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FSMARTFSMART
พร้้อมเพ่�มทุนุ‘ฟอร้ท์ุ เวนดิ้่�ง’พร้้อมเพ่�มทุนุ‘ฟอร้ท์ุ เวนดิ้่�ง’ จ่่อเปิิดิ้ตััวพันธม่ตัร้ค้้าปิลีีก

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์ ์– SEAFCO หวงัผลงานิโคง้สุ์ดท้์าย 
ปีี 64 ฟื้้�นิตััว หลังจะท์ยอยส์่งมอบงานิได้เตั็ม 
ไตัรมาส์ จากปัีจจุบนัิท่์�ม่ Backlog ราว 1.5 พันัิล้านิบาท์  
โบรกฯ ส์อ่งผลงานิปี ี65 ฟื้้�นิตัวัเตัม็ท์่� รบัแรงหนินุิ 
รัฐลุยลงท์ุนิเมกะโปีรเจค
 นายณรงค์ ์ทััศนนิพัันธ์์ กรรมการผู้้�จัดัการใหญ่่  
บริษัทัั ซีฟีโก� จัำากดั (มหาชน) หรอื SEAFCO เปิดิเผู้ยว่่า  
ภาพัรว่มผู้ลดำาเนนิงานในไตรมาส 3/64 ยอมรับว่่า 
จัะมผีู้ลขาดทันุมากกว่่าไตรมาสทีั�ผู้า่นมา เนื�องจัาก 
บริษัทััสามารถกลบัมาสง่มอบงานได�เพัยีง 2 เดอืน 

ใส่่เกียีร์รุ์์กี‘เต่่าบิิน’

Supalai X MTL Privilege 
 บมจั. ศุภาลัย จัับมือกับ บมจั. เมืองไทัยปิระกันชีว่ิต สร�างปิรากฎการณ์ใหม่ด�าน 
พัันธ์มิตรธุ์รกิจั สง่แค์มเปิญ่สุดว่�าว่ “Supalai X MTL Privilege” มอบสทิัธ์พิัเิศษัให�ลก้บ�านศุภาลัย 
ทัั�ว่ปิระเทัศ เมื�อซีื�อค์ว่ามค์ุ�มค์รองสขุภาพั D Health และโค์รงการเมืองไทัย Extra Return 5/3  
ระหว่่างวั่นทัี� 1 ต.ค์. - 30 พั.ย. 64 นี� ขณะทัี�สมาชกิเมอืงไทัย สไมล์ค์ลับ รบัส่ว่นลดสุดเอก็ซีค์์ลซ้ีฟี  
เมื�อซีื�อบ�านและค์อนโดมิเนียมจัากศุภาลัย ตั�งแต่ 1 ต.ค์. - 31 ธ์.ค์. 64

SEAFCO
เร์่งส่่งมอบิBacklog 
ลุุ้�นผลุ้งานปลุ้ายปีฟื้้�นต่ัว qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - PHOL ปีี 64 เดินิตัามแผนิ  
คาดรายได้โตั 10-15% หลังความต้ัองการสิ์นิค้าส์งู  
เดินิหนิา้ปีอ้นิส์นิิคา้กลุม่ SAFETY บกุ ตัลาด
คอนิซููมเมอร์ผ่านิออนิไลนิ์
 นายบญุ่ชยั สวุ่รรณว่ฒุิวิ่ฒัิน ์ปิระธ์านเจั�าหน�าทัี� 
บรหิาร บริษัทัั ผู้ลธ์ญั่ญ่ะ จัำากดั (มหาชน) หรือ PHOL  
เปิิดเผู้ยว่่า

PHOL
ชููส่ินค้�าSAFETY 
อพัร์ายได้�โต่15%

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - FSMART จ่อใส์่เงินิเพัิ�มท์ุนิ  
เข้้าถืือหุ้นิในิ FVD เพัิ�ม หลังเห็นิช่่องท์างโตัข้อง 
ตู้ั “เตัา่บนิิ” ตัั�งเปีา้เพัิ�มเปีน็ิ 20,000 ตัูภ้ายในิปี ี67  
ส์รา้งรายไดแ้ตัะ 1 หมื�นิล้านิบาท์ เตัร่ยมเปิีดตัวั 

