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บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า (บริษัทฯขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบถึงการลงทุน เพื่อ

ขยายธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทอาร์เอชอินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“RHIS”) บริษัทย่อยทางอ้อม

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจํานวน ได้ลงนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company 

(“Gcleximco”) ภายหลังจากบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญานี้ บริษัท RHIS กับบริษัท Gclexirmco จะร่วมลงทุนในกองทุน An Binh Energy and 

Infrastructure Fund (“ABEIE”) ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนาม ที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ โครงการพลังความร้อนและโครงการพลังงานทดแทน แต่ยังรวมถึงโครงการท่ีมีศักยภาพต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thong Long 

ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ขนาด 150 เมกะวัตต์ 

อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่าง 

การพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัท Geleximco จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 

51 ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุน ของบริษัท RHIS ประมาณ 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบ

เท่าประมาณ 2,500 ล้านบาท

อนึ่ง Geleximco เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งดําเนินธุรกิจที่สําคัญต่างๆ เช่น ธุรกิจพลังงาน 

ภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน ธุรกิจการค้าและการบริการ เป็นต้น โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการลงทุนครั้งสําคัญครั้งแรกของบริษัทฯ ร่วมกับ

กลุม่พนัธมิตรท้องถิน่ทีแ่ขง็แกร่งในสาธารณรฐั สงัคมนยิมเวยีดนาม และสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตระยะยาวของบริษทัฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นตลาดพลังงานที่มีการเติบโตสูงที่มีเป้าหมายกําลังการผลิตติดตั้งรวม 130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นเป็น

สองเท่าจากปัจจุบันที่ 54 กิกะวัตต์ สําหรับกองทุน ABEIF จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการดําเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าและสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและมี

ชนิดของเชื้อเพลิงหลากหลายประเภทในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียน

RATCH เผยบ.ย่อย “RHIS” จับมือ 

"Gcleximco" ลงทุนในโครงการ

ด้านพลังงานและโครงสร้างพ้ืนฐานในเวียดนาม
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นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ZEN เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่า

รายได้รวมทั้งปี2563 จะลดลง 15-20% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 3,144.17 ล้านบาท  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงที่ผ่านมา ทําให้ราย

ได้ของบริษัทหายไปในช่วง2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม) เป็นเงินกว่า 200ล้านบาท (เฉลี่ย 100 ล้านบาท/เดือน) อย่างไรก็ตามบริษัทได้เห็นการกลับมาของ

ผู้ใช้บริการแล้วกว่า 80-85% ภายหลังที่มีการคลายมาตรการล็อคดาวน์ จึงมั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  

ด้านแผนการดําเนินงานครึ่งปีหลัง2563 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจใหม่เพื่อสร้างบริษัท ให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมผลักดันรายได้เพิ่ม

ขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลัง ได้แก่ การปรับโครงสร้างภายในองค์กรใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายและ

บริหารจัดการต้นทุน

ขณะที่ในปี 2563 บริษัทฯ  ได้ปรับลดงบลงทุนเหลือ 100 ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท โดยจะเน้นการปรับปรุงปรับปรุงร้านอาหารบางสาขาเป็นรูปแบบ 

Virtual Kitchen หรือครัวกลางที่สามารถรองรับการปรุงอาหารแบรนด์อื่นในเครือเซ็นกรุ้ปได้ เช่น ร้านลาวญวณหรือตํามั่วบางสาขาที่สามารถปรุงอาหารแบ

รนต์เขียงได้ เพื่อเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขา และลดต้นทุนด้านการบริหารงาน

อีกทั้งเพื่อใช้ในการขยายสาขาร้านอาหารไทยแบรนด์ เขียง ในโมเดลแฟรนไชส์ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะพยายามเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100 สาขา จากปัจจุบัน

เปิดไปได้แล้วทั้งหมด 73 สาขา ซึ่งจะทําให้เป็นแบรนด์ร้านอาหารไทยตามสั่งที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ จะใช้งบลงทุนในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากช่องทางเดลิเวอรี่อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ แกร็บฟู้ด ไลน์แมน เก็ท ฟู้ดแพนด้า สั่ง

อาหารออนไลน์ในเครือของบริษัทผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1376 Delivery และพัฒนาเมนูใหม่ภายใต้ชื่อ Cikcken Z (ชิกเก้นซี) ไก่ทอดสูดลับฉบับเซ็นที่พัฒนาขึ้น

เองพือ่ให้บรกิารถกูค้าสัง่ซือ้แบบเดลเิวอร่ีโดยเฉพาะปัจจุบันมี 12 สาขาท่ีให้บรกิารเบบเดลิเวอรีไ่ด้ คาคว่าสัดส่วนรายได้เดลเิวอรขีองบรษิทัจะเพิม่เป็นประมาณ 

300 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่า 10% จากยอดขายรวมในปีนี้รวมทั้งบริษัทยังมีแผนการขยายสาขาร้านอาหารเพิ่มเติม 2 สาขา แบ่งเป็น ร้าน 

On the Table จํานวน 1 สาขา และร้าน AKA จํานวน 1 สาขา 

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมองหาธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้าทํา M&A จากความพร้อมด้านกระแสเงินสดที่มีอยู่ ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างศึกษาและรอจังหวะการเข้าลงทุนที่

