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BGRIM ทุ่มงบลงทุน 3.8 พันลบ. ลงทุนโรงไฟฟ้า

แบบไฮบริด ส�าหรับโครงการอู่ตะเภาเฟส1 ก�าลัง

การผลิต 95 MW พร้อมเจรจาขายไฟฟ้าให้รถไฟ

ฟ้าไฮสปีดในโครงการอู่ตะเภาไม่ต�่ากว่า 20 MW 

ปี63 คาดรายได้เหลือโต 10% -ก�าไรโต 10-15% 

หลังปริมาณขายไฟฟ้าลดลง แต่ได้อานิสงค์ต้นทุน

ราคาLNG ถูก

 

นางปรียนาถ สนุทรวาทะ ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผย

ว่า บรษิทัฯปรบัเป้ารายได้ปี 2563 เหลอืเติบโต 10% 

จากปีก่อนท�าได้ 44,660.29 ล้านบาท เน่ืองจาก 

ปริมาณจ�าหน่ายไฟฟ้าปรับตัวลดลง หลังลูกค้าใน

นคิมอตุสาหกรรมบางรายได้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการ

หยุดผลิตไปชั่วคราว 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯเชื่อว่าก�าไรสุทธิปีนี่จะเติบโต 

10-15%จากปีก่อนท�าได้ 2,331.15  ล้านบาท หลงั

ได้รบัอานสิงค์จากต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) 

ที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯได้รับอนุมัติ 

License การน�าเข้า LNG ขนาด 650,000 ตัน/ปี 

โดยมแีผนจะน�าเข้าในปี 2565 หลงัจากการก่อสร้าง

โครงการSPP ของบริษัทแล้วเสร็จ ซ่ึงขณะนี้อยู่

ระหว่างการคัดเลือกแหล่งซัพพลาย คาดว่าจะได้

ข้อสรุปปีนี้ 

ขณะที่ล่าสุดบริษัทได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดิน 

ราชพัสดุเพื่อผลิตโครงการโรงไฟฟ้าแบบไฮบริด 

(Hybrid) ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ

เมืองการบินภาคตะวันออก กับ ส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) โดยมีกองทัพเรือในฐานะหน่วยงาน

เจ้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมือง

การบินภาคตะวันออกร่วมกับ สกพอ. ได้คัดเลือก 

เป็นผู้เช่าทีร่าชพสัด ุพืน้ท่ี 100 ไร่ มสัีญญาการเช่า 

29 ปี 6 เดือน

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid) เฟส

ที่1 จะมีก�าลังการผลิต 95 เมกะวัตต์ โดยใช้งบ

ลงทุนในการก่อสร้างประมาณ 3,800 ล้านบาท 

และจะพร้อมเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 ซ่ึงบริษัทฯเช่ือว่า

จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต�่า

กว่า12% 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีโอกาสที่จะน�าเข้าก๊าซ 

LNG เพื่อน�ามามาใช้เองในโครงการนี้ เพื่อหวังลด

ต้นทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

จดัหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Shipper)แล้ว 

แต่ทั้งนี้อาจต้องมีการไปขอปริมาณการใช้เพิ่ม 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นโรงไฟฟ้าไฮบริดแบบ

ผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 3 ระบบที่มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ท่ีจะสามารถน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยที่สุด มีประสิทธิภาพด้านการผลิตไฟฟ้า

ที่มีเสถียรภาพมากที่สุด ทั้งยังปลอดภัยและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าแห่งนี้ 

ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส�าคัญ ที่จะ

สามารถสร้างความมัน่คงด้านพลังงานแห่งอนาคต

ให้กับสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวัน

ออก ได้ตามนโยบายการพฒันาประเทศของรฐับาล

ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่อยู่ใน

สนามบินอู่ตะเภาขนาดก�าลังการผลิต 20 เมกะ

วัตต์ และมีแผนจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่โครงการรถไฟ

ฟ้าอืน่ๆทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีงขนาดก�าลงัการผลติไม่

ต�่ากว่า 20 เมกะวัตต์ด้วยเช่นกัน

BGRIM ทุ่มงบลงทุน 3.8 พันลบ. 

ลงทุนโรงไฟฟ้าแบบไฮบริด ส�าหรับโครงการ

อู่ตะเภาเฟส1 ก�าลังการผลิต 95 MW 
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นางสาวปิยจติ รกัอรยิพงศ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เซ็ปเป้ 
จ�ากัด (มหาชน) SAPPE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปรับเป้ารายได้ปี 2563 เหลือทรงตัว 
จากปีก่อนทีท่�าได้ 3,386.86   ล้านบาท หลงัสถานการณ์โควดิ-19 สร้างผลกระทบกบัสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศ พร้อมประเมินภาพรวมผลประกอบการครึง่ปีหลัง (H2/2563) จะมยีอด
ขายฟื้นตัวขึ้นจากครึ่งปีแรก เนื่องจากมีการคลายมาตการ Lockdown แล้ว ท�าให้ประชาชน
และผู้บริโภคสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้น

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง2563 บริษัทฯ มีแผนออกสินค้าใหม่ อย่างน้อย  5 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้ากลุ่มประเภทเครื่องดื่ม และอื่นๆโดยล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือ
กับ Free Fire เป็นเกมมือถือยอดฮิตจากการีนา เพื่อเตรียมเปิดตัวแคมเปญ “B’lue x Free 
Fire : ชาร์จ Energy ดื่ม B’lue เครซี่ แคกตัส ล่าขุมทรัพย์ B’lue O’ Bell” ซึ่งถือเป็นการจัด
กิจกรรมการตลาดครั้งใหญ่ของน�้าวิตามินบลู (B'lue) ในปี 2563 ที่จะเริ่มออกวางจ�าหน่าย
ในวันที่ 8 ก.ค. 63 - 9 ต.ค.63 

จากแคมเปญดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าBLUE ให้เติบโตขึ้น10% ซึ่ง
ปัจจุบัน สินค้าBLUE คิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ  มองว่าจะเป็นการ
เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท ที่ปัจจุบันมีการวิจัยว่ากว่า90% 
ของกลุ่มดังกล่าว มีการเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่งท�าสินค้าของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น

“บรษัิทมองเหน็การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีองยอดขายสนิค้าของบรษัิท ซึง่สนิค้าFuntional 
Drink และ Vitamin Drink มีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19ที่เป็นตัว
กระตุ้นให้ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมา กลุ่ม Functional 
Drink เติบโตกว่า10% ท่ามกลางโควิด-19 และบริษัทคาดหวังว่า กลุ่มสินค้า Healthy & 
Snacks จะเติบโตข้ึน10% ภายในระยะเวลา3-5ปี (2563 -2568) จากปัจจุบันอยู่ท่ี 5%” 
นางปิยจิต กล่าว

นางสาวปิยจิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ   จะเน้นการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และเลือก
ใช้งบลงทนุในการตลาดท่ีเน้นเจาะกลุม่บรโิภคสนิค้าของบริษทัโดยเฉพาะ เพือ่ช่วยขบัเคลือ่น
ยอดขายของบริษัทไปได้ ทั้งนี้บริษัทจะเลือกลงทุนในบางส่วน และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตให้ดีขึน้ โดยรอดสูถานการณ์ของเศรษฐกจิและภาพรวมภายในประเทศก่อนว่าจะขบั
เคลื่อนไปอย่างไร เพื่อพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดภาษีให้กับเครื่องดื่มนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนผสม
น�้าผักและผลไม้ต�่ากว่า 10% ของผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 10% เหลือ 3% นั้น 
บริษัทฯ คาดน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ เพราะช่วยสนับสนุนให้อัตราก�าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นใน
ช่วงครึ่งหลังปี 2563 

นางสาวสวุารนิทร ์กอ้นทอง ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยการเงนิ 
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผย

กับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างภายในซึ่ง

คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในช่วง 6 เดือนนี้ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบ

ริษัทฯ ในอนาคต ท�าให้บริษัทฯ ความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจทั้ง 3 ธุรกิจหลัก  

ได้แก่ธรุกจิผลติอาหารเสรมิสขุภาพ , ธรุกจิผลติเคร่ืองส�าอาง และธุรกจิเครอืข่าย 

โดยในส่วนของธรุกจิผลติอาหารเสรมิสุขภาพ ในปัจจุบนัค�าสัง่ซือ้ค่อนข้างทรงตวั 

ส่วนธุรกิจผลิตเคร่ืองส�าอาง ที่ด�าเนินการโดยบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ 

จ�ากัด (PCCA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19  แพร่ระบาด PCCA 

ได้รับออเดอร์ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือน 

เมษายน คาบเกี่ยวถึงเดือน พฤษภาคม ขณะที่ช่วงเดือนมิถุนายนยอดออเดอร์

ค่อนข้างคงที ่เนือ่งจากไม่มจี�านวนผูติ้ดเชือ้ในประเทศ รวมทัง้มภีาวะ Oversupply  

ด้วย ด้านธุรกิจเครือข่าย ยังไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพมากนัก  

เนือ่งจากติดปัญหาเรือ่งการจดัประชมุสัมนา เพราะมสีถานการณ์โรคระบาดไวรสั

โคโรน่า (COVID-19) แพร่ระบาด 

  

"ตอนนี้เราก�าลังปรับโครงสร้างภายใน ปรับระบบต่างๆ  เหมือนการขยายท่อน�้า  

เพื่อรองรับการเติบโต"  นางสาวสุวารินทร์  กล่าว 

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการปีนี้ คาดว่ายังเติบโต แม้ว่าจะมีสถานการณ์โรค

ระบาดไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  แพร่ระบาด ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกจิชะลอตัวลง  

อนึ่งปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี 797.50 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 86.71  

ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส1/63 บริษัทฯ มีรายได้ 345.24 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 

27.96 ล้านบาท 

DOD เผย เม.ย.-พ.ค. 

ออเดอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์พุ่ง

พร้อมเร่งปรับโครงสร้างภายใน รองรับการเติบโต 

SAPPE ปรับเป้ารายได้ปี63 เหลือทรงตัว  

จากปีก่อน จากเดิมคาดโต 10% 

หลังโควิด-19 กระทบยอดขาย
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UREKA จรดปากกาเซ็นสัญญาขายน�้าประปาให้กับ กปภ. 2 โปรเจคยักษ์ มูลค่ากว่า 1.04 

พันล้านบาท ผูกสัญญายาว 10 ปี ด้านผู้บริหาร "ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ" มั่นใจช่วยผลักดันผล

งานโตก้าวกระโดด  แย้มเป็นโปรเจคน�าร่อง จ่อรับรู้รายได้ในเดือนส.ค.นี้ และภายในไตรมาส 

4/63 คาด IRR เกิน 10%

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด 
(มหาชน) (UREKA) เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2563 ทีผ่่านมา บรษัิท กจิการ

ร่วมค้า ยเูรก้า ยยู ูจ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ UREKA ได้ลงนามในสญัญาโครงการขายน�า้

ประปาให้กับการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) จ�านวน 2 โครงการ มลูค่ารวม 1.04 พนัล้านบาท  

ประกอบด้วย โครงการ ณ สถานีจ่ายน�้าพานทอง มูลค่า 520,344,000 บาท  และโครงการ 

ณ สถานีจ่ายน�้าหนองกะขะ มูลค่า  521,220,000 บาท  ระยะเวลาสัญญาประมาณ 10 ปี

"โปรเจคใหม่ทีเ่ราได้รบัคาดว่าจะเริม่จ�าหน่ายน�า้ให้กบักปภ. ได้ภายในสิน้เดอืนกนัยายน 2563 

ผลักดันผลการเนินงานของบริษัทฯเติบโต จากการที่มีรายได้ประจ�า (Recurring Income) 

ที่แน่นอน ทั้งนี้ ในส่วนของเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจาก การจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 254,215,937 หุ้น มูลค่ากว่า 203 ล้านบาท"

 

ส่วนโครงการผลิตและขายน�้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มูลค่าเงินลงทุน 

237 ล้านบาท ซึ่ง UREKA ลงทุนผ่าน บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จ�ากัด ประกอบด้วย 

โครงการ ณ สถานีจ่ายน�้าพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 

520,344,000 บาท และโครงการ ณ สถานีจ่ายน�้าหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

พนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521,220,000 บาท

ทั้งนี้ เตรียมรับรู้รายได้จากโครงการ ณ สถานีจ่ายน�้าพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

บางคล้า ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนโครงการ ณ สถานีจ่ายน�้าพานทอง และณ สถานีจ่าย

น�้าหนองกะขะ จะทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/63 ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(IRR) มากกว่า 10% ต่อปี อายุสัญญา 10 ปี ผลักดันให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯเทิร์

นอะราวด์ ตามแผนงานที่วางไว้

"เรายังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทนุโครงการน�า้ประปาอย่างต่อเนือ่ง หากสามารถ

หาแหล่งน�้าได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เราก็พร้อมที่จะ

เข้าร่วมประมูลงาน "นายลิศพัทธ์ กล่าวในที่สุด

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากดั หรอื APM ในฐานะทีป่รกึษาทางการ

เงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ IND เปิด

เผยว่า ในขณะนี้ได้ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 

filing) แบบค�าขออนญุาตเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้แรกต่อประชาชน (IPO) 

ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และยื่นค�าขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

“ในปัจจบุนั IND มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 175.00 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุจดทะเบยีน

ช�าระแล้วจ�านวน 130.00 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอีก

ส่วนหนึ่งเป็นการรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน 

(IPO) จ�านวน 90.00 ล้านหุน้ คิดเป็น 45.00 ล้านบาท ซึง่จะน�าหุน้สามญัทัง้หมด

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” นายสมภพ กล่าว

ดา้นนายเสกสรรค ์ธโนปจยั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษัิท 
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงนิ กล่าวเสริมอีกว่า การย่ืนไฟลิง่ในคร้ังนี ้อยู่ระหว่างการพจิารณาของ

ส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะท�าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้ามากยิ่ง

ข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

ของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรใน

ระยะยาว

“อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป” 

ยื่นไฟลิ่ง ขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น 

ให้ส�านักงาน ก.ล.ต. - เล็งเข้า MAI

UREKA มาตามนัด เซ็นขายน�้าประปาให้กปภ. 

2โปรเจคยักษ์มูลค่า 1.04 พันลบ. 

- กินยาว 10 ปี หนุนผลงานโตก้าวกระโดด
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บลจ.ทิสโก้เปิดกอง ‘ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้’ลงทุน ‘Cloud’ 

เบื้องหลังความส�าเร็จของเทคโนโลยีแห่งอนาคต

บลจ.ทิสโก ้เสนอขาย ‘กองทุนเปิด ทิสโก ้ Cloud 
Computing อคิวติี’้ สดุล�า้พาลงทนุธรุกจิทีไ่ด้รบัประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลย ี‘Cloud’ ชีโ้อกาสเติบโตสงู รบัการใช้
งาน Big Data, IoT, 5G และการปรบัเปลีย่นธรุกิจทัว่โลก
เข้าสู่ยุค New Normal  เปิด IPO 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 63  
 
นายสาห์รชั ชฏัสุวรรณ ผูอ้�านวยการสาย
การตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด 
(Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and 
Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, 
TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี ‘คลาวด์ คอมพิวติง’ (Cloud 
Computing) หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับจัด
เก็บข้อมูลและประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านการใช้งาน
แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google, Dropbox, Facebook, 
Zoom หรอืกระทัง่ Netflix กล้็วนแต่ม ีCloud มาเป็นส่วน
ส�าคัญในการให้บริการแทบท้ังสิน้ และจะย่ิงมบีทบาทมาก
ขึ้นในอนาคต จากการเข้ามาของ Internet of Things 
(IoT) ในยคุ 5G เพราะจะท�าให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้บริโภคเชื่อมต่อและสั่งการผ่านระบบ
อนิเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลายมากขึน้ โดยม ีCloud อยู่
ในระบบการท�างานดังกล่าว

นอกจากนี้ Cloud ยังอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จในทุก
ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับ
เคลื่อนธุรกิจ เช่น การใช้ Big Data มาจับพฤติกรรมผู้
บริโภค และปรับเปลี่ยนธุรกิจมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นรับ
กับยุค New Normal เป็นต้น ซึ่ง Cloud นอกจากจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการจดัเกบ็ข้อมลูจ�านวนมากอย่างเป็นระบบ 
ปลอดภยั เข้าถงึง่ายทุกท่ีทุกเวลา การท�างานราบรืน่และ
ยดืหยุน่แล้ว ยงัช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทีด่ย่ิีงกว่า
บริษัทที่ลงทุนกับระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง เพราะ
ท�าให้ต้นทุนการด�าเนินงานต�่ากว่า และสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องกังวลระบบ
หลังบ้านที่ไม่ถนัด

จากข้อมูลข้างต้น จึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีหากได้ลงทุน
ในบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของ Cloud เพราะทุกบริษัท
ล้วนแต่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตที่ดีตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น  บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย 
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ (TCLOUD) 
ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุนที่
เน้นลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์และแอปพลิ
เคชัน, ธุรกิจผู้พัฒนาและจัดท�าแพลตฟอร์ม, ธุรกิจผู้ให้
บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดเก็บข้อมูล, บริษัทที่
เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, ทรัสต์
เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) ทีเ่กีย่วข้องกบั
ศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) และธุรกิจผลิตหรือจัด
จ�าหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส�าหรับจัดท�า Cloud  ผ่านกองทุน
อีทีเอฟ Global X Cloud Computing ETF (กองทุน
หลัก) ลงทุนขั้นต�่า 1,000 บาท เปิดเสนอขายครั้ง
แรก (IPO) วันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 
2563 ท้ังน้ี กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยง

ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�านวนมาก 

“จดุเด่นของกองทุนน้ี คือนักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน
ไปยังบรษิทัทีไ่ด้รับประโยชน์จากการใช้ Cloud อย่างหลาก
หลายจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ทั้งหมดล้วนแต่เป็น
ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติบโตสูงตามกระแส
เมกะเทรนด์ของโลก  ซึง่ข้อมลูจาก Gartner และ Global X 
ETFs ณ ปี 2562 คาดว่ากลุ่มที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยวกับ Cloud 
Computing โดยรวมจะเติบโตในระดับประมาณ 15-16% 
ในช่วงปี 2563-2565 โดยกลุ่มบริษัทที่ใช้ Cloud ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์จะเป็นกลุ่มท่ีรายได้สูงท่ีสุด โดยรายได้
หลักมาจากค่าสมัครสมาชิก ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดที่จะ
มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีและ หากลูกค้าใช้งานจนคุ้น
เคย บรษิทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์มีโอกาสทยอยปรบัราคาค่า
สมาชิกเพิ่มขึ้นได้อีก นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราก�าไรของ
ธรุกจินีย้งัสงูอกีด้วย เพราะไม่มีต้นทุนอืน่อกีนอกจากการ
พัฒนาซอฟต์แวร์” นายสาห์รัชกล่าว  

