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 ประจำ�วันที่ 7 กันย�ยน 2564

WICE

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์ ์- CWT คาดผลงานิ Q4 
โตสุ์ดพีคี ม่ั่�นิใจปี ี64 อ่ตรากำำาไรสุ์ท์ธิิ 
วิ�งท์ะลุ 10% ส์ูงส์ุดในิรอบหลายปีี 
หลง่ทุ์กำธิรุกำจิในิมั่อืส์รา้งกำารเตบิโต
โดดเด่นิ 

คร่ึ่�งปีีหลัังไฮซีีซีั�นธุุรึ่กิิจ โบรึ่กิฯเชีียรึ่์‘ซี้�อ’Upsideสููง
นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - WICE อ่พีเปี้าหมั่ายรายได้เปี็นิ 
5,800 ลา้นิบาท์ อ่ตรากำำาไรส์ทุ์ธิแิตะ 7% หลง่เข้า้โหมั่ด 
ไฮซีซ่ีี�นิ ข้นิส์ง่ท์กุำปีระเภท์ส์ดใส์ แถมั่ไดอ้านิิส์งส์ค์า่ระวางพีุง่  
โบรกำฯ อ่พีราคาเปีา้หมั่ายเปีน็ิ 16.73 บาท์ มั่อง P/E ย่งตำ�า 
หากำเท์ียบกำลุ่มั่
 นายชูเูดชู คงสุนุทร กรรมการผูู้�จัดัการ ฝ่า่ยพััฒนาธุุรกิจั  
บรษิัทั ไวสุ ์โลจัสิุติกิสุ ์จัำากดั (มหาชูน) หรอื WICE เปิดิเผู้ยวา่  
บริษััทได�ปิรบัเพัิ�มเปิ้าหมายรายได�ปิีน้�เปิ็น 5,800 ล�านบาท 
เดมิคาดทำาได� 4,800 ล�านบาท และปิรบัเพิั�มอตัิรากำาไรสุทุธุิ
จัะอยู่ท้�ระดับ 7% เดิมคาด 6%

CWTมั่่�นใจQ4ผลงานพีีค
ปีี64อ่ัตรากำำาไรสุุทธิทิะล1ุ0%

DDD
โควิิดฉุุดยอัดขายวูิบ
ปีรบ่แผนอัอักำสุนิคา้ใหมั่่
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - DDD มั่องรายไดร้วมั่ปี ี64 เตบิโต 20-30%  
ตำ�ากำวา่เปีา้หมั่ายเดมิั่ที์�ต่�งไวที้์� 25-35% หลง่กำารระบาด 
ข้องโควดิ-19 ฉุุดยอดข้ายมั่าต่�งแตไ่ตรมั่าส์ 2/64 ปีรบ่แผนิ 
กำารออกำส์ินิค้าใหมั่่หว่งด่นิยอดข้ายฟื้้�นิต่ว
 นายปิยิวัชูร ราชูพัลสิุทธิุ� ปิระธุานเจั�าหน�าท้�สุายงาน 
บญัชูแ้ละการเงนิ บรษิัทั ด ูเดย ์ดรม้ จัำากดั (มหาชูน) หรอื DDD  
เปิิดเผู้ยว่า บริษััทได�ม้การปิรับลดเปิ้าหมายการเติิบโติ 
ของรายได�ในปิี 64 ลงมาอยู่ท้�ระดับ 20-30% จัากเดิมท้� 
ตัิ�งเปิ้าการเติิบโติไว�ท้� 25-30% เนื�องจัากการระบดของ
โควิด-19 ได�สุ่งผู้ลกระทบต่ิอยอดขายของบริษัทัมาติั�งแติ่
ชู่วงไติรมาสุ 2/64 จันถึึงปิัจัจัุบัน
 อย่างไรก็ติาม บริษััทคาดว่ายอดขายในชู่วง 
ไติรมาสุ 4/64 จัะเริ�มกลับมาฟ้ื้�นตัิวหลังการแพัร่ระบาด 
ของโควิด-19 เริ�มคล้�คลาย และรัฐบาลม้การผู้่อนคลาย 
มาติรการลอ็กดาวน ์รวมทั�งการฟ้ื้�นติวัของภาคการท่องเท้�ยว 
จัะเปิ็นปิัจัจััยบวกติ่อยอดขาย

อัพ่ีรายได5้.8พีน่ล.

