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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ บีจีซี (BGC) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายบรรจุ

ภัณฑ์แก้ว ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด 

(มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับแผนกลยุทธ์ มุ่ง

เน้นการบริการลูกค้าแบบครบวงจร ควบคู่พัฒนา

บุคลากร พร้อมมองหาโอกาสเติบโตในธุรกิจใหม่

ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว และพลังงานหมุนเวียน

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “จากวิกฤติไวรัส

โควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบ

ต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

บริษัทฯ มีลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ท�าให้

บริษัทฯ ต้องพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ รวม

ถงึวางแผนบริหารจัดการ เพ่ือสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยในไตรมาสแรกของปี 

2563 รายได้ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตเม่ือเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ในไตรมาสที่ 2 

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ อย่างธุรกิจเบียร์ มี

ยอดขายลดลง เนื่องจากผลกระทบของมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงตอนน้ี

ก็ได้มีการปลดล็อกมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ 

คาดว่าจะท�าให้ยอดขายกลับมาดีขึ้น โดยในส่วนน้ี

บริษัทฯ จะต้องคอยติดตามและบริหารจัดการการ

ผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าอย่าง

ใกล้ชิด” เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เร่ิมมีแนวโน้มดี

ขึ้น บีจีซีจึงเดินหน้าขยายธุรกิจผ่านกลยุทธ์การให้

ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการ

ให้บริการใน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) การออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) คุณภาพระดับสากล (3) 

การให้ค�าปรึกษากับลูกค้าในทุกโอกาส (4) การจัด

เก็บและการจัดส่งสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาทีม

งานให้มศีกัยภาพรอบด้าน เพือ่สนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมถึงมุ่งขยายฐาน

การส่งออกให้กับลูกค้าท่ีมีอัตราก�าไรดี เช่น กลุ่ม

ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่รีาคาแพง กลุม่ธรุกจิ

อุตสาหกรรมยา เป็นต้น

นายศิลปรัตน์ กล่าวเสริมว่า “ในช่วงครึ่งปีหลัง

บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสเติบโตทั้งในธุรกิจใหม่ๆ 

ต่อยอดจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และพลังงาน

หมุนเวียน โดยบริษัทฯ วางเป้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 

มุ่งสู่การเป็น 'โทเทิล แพคเกจจิ้ง โซลูชั่น' (Total 

Packaging Solution) ส ่วนธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน ตั้งเป้าเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 

300-400 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี”

นอกจากนี้ บีจีซียังให้ความส�าคัญต่อการสร้าง

ความย่ังยืนทางธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรม

และเทคโนโลยท่ีีทันสมัย เน้นการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การท�างาน และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงใน

ระยะยาว

BGC เปิดกลยุทธ์คร่ึงปีหลัง 

เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง-เล็งเติบโตจากธุรกิจใหม่ 

มุ่งสร้างความย่ังยืนรอบด้าน
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‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ วิเคราะห์

ตลาดวัสดุก่อสร้างไตรมาส 3 ชะลอตัวจากช่วงโลว์

ซีซ่ัน ก่อนฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย มั่นใจผล

การด�าเนินงานทั้งปีได้ตามเป้า หลังผลงานคร่ึงปี

แรกยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมตอกย�้าจุดเด่น 

DRT เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่าง

สม�่าเสมอ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มหด

ตัวและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต�่า

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรา
เพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT 

ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้

สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คาน

ทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและบริการ

หลังการขายภายใต้สินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า 

แนวโน้มตลาดวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 3 คาดว่าจะ

ชะลอตัวจากการเข้าสู่ช่วงโลว์ซซีัน่หรอืนอกฤดกูาล

ขายสินค้า ก่อนกลับมาฟื ้นตัวดีขึ้นในไตรมาส

สุดท้ายของปี โดยมีปัจจัยจากกลุ่มลูกค้าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเร่งปิดการขายบ้านเพื่อ

ผลักดันยอดขาย เช่นเดียวกับช่องทางห้างค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) จะกลับมา

คกึคกัมากขึน้ จากความต้องการซือ้วสัดกุ่อสร้างไป

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปี ตลอด

จนการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาล เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ

เพิ่มขึ้น

ส่วนภาพรวมการด�าเนินงานของ DRT ในปี 2563 

ม่ันใจว่าจะรักษาอัตราการท�าก�าไรขัน้ต้นได้ในระดบั 

25-27% และการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักร

เฉลี่ย 80-90% ของก�าลังการผลิตโดยรวม แม้

ยอดขายโดยรวมชะลอตัวไปบ้าง เนื่องจากในครึ่ง

ปีแรก DRT ท�าผลงานอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและตลาดวัสดุก่อสร้าง

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 

“ภาพรวมการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของ DRT ยัง

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยช่องทางเอเย่นต์หรือ

ร้านตัวแทนจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายย่อยเป็นตัว

ขับเคล่ือน โดยเราปรับกลยุทธ์ขยายตลาดและ

ฐานลูกค้าเพิ่มเติมในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อ

ชดเชยกับช่องทางห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัย

และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัว 

จึงมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันผลการด�าเนินงาน

ได้ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม” นายสาธิต กล่าว

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร DRT กล่าวว่า บรษิทัฯ ยงั

มุง่ตอกย�า้ให้ DRT เป็นหุน้ทีใ่ห้อตัราผลตอบแทนท่ีดี

จากเงนิปันผลอย่างสม�า่เสมอ แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิ

ของประเทศชะลอตวัอย่างรนุแรงและอัตราดอกเบีย้

เงนิฝากท่ีอยูใ่นระดบัต�า่ โดยนบัจากเข้าจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2548 ได้

จ่ายเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจาก DRT มี

ความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

ธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเพียงพอต่อการลงทุนเพื่อ

ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบันโครงการ

ขยายก�าลังการผลิตเครื่องจักรในสายการผลิต

ไฟเบอร์ซีเมนต์ NT-11 เพื่อขยายก�าลังการผลิต

สินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์อีก 5.5 หมื่นตันต่อปี มี

ความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ และเริ่มเดินเคร่ืองจักรเชิง