ส�าหรับบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ส่วนใหญ่จะ
เป็นบริษัทที่มีโอกาสสร้างรายได้จากการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Shopify Inc ผู้ให้บริการระบบ 
E-commerce ส�าเร็จรูป ที่มีร้านค้าบนระบบกว่า 1 ล้าน
ร้านค้า มกีระแสเงนิสดจากการเกบ็ค่าบรกิารรายเดอืน มี
รายได้เตบิโตสงูในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยรายได้เตบิโตถงึ 
59% ในปี 2561 และ 47% ในปี 2562,  บริษัท ซี-สเกล
เลอร์ (Zscaler) ผู้น�าด้านการให้บริการ Web Security 
และผูใ้ห้บรกิาร Cloud ระดับโลก โดยมีลกูค้าองค์กรชัน้น�า
เลือกใช้งาน มีรายได้เติบโต 52% ในปี 2561 และ 59% ใน
ปี 2562, Twilio Inc บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการ
สื่อสารบน Cloud ระหว่างซอฟแวร์ด้วยกัน มีอัตราการ
เติบโตของรายได้ 63% ในปี 2561 และ 74% ในปี 2562 
และ Zoom Inc ผู้ให้บริการ Video Conference และ 
Online Chat บน Cloud ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วง

การแพร่ระบาดของ COVID -19 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 
300 ล้านคนต่อวันและเป็นบริษทัท่ีมีโอกาสเตบิโตสงูตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีรายได้เติบโตสูงถึง 
88% ในปีล่าสุด 2562 (ที่มา: globalxetfs Fund Fact 
Sheet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

พเิศษส�าหรบัลกูค้าท่ีมยีอดเงนิลงทนุในกองทนุ TCLOUD 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่ 
5,000,000 – 9,999,999 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 
มูลค่า 5,000 บาท ยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 
19,999,999 บาทรับทองค�าหนัก 2 สลึง มูลค่าประมาณ 
12,950 บาท และ  ยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท
รับทองค�าหนัก 1 บาท มูลค่าประมาณ 25,900 บาท (1 
ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์) 

ทั้งน้ี กองทุนเปิด TCLOUD อาจมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม ผูส้นใจลงทนุควรท�าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลส�าคัญของกองทุนรวม โดย
เฉพาะนโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง 
และผลการด�าเนินงานของกองทุนท่ีได้เปิดเผยไว้ที ่www.
tiscoasset.com และสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีด
หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคาร
ทิสโก้ทุกสาขา, TISCO Contact Center โทร. 02-633-
6000 กด 4, www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน 
TISCO My Funds  
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "TFG" ที่ "BBB-" 

หุ้นกู้มีการค�้าประกัน ที่ "AAA"  แนวโน้ม "Stable"

ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองคก์รของ 
บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่

ได้รับการค�้าประกันเต็มจ�านวนโดย Credit Guarantee 

and Investment Facility (CGIF) ที่ระดับ "AAA" ด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับ

เครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ประกอบ

การขนาดกลางในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ในประเทศไทย ตลอดจนประวตัผิลงานในฐานะผูป้ระกอบ

การในอุตสาหกรรมไก่ นอกจากนี้ อันดับเครดิตดังกล่าว

ยงัสะท้อนถงึความพยายามอย่างต่อเนือ่งของบรษิทัท่ีจะ

เตบิโตจากการด�าเนนิธรุกจิแบบก่ึงครบวงจร (Vertically 

Integrated Business) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจาก

ปัจจัยหลายประการ อาทิ แนวโน้มความผันผวนของ

ก�าไรภายในประเทศซึ่งเกิดจากการที่บริษัทพึ่งพาสินค้า

ที่มีลักษณะเป็นโภคภัณฑ์ค่อนข้างมาก ตลอดจนราคาที่

ผันผวนของวัตถุดิบท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ และการก่อหนี้

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนจ�านวนมาก บรษิทัมคีวามเสีย่ง

เฉพาะตัวในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับผู้ผลิตไก่รายอื่น ๆ 

เช่น ความเสี่ยงจากโรคระบาดในไก่ และความกังวลเกี่ยว

กับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในช่วงซบเซา

ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับเครดิต
ตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้น 

บริษัทก�าลังมุ่งสู่การขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศแต่ตลาดภายใน

ประเทศยงัคงเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของบรษิทั ยอดขายใน

ประเทศไทยคดิเป็น 79%-83% ของรายได้รวมของบรษิทั

ในปี 2562 จนถึงในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัท

ส่งออกเนื้อไก่ช�าแหละแช่แข็งในปี 2562 จ�านวน 53,823 

ตัน ยอดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศของบริษัทเติบโต

เพิ่มขึ้น 13% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องจาก

ความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ในประเทศแถบยโุรปและเอเชยีโดย

เฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นและจีน ทั้งนี้ บริษัทมียอดส่งออกใน

สัดส่วนถึง 17%-21% ของยอดขายรวมในปี 2562 จนถึง

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 13%-19% ใน

ปี 2560-2561 

ทริสเรทติง้คาดว่ารายได้จากยอดขายภายในประเทศของ

บริษัทจะปรับตัวลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมา

อยู่ที่ระดับ 2.2 หมื่นล้านบาทในปี 2563 และจะเติบโต

เล็กน้อยเป็นประมาณ 2.3-2.5 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 

2464-2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้จากการ

ส่งออกจะเติบโตที่ระดับ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย

มาอยู่ท่ี 5.3 พันล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 

19% ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2563 

จากความต้องการบรโิภคเนือ้ไก่ทีเ่พิม่

ขึน้ ซึง่ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมากน้ันเกดิในช่วงท่ีมี

การขาดแคลนสกุรจากผลของการแพร่ระบาดของโรคอหิ

วาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever -- ASF) ใน

หลายประเทศ ดังนั้น รายได้จากการส่งออกจึงคาดว่าจะ

อยู่ที่ระดับประมาณ 5.1 พันล้านบาทในระหว่างปี 2564-

2565 เมือ่พจิารณาจากสภาวะเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัทัว่โลก

บรษิทัก�าลงัขยายสดัส่วนกลุม่สนิค้าไปยงัประเภทอาหาร

ปรุงสุกที่มีอัตราก�าไรสูงกว่า โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะขยาย

รายได้และเพ่ิมอัตราก�าไรขัน้ต้นให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งด้วย

การขยายกลุ่มสินค้าและเพิ่มยอดสินค้าส่งออก 

มีการกระจายตัวของสินค้าที่ดีขึ้น
บรษิทักลายมาเป็นผูผ้ลติไก่และสกุรแบบกึง่ครบวงจรจาก

ต้นน�้าถึงผลิตภัณฑ์ขั้นต้นของปลายน�้า กล่าวคือ บริษัท

ผลติอาหารสตัว์ ผสมพันธุไ์ก่พ่อแม่พันธุ ์ฟักไข่ รวมไปถงึ

เลี้ยงไก่และสุกร บริษัทเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ต่อเนื่องไปยัง

