซื้้อ� ” หุ้้�น PSG กำหนดราคาพื้้�น- 2/2565 มีีกำไรสุุทธิอิ ยู่่ที่่� � 268 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ฐานที่่� 2.06 บาทต่่อหุ้้�น โดยคาดว่่ากำไร ขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�มีีผลขาดทุุน
ในปีี 2565-2566 จะเร่่งตััวดีีขึ้้�นมาก ซึ่่�ง สุุทธิิ 16 ล้้านบาท และเพิ่่�มขึ้้�นจากไตรมาส
ได้้ประมาณการกำไรปีี 2565 สููงเป็็น 785 ก่่อนที่่�มีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 19 ล้้านบาท

BE8ทุ่่�ม1.4พัันล้้านควบเบย์์คอม

โชว์์ไตรมาส2กำไรนิิวไฮโต35%
“เบริิล 8 พลััส” ทุ่่�ม 1.4 พัันล้้านบาท ควบ
รวมกิิจการ “เบย์์คอม” ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
Cyber Security เสริิมแกร่่งธุุรกิิจ Digital
Transformation ขณะที่่�ผลงานไตรมาส 2/65
ทำนิิวไฮกำไรสุุทธิพุ่่ิ ง� 35% แตะ 30.01 ล้้านบาท
นายอภิิเษก เทวิินทรภัักติิ ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เบริิล 8 พลััส จำกััด
(มหาชน) หรืือ BE8 เปิิดเผยว่่า ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคมที่่�ผ่่าน
มา มีีมติิอนุุมััติิให้้ BE8 เข้้าซื้้�อกิิจการบริิษััท
เบย์์ คอมพิิวติ้้�ง จำกััด (เบย์์คอม) โดยเข้้า
ทำรายการซื้้�อหุ้้�นสามััญเบย์์คอม เต็็มจำนวน
80,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็น 100% ของทุุนจด
ทะเบีียน ซึ่่�งทาง BE8 จะแบ่่งการชำระค่่า
หุ้้�นออกเป็็น 2 ส่่วน
ทั้้�งนี้้ส่่ว
� นแรก BE8 จะออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�ม
ทุุนของบริิษััทจำนวน 26.05 ล้้านหุ้้�น หรืือคิิด
เป็็น 10.83% ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััท ให้้
กัับบริิษััท คีีย์์เมกเกอร์์ เวนเจอร์์ แคปปิิตอล
จำกััด (Holding) เพื่่�อเป็็นการชำระค่่า
ตอบแทนการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด อัันได้้แก่่
หุ้้�นเบย์์คอม 68,800 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 47.60
บาท คิิดเป็็นมููลค่่า 1,239.9 ล้้านบาท และ
ส่่วนที่่� 2 จะชำระค่่าหุ้้�นเบย์์คอม 11,200 หุ้้�น
เป็็นเงิินสด 200 ล้้านบาท คิิดเป็็นมููลค่่ารวม
ในการซื้้�อกิิจการทั้้�งหมด 1,439.9 ล้้านบาท
นายอภิิเษก กล่่าวต่่อว่่า คณะกรรมการ

อภิิเษก เทวิินทรภัักติิ

BE8 มีีมติิอนุุมััติิให้้เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั กิ ารเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของ
BE8 จากทุุนจดทะเบีียน 107.29 ล้้านบาท เป็็น
120.32 ล้้านบาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�ม
ทุุน 26.05 ล้้านหุ้้�น (พาร์์ 0.50 บาท) เพื่่�อ
ชำระเป็็นค่่าตอบแทนการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด
และหลัังจากการซื้้�อกิิจการแล้้วเสร็็จ ผู้้�ถืือหุ้้�น
เดิิมของเบย์์คอม จะเข้้ามาเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษัทั ฯ จำนวน 26.05 ล้้านหุ้้�น หรืือคิิดเป็็น
10.83% ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััท โดย
กำหนดวัันประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 12