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

AMR จ่ด Analyst meeting
 คณุมารตุิ ศิริโิก กรรมการผูู้�จัดัการ และ คณุธุงชูยั จัริฐัติิพัิันธ์ุุ รองกรรมการผูู้�จัดัการ 
สุายงานบญัชูแ้ละการเงนิ บรษิัทั เอเอม็อาร ์เอเซีย้ จัำากดั (มหาชูน) หรอื AMR รว่มนำาเสุนอ
ข�อมลูแกน่กัวเิคราะหผ์ู้า่นระบบออนไลน ์พัร�อมทั�งให�ความมั�นใจัธุุรกจิัยงัมศ้ิกัยภาพัในการ
เติิบโติทั�งงานระบบคมนาคมและระบบพัลังงาน

 นายว้ระพัล ไชูยธุ้รัติติ์ ปิระธุาน 
กรรมการบริหาร บริษััท ชูัยวัฒนา  
แทนเนอร้� กรุ�ปิ จัำากัด (มหาชูน) หรอื CWT  
เปิิดเผู้ยว่า บริษััทคาดผู้ลดำาเนินงาน 
งวดไติรมาสุ 4/64

qอ่านิต่อหนิ้า 2
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 โดยม้ปิัจัจััยจัากธุุรกิจัโลจัิสุติิกสุ์ทั�ง  
4 ปิระเภทเติบิโติสูุง ได�แก่ การขนสุ่งทางทะเท,  
การขนสุ่งทางอากาศิ, การขนสุ่งข�ามแดน 
และงานบริการติ่างๆ เชู่น คลังสุินค�า เปิ็นติ�น
  โดยครึ�งปิหีลงัเปิน็ชูว่งไฮซีซ้ีั�นของธุุรกจิั  
ซีึ�งม้ปิริมาณการใชู�บริการขนสุ่งทุกปิระเภท
เพิั�มขึ�นอย่างมากเมื�อเท้ยบครึ�งปีิแรก ขณะ
เด้ยวกัน ค่าระวางยังเพิั�มขึ�น และเงินบาท
อ่อนค่า ทำาให�บริษััทได�รับอานิสุงสุ์โดยติรง

จัะเติบิโติสุดุในรอบปิ ีเนื�องด�วยเปิน็ชูว่งไฮซีซั้ี�น 
ธุุรกิจัผู้ลติิภณัฑ์์หนัง แม�ว่าชูว่งไติรมาสุ 3/64 
ผู้ลดำาเนินงานจัะทรงตัิว โดยทั�งปิ ี64 ยงัมั�นใจั
รายได�จัะทำาได�มากกว่า 2,000 ล�านบาท
 พัร�อมกันน้� มั�นใจัว่าอัติรากำาไรสุุทธิุจัะ

 ขณะท้�บรษิัทัได�มก้ารออกผู้ลิติภณัฑ์์ใหม่ 
เก้�ยวกบัสุขุภาพั และการปิรบัขนาดของผู้ลติิภณัฑ์์  
ให�มค้วามคุ�มค่า คุ�มราคา แก่ผูู้�บริโภคเพิั�มมากขึ�น  
และภายในสุิ�นปิ ี64 คาดวา่จัะเหน็ความชูดัเจัน 
เก้�ยวกับการควบรวมกิจัการ(M&A)อย่างน�อย 
จัำานวน 1 ด้ล
 สุำาหรับภาพัรวมยอดขายในติลาด 
ฟื้ิลิปิปิินส์ุยังม้การขยายตัิวได�ค่อนข�างด ้ 
แม�จัะมก้ารแพัร่ระบาดของโควิด-19 และมก้าร 
ใชู�มาติรการล็อกดาวน์เชู่นเดย้วกับปิระเทศิไทย  
แติ่ผูู้�บริโภคในฟื้ิลิปิปิินสุ์ม้พัฤติิกรรมการ 