เหมาะสม ซึ่งจากการที่บริษัทได้ลดการจ่ายเงินปันผล เหลือ 0.20 บาท เพื่อต้องการรักษากระแสเงินสดไว้รองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

ของเศรษฐกิจ

ZEN หว่ันรายได้รวมปี63 ลดลง 15-20% 

รับโควิด-19 ฉุด พร้อมห่ันงบลงทุน

เหลือ 100 ลบ. จากเดิม 200 ลบ.
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นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ 
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 
SKY เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 

2563โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้า

ลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํา

กดั (“SAL”) ในสดัส่วนร้อยละ 46.80 ของทนุจดทะ

เบียนและชําระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่า

ที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212,116,284 บาท

สําหรับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด 

(“SAL”)เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ซึ่งถือหุ ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ใน

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(“AOTGA”) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่าง SAL กับ

บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) (“AOT”) 

ดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัประกอบกิจการให้บรกิารภาค

พื้นอากาศยาน และผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่

อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT

ทั้งนี้สัดส่วนการเข้าถือหุ้น บริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 

46.80 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ SAL โดยซื้อหุ้น

จากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย คือ

1. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 913,027 หุ้น (หุ้นสามัญ 873,027 หุ้น 

และ หุ้นบุริมสิทธิ์ 40,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

33.20 ของจํานวหุ้นทั้งหมด มูลค่าซื้อขายรวมทั้ง

สิ้น 157,716,284 บาท

2. บริษัท มายบ็อกส์ จํากัด จํานวน 374,000 หุ้น 

(หุน้สามญั 334,000 หุน้ และ หุน้บรุมิสทิธิ ์40,000 

หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 13.60 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 

มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 54,400,000 บาท

ด้านประโยชน์ในการเข้าทํารายการ เป็นการต่อย

อดธรุกจิในอตุสาหกรรมการบินทีใ่นปัจจบุนับรษิทั

มีฐานการให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานระบบ

กล้องวงจรปิด งานระบบออกตั๋วโดยสารเคร่ือง

บิน งานให้บริการ Wifi และงานบริการจัดเก็บรถ

เข็นกระเป๋าทั้งในสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 

เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ อยู่แล้ว และ

พร้อมที่จะขยายธุรกิจไป ยังการให้บริการภาคพื้น

ในสนามบินอย่างครบวงจร

SKY ระบุว่าเงื่อนไขบังคับก่อน การเข้าซื้อหุ้น SAL 

ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ 

SAL ต้องได้รบัอนมุตักิารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้จาก 

AOT ก่อนทํารายการซื้อขาย

ส ่วนแหล ่งที่มาของเงินทุน เงินสดจากเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าลงทุน

ใน SAL เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่

ก่อให้เกดิประโยชน์กบับรษิทัในระยะยาว และอนมุตัิ

ให้ดาํเนนิการส่งกรรมการบรหิารเป็นจาํนวนไม่เกิน

กว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ SAL โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ หรอืประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิาร มอํีานาจพจิารณารายชือ่กรรมการที่

จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของ SAL

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสที่

บริษัทจะได้ผลประโยชน์ในอนาคต จึงมีมติอนุมัติ

การซ้ือหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจพิจารณา

อนุมัติการซ้ือขายหุ้นเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละ 3 

ของจาํนวนหุน้ท้ังหมดของ SAL ในราคาไม่เกิน 150 

บาทต่อหุ้น ท้ังนี้การเข้าซ้ือขายหุ้นเพิ่มเติมไม้เกิน

ร้อยละ 3 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ SALนั้น ไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่ทําให้ขนาดรายการ

เปลี่ยนแปลงถึงจุดที่ต้องดําเนินการเพ่ิมเติม ตาม

หลักเกณฑ์และประกาศในการทํารายการที่มีนัย

สําคัญที่เข้าข้ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน

SKY ทุ่ม 212.11 ลบ. เข้าลงทุน 46.80% 

ใน " เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) " 

บ.ร่วมทุนของ AOT
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นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทางกลุ่มบริษัทเองก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับแผน
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูรายได้บางส่วนของกลุ่มบริษัทที่สูญเสีย
ไป โดยเฉพาะรายได้จากกลุม่ธรุกจิขนส่งสินค้าทางอากาศ

สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นแผนการ
ดําเนินงานปี 2563-2566 โดยจะมุ่งเน้นการขยายฐาน
ธรุกจิให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ ซึง่มทีัง้การพฒันาโมเดลธรุกจิใหม่ 
รวมทัง้การสร้างสรรค์โลจิสตกิส์แพลตฟอร์มทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการทีเ่ปล่ียนไปของกลุม่ลกูค้าในปัจจบุนั และ
การต่อยอดธรุกจิเพือ่ชดเชยรายได้ของกลุม่บรษัิทท่ีหายไป 
และยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย”

โดยแผนการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่

1. การขยายการให้บริการด้านโลจิสตกิส์ภายในประเทศ ที่
ผ่านมากลุ่มบรษิทัมุง่เน้นการทาํธรุกจิขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศเป็นหลัก แต่ภายหลังวิกฤตโรคระบาดเกิดการ
ปิดประเทศท่ัวโลก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการขนส่งสินค้า
ระหว่างภูมิภาค ทําให้แนวโน้มการขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศมีโอกาสเติบโตมากย่ิงขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้ทําการ
พัฒนาการขนส่งภายในประเทศรูปแบบใหม่ๆ โดยคาดว่า
จะสามารถเริ่มให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ 

2. การขึน้เป็นผูนํ้าด้านโลจสิตกิส์สําหรบัสินค้ากลุม่อาหาร 
และกลุ่มยารวมถึงเวชภัณฑ์ ทางกลุ่มบริษัทเช่ือมั่นว่า

สินค้าทั้งสองกลุ่มนี้จะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต โดยเห็นได้จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุ
ว่า มลูค่าการส่งออกสนิค้ากลุม่อาหารในเดือน ม.ค.-พ.ค. 
2563 อยู่ที่ 9,847 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเฉพาะกลุม่ผกัผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป 
ทูน่ากระป๋อง ไก่แช่แขง็และแปรรปู ซึง่สวนทางกบัภาพรวม
การส่งออกสินค้าของไทยในห้าเดือนแรกของปีนี้ที่มีอัตรา
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.7 ในขณะที่ภาพรวมการนําเข้า
สินค้าของไทยในเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 มีการปรับตัวลด
ลงร้อยละ 11.6 แต่สินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ กลับมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 1,406 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

3. การร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ในการขยายฐานธุรกิจ
โลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่ง
ขึ้น  ด้วยการพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มสําหรับลูกค้ากลุ่มอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงพบ
ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีผลต่อการ
ใช้บริการด้านโลจสิตกิส์ ส่งผลให้การส่ังสินค้าออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ มกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดดมากย่ิงข้ึน
กว่าเดมิ ทางกลุม่บรษิทัได้เลง็เหน็โอกาสในการขยายตลาด
ดังกล่าว ภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริษัท แกแล็คซ่ี 
เวนเจอร์ส จํากัด (GV) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท
ได้เริ่มพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์มหรอือีโลจสิตกิส์สาํหรับลกูค้ากลุม่อีคอมเมร์ิซ 
โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทร่วมทุนอย่าง GV ที่มีบริษัท
ย่อย เช่น X Commerce ที่มีความชํานาญในการสร้าง
แพลทฟอร์มสําหรบัธรุกจิอคีอมเมร์ิซ และ Sokochan ซึง่
เป็นผู้ให้บริการโลจสิตกิส์สาํหรบักลุม่ลกูค้าอคีอมเมร์ิซ โดย
จดัทาํ Fulfillment Center สาํหรับกลุม่สนิค้าท่ีเป็นอาหาร

สดที่ใช้ช่องทางการค้าในลักษณะออนไลน์ อีกทั้งยังมีการ
วางแผนพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อต่อยอดกับธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในส่วนของการให้บริการในภาคพื้นอากาศยาน ทางกลุ่ม
บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งถือเป็นพันธมิตรใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและ
มีประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินมา
ยาวนาน ได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนในบริษัท เอสเอแอล 
กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัท 
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน ) ได้มีมติให้บริษัท
ขายหุ้นบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 33.20 ให้กับบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด 
(มหาชน) และภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว จะทําให้
กลุ่มบริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทย
แลนด์) จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วน
ที่มีนัยสําคัญอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเล็งเห็นว่าการร่วมมือ
กับบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะทําให้
เกดิการประสานศกัยภาพความชํานาญด้านการบรหิารจดั
การโลจสิตกิส์ของทางกลุม่บริษทัและความเชีย่วชาญด้าน
ไอที ของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) โดยทั้งสอง
บริษัทจะร่วมกันต่อยอดขยายศักยภาพการให้บริการของ
ทั้งบริษัทเอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด และบริษัท 
บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AOT และบริษัท เอสเอแอล 
กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด ในการดําเนินธุรกิจการให้บริการ
ภาคพื้นอากาศยานและผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ AOT ให้ครอบคลุมและครบวงจร
มากยิง่ขึน้ ซึง่ปัจจบุนั AOTGA ได้ให้บรกิารทีท่่าอากาศยาน
ดอนเมอืง และเตรยีมขยายการให้บรกิารในท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศอื่นๆ ต่อไป

III ปรับกลยุทธ์ฟื้นธุรกิจหลังพิษโควิด-19 

ปูพรมรุกระบบขนส่งสินค้าภายในประเทศ  

เร่งพัฒนาอีโลจิสติกส์ส�าหรับอีคอมเมิร์ซ 

พร้อมผนึกพันธมิตรเสริมธุรกิจแกร่ง

12 www.HoonInside.com 16  July 2020



http://www.tacconsumer.com/index.php


https://www.ptgenergy.co.th/index.php


บลจ.ทิสโก้สั่งเพิ่มทุนกอง TCLOUD อีก 2,000 ล้าน

หลังนักลงทุนซื้อ IPO จนเต็มมูลค่าโครงการ ต้องปิดขายก่อนก�าหนด

บลจ.ทิสโก้ปลื้ม IPO กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud 

Computing อคิวต้ีิ เต็มมลูค่าโครงการก่อนกาํหนด จน

ต้องเพิม่ทนุอกี 2,000 ล้านบาท เร่ิมเปิดซือ้ขายอกีครัง้ 

16 ก.ค. 63 ชี้ นักลงทุนชื่นชอบเพราะเป็นกองทุนที่มี

ลักษณะโดดเด่น เน้นลงทุนในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติง

ที่มีโอกาสเติบโตสูง รับการใช้งาน Big Data, IoT, 5G

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อํานวยการ
สายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิส
โก้ จํากัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of 

Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private 

Fund Business, TISCO Asset Management Co., 

Ltd.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.ทิสโก้เสนอขาย IPO 

กองทนุเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควติี ้(TCLOUD) 

ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสาร

ทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้

เทคโนโลยี‘คลาวด์ คอมพิวติง’ (Cloud Computing) 

หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานสําหรับจัดเก็บข้อมูลและ

ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ ผ่านกองทุนอีทีเอฟ Global 

X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ระหว่างวัน

ที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น

ผลปรากฎว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนเต็ม

จํานวนเงินทุนของโครงการที่ 2,000 ล้านบาท ทําให้ 

บลจ.ทิสโก้ต้องประกาศหยุดการรับคําสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 

น. นั้นเพ่ือให้นักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

ได้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต บลจ.ทิสโก้จึงจะ

เปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน TCLOUD อีกครั้ง ในวัน

ที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าโครงการ

อกี 2,000 ล้านบาทเป็น 4,000 ล้านบาท ลงทนุข้ันต่ํา 

1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด

อตุสาหกรรม จึงมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิ

ลงทุนจํานวนมาก

“สาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจลงทุนในกองทุน 

TCLOUD เป็นจํานวนมาก เพราะเป็นหนึ่งในกองทุน

ที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์ ซึ่ง 2 กองทุนที่เกี่ยวข้อง

กับเมกะเทรนด์ท่ีเสนอขายโดย บลจ.ทิสโก้ก่อนหน้า

นี้สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า

ได้อย่างน่าพอใจ นักลงทุนจึงเช่ือม่ันว่ากองทุนน้ีก็มี

โอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีเช่นกัน นอกจาก

นี้ กองทุน TCLOUD ยังเป็นกองทุนที่เน้น

ลงทนุในอตุสาหกรรมเทคโนโลยท่ีีมนี

โยบายลงทุนที่โดดเด่น เพราะมีนโยบายเน้นลงทุนใน

ธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์จากคลาวด์โดยเฉพาะ อย่างไร

กต็าม หลงัจากเปิดให้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ TCLOUD ได้

อีกครั้งอาจทําให้ราคาเปล่ียนแปลงไปจากราคา IPO 

ได้ แต่บลจ.ทิสโก้ยังแนะนําให้ผู้ลงทุนเน้นลงทุนใน

ระยะยาวในกองทุนเมกะเทรนด์เพื่อเพิ่มโอกาสรับผล

ตอบแทนที่ดีจากการลงทุน” นายสาห์รัชกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติงยังมีโอกาสเติบโต

ได้ดีรออยู่ ทั้งจากการเข้ามาของ Internet of Things 

(IoT) ในยุค 5G เพราะจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัผูบ้ริโภคเชือ่มต่อและสัง่การ

ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ได้อย่างหลากหลาย และคลาวด์

ยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคมาก

ข้ึน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google, 

Dropbox, Facebook, Zoom รวมถึงภาคธุรกิจที่เร่ง

นําเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น การใช้ Big Data 

มาจับพฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนธุรกิจมาใช้

เทคโนโลยมีากขึน้รบักับยคุ New Normal โดยม ีCOVID 

-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดเร็วขึ้น

สําหรับบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ส่วนใหญ่จะ

เป็นบริษัทที่มีโอกาสสร้างรายได้จากการเจริญเติบโต

ของธรุกจิ ตวัอย่าง เช่น Zoom Inc ผูใ้ห้บรกิาร Video 

Conference และ Online Chat บน Cloud ซึ่งได้รับ

ความนิยมมากในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID -19 

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 300 ล้านคนต่อวันและเป็น

บรษิทัทีม่โีอกาสเตบิโตสงูตามพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคที่

เปลี่ยนไป มีรายได้เติบโตสูงถึง 88% ในปีล่าสุด 2562, 

Shopify Inc ผู้ให้บรกิารระบบ E-commerce สาํเรจ็รปู 

ที่มีร้านค้าบนระบบกว่า 1 ล้านร้านค้า มีกระแสเงินสด

จากการเก็บค่าบริการรายเดือน มีรายได้เติบโตสูงใน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้เติบโตถึง 59% ใน

ปี 2561 และ 47% ในปี 2562, บริษัท ซี-สเกลเลอร์ 

(Zscaler) ผู้นําด้านการให้บริการ Web Security และ

ผู้ให้บริการ Cloud ระดับโลก โดยมีลูกค้าองค์กรชั้น

นําเลือกใช้งาน มีรายได้เติบโต 52% ในปี 2561 และ 

59% ในปี 2562 และ Twilio Inc บริษัทผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มการสื่อสารบน Cloud ระหว่างซอฟแวร์