บรรพบรุษุในรุน่อืน่รวมทัง้หมด 3 รุน่ในฟาร์มของตนเอง

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว ใน

ขณะที่การเลี้ยงไก่เนื้อและสุกรขุนนั้นด�าเนินการภายใต้

ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ธุรกิจสุกรของบริษัทเข้าสู่การเป็น

ธุรกิจครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ (Fully-integrated 

Business) บริษัทจึงวางแผนจะขยายงานสู่การแปรรูป

สุกรภายในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 

ผลการด�าเนินงานเริ่มฟื้ นตัว
บรษิทัมผีลการด�าเนินงานท่ีดีข้ึนในปี 2562 จนถึงไตรมาส

ที ่1 ของปี 2563 หลงัจากทีบ่รษิทัเผชญิกบัภาวะอปุทาน

ส่วนเกินที่เกิดในช่วงปี 2560-2561 โดยที่การแพร่ระบาด

ของโรค ASF ในหลายประเทศในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 

จนถงึไตรมาสแรกของปี 2563 ส่งผลให้เกดิการขาดแคลน

สุกรจนท�าให้ราคาสุกรและไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่

ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวลดลงยังส่งผลท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอีกด้วย โดยก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า

ตัดจ�าหน่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่

ระดับ 3.1 พันล้านบาทในปี 2562 

จากระดับ 1.8 พันล้านบาท

ในปี 2561 อัตราก�าไร

ก่อนดอกเบี้ย

จ่าย ภาษี 

ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่

ระดับ 10.8% ในปี 2562 จากระดับ 6.6% ในปี 2561 ส่วน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 นั้น ก�าไรก่อนดอกเบี้ย

จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายของบริษัทก็

เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากมาอยูท่ี่ 1.3 พันล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ 

131% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และอตัราก�าไร

ก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี ค่าเสือ่มราคา และคา่ตดัจ�าหน่าย

ต่อรายได้กเ็พิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั 16.4% จาก 8.2% ในช่วง

เดียวกันของปีก่อนด้วยภายใต้สมมติฐานพื้นฐานในการ

ประมาณการ ทรสิเรทติง้ยงัได้น�าผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์

ใหม่ หรือโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทั่วโลกมา

ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติง้มมีมุ

มองว่าผลกระทบที่จะมีต่อผลประกอบการของบริษัทน่า

จะอยูใ่นระดับปานกลางหากเทียบกบัอุตสาหกรรมอืน่ส่วน

ใหญ่ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี 

ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่ายของบริษทัจะยงัคงอยูท่ี่

ระดบัประมาณ 3.2 พนัล้านบาทในระหว่างปี 2563-2565 

และอัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตดัจ�าหน่ายต่อรายได้จะยงัคงอยู่ทีร่ะดับประมาณ 12% 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "TFG" ที่ "BBB-" 

หุ้นกู้มีการค�้าประกัน ที่ "AAA"  แนวโน้ม "Stable"

ภาระหนี้อยู่ระดับปานกลางในช่วงการ
ลงทุน
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทปรับ

ตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.1% ในปี 2562 และลดลงมา

อยู่ที่ระดับ 48.8% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 จาก

เดิมที่ระดับ 58.8% ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีกระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานที่แข็งแรงเพียงพอในการช�าระ

หนี้เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัวางแผนงบลงทนุไว้ที ่2.7-2.8 พันล้านบาทต่อปีใน

ระหว่างปี 2563-2565 ซ่ึงมากกว่าระดบั 1.3 พนัล้านบาท

ในปี 2562 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายลงทุนที่บริษัท

วางแผนไว้นั้นจะครอบคลุมส�าหรับการขยายก�าลังการ

ผลติในธรุกจิสกุร และการลงทนุทีต่่อเนือ่งส�าหรบัธรุกจิที่

เกีย่วข้อง รวมไปถงึธรุกิจไก่เน้ือ ดงันัน้ ทรสิเรทต้ิงจึงคาด

ว่าอตัราส่วนหนีส้นิทางการเงินต่อเงนิทนุของบริษทัจะคง

อยู่ที่ระดับประมาณ 53% ในช่วงปี 2563-2565

กระแสเงินสดเพื่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับที่เพียงพอ

สภาพคล่องของบรษิทัคาดว่าจะยังคงเพยีงพอในช่วง 12 

เดือนข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริส

เรทติ้งคาดว่าเงินทุนจากการด�าเนินงานของบริษัทจะอยู่

ที่ระดับประมาณ 2.7 พันล้านบาทในช่วง 12 เดือนข้าง

หน้า บริษัทมีภาระหนี้ท่ีจะครบก�าหนดช�าระในช่วงระยะ

เวลาเดียวกันที่จ�านวน 1.69 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงนิสดท้ังส้ินจ�านวน 390 ล้านบาทและมวีงเงนิสนิเช่ือ

ที่ยังไม่ได้เบิกใช้อยู่ทั้งสิ้นอีกจ�านวน 4 พันล้านบาท 

ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการ

ด�าเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 

22%-24% ในช่วงปี 2563-2565 ในขณะทีอ่ตัราส่วนก�าไร

ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ�าหน่าย

ต่อดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ 7 เท่าในช่วงเวลา

เดียวกัน

สมมติฐานกรณีพ้ืนฐาน
+ รายได้ของบริษัทจะปรับตัวลดลง

ประมาณ 6% ในปี 2563 แต่จะเติบโต

เพียง 1% ต่อปีในช่วงปี 2564-2565

+ อัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู ่ที่ระดับ 11%-12% และ

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 12% ในปี 

2563-2565

+ ค่าใช้จ่ายลงทุนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.7-2.8 พัน

ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึง

การคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษา

ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจไก่และสุกรภายใน

ประเทศได้ต่อไป โดยคาดว่าบริษัทจะรักษาสถานะเครดิต

และสภาพคล่องที่เพียงพอเช่นในปัจจุบันเอาไว้ได้ในระยะ 

12-18 เดือนข้างหน้าแม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความ

ท้าทายของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึง

ค่าใช้จ่ายลงทุนและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงก็ตาม

ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิต
เปลี่ยนแปลง
ทรสิเรทติง้อาจมกีารปรบัอนัดบัเครดติของบรษิทัเพ่ิมขึน้

ได้หากบริษัทยังคงมีการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์และ

สถานะทางการตลาดต่อไปเช่นเดิมในขณะทีย่งัคงมสีถานะ

ทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งโดยมอีตัราส่วนหนีส้นิทางการเงิน

ต่อก�าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จ�าหน่ายที่ระดับ 3.5 เท่าเป็นระยะเวลานาน ใน

ทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิต

สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความ

สามารถในการท�าก�าไรของ

บริษัทถดถอยลงอย่าง

ชัดเจนหรือผลการ

ด�าเนินงาน

ของ

บริษัทอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องยาวนานในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ การลงทุนขยายก�าลังการผลิตที่ใช้เงินกู ้

จ�านวนมากซึง่จะท�าให้ฐานะทางการเงนิและกระแสเงนิสด

เพื่อการช�าระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงก็จะเป็นปัจจัยลบ

ต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดิตธรุกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการปรับปรุงตัวเลข

ทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TFG)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TFG251A: หุ้นกู้มีการค�้าประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอน

ปี 2568 AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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Krungthai COMPASS 
ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้หดตัวถึง 8.8%

Key Highlights:IMF คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจ
หดตัวถึง 4.9% หลัง COVID-19 ได้สร้างความ
เสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าที่
คาด ท่ามกลางหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีโอกาส
แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการขาด
ดุลงบประมาณทั่วโลกที่น่าจะสูงถึง 14% ต่อ 
GDP 

ทัง้น้ี ยงัได้ปรบัลด GDP ไทยปีนีว่้าจะหดตัวมาก
ถึง 7.7% เมือ่เทยีบกบัประมาณการเดมิทีห่ดตวั 
6.7% ก่อนทีจ่ะพลิกกลับมาขยายตวัที ่5.0% ใน
ปี 2021 

Krungthai COMPASS ยังคงประมาณการ
เศรษฐกจิไทยปีนีน่้าจะหดตวัถึง 8.8% ขณะทีรู่ป
แบบเศรษฐกิจและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ท�าให้ต้องพ่ึงพามาตรการทางการคลงัอย่างเร่ง
ด่วน ส่งผลให้แรงกดดันต่อหนี้สาธารณะที่อาจ
พุ่งสูงขึ้น และจะเป็นข้อจ�ากัดในการกู้ยืมเพื่อ
พัฒนาประเทศในระยะยาว

IMF คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจหดตัวถึง 4.9% 
ตามรายงาน World Economic Outlook เมือ่วนั
ที ่24 ม.ิย.ทีผ่่านมา โดยปรบัลดลงจากประมาณ
การเดิมในเดือน เม.ย. ที่ติดลบ 3.0% จากการ
แพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทีไ่ด้สร้างความ
เสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่ง
แรกของปีมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะผลกระทบ
ที่รุนแรงต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต�่า ซึ่งคาดว่าจะ
ท�าให้โลกต้องเผชิญกับความยากจนที่รุนแรง
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 ส�าหรับปี 2021 ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัว 5.4% จากเดิม
ที่คาดไว้ที่ 5.8% ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต�่ากว่าก่อน
เกิด COVID-19 

ทัง้น้ี ความไม่แน่นอนทีเ่พิม่สงูขึน้กว่าระดบัปกติ
ค่อนข้างมาก และการฟื้นตัวที่คาดว่าจะช้ากว่า
ที่ประเมินไว้ ยิ่งสร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจรุนแรงขึน้ โดยนบัจากน้ี โลกต้องเผชิญ
กับ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) ต่อไป ซึ่งจะยิ่งกระทบต่อแนว
โน้มการผลิต (Supply potential) อย่าง
รุนแรง โดยการปรับลดประมาณ

การมีสาระส�าคัญดังนี้

การแพร่ระบาดเลวร้ายลงในหลายประเทศ โดย
จ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้
ต้องใช้มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวด จนเกิด 
Disruption ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
ส่วนในประเทศอื่นๆ ที่ยอดติดเชื้อและเสียชีวิต
ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับจ�านวนประชากร
ทั้งหมด อาจยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการตรวจสอบ
โรค ซึ่งก็หมายรวมถึงความไม่แน่นอนในการ
ประเมินระดับการแพร่ระบาด 

ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจหดตัวอย่าง
รุนแรงในไตรมาส 2 ยกเว้นจีนที่เกือบทั้งหมด
เริ่มเปิดท�าการตามปกติแล้วในช่วงต้นเดือน 
เม.ย. ขณะที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการบริโภค
และบริการที่หดตัวอย่างรุนแรงจาก Social 
distancing และมาตรการปิดเมือง ส่งผลให้
รายได้หดหาย ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคอ่อนแอ 
ขณะที่ผู้ผลิตจ�าเป็นต้องหั่นเม็ดเงินส�าหรับ
การลงทุนเพ่ือใช้รับมือกับดีมานด์ท่ีลดลง การ
แทรกแซงด้านอุปทาน (Supply interruption) 
และความไม่แน่นอนในการประเมินรายได้ใน
อนาคต

อุปสงค์โดยรวมชะงักงันเป็นวงกว้าง และยังไม่
เหน็การฟ้ืนตวัชดัเจน แม้หลายประเทศจะค่อยๆ 
กลับมาเปิดเศรษฐกิจได้บางส่วนตั้งแต่เดือน 
พ.ค. แต่จากข้อมลู Mobility Trend กลับพบว่า 
กจิกรรมต่างๆ ท้ังการจบัจ่ายใช้สอย สันทนาการ 
และการเดินทางไปท�างานยังอยู่ในระดับต�่ากว่า
เม่ือเทยีบกบัก่อนเกดิโรคระบาดจากผลของ 
Social distancing (รูปที่ 1)

แรงปะทะต่อตลาดแรงงาน
อย ่างรุนแรง เ ม่ือ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
ลด

ลงอย่างรวดเร็ว ย่อมสร้างหายนะต่อตลาด
แรงงานทั่วโลก โดยจากข้อมูล International 
Labour Organization พบว่า เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 4/2019 จ�านวนชั่วโมงการท�างานแบบ
เต็มเวลาในไตรมาส 1/2020 ที่ลดลงเทียบเท่า
ได้กับการสูญเสียงานไปถึง 130 ล้านต�าแหน่ง 
และลดลงมากกว่า 300 ล้านต�าแหน่งในไตรมาส 
2/2020 ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่า แรงปะทะดังกล่าว
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มแรงงานฝีมือ
ต�า่ (Low-skilled worker) ซึง่ไม่สามารถปฎบิติั
งานที่บ้านได้

การหดตวัของการค้าโลก  การค้าโลกในไตรมาส 
1/2020 ที่หดตัวถึง 3.5%YoY สะท้อนให้เห็นถึง
อุปสงค์ในประเทศที่ขาดหายไปทั่วโลก ภาคการ
ท่องเทีย่วระหว่างประเทศหยดุชะงกั รวมถึงภาค
การผลิตที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อน
ย้ายสายพานการผลิตได้จากข้อจ�ากัดด้านการ
ค้าในบางประเทศ 
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อัตราเงินเฟ้ออ่อนแรงมากขึ้น อันเนื่องจาก