พาณชิย์ได้ในต้นปี 2564 ซ่ึงจะส่งผลดต่ีอการเตบิโต

ของผลการด�าเนินงานต่อไป 

DRT มองตลาดวัสดุก่อสร้างฟื้นตัวไตรมาสสุดท้าย  

ม่ันใจปี63 รักษาอัตราการท�าก�าไรข้ันต้นได้

ในระดับ 25-27%
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มั่นคงฯ ปลื้มยอดขายเติบโตต่อเนื่อง เพราะสินค้า
ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่มุ่งสู่ New Normal เชื่อ
มัน่โครงการแนวราบยงัเดนิหน้าต่อไปได้เพราะม ีReal 
Demand ที่อยู่ในตลาด ประกาศปรับเป้ายอดขายปี 
2563 ใหม่ เพิ่ม 16% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท 
ประกาศรุกตลาดไตรมาส 3  ส่งโปรโมชั่น “โปรยก
ทัพ”ยกทัพโปรแรง ยกขบวนลดจัดหนัก กับข้อเสนอ
พิเศษมากมาย ทั้งทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พร้อม
วางแผนเตรียมเปิดอีก 2 โครงการบนท�าเลศักยภาพ
ในครึ่งปีหลังนี้ มูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านบาท

นายศักดินา แม้นเลิศ รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ 
บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ�ากดั (มหาชน) 
(Mr. Sakdina Manlerd, Senior Executive Vice 
President of Project Management, M.K. Real 
Estate Development Plc.) หรอื MK บริษทัผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือขาย เพ่ือเช่าและเพือ่การบรกิาร 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแผนธุรกิจใหม่ โดย
ปรับเป้ายอดขายปี 2563 เป็น 3,000 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 430 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 16% จากเป้ายอดขาย
เดิมที่วางไว้ 2,600 ล้านบาท  ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก
ของปีบรษัิท  มยีอดขายและจอง Pre-Approve แล้ว 
คิดเป็น 55% ของเป้ายอดขายใหม่ที่วางไว้

“จากภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับแรง
กระแทกจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่ในตลาด
แนวราบถือว่าได้รบัผลกระทบค่อนข้างน้อย เนือ่งจาก
ยงัมีความต้องการซือ้ทีแ่ท้จรงิ (Real Demand) จาก
ผูบ้รโิภค บวกกบั  ไลฟ์สไตล์ของผูค้นทีป่รับไปสู ่New 

Normal  ไม่ว่าจะเป็น การท�างานจากที่บ้าน (Work 
from Home) ที่ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, การหัน
มาใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยมากข้ึน , การเว้นระยะ
ห่างทางสังคม ( Social distancing ) เป็นต้น ท�าให้
ผูบ้รโิภคเริม่มองหาทีอ่ยู่อาศยัทีม่ฟัีงก์ชัน่หลากหลาย 
มีพื้นที่ใช้สอยกว้างและเป็นสัดส่วน สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ โดยเป็นได้ท้ังสถานที่พักผ่อน 
รองรับการท�างานและการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก ท�าให้ทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวเป็นตัวเลือกที่
ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

 นายศักดินา กล่าวต่อไปว่า “ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้
บริโภคท่ีเปล่ียนไป ท�าให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้องปรับตัวตาม ไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้
ความส�าคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
เพิม่ฟังก์ชัน่ห้องเอนกประสงค์ชัน้ล่าง ทีส่ามารถปรบั
เปลี่ยนเป็นห้องนอนผู้สูงอายุ, ห้องท�างาน, ห้อง
สันทนาการได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
ได้รบัการตอบรบัทีด่เีป็นอย่างมาก นอกจากนีย้งัได้มี
การน�าเอานวตักรรม  Air Flow เขา้มาใชก้ับโครงการ
บ้านเดีย่วและบ้านแฝด เพือ่ช่วยให้อากาศถ่ายเทและ
ประหยัดพลังงาน ได้อีกด้วย ในส่วนของพื้นที่ส่วน
กลางมีการเพิ่มต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยดักจับฝุ่น
ในอากาศ เพ่ือสุขภาพที่ดีของลูกบ้าน มาใช้ในการ
ออกแบบจัดสวน, เพิ่มพื้นที่ Pet Zone ส�าหรับสัตว์
เลี้ยง, ปรับรูปแบบของห้องฟิตเนสเพื่อให้สอดคล้อง
กบัเรือ่ง Social distancing ตอบโจทย์ New Normal 
”

ส�าหรับในช่วงไตรมาส 3 นี ้ทาง บมจ.มัน่คงเคหะการ 
จัดแคมเปญ “โปรยกทัพ” ยกทัพโปรแรง ยกขบวน
ลดจัดหนัก กับข้อเสนอสุดพิเศษ ส�าหรับลูกค้าทาวน์
โฮม รับคนื 100 เท่าของเงนิจอง* และ ส�าหรบัลูกค้า
บ้านเดีย่ว รบัส่วนลดพเิศษสงูสดุกว่า 500,000 บาท 
โดยลูกค้าสามารถชมบ้านเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 
Virtual Tour 360 องศา  ผ่านช่องทาง Line Official 
: munkongfamily ไม่ว่าจะเป็น “บ้านพร้อมอยู่” ทั้ง 
บ้านเด่ียว และทาวน์โฮมไซส์ XL  บนท�าเลศกัยภาพทัว่
กรงุเทพฯ อาทิ  ชวนชืน่ ไพร์ม วลิเลจ บางนา, ชวนช่ืน
ซต้ีิ วชัรพล รามอนิทรา, ชวนชืน่ ไพร์ม วลิล์ กรงุเทพ 
ปทมุธาน,ี ชวนชืน่ ทาวน์ ชยัพฤกษ์-แจ้งวฒันะ, ชวน
ชืน่ ทาวน์ วลิเลจ บางนา, ชวนชืน่ ทาวน์ แก้วอินทร์-
บางใหญ่, ชวนชื่น ทาวน์ บางใหญ่, ชวนชื่น ทาวน์ 
ราชพฤกษ์-345, ชวนชื่น ทาวน์ รังสิต-คลอง 1 ฯลฯ  
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือสอบถามราย
ละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.mk.co.th หรอื facebook.
com/munkongfamily หรือ โทร.1622

“ในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 บริษัทฯ มีแผนเปิดตัว 2 
โครงการใหม่ บนท�าเลศักยภาพ มูลค่าโครงการ
รวม1,700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ชวนชื่น พาร์ค 
ปิ่นเกล้า-กาญจนา และ ชวนชื่น ทาวน์ รังสิต-คลอง 
3 โดยตัวโครงการยังคงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
บริโภค พร้อมทั้งมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอย และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกทีค่รบครนั โดยค�านงึถงึการสร้าง
สขุภาวะทีด่ ี(Well-being) ให้กบัผูอ้ยู่อาศยัมากทีสุ่ด” 
นายศักดินา กล่าว 

MK ปรับเป้ายอดขายปี 63 เพ่ิม 16%    

H2/63 เปิด 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,700 ลบ.
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นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“RICH” หรือ 
“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม 2563 บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จ�ากัด (“RAI” หรือ “บริษัทย่อย”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ�า

นวน 200,000,003บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 441,701,237 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 641,701,240 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

6,451,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 31 บาท ซึ่งบริษัท อิเลคตรา โมทีฟ จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ช�า

ระเงนิเพิม่ทนุร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนท่ีเพ่ิม เป็นจ�านวนเงิน 50,000,000.75 บาท ตามเงือ่นไขการอนุมัตกิารส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการด�าเนินธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100% ต่อไป

ด้านนายกติตพิงศ ์กติตภิสัสร รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) TWZ เปิดเผยว่า 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

2563 ได้มีมติออนุมัติ ให้ บริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จ�ากัด (“บริษัทย่อย” หรือ 

“ELME”) เข้าลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านั้น 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ

ออกใหม่ ของบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรีจ�ากัด (“RAI”) จ�านวน 6,451,613 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 31 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.17 ของทนุจดทะเบียนที่ออกช�าระแล้วของ 

RAI โดยช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 30  

มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

RICH เผย บ.ย่อย TWZ 

ใส่เงินเพ่ิมทุน 50 ลบ. ใน ริช เอเชีย อินดัสทรี 

ลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 
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นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผย

ว่า ในวันนี้ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) บริษัทฯ ได้

ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดจ้างเรือขนส่งน�้ามัน 

กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ BCP เพือ่เป็นข้อตกลงและแนวทางในการเจรจา

สัญญาจัดจ้างเรือขนส่งน�้ามันฉบับใหม่ เพ่ือขนส่ง

น�้ามันดิบ (Crude oil) คอนเดนเสท(Condensate) 

และน�้ามันผลิตภัณฑ์ (Oil Product) จากคลังน�้ามัน

ต้นทาง โดยจะใช้เรือบรรทุกน�้ามันไปยังคลังน�้ามัน

ปลายทาง ตามเส้นทางระยะเวลา และเงื่อนไขท่ีท้ัง

สองฝ่ายก�าหนด ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 5 ปี โดยการ

ด�าเนินการในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เรือ VL19 

และ VL20 เพื่อใช้ในการขนส่งน�้ามัน ซึ่งมีสัญญากา

รนัตกีารขนส่งน�า้มนัไม่ต�า่กว่า16เทีย่ว/เดอืน/ล�า หรอื

คิดเป็น 5.2ล้านลิตร/เดอืน/ล�า ซึง่จะท�าให้ได้รบัรายได้

จากทางBCP ไม่น้อยกว่า 160 ล้านบาท/เดือน

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�านวนเรือให้บริการท้ังหมด 

12 ล�า มีก�าลังน�้าหนักบรรทุกรวม 4 หมื่นเดทเวทตัน 

และบริษทัฯ มกีารสัง่ซือ้เรอืเพิม่อีก1 ล�า มลูค่า 8ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเรือและ

ประกอบชิ้นส่วนที่ประเทศเกาหลี คาดว่าจะแล้วเสร็จ

และพร้อมส่งเรือได้เดือนมกราคม ปี2564 

ขณะท่ีบริษัทฯ มีอัตราการใช้เรือบรรทุกอยู่ที่ 90% 

จากท้ังหมด ซึ่งจะพยายามรับงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อ

ให้ทุกเรือได้มีการขนส่งสม�่าเสมอ และบริษัทฯ ได้มี

ความตัง้ใจว่าจะมกีารเพิม่เรอืขนส่งอย่างน้อยปีละ1ล�า 

อีกทั้งเพื่อน�ามาทดแทนเรือเก่าที่มีอายุเกิน30ปี จะมี

ก�าหนดปลดระวางในปีนี้ 2 ล�า ซึ่งจะมีการใช้เงินซ่อม

บ�ารุงประมาณ 12 ล้านบาท แบ่งเป็นการซ่อมเรือล�า

เล็ก 5 ล้านบาท และเรือล�าใหญ่ 7 ล้านบาท 

พร้อมกนันีบ้รษัิทฯ ปรับเป้ารายได้ปี 2563  เป็นเติบโต 

20% จากเดิมคาดรายได้จะเติบโตสูงกว่า 20% โดย

การเติบโตจะมาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ใหม่ รวมถงึกลุม่ ลกูค้าเก่า อย่างไรกดี็บรษิทัฯ ต้ังเป้า

การเตบิโตในช่วง 3-5 ปี จะอยู่ท่ี 30-50% จากการให้

บรกิารลกูค้าเก่าและลูกค้าใหม่ทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจา

นางชตุภิา กล่าวเพิม่เติมว่า  ปัจจบัุน บริษทัฯ ได้ด�าเนนิ

การขนส่งน�า้มนัให้บริษทับริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นหลัก และยังมี กลุ่มบริษัท เชฟ