ด้วยกัน มีอัตราการเติบโตของรายได้ 63% ในปี 2561 

และ 74% ในปี 2562 (ที่มา: globalxetfs Fund Fact 

Sheet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

ทัง้นี ้กองทนุเปิด TCLOUD อาจมคีวามเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปลีย่นจากการลงทนุในต่างประเทศ จงึมนีโยบาย

ป้องกนัความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิ

ของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง

ก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถาม

รายละเอยีดหรอืขอรบัหนงัสอืชีช้วนได้ท่ี บลจ. ทสิโก้ 

หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา, TISCO Contact 

Center โทร. 02-633-6000 กด 4, 

www.tiscoasset.com หรือ แอป

พลิเคชัน TISCO My Funds
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ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ICC 
เป็น "AA-" จาก "AA" แนวโน้ม "Stable"

ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร
ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน) ICC เป็นระดับ "AA-" จาก 

"AA" โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" 

ทั้งน้ี การลดอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทที่ถดถอยลงและความสามารถ

ในการทาํกาํไรทีอ่่อนแอกว่าทีค่าดไว้อันเกดิจากผลกระ

ทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

หรอืโควดิ-19 ประกอบกบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของธรุกจิ

สินค้าแฟชั่นที่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ

อนัดบัเครดติท่ีระดบั "AA-" ยงัคงสะท้อนถงึสถานะของ

บริษัทในการเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่นและสินค้า

อุปโภคบริโภคชั้นนําในเครือสหกรุ๊ปมาอย่างยาวนาน 

รวมถงึสถานะในการเป็นผูน้าํตลาดในกลุม่สินค้าชุดช้ัน

ใน และการมีเครือข่ายการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ ในการประเมนิอนัดบัเครดตินัน้ ทรสิเรทติง้ยงั

พิจารณาถึงจุดแข็งทางการเงินของบริษัทที่มีหนี้สิน

ทางการเงินในระดับตํ่าจากการมีนโยบายทางการเงิน

ที่มีความระมัดระวัง รวมถึงการมีสภาพคล่องท่ีเพียง

พอและมีความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับสูงอีกด้วย

ประเด็นสําคัญที่กําหนดอันดับเครดิต
รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและกําไรตํ่ากว่าที่คาดไว้

ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน ผลการดําเนินงานของบริษัทลด

ลงอันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่

แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ บรษิทัยังต้องเผชญิกบัการ

แข่งขนัทัง้จากสนิค้าภายใต้ตราสญัลกัษณ์ชัน้นาํทีม่ชีือ่

เสียงในระดับโลกและจากผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่นที่

จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย บริษัทมี

ยอดขายรวมในปี 2562 อยูท่ีร่ะดบั 1.13 หมืน่ล้านบาท 

ลดลง 8.4% จากระดบัประมาณ 1.24 หมืน่ล้านบาทต่อ

ปีในปี 2561 และปี 2560 นอกจากนี้ รายได้ของบริษัท

ก็ปรับลดลงไปอีกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 โดย

ลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มา

อยู่ที่ 2.14 พันล้านบาท

ยอดขายสินค้าแฟชั่นได้รับผลกระทบจากจํานวน

นักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นปี 

2563 ท่ีเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สําหรับใน

ไตรมาสแรกของปี 2563 นัน้ ยอดขายสนิค้าในทกุสาย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยยอด

ขายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในลดลง 39% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดขายเสื้อผ้าบุรุษลด

ลง 29% และสินค้าเครื่องสําอางลดลง 20%

ทริสเรทติ้งคาดว่ายอดขายของบริษัท

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จะลดลงไปอีกเนื่องจาก

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปบางแห่งซึ่งเป็นช่อง

ทางการจัดจําหน่ายหลักของบริษัทจําเป็นต้องปิด

ดาํเนนิการชัว่คราวเป็นระยะเวลานานประมาณ 2 เดอืน 

ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่

ลดลงน่าจะส่งผลทาํให้ธรุกจิสนิค้าแฟชัน่ฟ้ืนตวัช้าและ

จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทตามไปด้วย

กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทถดถอยลงยิ่งขึ้น

จากผลกระทบของการแพร่ระบาด โดยบริษัทมีกําไร

จากการดําเนินงานในปี 2562 อยู่ที่ 71 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลงจากระดับ 244 ล้านบาทในปี 2561 และ 124 

ล้านบาทในปี 2560 ในขณะที่ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2563 บรษิทัมผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานจํานวน 

114 ล้านบาท กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทใน

ช่วงหลายปีทีผ่่านมาลดลงกว่าคร่ึงหนึง่ของระดบักําไร

ที่เคยทําได้ที่ 330-430 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2557-

2559 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่

ที่ระดับ 2.7% ในปี 2562 และ -0.3% ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีราย

ได้ลดลงในขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในระดับสูง

ในช่วงปี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้และ

กาํไรของบรษัิทจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดนัต่อไป ภาย

ใต้สมมติฐานขั้นพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้

จากการดําเนินงานรวมของบริษัทในปี 2563 จะลด

ลงไปประมาณ 35% และจะค่อย ๆ เพิ่มกลับขึ้นมาอยู่

ในระดับประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วง 2564-

2565 ทัง้นี ้ทรสิเรทติง้คาดว่าการฟ้ืนตัวของรายได้อาจ

ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะกลับไปยังระดับที่เคย

ทําได้ในอดีต เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่คาดว่าจะปรับ

ลดลงแล้ว ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอัตรากําไรจาก

การดําเนินงานของบริษัทจะติดลบในปี 2563 

และหลงัจากนัน้จะค่อย ๆ  ปรับดข้ึีนมาอยู่

ในช่วงระดับ 2.6%-3.0% นอกจาก

นี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวัง

ให้บริษัทมุ่งเน้นการ

บริหารจัดการ

สินค้า

คงคลังเพื่อลดระดับสต๊อคสินค้าส่วนเกินในช่วงที่

สภาวะตลาดไม่เอื้ออํานวย

การใช้จ่ายของภาคเอกชนจะหดตัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยในไตรมาส

แรกของปี 2563 หดตัวลง 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเป็นผลจากการลดลงของ

การลงทุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนถึง

การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกสนิค้าและบรกิาร ถงึ

แม้ว่าการใช้จ่ายของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง

ไตรมาสแรกของปี 2563 แต่กเ็ป็นอัตราการเติบโตทีต่ํา่

กว่าในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยูท่ีอ่ตัรา 4.8% 

จากประมาณการณ์ของสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) คาดว่าการใช้จ่าย

ของภาคเอกชนในปี 2563 จะหดตัว -1.7% ซึ่งปรับลด

ลงจากเดมิทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ 3.5% อนัเป็นผลจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนปัญหาภัยแล้ง และ

รายได้จากการท่องเทีย่วทีล่ดลงอย่างมากจากจาํนวน

นักท่องเที่ยวที่หายไป
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ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ICC 
เป็น "AA-" จาก "AA" แนวโน้ม "Stable"

ดัชนีความเชื่ อมั่ นของผู ้บริ โภค (Consumer 
Confidence Index -- CCI) ของไทยในเดือนเมษายน
ลดลงตํา่สดุมาอยูท่ีร่ะดบั 47.2 จากระดบั 50.3 ในเดอืน
มนีาคม 2563 ซึง่ดชันดีงักล่าวลดลงอย่างต่อเนือ่งเป็น
ระยะเวลา 14 เดือนติดต่อกันจากระดับ 75-85 ในช่วง
ปี 2562 นอกจากนี้ ดัชนียอดขายปลีก (Retail Sales 
Index -- RSI) ก็หดตัวลง 8.3% ในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2563 โดยคาดว่าดัชนียอดขายปลีกที่ไม่รวม
การจําหน่ายสินค้าออนไลน์และ/หรือจําหน่ายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะลดลงในปี 2563

ยอดขายสินค้าแฟชั่นมีความผันแปรไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2562 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุดช้ันในทีว่างจาํหน่ายในห้างสรรพสนิค้าลดลง 11.7% 
ในขณะเดียวกัน มูลค่าตลอดของเสื้อผ้าบุรุษที่วาง
จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าก็หดตัว 6.3% ในปี 2562 
และลดลงอีก 24.7% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 
อนึ่ง สศช. ระบุว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนในส่วนของ
สินค้าประเภทเสื้อผ้าในไตรมาสแรกของปี 2563 นั้น
หดตัวลง 6.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ในการนี้ ทริสเรทติ้งจึงคาดว่ายอดขายสินค้าแฟชั่นใน
ปี 2563 จะได้ผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยคาดว่ามูลค่าตลาดของเส้ือผ้าบุรุษ
และชุดช้ันในสตรน่ีาจะหดตวัลง นอกจากนี ้แม้แต่ยอด
ขายเครือ่งสาํอางทีต่ามปกตนิัน้ถอืว่าทนทานต่อภาวะ
เศรษฐกจิท่ีเปลีย่นแปลงได้นัน้กอ็าจจะเหน็การลดลงได้
ด้วยเช่นกัน

ยอดขายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าทั่วไปลดลงอย่างมาก
บริษัทมีเครือข่ายการจัดจําหน่ายจํานวนประมาณ 
3,000 แห่งทั่วประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2563 โดย
สินค้าของบริษัทมีวางจําหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าทั่วไป และร้านค้าของ
บริษัทเองครอบคลุมท่ัวประเทศ ร้านค้าทั่วไปและ
ห้างสรรพสินค้านั้นถือว่าเป็นช่องทางหลักในการจัด
จําหน่ายของบริษัทซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48% 
และ 32% ของยอดขายรวมของบริษัทในปี 2562 ตาม
ลําดับ