แรงกดดันด้านราคาสินค้าที่มีที่มาจากอุปสงค์

โดยรวมชะลอตัว รวมไปถึงผลกระทบจากราคา

น�้ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต�่า ท�าให้โดย

เฉลี่ยแล้ว อัตราเงินเฟ้อในประเทศพัฒนาแล้ว

หดตัวราว 1.3 ppt นับตั้งแต่ปลายปี 2019 สู่

ระดบั 0.4%YoY ในเดือน เม.ย. ส่วนกลุม่ประเทศ

เกิดใหม่หายไป 1.2 ppt สู่ระดับ 4.2%YoY

เศรษฐกิจทั่วโลกก�าลังเผชิญกับอุปสงค์ใน

ประเทศอ่อนแอท่ามกลางหนี้สาธารณะทั่วโลก

ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล 

กลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว คาดว่าเศรษฐกิจจะ

หดตัว 8.0% ในปี 2020 จากประมาณการเดิม

ที่หดตัว 6.1% จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่า

จะกลับมาฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจาก

หลายประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากจ�านวนผู้

ตดิเชือ้รายใหม่ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อไป ส�าหรบัปี 2021 

คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 4.8% ซึ่งถือว่ายังต�่า

กว่าระดับปี 2019 ถึง 4.0% อย่างไรก็ดี อัตรา

เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่า รวมไปถึงปัญหาหน้ีที่

อยู่ในระดับสูง อาจกลายเป็นตัวฉุดอุปสงค์ใน

ประเทศ กดดันให้เข้าสู่เงินฝืดในระยะต่อไป 

กลุ่มเศรษฐกิจก�าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ 

สะท้อนอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแรงมากขึ้น 

โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลุ่มนี้จะติดลบ 3.0% ใน

ปี 2020 และขยายตัวที่ 5.9% ในปี 2021 ทั้งนี้ 

ยังได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่า

จะหดตัวมากถึง 7.7% เม่ือเทียบกับประมาณ

การเดิมที่หดตัว 6.7% ก่อนท่ีจะพลิกกลับมา

ขยายตัวที่ 5.0% ในปี 2021 (ประมาณการเดิม

ที่ 6.1%) ขณะที่ราคาน�้ามันดิบที่ตกต�่าอย่าง

รวดเร็ว ยังส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิและการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศผูส่้งออกน�า้มนั

เป็นหลัก 

คาดหนี้สาธารณะทั่วโลกแตะระดับสูงสุดตลอด

กาลเกนิกว่า 100% ต่อจดีพี ีอยูท่ี ่101.5% 

และ 103.2% ในปี 2020-2021 ขณะ

ที่การขาดดุลงบประมาณทั่ว

โลกคาดว่าจะอยู่ที่ 14% ต่อจีดีพี เนื่องจากราย

ได้ภาครัฐที่อาจลดลงอย่างหนักจากรายได้ภาค

ครัวเรือนและธุรกิจที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการ

บริโภคภาคเอกชนได้รับแรงปะทะอย่างรุนแรง

จาก COVID-19

การประเมินจาก IMF สะท้อนความรุนแรงของ

วิกฤต COVID-19 ท่ีได้สร้างความเสียหายใน

วงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมกัน

ทั่วโลก แม้หลายประเทศจะคลายล็อคดาวน์ไป

แล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. ท่ีผ่านมา แต่

การบริโภคเอกชนกลบัยงัไม่ฟ้ืนตวั ขณะเดยีวกนั

กับที่ผู้ผลิตก็พยายามลดค่าใช้จ่ายเพื่อประคอง

ธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ ซึ่งอาจ

เรียกได้ว่าโลกต้องเผชิญกับ ”Twin Supply-

Demand Shock” พร้อมๆ กันอย่างที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน และกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่

รุนแรงและเลวร้ายที่สุดในรอบเกือบ 100 ปี 

Krungthai COMPASS คงประมาณการเดิม

ที่เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะหดตัวถึง 8.8% จาก

อุปสงค์ต่างประเทศที่หดตัวอย่างรุนแรง ขณะ

ที่รูปแบบเศรษฐกิจและชีวิตวิถีใหม่ (New 

Normal) หลังวิกฤต COVID-19 ท�าให้ไทยต้อง

พึ่งพาตัวขับเคลื่อนจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน 

ด้วยเศรษฐกจิไทยในระยะหลงัพึง่พาอปุสงค์จาก

ต่างประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของจีดีพี แต่กลับ

เป็นว่ากลไกดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงจากแรง

กดดนัรอบด้าน โดยเฉพาะภาคส่งออกท่ีอาจต้อง

เผชญิกบัการกีดกนัทางการค้าทีต่่อจากนีจ้ะ

รุนแรงขึ้น (Trade Protectionism) 

ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว

ต่างชาติก็คาดว่าจะยัง

ไม่กลับมาจนกว่า

สถานการณ์

การ

แพร่ระบาดท่ัวโลกจะเริ่มคลี่คลาย ส่วนอุปสงค์

ในประเทศก็ดูเหมือนจะอ่อนแรงลงจากปัญหา

หนีค้รวัเรอืนรุมเร้า “มาตรการทางการคลงัแบบ

เร่งด่วน” จงึกลายเป็นตวัขบัเคลือ่นเดยีวทีม่อียู่

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังน้ี แม้หน้ีสาธารณะต่อจี

ดีพีของไทยจะยังอยู่ในกรอบวินัยทางการคลัง

ที่ 42.88% หรือเกือบ 7.9 ล้านล้านบาท/1  แต่

ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ส่อเค้ายัง

ไม่ฟื้นกลับไปสู่จุดเดิมในปี 2019 ท�าให้จ�าเป็น

ต้องใช้เม็ดเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่วน

การจัดเก็บรายได้รัฐก็มีแต่จะลดลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ ซึ่งยิ่งท�าให้เกิดขาดดุลงบประมาณ

ต่อเนื่อง และส่งผลให้หนี้สาธารณะพอกพูนจน

กลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่วนกลับไปซ�้าเติม

การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

19 www.HoonInside.com 29  June  2020



http://www.tmill.co.th/


แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ บนปัจจัย เรื่องราวหลัก หนีไม่พ้น 
นั่นคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19,ผลกระทบจากโควิด-19 
และมาตรการกระตุ้นฯ รวมถึงความคืบหน้า วัคซีน ดังนั้น หุ้นไทย คงแกว่งตัว ตามตลาดโลก 
มีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง ไม่มากนัก