พันัิธมิตัรรายใหญ่ธุ่รกิจคา้ปีลก่ เปิีดเคาท์เ์ตัอร์ 
ท์ำาธุรกรรมการเงินิ

ณรงค์ศ์ักัด์ิ์� เลิศ์ัทรพัย์ท์วีีณรงค์ศ์ักัด์ิ์� เลิศ์ัทรพัย์ท์วีี
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 นายณรงค์์ศักดิ� เลิศทัรัพัย์ทัวี่ กรรมการ 
ผู้้�จัดัการ บริษัทัั ฟอร์ทั สมาร์ทั เซีอร์ว่สิ จัำากัด (มหาชน)  
หรอื FSMART เปิดิเผู้ยว่่า จัากทีั�บรษิัทััได�เพิั�มสดัส่ว่น 
การถือหุ�นเปิ็น 19.34% ในบริษััทั ฟอร์ทั เว่นดิ�ง 
จัำากัด (FVD) ซี่�งหลังจัากนี�ค์าดว่่า FVD จัะมีการ
เพิั�มทุันเพืั�อขยายธุ์รกิจั ซี่�งบริษััทัต�องการจัะเข�า
ถือหุ�นเพิั�ม แต่ยังไม่สามารถระบุสัดส่ว่นและ
ม้ลค์่าการลงทัุนได�
 โดยบริษััทัเล็งเห็นถ่งการเติบโตของต้�
จัำาหนา่ยสนิค์�าอตัโนมตั ิภายใต�แบรนด ์“เตัา่บนิิ”  
ซี่�งปิจััจับุนันี�มดีำาเนนิการอย่้ 60 ต้� และจัะเพิั�มเปิน็  

หลังจัากรฐับาลผู้อ่นค์ลายการปิดิแค์มปิค์์นงาน 
โดยยอมรับว่่าปีินี�เป็ินปิทีัี�ค์อ่นข�างยากลำาบากใน
การเดินหน�าธ์ุรกิจั
 อยา่งไรก็ตาม ค์าดหวั่งว่่าผู้ลการดำาเนนิงาน 

การดำาเนนิงานในชว่่งทีั�เหลอืของปินีี� ยงัเปิน็ไปิตาม
แผู้นงานทัี�ว่างไว่� โดยบริษััทัตั�งเปิ้ารายได�ปีินี�
เตบิโต 10-15% จัากปิกีอ่นทัี� 1,062.56 ล�านบาทั  
จัากค์ว่ามต�องการสินค์�าด�านค์ว่ามปิลอดภัย 
อาชวี่อนามยั อปุิกรณป้์ิองกนัภยัสว่่นบคุ์ค์ล และ
อุปิกรณ์อื�นๆ ทัี�มีค์ำาสั�งซีื�อต่อเนื�อง
 ขณะเดียว่กัน ปิีนี� สินค์�ากลุ่ม SAFETY  
บรษิัทััรกุตลาดลก้ค์�าค์อนซีม้เมอรม์ากข่�น ผู้า่นทัั�ง 
ช่องทัางออนไลน์และออฟไลน์ เน�นการพััฒินา
สินค์�าให�ตอบโจัทัย์ตลาดผู้้�บริโภค์ยุค์ปิัจัจัุบัน 
และการพััฒินาช่องทัางการจัำาหน่ายออนไลน์  
ทัั�งของบริษััทั และการขายผู้่าน Marketplace 
ของผู้้�ให�บริการภายนอก
 ด�านสินค์�าค์ว่บค์ุมสภาพัแว่ดล�อม (CE) 