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปบางแห่งจําเป็นต้อง
ปิดดาํเนนิการชัว่คราวตัง้แต่ช่วงวนัที ่22 มนีาคมจนถงึ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสแรกของปี 
2563 ยอดขายสินค้าของบริษัทในห้างสรรพสินค้าหด
ตัวลงถึง 35% ในขณะที่ยอดขายผ่านร้านค้าทั่วไปลด
ลง 28% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หลังจาก
การเปิดเมอืงเพือ่เป็นการผ่อนคลายมาตรการ ทรสิ
เรทติ้งคาดว่าความต้องการซื้อสินค้าแฟชั่น
ในห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในช่วงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเชื่อว่าความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะยังคงอยู่ในระดับตํ่าต่อไปอีก
ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางเช่นนี้ ส่วนการที่สินค้า
แฟชั่นจะฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งเช่นเดิมหลังการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่นั้นยังมีความไม่แน่นอน
สูง ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ากลุ่มสินค้าแฟช่ัน
จะฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ  เนื่องจากอุปสงค์อาจลดลงจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์
และการจําหน่ายผ่านสื่อโทรทัศน์ได้กลายมาเป็นช่อง
ทางที่เป็นทางเลือกสําคัญเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในช่วง
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทได้มุ ่งเน้น
การขยายรายได้จากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้เติบโตยิ่งขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ในช่องทาง
นี้ที่เติบโตมากขึ้น ในไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัท
มียอดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านสื่อ
โทรทัศน์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของยอดขาย
รวมและเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงการปิดประเทศ โดย
คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6% ของยอด
ขายรวมในปี 2563 ในการนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะ
มรีายได้จากช่องทางการจดัจาํหน่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ให้
ได้ประมาณ 10% ของรายได้รวมในระยะยาว อย่างไร
ก็ตาม ช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์และผ่านสื่อ
โทรทัศน์ยงัคงมมีลูค่าไม่สงูมากและยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะ
ทดแทนรายได้ท่ีลดลงจากการจาํหน่ายผ่านห้างสรรพ
สินค้าและร้านค้าทั่วไปได้

เป็นผู้นําในตลาดชุดชั้นในสตรี
บริษัทเป็นผู้นําในตลาดชุดชั้นในสตรีโดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าในตลาดระดับกลางถึงระดับบน โดยในปี 2562 
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น 60.4% ของ
กลุ่มสินค้าชุดชั้นในสตรีที่จัดจําหน่ายในห้างสรรพ
สินค้าในประเทศไทย ชุดชัน้ในสตรท่ีีบรษัิทจดัจาํหน่าย
ครอบคลุมหลากหลายตราสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายในกลุม่ผูบ้ริโภคชาวไทย เช่น "Wacoal" 
"BSC" "ELLE" และ "กุลสตรี" สินค้าประเภทชุด
ชั้นในสตรีเป็นกลุ่มสินค้าที่สร้างยอดขาย
สูงที่สุดของบริษัทโดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 32% ของยอดขายรวม
ในปี 2562 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ 
Wacoal สร้างราย
ได้ประมาณ 
90% 

ของยอดขายในแผนกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของ
บริษัท

Wacoal ซ่ึงเป็นตราสัญลักษณ์หลักของผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในที่บริษัทจัดจําหน่ายถือว่าเป็นผู้นําตลาดใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ Wacoal มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณ 54.4% ในปี 2562 ลดลงจาก 56.2% ใน
ปี 2561 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งทางการตลาดของ 
Wacoal ยังสูงกว่าบริษัทคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็น
อันดับ 2 ที่มีสัดส่วนประมาณ 20% ตราสัญลักษณ์ 
Wacoal เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานประมาณ 5 
ทศวรรษในตลาดผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในในประเทศไทย
โดยเป็นทีย่อมรับในเร่ืองการสวมใส่สบายซึง่กระชับกบั
สรีระและการมีนวัตกรรม Wacoal มีตลาดที่แข็งแกร่ง
ในกลุ่มลูกค้าสตรีวัยทํางาน ในอนาคต บริษัทมีแผน
จะออกสินค้าใหม่โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการ
ตลาด ในขณะเดียวกันก็จะขยายการจัดจําหน่ายผ่าน
ช่องทางค้าปลีกใหม่ ๆ  ทัง้ทางออนไลน์และสือ่โทรทศัน์ 
นอกจากนี้ ยังจะขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นอีกด้วย

17 www.HoonInside.com 16  July 2020



ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ICC 
เป็น "AA-" จาก "AA" แนวโน้ม "Stable"

มีหนี้สินทางการเงินในระดับตํ่า
จากการมีนโยบายทางการเงินที่
ระมัดระวัง
บรษิทัมนีโยบายทางการเงนิท่ีระมดัระวงัเป็นอย่าง

มากโดยสามารถคงสถานะปลอดภาระหนี้มาได้

เป็นเวลานาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท

มียอดเงินกู้คงค้างรวมอยู่เพียง 40 ล้านบาทซึ่ง

เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งสําหรับใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทไม่มีการลงทุน

ขนาดใหญ่เป็นระยะเวลานาน บริษัทจึงมีสถานะ

ทางการเงนิเป็นเงนิสดสทุธ ิ(Net Cash Position) 