วันนี้ เฟส 5 สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ, ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต, อาบอบนวด โรง
น�้าชา มาแล้ว รอ ชุดใหญ่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เคาะ29มิ.ย.63 พร้อมกับ
การผ่อนคลายให้ต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต่างประเทศ หากเป็นไปตามนั้น คนใน
ประเทศ อย่าการ์ดตก น่ะ เหอะๆ

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,330.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.46 จุด หรือ 0.34 % มูลค่า
การซือ้ขาย 47,193.61 ล้านบาท สรปุสถาบนัในประเทศซือ้สทุธ ิ2,132.25 ล้านบาท บัญชบีริษทั
หลกัทรัพย์ขายสทุธ ิ209.58 ล้านบาท นกัลงทนุต่างประเทศขายสทุธ ิ 2,550.92 ล้านบาท  นกั
ลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 628.25 ล้านบาท

BAY เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ผ่านการให้สนิเชือ่ดอกเบ้ียต�า่ (Soft 
Loan) เพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยล่าสุด 
กรุงศรีได้ให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นจ�านวน 9,300 ล้านบาท แก่ลูกค้า SME มากกว่า 4,500 ราย 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าในยามวิกฤต ตอกย�้าเป้าหมายการเป็นธนาคารหลัก
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกสถานการณ์ มาตรการดังกล่าวสอดคล้อง
กบัผลส�ารวจความคิดเห็นล่าสดุของผูป้ระกอบการ SME ทีต้่องการความช่วยเหลือจากสถาบัน
การเงินเพื่อให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

บลจ.ทิสโก้ เสนอขาย ‘กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้’ สุดล�้าพาลงทุนธุรกิจ
ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี ‘Cloud’ ชี้โอกาสเติบโตสูง รับการใช้งาน Big Data, IoT, 
5G และการปรับเปลี่ยนธุรกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุค New Normal  เปิด IPO 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 63  

BGRIM ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ  100 ไร่ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น   
มีขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 95 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Energy 
Storage System-ESS) ขนาด 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ปรียนาถ สุนทร
วาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM เผย โรงไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid) ส�าหรับโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนี้ จะพร้อมเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
(COD) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 และถือเป็นโรงไฟฟ้าไฮบริดแบบผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 
3 ระบบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ตอนนี้ บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) ดีลเลอ
ร์รายใหญ่ของค่ายฮอนด้าท่ีมีศูนย์บริการมากถึง 
10 แห่งท่ัวประเทศ เร่ิมเห็นสัญญาณดี ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองกันแล้วจ้า หลังจากมีการประเมินกันว่า 
อุตสาหกรรมรถยนต์ น่าจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน แถม
มีกระแสการจัดเตรียมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันแล้ว 
แบบนี้บิ๊กบอส “ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ” คงต้อง
เตรียมตัวจัดทัพทีมงานชุดใหญ่ไฟกระพริบ ลุยรับ
แคมเปญจากฮอนด้าชนดิจดัเตม็ เอาเป็นว่า ถงึเวลา
ต้องเกาะติดกันให้ดี ๆ เพราะนอกจากธุรกิจเซอร์วิส
จะคึกคักแล้ว ยงัเร่ิมมหีวงัได้เหน็ยอดขายดีดกลับขึน้
มาอย่างรวดเรว็ ใครยงัไม่มหีุน้ตดิพอร์ตไว้  รบีคว้ามาได้เลย จะได้ไม่พลาดโอกาสรวยๆกนันะคร้า

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม หัวเรือใหญ่ APM สวมเสื้อ FA ยื่นไฟลิ่ง อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
กรุ๊ป ขายไอพีโอ 90 ล้านหุน้ พาร์ 50 สตางค์ เลง็เทรดตลาดเอม็เอไอ ต่อ ส�านกังาน ก.ล.ต.แล้ว 
เมื่อ 24มิ.ย.ที่ผ่านมา  ฝั่ง เสกสรรค์ ธโนปจัย  CEO APM เผย การยื่นไฟลิ่งในครั้งนี้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึง่ถอืว่าเป็นจดุเร่ิมต้นในการเตรียมเข้าจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะท�าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนา
ให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

 “พราว เรียลเอสเตท” ชวนลกูค้าสมัผสัประสบการณ์สดุเอก็ซ์คลซูฟี กับกิจกรรมพเิศษ
ริมหาดส่วนตัวตลอดเดือนกรกฎาคม โอกาสสุดท้ายในการเป็นเจ้าของโครงการ “อินเตอร์คอน
ติเนนตัล เรสซิเดนเซสหัวหิน” คอนโดระดับลักชัวรี่ ติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน ภายใต้ข้อ
เสนอ VIP ที่มาพร้อมบริการระดับโลก ภายใต้มาตรฐานของ InterContinental Hotels and 
Resorts เพียงนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ รับ Exclusive Hamper Set พร้อมรับสิทธิพิเศษ
เหนือระดับผ่านการ เป็นสมาชิก IHG Rewards Club Spire Elite และสิทธิพิเศษจาก “พราว 
พริวิเลจ” มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อจองภายในงาน

TPOLY เซ็นสัญญารับงานก่อสร้างคลองระบายน�้าและอาคารประกอบ จ.ตรัง ให้กับ 
กรมชลประทาน มูลค่า 329 ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้าง 720 วัน บิ๊กบอส “ปฐม
พล สาวทรพัย์” ลัน่พร้อมเดนิหน้าประมลูงานใหม่ทัง้ภาครฐัและเอกชน มัน่ใจได้งานประมลูใหม่
ทะลุ 4,000 ล้านบาท ตามเป้า
 
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จับมือโรงเรียนและสถาบันกวดวิชาชั้นน�า
ที่ร่วมรายการร่วมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอม มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกสามารถ
ช�าระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตเคทีซี พร้อมใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน 
แลกรับเครดิตเงินคืน 11% (จ�ากัดจ�านวนคะแนนสูงสุดที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป) 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกผ่อนช�าระ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน อาทิ 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต วอลล์สตรีท อิงลิช และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ 
Enconcept E-Academy พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อสมาชิกตลอด
รายการ ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563

เริ่มต้น

บล.ฟ ิลลิป : SCB แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ท่ี  84.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิค เคอร ์ส : RJH แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ท่ี  28.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิค เคอร ์ส : SENA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี  3.10 บ.
บล.ดีบี เอสวิค เคอร ์ส : IVL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  31 .00 บ.
บล.ดีบี เอสวิค เคอร ์ส : BCP แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ท่ี  26.00 บ.
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