FSMART

SEAFCO

PHOL

200 ต้�ภายในเดือน ต.ค์.นี� พัร�อมตั�งเป้ิาจัะเพิั�มเปิน็  
20,000 ต้� ภายในปิ ี67 ซี่�งจัะสร�างรายได�ปิระมาณ  
1 หมื�นล�านบาทัต่อปิ ีซี่�ง บรษิัทััจัะรบัร้�เปิน็สว่่นแบ่ง 
กำาไรจัากการถือหุ�น และรับร้�รายได�ในส่ว่นของ
การบริหารจััดการต้� และเตรียมเข�าจัดทัะเบียน
เข�าตลาดหลักทัรัพัย์แห่งปิระเทัศไทัยต่อไปิ
 นอกจัากนี� บริษััทัเตรียมปิระกาศแผู้น 
จับัมือกับพัันธ์มิตรทัางธุ์รกจิั 1 รายอย่างเป็ินทัางการ  
ซี่�งเป็ินเจั�าใหญ่่ทีั�ดำาเนนิธ์รุกจิัค์�าปิลกี ค์รอบค์ลุม  
1,800 จัดุทัั�ว่ปิระเทัศ โดยบรษิัทััจัะเข�าไปิดำาเนนิการ 
เปิิดช่องทัางเค์าทั์เตอร์ เพัื�อให�ล้กค์�าสามารถทัำา 
ธ์รุกรรมทัางการเงนิได�อยา่งค์รบว่งจัร มั�นใจัว่่าจัะ 
สามารถเข�าถ่งผู้้�ใช�บริการได�อย่างสมบ้รณ์แบบ

ในไตรมาส 4/64 จัะกลับมาฟ้�นตัว่ได�บ�าง  
เนื�องจัากจัะมกีารรับร้�รายได�จัากการส่งมอบงาน
เข�ามาเต็มไตรมาส
 ปิจััจับุนั บรษิัทััมงีานในมอื (Backlog) อย่้ราว่  
1,400 – 1,500 ล�านบาทั รว่มทัั�งยงัมงีานทีั�รอผู้ล 
การปิระม้ลอีกหลายโค์รงการ ค์ิดเปิ็นม้ลค์่ารว่ม

  ด�านภาพัรว่มธ์รุกจิัในปิ ี64 สำาหรบัต้�บญุ่เตมิ  
จัะมีจัำานว่นรว่มทัั�งสิ�น 135,000 ต้� โดยได�มีการ
พััฒินาระบบฟังก์ชั�นใหม่ๆ เข�ามาอย่างต่อเนื�อง  
ลา่สดุได�เพิั�มระบบได�เพิั�มการทัำาธุ์รกรรมการฝาก-โอน 
ผู้า่นต้�บญุ่เติม รว่มถ่งธ์รุกรรมการเงนิปิระเภทัอื�นๆ  
ทัี�สามารถดำาเนนิการผู่้านต้�ได� ปิจััจุับนั มสีถาบนั 
การเงินมอบหมายให�บริษััทัเปิ็นแบงกิ�ง เอเยนต์  
จัำานว่น 7 ธ์นาค์าร และภายในไตรมาส 4/64 จัะเพิั�ม 
อีก 1 แห่ง 
  สว่่นแนว่โน�มผู้ลดำาเนนิงานปินีี� ค์าดเตบิโต 
เล็กน�อยจัากปิกีอ่น เนื�องด�ว่ยปิ ี64 เป็ินการเตรยีม 
แผู้นและเริ�มดำาเนินการหลายโปิรเจัค์ ซี่�งจัะรับร้�
รายได�เต็มปิีในปิี 65 เปิ็นต�นไปิ

ปิระมาณ 7,600 ล�านบาทั แต่ค์าดว่า่ช่ว่งต�นปีิ 65  
จัะสามารถรบังานใหม่เข�ามา มล้ค่์าราว่ 600 -700  
ล�านบาทั
 ด�านนักว่ิเค์ราะห์หลักทัรัพัย์ บล.กรุงศรี 
ระบวุ่่า ฝา่ยว่จิัยัค์าดว่่า SEAFCO ในไตรมาส 3/64  
จัะมีผู้ลขาดทัุน 30 ล�านบาทั และจัะพัลิกเปิ็น
กำาไรในไตรมาส 4/64 หนุนจัากอัตราการใช�
เค์รื�องจักัรทีั�ส้งข่�น, การก่อสร�างกลบัส้ภ่าว่ะปิกติ  
และการก่อสร�าง Central Embassy - เฟสสอง  
ม้ลค์่า 700 ล�านบาทั ซี่�งเริ�มในเดือนก.ย.
 ทัั�งนี� ผู้ลปิระกอบการของ SEAFCO จัะฟ้�นตวั่ 
เตม็ทัี�ในปิ ี65 โดยมปีิจััจัยัหนนุจัากเมกะโปิรเจัค์ 
ทีั�รอการปิระมล้ ค์ดิเปิน็มล้ค่์ากว่่า 4 แสนล�านบาทั  
เช่น โค์รงการรถไฟฟ้าสายสีม่ว่ง และรถไฟฟ้า 
สายสสี�มตะว่นัตก ซี่�งมมีล้ค์า่งานฐานรากปิระมาณ  
8 พัันล�านบาทั ค์าดการณร์ายได�รว่มของ SEAFCO  
ในปิี 65 ไว่�ทัี� 2.65 พัันล�านบาทั