WICE

DDD

  นอกจัากน้� บริษััทยังได�เติร้ยมแผู้น
ขยายงานไปิยังสุหรัฐฯ และจัน้ให�มากขึ�นจัาก 
ก า ร ฟ้ื้� น ตัิ ว ท า ง เ ศิ ร ษั ฐ กิ จั ใ น ร ะ ดั บ สูุ ง  
โดยบริษััทฯ ติั�งเปิ้าจัะม้การสุ่งไปิสุหรัฐฯ ปิีน้� 
เพิั�มเปิ็น 6,000TEUs จัากครึ�งปิีแรกท้�ทำาได� 
เกินครึ�งแล�ว สุ่วนจั้น ได�ร่วมมือกับ WICE จั้น  
เพืั�อเจัาะติลาดผูู้�ปิระกอบการจั้นท้�ติ�องการ
ย�ายฐานการผู้ลิติ 
  ขณะท้� ธุุ รกิจัการขนสุ่งข�ามแดน  
จัากท้�ได�เพิั�มจัำานวนตูิ�คอนเทนเนอร์ไปิอ้ก  
200 ติู� ทำาให�จัำานวนเท้�ยวรถึสุามารถึเพิั�มขึ�น

ใชู�จั่ายผู้่านชู่องทางออนไลน์ค่อนข�างมาก  
สุ่งผู้ลให�ชู่วงเทศิกาล shopping 6.6 และ  
7.7 แบรนด์ของบริษััทติิดอันดับผู้ลิติภัณฑ์์

เปิน็ 7,871 เท้�ยวติอ่เดอืน จัากเดมิ 3,300 เท้�ยว 
ติ่อเดือน
   ด� า น ฝ่่ า ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก ท รั พั ย์  
บล.ด้บ้เอสุ วิคเคอร์สุ เผู้ยว่า ได�ปิรับราคา 
พืั�นฐาน WICE เป็ิ 16.73 บาท ด�วย Forward P/E  
ปิี 64 ท้� 28 เท่า ติามการปิรับปิระมาณการ 
ให�ดขึ้�น ถึอืว่าปิ ี64 และ 65 เปิน็ปีิทอง จัากธุุรกิจั 
โลจัิสุติิกส์ุกลับมาฟ้ื้�นติัว หลังม้การเปิิดเมือง
เมื�อโควิด-19 คล้�คลาย แม�ราคาหุ�นปิรับขึ�นสูุง  
แต่ิยงัไม่แพังเมื�อเทย้บกับกลุ่ม โดย P/E บริษัทั
ปิี 64 อยูท้� 23.3 เท่า เท้ยบกลุ่มท้� 27.7 เท่า 

กำาลังการผู้ลิติพัร�อมขายเชูิงพัาณิชูย์ (COD) 
รวม 14 เมกะวัติติ์ และโรงไฟื้ฟื้้าขยะชูุมชูน  
ติั�งอยู่ท้� จั.นครสุวรรค์ ขนาดกำาลังการผู้ลิติ  
9.9 เมกะวัติติ์ คาดว่าชู่วงปิลายปิีน้�จัะได�
สุัญญา PPA และจัะ COD ในระยะติ่อไปิ 
 และจัากการท้�บริษััทได�ผู่้านเกณฑ์์ 
พัจิัารณาคณุสุมบตัิแิละข�อเสุนอขอขายไฟื้ฟื้า้ 
ด�านเทคนิคของโครงการโรงไฟื้ฟื้้าชูุมชูนเพัื�อ 
เศิรษัฐกิจัฐานราก (โครงการนำารอ่ง) พั.ศิ. 2564  
จัำานวน 2 โครงการ กำาลงัการผู้ลติิรวม 6 เมกะวตัิติ์  
จัากท้�ยื�นไปิ 13 โครงการ ขณะน้�ได�ยื�นขอ
ทบทวนสุทิธิุ�ติอ่หนว่ยงานท้�เก้�ยวข�อง คาดวา่
จัะผู้า่นคุณสุมบัติมิากกวา่ 6 โครงการ โดยได�
เติร้ยมงบสุำาหรับการลงทุนไว�แล�ว
 ดังนั�น ปิี 65 ธุุรกิจัโรงไฟื้ฟื้้า บริษััทจัะม ้
สุญัญา PPA รวมมากกวา่ 30 เมกะวตัิต์ิ พัร�อม 
ท้�จัะ Spin off เข�าระดมทุนติลาดหลักทรพััยฯ์ 
ติ่อไปิ เพัื�อสุร�างการเติิบโติอย่างแข็งแกร่งใน
อนาคติ