รอน (ไทย) จ�ากดั บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 

และบริษทั ไออาร์พีซ ีจ�ากัด (มหาชน) เป็นลกูค้าหลกั

ของบริษัท

ท้ังนี ้บริษทัฯ ยังอยูใ่นระหว่างการศึกษาเรอืLNGบรรทกุ 

เพือ่น�าเข้ามาใช้งาน ทดแทนการใช้เรอืปกติทีต้่องเติม

น�า้มนั ซึง่บรษัิทก�าลังมองหาเรอืท่ีเหมาะสม ทัง้ขนาด

ขนาดเรือเพื่อให้สามารถผ่านร่องน�้าในทะเลภายใน

ประเทศได้ ซึ่งปกติบริษัทจะเดินเรือในแถบอ่านไทย 

ศรีราชา เกาะสีชัง เป็นต้น โดยมีลูกค้าให้ความสนใจ

และต้องการใช้เรือLNGแล้วประมาณ 2-3ราย แม้ว่า

ราคาเรือ LNG จะสูงกว่าราคาเรือปกติ ซึ่งคาดว่าจะ

ได้ความชัดเจนภายในปีนี้ และเริ่มมองหาและท�าการ

ซื้อเรือLNGในช่วงปีหน้า 

ส�าหรบัค่าเงนิบาททีอ่่อนค่านัน้ บรษิทัไม่ได้รบัผลกระ

ทบแต่อย่างใดเน่ืองจากบริษทัมสีดัส่วนรายได้ภายใน

ประเทศเป็นหลัก คิดเป็น80% และรายได้จากต่าง

ประเทศ 20% ซึ่งบางส่วนที่เป็นก�าไรจะน�ามาแปลง

เป็นสกุลเงินบาท 

ด้านทิศทางธุรกิจการขนส่งทางเรือในครึ่งปีหลังปี 

2563 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

จากครึ่งปีแรก หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย อีกทั้ง

บริษัทยังมีการปลดล็อกดาวน์ไปจนครบทุกเฟสแล้ว

นั้น ท�าให้มีการกลับมาเปิดด�าเนินกิจการและท�างาน

ได้ตามปกติแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มผู้

บริโภค รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น�้ามันเป็น

วัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ มีการกลับมามีความ

ต้องใช้น�้ามันมากขึ้น

VL ต่อสัญญาขนส่งน�้ามันให้ BCP อีก 5ปี 

การันตีขนส่งไม่ต�่ากว่า 16 เท่ียวต่อเดือน 

,วางเป้ารายได้ปี63 โต 20%
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บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้น�าการผลิต
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่ครบ
วงจรให้แก่อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�า
ในประเทศไทย ย่ืนแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก
ทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เตรียมเสนอ
ขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น พร้อมแต่ง
ตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ เพือ่เข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชูศักยภาพการด�าเนิน
ธุกิจที่มีระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์หดรัดรูปและบริการ
อย่างครบวงจร พร้อมขยายไลน์การผลิตสนิค้ารับความ
ต้องการลูกค้าเพิ่ม ตั้งเป้าเป็นผู้น�าด้านผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์หดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน

นายซุง ชง ทอย ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
บรษิทั ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้น�าการ
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่ครบ
วงจรให้แก่อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าใน
ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
อตุสาหกรรมผลติฉลากฟิล์มหดรดัรปูมานานกว่า 12 ปี 
เพือ่น�าเสนอสนิค้าและบรกิารอย่างครบวงจรให้แก่ลกูค้า
ภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ การให้ค�า
ปรกึษาเก่ียวกับบรรจภุณัฑ์ การเลือกรูปทรงบรรจุภณัฑ์ 
และการออกแบบฉลาก ตลอดจนบริการให้ค�าปรึกษา
ด้านเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม (ชริ้ง) เพื่อให้
กราฟฟิกเข้ากับรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ประกอบ

ด้วย ระบบการพมิพ์กราเวียร์ ทีม่คีณุภาพ ความละเอยีด
สูง รวดเร็วและประหยัดเวลา และระบบการพิมพ์แบบ
ดิจิตอล เป็นระบบพิมพ์ที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วย
ระบบเลเซอร์ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและความ
ละเอียดสูง และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เพื่อตอบ
สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (Made to 
order) และ 2) ธรุกจิผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ กลุม่แม่พมิพ์ 
(Printing Cylinder) โดยบริษัทฯ รับออกแบบและผลิต
แม่พมิพ์ เพือ่ใช้ผลติฉลากหดรดัรปูในระบบการพิมพ์แบ
บกราเวยีร์ และกลุม่ฟิล์มยดื (Stretch Film) ซึง่บรษิทัฯ 
ได้น�าเข้าผลิตภณัฑ์ฟิล์มยดื ทีใ่ช้ในการพนัพาเลทและห่อ
รัดสินค้าบนพาเลทเพื่อล�าเลียงขนส่งให้กับลูกค้า รวม
ถึงจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ กล่าวว่า 
บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวเป็นผู้น�าด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
ทีมุ่ง่ตอบสนองความพงึพอใจลกูค้าในภาคอตุสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีแผนขยายก�าลังการผลิต
ฟิล์มหดรัดรูปในกลุ่มฟิล์มใสที่มีความหดตัวสูง (POF 
Shrink Film) และเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปสู่กลุ่ม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 
รวมถงึบริหารจดัการก�าลงัการผลติของเครือ่งจกัรผลติ
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ที่มีก�าลังการผลิตรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 อยู่ที่มากกว่า 125 ล้านเมตรต่อปี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการสนิค้าใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปแก่
ลกูค้า ทัง้ด้านปรมิาณและความรวดเรว็ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูปแก่ผู้ผลิตสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคราย
ใหญ่ของไทย ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง

ดื่ม เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่อง
ใช้ในครัวเรือนและเคมีภัณฑ์ เช่น บริษัท  โออิชิ เทรดดิ้ง 
จ�ากัด บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บรษิทัเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นต้น   

นายคมกฤต มีค�าสัตย์ กรรมการผู้
จัดการ สายงานตลาดทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า 
บมจ.ชริง้เพลก็ซ์ (ประเทศไทย) ได้ยืน่แบบค�าขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟล่ิง) ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส�านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 220 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 440 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้ละ 0.50 
บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 160 
ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 120 
ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะน�าเงินที่ได้
ไปลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมกับลงทุนใน
เครื่องจักร รองรับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อ
ผลักดันการเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะน�าไปช�าระ
เงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินงานต่อไป

บมจ.ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 

ย่ืนไฟล่ิง ขาย IPO ไม่เกิน 120 ล้านหุ้น
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ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการหุ้นกู้
ของ IRPC ที่ ‘A-(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศจัด

อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะยาวโครงการออก

หุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

IRPC (อันดับเครดิต A-(tha)/แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ) มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกินสองหมื่นแปด

พันล้านบาท ที่ระดับ ‘A-(tha)’