ยังมีค์ว่ามต�องการใช�ต่อเนื�อง โดยเฉพัาะล้กค์�า
กลุม่อิเลก็ทัรอนกิส ์ทัี�ได�รบัอานสิงสจ์ัากรป้ิแบบ  
Work From Home และเทัค์โนโลยีใหม่ ทัำาให�
ภาค์การผู้ลิตสินค์�าอิเล็กทัรอนิกส์ยังมีแนว่โน�ม
เติบโตข่�น
 สำาหรับธ์ุรกิจัด�านระบบบำาบัดนำ�าเพืั�อ

อุปิโภค์ บริโภค์ (Water) ค์าดว่่าจัะยังเติบโตได� 
เนื�องจัากกลุม่ลก้ค์�าส่ว่นใหญ่่เริ�มกลับมาดำาเนิน 
ธ์รุกจิั ซี่�งมองว่่าในอนาค์ตปิญั่หาด�านทัรพััยากรนำ�า 
ไมเ่พัยีงพัอต่อค์ว่ามต�องการใช�นำ�าทัั�งภาค์การเกษัตร  
ภาค์อุตสาหกรรม และปิระชาชนทัั�ว่ไปิอาจัมี 
ข�อจัำากัด.

ณรงค์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์ณรงค์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์

บุุญชัยั สุุวรรณวุฒิวิฒัิน์บุุญชัยั สุุวรรณวุฒิวิฒัิน์



	 นายชวลิิต	ถนอมถิ�น	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	บริษััที่	 
ไร้ท์ี่ทัี่นเน็ลิลิิ�ง	จ้ำากััด	(มหาน)	หรือ	RT	นำาท่ี่มผู้้้บริหาร	ให้ข้้อม้ลิสรุป 
ผู้ลิประกัอบกัารคร่�งปีแรกั	64	บริษััที่ม่รายได้รวม	1,318	ล้ิานบาที่	 
กัำาไรสุที่ธิ	44.5	ล้ิานบาที่	พร้อมเผู้ยทิี่ศที่างธุรกิัจ้คร่�งปีหลัิงม่แนวโน้ม 
ด่ข่้�น	เข้้ารับงานใหม่กัรมที่างหลิวง	ม้ลิคา่	599.1	ล้ิานบาที่	ดัน	Backlog	 
แตะ	 3,596	 ล้ิานบาที่	 แลิะชนะกัารประม้ลิรอเซ็็นสัญญางาน 
กัรมที่รพัยากัรนำ�า	ในงานบรษัิัที่จ้ดที่ะเบ่ยนพบผู้้ล้ิงทุี่น	(Opportunity	 
Day)	จั้ดโดยตลิาดหลัิกัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย
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	 นายพงศ์พจ้น์	เลิิศรุ้งพร	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	 
บริษััที่	ด่เฮ้้าส์พัฒนา	จ้ำากััด	(มหาชน)	หรือ	DHOUSE	ให้ข้้อม้ลิ 
ผู้ลิกัารดำาเนินคร่�งปีแรกั	64	พร้อมทิี่ศที่างธุรกิัจ้โค้งสุดท้ี่าย	64	 
เร่งดำาเนินกัาร	UPark	Market	โครงกัารมกิัซ์็ย้ส	ศ้นย์รวมไลิฟ์์สไตล์ิ
คนรุ่นใหม่	ทัี่�งร้านค้าปล่ิกั	ป๊�มนำ�ามัน	ร้านอาหาร	แลิะโครงกัาร	 
River	Condo	ใกัล้ิมหาวิที่ยาลัิยมหาสารคาม	ในงานบริษััที่ 
จ้ดที่ะเบ่ยนพบผู้้้ลิงทุี่น	 (Opportunity	Day)	 จั้ดโดยตลิาด 
หลัิกัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