ขายดทุ้กรายการทั�งสุเนลไวท ์และ OXECURE  
ซีึ�งบรษิัทัมั�นใจัวา่ยอดขายในฟื้ลิปิิปินิสุจ์ัะยงั
เติิบโติท้�ระดับ 20-30%

CWT ทำาได�มากกว่าระดับ 10% ซีึ�งเปิ็นอัติราสุูงสุุด
ในรอบหลายปิี ผู้ลจัากการควบคุมค่าใชู�จั่าย
ได�อย่างม้ปิระสุิทธุิภาพั ปิระกอบกับการ
รักษัาอัติราการผู้ลิติสุินค�าปิระเภทหนังให�ม้
ระดับท้�ทรงติัวและมากขึ�น ติามคำาสุั�งซีื�อของ
ลูกค�าค่ายยานยนติ์รายใหญ่
 นอกจัากน้� ธุุรกจิัผู้ลติิไฟื้ฟื้า้ท้�ปิจััจับุนัม้

วีรีะพล ไชยธีรีตัต ์วีรีะพล ไชยธีรีตัต ์

ปิิยวีชัร ราชพลสิทิธีิ�ปิิยวีชัร ราชพลสิทิธีิ�
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 นอกจัากน้� ในชู่วงครึ�งปีิหลัง 64 บริษัทัยังม้
งานวางท่อร�อยสุายไฟื้ฟื้้าใติ�ดินท้�ปิระมูลได�แล�ว
รอเร้ยกลงนามในสัุญญามูลค่า 523 ล�านบาท  
และงานก่อสุร�างเขื�อนและระบบชูลปิระทานท้�
รอพัิจัารณาผู้ล  มูลค่า 96 ล�านบาท มูลค่ารวม
 619 ล�านบาท

RTด่นBacklogทะยาน7พี่นล.
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - RT ชนิะปีระมั่ลู งานิโครงกำาร 
กำอ่ส์รา้งท์างหลวง อ.นิาท์วี จ.ส์งข้ลา มั่ลูค่างานิ 
กำวา่ 599 ลา้นิบาท์ เตรียมั่รอเซ็ีนิส์ญ่ญา และ
ดำาเนิินิกำารก่ำอส์ร้าง กำ.ย. 64 ดน่ิ Backlog ปี ี64  
เติบโตตามั่เปี้า 7,000 ล้านิบาท์
 นายชูวลิติ ถึนอมถิึ�น ปิระธุานเจั�าหน�าท้� 
บรหิาร บริษัทั ไร�ท์ทันเน็ลลิ�ง จัำากดั (มหาชูน) หรือ RT  
ผูู้� เชู้�ยวชูาญพัิเศิษัด�านวิศิวกรรมโยธุาและ 
ธุรณ้เทคนิค เปิิดเผู้ยว่า บริษััทชูนะการปิระมูล
งานโครงการก่อสุร�างทางหลวงหมายเลข 42  
สุาย บ�านคลองแงะ-จัดุผู้า่นแดนถึาวรสุไุหงโก-ลก  
ชู่วงบ�านโติ�นนท์-บ�านลำาชูิง อ.นาทว้ จั.สุงขลา  
ของสุำานักก่อสุร�างทางท้�1 กรมทางหลวง มูลค่า
โครงการ 599,100,789 ล�านบาท
 งานดังกล่าวจัะดำาเนินการในนามกิจัการ
ร่วมค�า ว้ซี้อาร์ท้ ขณะน้�อยู่ระหว่างการรอเร้ยก
ทำาสัุญญา และคาดวา่จัะสุามารถึเริ�มดำาเนนิการ
ก่อสุร�างในชู่วงเดือน ก.ย. 64