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้น

กู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มีอายุไม่เกิน 

30 ปี และจะได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ

เดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่า

เทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของ 

บริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

อัตราส่วนหนี้สินที่สูง: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้

สินของ IRPC จะยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2563-

2565 โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ

เงินทุนหมุนเวียนของ IRPC เพิ่มขึ้นอย่างมากไป

อยู่ที่ 8.7 เท่าในปี 2562 จาก 3.0 เท่าในปี 2561 

เนือ่งจากค่าการกลัน่น�า้มนัและส่วนต่างของราคา

ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่

อ่อนแอ โดยบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงาน

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ�าหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 68 และกระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ของเงินทุนหมุนเวียน (FFO) ลดลงร้อยละ 73 

ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ IRPC จะยังคง

เพิ่มในปี 2563 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงไปต�่ากว่า 5 

เท่าในปี 2565 ความต้องการที่ลดลงจากผลกระ

ทบของโคโรนาไวรัสจะยังคงกดดันค่าการกลั่นใน

ระยะสั้น ถึงแม้ว่าค่าการกลั่นน่าจะปรับตัวดีขึ้นใน

ช่วง 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี ้ส่วนต่างของราคา

ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะ

ถูกกดดันจากการขยายก�าลังการผลิตใหม่ขนาด

ใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ชะลอการลงทุนในโครงการผลิตพาราไซลีน:  

IRPC ได ้ เ ล่ือนการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการผลิตพาราไซลีน (PX) ไป

เป็นปี 2564 โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนการ

ลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการนี้อีกครั้ง 

ดังนั้นฟิทช์จึงยังไม่ได้พิจารณารวมค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนของโครงการนี้ในประมาณการของ

ฟิทช์ โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนตามประมาณ

การเบ้ืองต้นที่ประมาณ 1.1 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามหาก IRPC ตัดสินใจลงทุน

ในโครงการนี้โดยใช้การกู้ยืมเงิน อัตราส่วนหนี้สิน

สทุธต่ิอกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานก่อนการ

เปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ จะ

สูงกว่าที่ฟิทช์ประมาณการไว้มาก ฟิทช์คาดว่าค่า

ใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2563-2565 

จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่ประมาณปีละ 6 พัน

ล้านบาท ซึ่งไม่รวมโครงการผลิตพาราไซลีน โดย

เงนิลงทนุส่วนใหญ่จะใช้ส�าหรบัโครงการปรบัปรงุ

การผลิตเพือ่ทีจ่ะรองรบัมาตรฐานน�า้มนั EURO 5 

โครงการ Floating Solar การขยายธุรกิจและค่า

ใช้จ่ายเพื่อการบ�ารุงรักษา

การขยายเทอมการช�าระเงินยาวข้ึน: IRPC จะ

ขยายเทอมการค้าในการซื้อน�้ามันดิบกับบริษัท 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) หรอื ปตท. (มอัีนดบัเครดติ

ที ่AAA(tha) แนวโน้มเครดติมเีสถยีรภาพ) ซึง่เป็น

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ เพิม่เป็น 90 วนั จาก 

60 วันในปี 2563 เพื่อบริหารอัตราส่วนหนี้สินใน

ช่วงที่กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานอ่อนแอ 

ซึ่งจะท�าให้การใช้เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สินที่ใช้

ส�าหรับเงินทุนหมุนเวียนลดลง ก่อนหน้านี้ IRPC 

เคยขยายเทอมการค้าในการซือ้น�า้มนัดบิกบั ปตท. 

เป็น 90 วันมาแล้วในปี 2558 ในช่วงที่บริษัทฯ มี

อัตราส่วนหนี้สินที่สูงและมีการลงทุนมาก ฟิทช์

คาดว่า บริษัทฯ จะขยายเทอมการค้าเป็น 90 

วันต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2565 เป็น

อย่างน้อย โดยปกติทั้งสองบริษัท

จะท�าการทบทวนข้อตกลง

ต่างๆ ส�าหรับเทอม

การค้านี้เป็น

รายปี และ

สามารถต่ออายุได้โดยตกลงร่วมกัน

สถานะทางธุรกิจที่ดีข้ึน: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วน

ก�าไรของ IRPC จะเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 

จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น   

การเร่ิมด�าเนินการของโครงการ polypropylene 

expansion (PPE) และ polypropylene inline 

compound (PPC) น่าจะช่วยเพ่ิมอัตราส่วน

ก�าไรของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้

มีส่วนต่างก�าไรที่สูงกว่าโพรพิลีนเกรดสินค้า

โภคภัณฑ์ นอกจากนี้ IRPC ได้เข้าท�าสัญญาร่วม

ทนุกบับรษิทัปิโตรเคมขีองประเทศญีปุ่น่ เพือ่ผลติ 

polypropylene compound ส�าหรบัธรุกจิช้ินส่วน

ยานยนต์ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับ IRPC  

รวมท้ังฟิทช์คาดว่าโครงการปรบัปรุงการผลิตและ

ขยายก�าลังการผลิตเหล่านี้ จะช่วยท�าให้ก�าไรของ

บริษัทดีข้ึน หลังจากโครงการเหล่านี้เริ่มด�าเนิน

การในปี 2565
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ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการหุ้นกู้
ของ IRPC ที่ ‘A-(tha)’

โรงกลั่นน�้ามันแบบครบวงจร: IRPC มีความได้

เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ

โรงกลั่นน�้ามันและธุรกิจผลิตปิโตรเคมีแบบครบ

วงจรที่มีความช�านาญและมีประวัติอันยาวนาน

ในประเทศไทย นอกจากนี้การลงทุนในช่วงที่ผ่าน

มาและแผนการลงทุนในอนาคตของ IRPC ยังน�า

ไปสู่การผลิตปิโตรเคมีที่มากขึ้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเคมแีบบครบวงจรจากต้นน�า้ไปยงัปลายน�า้มี

ข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่าย ความหลากหลายของ

ผลติภณัฑ์ และความผันผวนของรายได้ท่ีน้อยกว่า

เมื่อเทียบกับผู้ผลิตที่ไม่ได้ผลิตแบบครบวงจร

ความผันผวนของธุรกิจ: อันดับเครดิตของ IRPC 

ยังพิจารณารวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ 

ต้องเผชิญกับความผันผวนที่สูงของวัฏจักรของ

ธุรกิจ และความเส่ียงจากการมีฐานการผลิต

เพียงแห่งเดียว ความผันผวนของราคาน�้ามัน ค่า

การกล่ัน ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับ

ต้นทุน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูง 

อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อก�าไร และกระแส

เงินสดของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทแม่: อันดับเครดิตภายใน

ประเทศระยะยาวของ IRPC ได้มกีารพจิารณารวม

ถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นสองอันดับจาก

สถานะเครดิตโดยล�าพังของบริษัท (Standalone 

Credit Profile) ของ IRPC ซึ่งอยู่ที่ ‘bbb(tha)’ 

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับปาน

กลางระหว่างบรษิทัฯ กบั ปตท. ฟิทช์เช่ือว่าความ

สัมพันธ์ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจปิโตรเคมีและโรง

กลั่น ซึ่ง IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของธุรกิจ

นี้ ต่อบริษัทแม่ หรือ ปตท. มีมากขึ้นหลังจาก

ที่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน

มา โดยก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย 

ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย ของธุรกิจ

ปิโตรเคมีและโรงกลั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 

ของก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนดอกเบีย้

จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดั

จ�าหน่ายรวมของกลุ่ม ปตท

IRPC เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีหลักของ ปตท. 