ขณะเดีียวกัั น ในไตรมาส 2/2565
PSG ได้้บัันทึึกรายได้้จากการก่่อสร้้างสููง
เป็็น 471 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากช่่วงเดีียวกััน
ของปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้ 3 ล้้านบาท และเพิ่่�ม
ขึ้้น� จากไตรมาสก่่อนที่่�มีีรายได้้ 5 ล้้านบาท
โดยมีีอััตรากำไรสุุทธิิ (Net Margin) อยู่่�
ในเกณฑ์์สููงมากเป็็น 57%
นอกจากนี้้� ฝ่่ายวิิเคราะห์์ยัังคาดว่่าการ
รัับรู้้�รายได้้จะยิ่่�งสููง เมื่่�อเวลาผ่่านไป เพราะ
ปกติิแล้้วโครงการก่่อสร้้างจะมีีลัักษณะเป็็น
S-Curve และหากพิิจารณาระยะเวลาก่่อสร้้าง
(หากเริ่่มตั้้
� ง� แต่่เดืือนเมษายน 2565 ก็็คาดว่่าจะ
ไปแล้้วเสร็็จประมาณเดืือนพฤษจิิกายน 2567
หรืือใช้้เวลาประมาณ 32 เดืือน) ซึ่่ง� ค่่าเฉลี่่ย�
รายได้้ต่่อเดืือนอยู่่�ที่่�ประมาณ 834 ล้้านบาท
แต่่ในช่่วงไตรมาส 2/2565 ที่่�เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้
ยัังบัันทึึกรายได้้ไม่่มากถึึง 471 ล้้านบาท
ดัังนั้้�น จึึงคาดว่่าในปีี 2566 จะมีีการ
บัันทึึกรายได้้ที่่จ� ำนวน 3,400 ล้้านบาท ซึ่่ง�
เป็็นส่่วนกลางของ S-Curve และมีีการ
รัับรู้้�รายได้้ในเกณฑ์์สููงในช่่วงระยะเวลานั้้�น
นอกจากนี้้� PSG ยัังสนใจธุุรกิิจการรัับ
ถ่่านหิินมาจำหน่่าย และรุุกตลาดการก่่อสร้้าง
ในเขต CLMV (กััมพููชา ลาว เมีียนมา
และเวีียดนาม) ในอนาคตอีีกด้้วย n
ตุุลาคมนี้้� เวลา 10.00 น.ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
สำหรัับบริิษัทั เบย์์ คอมพิิวติ้้ง� จำกััด เป็็น
บริิษััทที่่�มีีประสบการณ์์และเป็็นผู้้�นำเชี่่�ยวชาญ
ด้้าน Cyber Security ระดัับต้้นของประเทศ
ก่่อตั้้�งมานานกว่่า 25 ปีี มีีประสบการณ์์ทำงาน
กว่่า 330 โครงการ มีีลููกค้้ากว่่า 100 ราย มีี
ทีีมงานและพนัักงานเป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน Cyber
Security มากถึึง 175 คน
นายอภิิเษก กล่่าวอีีกว่่า การทำธุุรกิิจ
Digital Transformation จำเป็็นต้้องมีี Cyber
Security ซึ่่ง� ตลาด Cyber Security มีีขนาด
ใหญ่่และมีีโอกาสเติิบโตสููง เนื่่�องจากตอนนี้้ทุ� กุ
ธุุรกิิจมีีการเก็็บข้้อมููลบนระบบ digital ทำให้้
มีีความเสี่่�ยงการโดนโจรกรรมข้้อมููล หรืือการ
โดนโจมตีีทาง Cyber นอกจากนี้้ยั� งั มีีกฎหมาย
ที่่�จะผลัักดัันเพิ่่�มเติิมทั้้�ง พ.ร.บ.ไซเบอร์์และ
พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) ซึ่่ง�
การที่่� BE8 เข้้าซื้้�อกิิจการเบย์์คอม จะทำให้้มีี
ความพร้้อมในการทำธุุรกิจิ มีีความแข็็งแกร่่งที่่�
จะแข่่งขััน ก้้าวเป็็นผู้้�นำอุุตสาหกรรมอย่่างมั่่�นคง
ขณะที่่�ผลประกอบการไตรมาส 2/2565
(เม.ย.-มิิ.ย. 2565) BE8 มีีกำไรสุุทธิิ 30.01
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 35.55% จากช่่วงเดีียวกััน
ของปีีก่่อนที่่�มีีกำไรสุุทธิิ 22.14 ล้้านบาท ซึ่่�ง
เป็็นการทำสถิิติิสููงสุุดใหม่่ (นิิวไฮ) มีีรายได้้
รวม 136.57 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 48.95% จาก
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้ 91.69 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้จากงาน
โครงการขนาดใหญ่่ภาครััฐ การขยายฐานลููกค้้า
รวมทั้้�งลููกค้้าเดิิมมีีการลงทุุนเทคโนโลยีีเพิ่่�ม
ต่่อเนื่่�อง ส่่วนงวด 6 เดืือนแรกปีี 2565 (ม.ค.มิิ.ย. 2565) มีีกำไรสุุทธิิ 53.80 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น�
37.15% จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน n

