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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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Key takeaway: ประชมุนักวิเคราะหป์ระจาํไตรมาส /  

 
■ แนวโน้มไตรมาส / ....ธุรกิจเดิมยงัสดใส 

คาดผลประกอบการจากธุรกิจหลกัทีเกียวกบัอปุกรการเกษตรยงัอยู่ในแนวโนม้ทีดี บริษัท
คาดรายไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาส /  ทีอยู่ที  ลา้นบาท เนอืงจากยงัอปุสงคข์องใบ
ผาลยังอยู่ในระดบัสูงในช่วงการเตรียมดินเพือเพาะปลูกในช่วงครงึปีแรก ประกอบกับ
ตวัเลขอตุสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาพืช ในไตรมาส /  ขยายตวัราว 
3.6% โดยเฉพาะข้าวโพดเลียวสัตวแ์ละขา้วนาปี ซงึตวัเลขการเกษตร สาขาพืช ดีกว่า
การเกษตรโดยรวมทีขยายตวัเพียง . % (สาขาปศสุตัว ์+ . %,  สาขาประมง - . %) 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังสามารถเติบโตได้ต่อเนืองจากอุตสาหกรรมการเกษตรใน
ประเทศทีเติบโต โดยในช่วง H/2564 ทางคูโบตา้ ซึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษัทคาดว่า
ยอดขายรถเทรกเตอรย์งัดีต่อเนือง โดยไตรมาส /  เป็นช่วงการเก็บเกียว ซงึคาดว่า
ยอดขายใบเกลียว ซงึมีอตัรากาํไรสงูจะสามารถเติบโตได ้
 

■ Business Model เกยีวกับการรับจา้งสกัดกัญชง 
 บริษัทตังเป้าผลิตเครืองสกัดกัญชง (Supercritical Fluid) เพือรับจ้างสกัดสาร

จาํนวน  เครืองในระยะเวลา  ปี แบ่งเป็น ปี  จาํนวน  เครือง ปี  
จาํนวน  เครือง และปี  จาํนวน  เครือง รวมเป็น  เครอืงภายในปี  

 โดย Business Model การรบัจา้งสกดัของ KWM มีรายละเอยีดดงันี 
1. คา่เซน็สญัญา  แสนบาทต่อเครือง ระยะเวลาขนัตาํ ปี  
2. คา่บาํรุงรกัษารวมทีมงานควบคมุระบบ ,  บาทตอ่ปี 
3. ราคาสกัด ,  บาทต่อรอบการสกดั (ขนัตาํ  รอบต่อปี) คิดเป็นรายได้

จากการสกดัขนัตาํราว ,  บาทต่อปี 
 

■ ความคิดเหน็ 
เรามองว่า KWM เป็นบริษัททีเติบโตไดดี้จากทงัธุรกิจเดิม และมี Upside จากธุรกิจใหม่
คือ เครืองสกดักญัชง โดยเบืองตน้รายไดข้นัตาํจากการสกดั (150 รอบ/ปี) ราว .  ลา้น
บาท/เครือง/ปี หกัตน้ทุนต่างๆ แบบ Conservative ราว - % คิดเป็น EPS ราว 0.01 
บาท/  เครอืง ตามทีบรษัิทมีเป้าหมายในปี  หรือคดิเป็นสดัส่วนราว 5% ของ EPS 
ที Consensus ประมาณการไวที้ราว .  บาท/หุน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายทีเกียวข้อง
กบัเครืองสกดัส่วนมากเป็นตน้ทุนคงที ทาํใหค้าดการณไ์ดว่้ายิงมีจาํนวนเครืองมากขึน 
จะยงิเกิด Economy of Scales เพิมขึนตามลาํดบั สดัส่วนตน้ทนุโดยรวมต่อยอดขายจะ
มีโอกาสลดลงอกีในระยะ  ปีขา้งหนา้ หากสามารถรบัจา้งผลิตไดถ้งึ  เครอืงตามเปา้ 
  

■ Consensus แนะนาํ “ Trading Buy” ราคาเปา้หมาย .  บาท (อา้งองิ settrade) 
 

ความเสียง: การพงึพิงลกูคา้รายใหญ่, ความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ,นโยบายกญัชงภาครฐั 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