ที่มุ่งเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

(Downstream Products) และใช้แนฟทาเป็น

วตัถดุบิหลกั อกีทัง้ ปตท. มแีนวโน้มท่ีจะใช้บริษทัฯ 

เป็นหลักในการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

ประเภท Specialty นอกจากนี้  ความส�าคัญยัง

เห็นได้จากการที่ ปตท. ได้ขยายเทอมการช�าระ

เงินส�าหรับการซื้อน�้ามันดิบให้กับ IRPC เพื่อช่วย

รักษากระแสเงินสดและลดความต้องการใช้เงินกู้

ในช่วงที่มีการลงทุนสูง 

การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

สถานะทางเครดิตโดยล�าพังของ IRPC สะท้อนถึง

การด�าเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องครบวงจรตั้งแต่การก

ลั่นน�้ามันไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ขั้นปลาย อย่างไรก็ตามสถานะทางธุรกิจของ 

IRPC อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริษัท

ในธุรกิจการกลั่นน�้ามันและปิโตรเคมีในประเทศ

ไทยที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต ในขณะที่ IRPC มี

อัตราส่วนหนี้สินที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ดงักล่าว IRPC มขีนาดธรุกจิทีใ่หญ่กว่าบรษิทั เอส

โซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ ESSO 

(ตัว๋แลกเงนิอนัดบัเครดติที ่F2(tha)) ในด้านก�าลงั

การกลัน่ รายได้ และก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อน

ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ�าหน่าย นอกจากนี้ IRPC ยังมีก�าลัง

การผลิตปิโตรเคมีที่ใหญ่กว่าแต่ 

ESSO ประกอบธรุกจิสถานี

บริการน�้ามัน  IRPC 

มีอัตราส่วน

ก�าไรที่

ดีกว่า แต่มีอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่า

เมื่อเทียบกับบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TOP (มีอันดับเครดิตที่ AA-(tha) แนวโน้ม

เครดิตเป็นลบ โดยมีสถานะทางเครดิตโดยล�าพัง

ที่ a (tha)) IRPC มีโรงกลั่นน�้ามันที่คอมเพล็กซ์

น้อยกว่าและมีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า นอกจากนี้ 

TOP ยังมฐีานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่งกว่าในระยะ

ยาว และมอีตัราส่วนก�าไรทีส่งูกว่า เนือ่งจาก TOP 

สามารถด�าเนินการกลั่นน�้ามันโดยใช้ก�าลังการ

ผลิตที่เต็มที่มากกว่า

IRPC มีขนาดธุรกิจและธุรกิจปิโตรเคมีที่เล็กกว่า

บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 

(มีอันดับเครดิตที่ AA+(tha) แนวโน้มเครดิตเป็น

ลบ โดยมสีถานะทางเครดติโดยล�าพังที ่aa- (tha)) 

มาก และยังมีอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่า  
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ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการหุ้นกู้
ของ IRPC ที่ ‘A-(tha)’

สมมติฐานที่ส�าคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณ

การ:

- ราคาน�้ามันดิบ (เบรนท์) ที่ราคา 35 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2563 , 45 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรลในปี 2564, และ 53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลในปี 2565 โดยมกีารปรบัปรุงด้วยส่วนต่าง

ราคาน�้ามันตามการซื้อน�้ามันดิบของ IRPC

- Gross integrated margins  ลดลงในปี 2563 

ซึง่เป็นผลบางส่วนมาจากการขาดทุนมลูค่าสต๊อก

น�า้มนัจากการปรบัตวัลดลงของราคาน�า้มนัในไตร

มาศที่ 1 ของปี 2563 แล้วค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นใน

ปี 2564-2565

- จ�านวนเงินลงทุนมูลค่าเฉลี่ย 6.2 พันล้านบาท

ต่อปีในช่วง 2563-2565

- เทอมการช�าระเงินส�าหรับการซื้อน�้ามันดิบจาก

ปตท. ขยายเป็น 90 วัน จาก 60 วัน

ปัจจัยทีอ่าจมผีลกบัอนัดบัเครดติใน
อนาคต

ปัจจัยบวก:

- ความสามารถในการรักษาอัตราส่วน FFO net 

leverage ต�่ากว่า 4.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

- ความสัมพันธ์ในด้านการด�าเนินงานและความ

ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อ ปตท. ที่เพิ่ม

ขึ้น

ปัจจัยลบ:

- กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานทีต่�า่กว่าทีค่าด  

การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุทีใ่ช้หนีเ้ป็นแหล่งเงนิทนุ 

หรือการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระดับสูง อัน

เป็นผลให้อัตราส่วน FFO net leverage สูงกว่า 

5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

- ความสัมพันธ์ในด้านการด�าเนินงานและความ

ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ ต่อ ปตท. ที่ลดลง

สภาพคล่อง

สภาพคล่องที่จัดการได้: IRPC มีหนี้สินคงค้าง 

ณ เดือนมีนาคม ปี 2563 จ�านวน 6.6 หมื่นล้าน

บาท โดยหนี้สินจ�านวน 2.2 หมื่นล้านบาทจะครบ

ก�าหนดช�าระคืนภายใน 12 เดือนซึ่งประกอบด้วย 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระคนืภายในหนึง่

ปีจ�านวน 8.0 พันล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 1.4 หมื่นล้านบาท 