q
qDHOUSE เร่งดำ�เนินก�ร UPark Market

RT โชว์งบครึ่งปีแรก 64 ในง�น Opportunity Day

ผู้า่นชอ่งทัางจัำาหนา่ยใหม ่อาทั ิร�านโมเดริน์เทัรด
ชั�นนำาทีั�มีสาขาทัั�ว่ปิระเทัศ พัร�อมกับแผู้นขยาย
สาขาเพิั�มข่�น อกีทัั�งมุง่เน�นการขยายช่องทัางการ
จัำาหน่ายผู่้านออนไลน์ ซี่�งเมื�อเดือน มิ.ย. 64  
ได�จัดทัะเบียนจัดัตั�งบรษิัทัั บริษัทัั โซีเมว่่า พัลาซีา่  
จัำากัด เพืั�อปิระกอบธ์ุรกิจัออนไลน์แพัลทัฟอร์ม  
ค์าดจัะเริ�มดำาเนนิการจัำาหนา่ยผู้า่นชอ่งทัางดงักลา่ว่ 
ได�ในไตรมาส 1/65
 ด�านธ์ุรกิจัพัลังงานทัดแทัน ทัี�ผู้่านมารับร้�

‘ECF’ลุ้กูีค้�าอินเดี้ยปอ้นออเด้อร์์
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์ ์- ECF ธรุกิจโค้งส์ดุท้์ายปี ี64  
โตัตั่อ คว้าออเดอร์ลูกค้ารายใหม่อินิเด่ย  
หนิุนิรายได้ส์่งออกเฟื้อร์นิิเจอร์พัุ่ง ลุยข้ยาย 
ช่่องท์างจำาหน่ิายออนิไลน์ิ พัร้อมรับรู้กำาไร
จากโรงไฟื้ฟื้้ามินิบูตั่อเนิื�อง
 นายอารักษั์ สุขสวั่สดิ� กรรมการผู้้�จััดการ  
บรษิัทัั อสีตโ์ค์สทัเ์ฟอรน์เิทัค์ จัำากดั (มหาชน) หรอื ECF 
เปิิดเผู้ยว่่า ทัิศทัางธ์ุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ในช่ว่งโค์�ง
สดุทั�ายปิ ี64 มแีนว่โน�มเตบิโตตอ่เนื�อง จัากการเข�า
ส้่ช่ว่งไฮซีีซีั�นธ์ุรกิจั โดยช่ว่งไตรมาส 3/64 บริษััทั 
ได�รับค์ำาสั�งซีื�อสินค์�าเข�ามาอย่างต่อเนื�อง และม ี
รายได�ทีั�เพิั�มข่�นมาจัากการสง่ออกไปิยงัญี่�ปิุน่ สหรฐั  
และจัีน
 อีกทัั�งได�รับค์ำาสั�งซีื�อจัากล้กค์�ารายใหม่  
ซี่�งเปิ็นผู้้�จัำาหน่ายเฟอร์นิเจัอร์รายใหญ่่ปิระเทัศ
อนิเดยี ค์าดจัะเริ�มรบัร้�รายได�ในชว่่งไตรมาส 4/64  
ปิัจัจัุบันบริษััทัมีสัดส่ว่นรายได�จัากยอดขาย 
ต่างปิระเทัศอย้่ทัี� 64% และในปิระเทัศ 36%
 ขณะทีั�ตลาดในปิระเทัศ กระตุ�นยอดขาย

สว่่นแบ่งกำาไรจัากโรงไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทิัตย์
ขนาด 220 MW เมืองมินบ้ ปิระเทัศเมียนมา  
โดยเข�าลงทุันในสัดส่ว่น 20% สำาหรับเฟสแรก  
(50 MW จัำาหน่ายไฟฟ้าเรียบร�อยแล�ว่) สำาหรับ 
เฟส 2 3 และ 4 อย่้ระหว่า่งการก่อสร�าง ยงัดำาเนินการ 
อย่างตอ่เนื�อง แม�จัะมสีญั่ญ่าณค์ว่ามล่าช�าเกดิข่�นบ�าง 
จัากสถานการณ์ COVID-19 และการเมืองภายใน 
เมียนมา ค์าดว่่าการก่อสร�างจัะเสร็จัสิ�นค์รบทัั�ง 
4 เฟสภายในไม่เกินสิ�นปิี 65
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