  สุำาหรบังานท้�ปิระมลูได�และงานรอพัจิัารณา 
ผู้ลดังกล่าว จัะชู่วยสุนับสุนุนงานในมือท้�รอรับรู� 
รายได� (Backlog) ชูว่งครึ�งปิหีลงั 64 เพิั�มเติมิจัาก  
Backlog ณ วนัท้� 31 ก.ค. 64 จัำานวน 4,272 ล�านบาท  
ซีึ�งหากดำาเนนิงานติามแผู้น จัะสุง่ผู้ลให� Backlog 
สุิ�นปิี 64 ติามเปิ้าหมายท้� 7,000 ล�านบาท

	 พลตรีี	นายแพทย์เหรีียญทอง	แน่นหนา	ผู้้�อำานวยการีโรีงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ	รัีบมอบเงินจำำานวน	1,000,000	บาท	และอาหารีพรี�อมทาน	ม้ลค่่า	 
350,000	 บาท	 จำากบริีษััท	 วิริียะปรีะกันภััย	 จำำากัด	 (มหาชน)	 โดยมี	 
นางสาวพศิเพลิน	วิริียะพันธ์ุุ์		ผู้้�เชี�ยวชาญด�านสำานักงาน	เป็นผู้้�แทนบริีษััทฯมอบ	 
เพ่�อนำาไปจำัดซ่ื้�ออุปกรีณ์์เค่รี่�องม่อทางการีแพทย์ที�ยังขาดแค่ลนให�กับ 
โรีงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ	เพ่�อผู้้�ป่วยโรีค่รี�ายแรีง	พรี�อมทั�งสนับสนุนการีจัำดตั�ง 
โรีงพยาบาลสนามอีก		3	แห่ง	สำาหรัีบรีองรัีบผู้้�ป่วยโค่วิด-19	กลุ่มสีเขียว
หร่ีอผู้้�ป่วยที�มีอาการีไม่รุีนแรีง

	 บริีษััท	ร่ีมโพธิุ์�	พร็ีอพเพอร์ีตี�	จำำากัด	(มหาชน)	หร่ีอ	TITLE	ได�ทำาการีฉีีด
วัค่ซีื้นโค่วดิ-19	ให�กับพนักงานนติิบุค่ค่ลรีวมถึึงผู้้�ปฏิิบัติงานภัายในโค่รีงการี	 
เดอะ	ไทเทิ�ล	เรีสซิื้เดนซีื้ส์	(ในยาง	ภ้ัก็ต)	ค่รีบโดส	100%	ซึื้�งได�ผู่้านมาตรีฐาน 
ค่วามปลอดภััยด�านสุขอนามัย	Amazing	Thailand	Safety	and	Health	
Administration	(SHA)	สรี�างค่วามมั�นใจำ	และค่วามปลอดภััยให�กับพนักงาน	 
และผู้้�พักอาศัยในโค่รีงการีดังกล่าว	ซึื้�งบริีษััทฯพรี�อมจำะเป็นส่วนหนึ�งของ
การีดำาเนินการีตามแผู้นรัีบม่อสถึานการีณ์์โค่วิด-19	ของจัำงหวัดภ้ัเก็ต

q
qTITLE ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย SHA

วิริยะประกันภัย สมทบทุน 1 ล้านบาท
ให้ รพ.มงกุฏวัฒนะ

ชวีลติ ถนอมถิ� นชวีลติ ถนอมถิ� น