สภาพคล่องของ IRPC ได้รับการสนับสนุนจาก

เงนิสดทีม่อียู่จ�านวน 1.2 หมืน่ล้านบาท และวงเงนิ

กู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกกู้ได้จาก ปตท. จ�านวน

หนึ่งหมื่นล้านบาท รวมถึงเทอมการค้าส�าหรับ

การช�าระค่าวัตถุดิบที่สามารถขยายได้จาก ปตท.
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นักวิเคราะห์แนะซื้อหุ้น MINT พร้อมของขวัญวอแรนต์ MINT-W7 

ถือยาว 3-6 เดือน มุ่งราคาเป้าหมาย 26.50 บาท

หลงัจากท่ีบรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MINT ได้ประกาศก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ

มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่7 (MINT-W7) ในวนั

ที่ 7 สิงหาคม 2563 (Record Date) และวันที่

ไม่ได้รับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ (XW) เป็นวัน

ที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยการจัดสรร MINT-W7 

จ�านวน 235,599,007 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบรษัิทตามสัดส่วนการถอืหุน้ 22 หุน้เดิมต่อ 

1 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่า ทัง้นี ้MINT-W7 นีมี้อายุ 

3 ปี อตัราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้

สามัญ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 21.60 บาท 

ก�าหนดใช้สทิธทิกุวนัที ่15 ของเดอืนกมุภาพันธ์ 

พฤษภาคม สงิหาคม และ พฤศจิกายนของทกุปี

ล่าสุดนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง 

ประเมนิว่า การออก MINT-W7 ส่งผลต่อจ�านวน

หุ้นท่ีเพ่ิมขึ้น หรือ Dilution จากการแปลง

สภาพหุ้นสามัญในอนาคตน้อยกว่าที่ตลาดคาด

ไว้ โดยจ�านวนหุ้นที่จะเกิดจากการแปลงสภาพ 

MINT-W7 มีเพียง 235.6 ล้านหุ้น น้อยกว่าที่

ขอจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้เดิมคือไม่เกิน 313.8 

ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นผลกระทบจากการออกหุ้น 

หรือ share dilution เพียง 4.3%

นอกจากนี้ การออก MINT-W7 ถือว่า มีโอกาส

ในการใช้สิทธิสูง หรือ ท�าให้มีสภาวะ in-the-

money โดยเร็ว ซึ่งมองว่าผู้บริหารต้ังใจให้ 

MINT-W7 เป็นผลตอบแทนใจที่ไม่ได้จ่ายปันผล

ปีนี้ โดยค�านวณมูลค่า MINT-W7 ในภาวะ out-

of-the-money หรือ มีโอกาสในการใช้สิทธิต�่า 

เม่ือเทียบกับราคาหุ้นของ MINT ปัจจุบันที่ 

20.60 บาท MINT-W7 จะมีมูลค่า 6-7 

บาท ท�าให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทน หรือ 

yield 1.5% เป็นระดับท่ีไม่ได้เลวร้ายในภาวะ

ปัจจุบัน

รวมทั้งมูลค่า MINT-W7 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

หากราคาหุ้นสามัญ หรือ MINT ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น โดยค�านวณพบว่าทุก ๆ หุ้นสามัญ MINT ที่

เพิ่มขึ้น 1 บาทจะท�าให้ราคา MINT-W7 เพิ่มขึ้น

ประมาณ 0.7 บาท

อย่างไรกต็ามแม้ว่าจะมกีารประเมนิสถานการณ์

บริษัทยังคงมีผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 และ 3 

ของปีนี้ แต่นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สิน

ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน หรือ gearing ratio จะ

ลดลงจาก 1.6 เท่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เป็น 

1.5 เท่า ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และลดลงเหลือ 

1.3 เท่า ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งกลับ

มาใกล้เคียงนโยบายบริษัทและต�่ากว่าเงื่อนไข

ทางการเงินที่ไม่เกิน 1.75 เท่า โดยหากมีการ

แปลงสภาพ MINT-W7 จะมีส่วนของทุนเพิ่ม

มา อีก 5,100 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะ

ให้สถานะทางการเงินของบริษัทจะดีขึ้นเรื่อย ๆ       

นอกจากนี้การเปิดเผยรายละเอียดของ 

MINT-W7 จะท�าให้รายละเอียดของแผนการ

เพ่ิมทนุแบบเบด็เสรจ็ ไม่เหลอืเรือ่งค้างคา

ส�าหรับนักลงทุน หรือ overhang 

และความไม่ชดัเจนทีม่าหยดุ

ยั้งการขึ้นของราคา

หุ้นอีกต่อไป 

ถือเป็น

รอบจรงิรอบใหม่แล้วส�าหรบัหุน้ของ MINT โดย

ราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปีนี้ บนมูลค่ากิจการ ที่

ค�านวณได้ 143,700 ล้านบาท ซึ่งจะต�่ากว่าการ

คดิลดกระแสเงนิสด หรือ DCF 20% และเมือ่รวม

กบัการใช้สิทธหิุน้เพิม่ทุน และการแปลงเป็นหุน้

สามัญของ MINT-W7 ที่ 5,418 ล้านหุ้น จะได้

ราคาเป้าหมาย MINT ที่ 26.50 บาท ซึ่งมีผล

ก�าไรส่วนต่าง หรือ capital gain คุ้มค่าแก่การ

ลงทุน โดยคงค�าแนะน�า “ซื้อ” MINT นักลงทุน

สามารถลงทุนไปอย่างน้อย 3-6 เดือน และรอ

รับ MINT-W7 รวมทั้งรับโอกาสการฟื้นตัวจาก

ขาดทนุกลับมามกี�าไรในไตรมาสที ่4 ของปีนี ้ซึง่

ถอืเป็นการวเิคราะห์แบบ surprise consensus 

ที่แตกต่างจากนักวิเคราะห์รายอื่น
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตลาดหุ้นทั่วโลก อยู่ระหว่างรอคอย ปัจจัยบวก เพื่อสู่เกมใหม่อีก
ครั้ง ตอนนี้ยังไม่มี สงสัย นักลงทุน ก�าลังคิดธีมในการเทรด ส�าหรับตลาดหุ้นครึ่งปีหลังปี 
2563 อิอิ ตัวแปรลบ ยังคงวนเวียนเรื่องเก่า เรื่องเดิม นั่นคือ ความกังวลการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทั่วโลกที่ท�าสถิติใหม่ต่อเนื่อง ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ปีนี้ 
ตัวเลขจะติดลบเท่าไร คงต้องติดตามกันไป

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,365.81 จุด เพิ่มขึ้น 3.35 จุด หรือ 0.25% มูลค่าการซื้อขาย   
72,680.06 ล้านบาท สรปุสถาบนัในประเทศขายสทุธ ิ1,710.24 ล้านบาท บญัชบีรษิทัหลกั
ทรพัย์ซือ้สทุธ ิ147.14 ล้านบาท นกัลงทนุต่างประเทศซือ้สุทธ ิ1,241.41 ล้านบาท  นกัลงทุน
ทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 321.69 ล้านบาท

ไม่เอ่ยถึง คงไม่ได้ ส�าหรับหุ้นน้องใหม่ STGT พุ่งทะยานต่อ 9.12% แผ่อานิสงส์ไปยัง 
STA บวก 1.75% หลังจากหลายโบรกเกอร์ ปรับเป้าหมาย ปรับก�าไรปีนี้กันชุดใหญ่ โดย
บล. เอเซีย พลัส ปรับFair Value ปี 2563 ของ STGT ใหม่เท่ากับ 90 บาท (เดิม 45 บาท) 
บล.กสิกรไทย อัพเป้า STGT เป็น 85บ. จาก 43.4บ.-คาดไตรมาส 2/2563 ที่ 865 ลบ. 
เพิ่มขึ้น 400% YoY และ 105% QoQ ส่วนบล.หยวนต้า ชี้ราคาหุ้นSTGT ปรับตัวขึ้น 101% 
จากราคา IPO-มีความเสี่ยงในการถูกซื้อขายในบัญชี Cash balance แนะต�่ากว่า 67บ. 
ทยอยสะสม

ผีทะเล PTL พุ่งพรวด 10.11% นับเป็นการเล่นต่อเน่ือง จาก 15-16 บาท ตอนนี้อยู่
ที่ 20.70 บาท ถือว่า ใช้ระยะเวลาไม่นาน รูปแบบการเทรด การเล่น เป็นจังหวะๆ แม่มด
น้อย เห็น PTL ท�าธุรกิจผลิตและส่งออกพลาสติกฟิล์มใช้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

อุตสาหกรรม(Industrial) และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(Electrical) ถือว่า มีความน่าสนใจค่ะ

บรษัิท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ ALL ยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เตรียมออกและ
เสนอขายหุ้นกู ้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 
มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอ
ขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และส�ารองเพื่อ

การเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 9 เดือน 8 วัน ครบก�าหนดไถ่ถอน 
2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.8% ต่อปี ช�าระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่าง 9 – 10 
และ 13 – 14 ก.ค. 63 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์
เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค์จะน�าเงินจากการขายหุ้นกู้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ชีวาทัย ขอบคุณทุกกระแสการตอบรับ!!  ส�าหรับแคมเปญ “วันเดย์ วันดีล” โครงการชี
วาทยั ป่ินเกล้า แต่ส�าหรบัท่านทีพ่ลาดการจองสทิธิ ์9 ยนูติราคาพเิศษเมือ่ 20 ม.ิย. ทีผ่่าน
มาก็ไม่ต้องเสียใจนะจ้ะ เตรียมพบกันใหม่กับแคมเปญใหม่ จองเดือนนี้ (ก.ค.) ผ่อนดาวน์ปี
หน้า หากสนใจหรือต้องการละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 1260 ได้ทันที รีบหน่อย
โปรดีๆ ช้าหมดอดนะจ้ะ!!!

กระแสตกแต่งและซ่อมแซมบ้านยงัแรงดไีม่มตีก เพราะก่อนหน้านีผู้บ้รโิภคมีเวลาอยูบ้่านมาก
ขึ้น ท�าให้สินค้ากลุ่มตกแต่งบ้านเติบโตได้ “สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ” ผู้บริหารหญิงคนเก่ง 
บมจ.ดูโฮม หรือ DOHOME จึงสั่งลุยต่อทันที ด้วยการเดินหน้าตามแผนทั้งเปิดสาขา
ใหม่ จัดโปรโมชั่นแรง ล่าสุดเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดบริการ “ดูโฮม ทูโก” สาขาใหม่ตลาดชัชวาล 
ล�าลูกกา คลอง 7 ไปหมาด ๆ ต่อด้วยจัดโปรโมชั่น “ดูโฮม ลดสู้วิกฤต” ยกทัพสินค้าเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งมอืช่าง ป๊ัมน�า้ อุปกรณ์เกษตรและสนิค้าอ่ืน ๆ  อกีหลายรายการ 
ลดราคาแบบจัดเต็ม ตั้งแต่วันนี้-12 ก.ค นี้ แบบนี้ตัวเลขยอดขายเดือน ก.ค.น่าจะวิ่งฉิว

บมจ.ริช สปอร์ต หรือ RSP เปิดเกมรุกท�าการตลาดอย่างเข้มข้น ดันแบรนด์ Havaianas 
(ฮาวายานัส ) แบรนด์รองเท้ายางชื่อดังจากประเทศบราซิล บุกตลาดไทยเอาใจขาช้อป ชู
สนิค้ารองเท้าแตะ ท่ีมเีอกลกัษณ์โดดเด่นเร่ืองการออกแบบท่ีทันสมยั สวยงาม ทนทาน และ
สวมใส่สบาย โดยปัจจุบัน Havaianas มีจ�าหน่ายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ RSP ได้รับสิทธิในการจัดจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ Havaianas แต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงเวลา
ก่อนหน้านี้ สามารถใช้บริการหลังการขายต่างๆ ได้กับทางตัวแทนจัดจ�าหน่ายเดิม 

โดยในปี 2563 “พาพิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ” ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. รชิ สปอร์ต เปิด
เผยว่า บริษัทฯได้มีปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศ และปรับราคา
สินค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้บริษัทฯวางแผนขยายสาขาแบรนด์ Havaianas 
กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีการเปิดสาขาไปแล้วกว่า 22 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
การขยายการจัดจ�าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Line และช่อง
ทางเว็บไซต์อีกด้วย

รอปัจจัยบวก

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : LPN แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 3.60 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.20 บ. 

บล.ฟิลลิป : SPA แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.00 บ.

บล.ฟิลลิป : DTAC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : OSP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 48.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 41.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AEONTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 160.00 บ.
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