โดย ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.5 

พันล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ชําระคืนภาระหน้ี

ตามกําหนดและใช้เป็นเงินลงทุนในกรณีที่มีความ

จําเป็น

บรษิทัคาดว่าจะมค่ีาใช้จ่ายเพ่ือการลงทนุโดยรวม

ประมาณ 290-320 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-

2565 ในการนี้

ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 3 

ปีข้างหน้า

มีความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับสูง

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์จํานวน 24 แห่งและยังลงทุน

ในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์อีกหลายแห่ง ใน

ปี 2562 บริษัทได้รับเงินปันผลรับจากการลงทุน

ประมาณ 570 ล้านบาทซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 

60% ของกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม

ราคา และค่าตัดจําหน่ายของบริษัท การแพร่

ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

อาจส่งผลกระทบต่อเงินปันผลรับของบริษัทใน

ปี 2563 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินปันผลรับจาก

ธุรกิจแฟชั่นและเครื่องสําอาง ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง

คาดว่าเงินปันผลรับของบริษัทจะกลับมาเพิ่มขึ้น

ได้ในช่วงปี 2564-2565

บริษทัมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิในระดบั

ที่ดีจากการมีเงินลงทุนที่มีสภาพ

คล่องสงู ทัง้นี ้เงินลงทนุในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์มมีลูค่าตลาดอยู่ที ่8.16 พนัล้าน

บาท ณ เดือนมีนาคม 2563 และมีมูลค่ามากกว่า

หนี้สินทางการเงินรวมของบริษัทรวมถึงภาระคํ้า

ประกนัในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องและบรษิทัทีร่่วมลงทุน 

ตลอดจนหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินถึง

ประมาณ 8.8 เท่า

สมมติฐานกรณีพ้ืนฐาน
+ รายได้ของบริษัทจะได้รับแรงกดดันในปี 2563 

และจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 

1 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565

+ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทจะ

ติดลบในปี 2563 และหลังจากนั้นจะอยู่ในช่วง 

2.6%-3.0% ในระหว่างปี 2564-2565

+ บริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนโดยรวม

ประมาณ 860 ล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า

แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดบัเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ สะท้อน

ถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยัง

คงสถานะในการเป็นผูจ้ดัจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ของ

เครอืสหกรุป๊และยังคงรกัษาความเป็นผู้นําตลาดที่

แขง็แกร่งในผลติภณัฑ์ชดุช้ันในเอาไว้ได้ นอกจากนี้ 

ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงนโยบาย

ทางการเงินที่ระมัดระวังและรักษาสถานะสภาพ

คล่องทางการเงินที่เพียงพอและมีความยืดหยุ่น

ทางการเงินในระดับสูงได้ต่อไปอีกด้วย

ปัจจัยที่อาจทําให้อันดับเครดิต
เปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับ

ลดลงหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายทางการเงนิทีเ่ป็นไปในเชงิ

รุกมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

นอกจากนี้อันดับ

เครดิตอาจได้รับ

การปรับ

ลด

ลงได้อีกเช่นกันหากผลการดําเนินงานของบริษัท

อ่อนแอลงกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ ในขณะ

ที่การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทจะเกิดขึ้น

ได้หากผลการดาํเนนิงานและความสามารถในการ

สร้างกระแสเงนิสดของบรษิทัแข็งแกร่งขึน้อย่างมี

นัยสําคัญเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่
เกี่ยวข้อง
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธรุกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 

2562

- อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัและการปรบัปรุง

ตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) (ICC)

อันดับเครดิตองค์กร: AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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แม่มดน้อย ภาคพสิดาร เชือ่ว่า แม้ตลาดหุ้นทัว่โลกบวก หุ้นไทยเปล่งประกายลาํแสงสเีขยีว ด้วย

เหตพุฒันาการวัคซีน COVID-19 ถอืว่า มคีวามคบืหน้า+ ลาเอล เบรนาร์ด หนึง่ในคณะผูว่้าการ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดรุกซื้อสินทรัพย์จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจซึ่งถกูกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 วันนี้ ก็ไม่ควร

ใจร้อน เก็งกําไรหมดหน้าตัก เพราะเกมหุ้น ตลาดทั่วโลก พร้อมเปลี่ยน...ได้ตลอดเวลา

ตัวแปรหลักอย่างการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19ทั่วโลก ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจการเล่น 

การลงทนุในตลาดโลก ...จากนีไ้ป ผลประกอบการกลุม่แบงก์  ไตรมาส2ปีนี ้คงเร่ิมทยอยประกาศ

ออกมา  โดยมีบทบาทต่อตลาด แม้นักลงทุนและทุกคน ทําใจกับตัวเลขผลประกอบการไปแล้ว 

แต่หากเป็นไปตามคาด หมากเกม ราคาหุ้น คงเริ่มเล่นกันใหม่อีกครั้ง หุหุ

สําหรับปัจจัยการเมือง เรื่องปรับครม.  หลังมี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม

ด้วย “กลุ่ม 4 กุมาร” ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 

รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งต่อพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี เพื่อเปิดทางให้พล.อ.ประยุทธ์ ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามา

ทําหน้าที่แทน คงไม่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยแต่อย่างใด

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,354.31 จุด เพิ่มขึ้น 13.24 จุด หรือ 0.99% มูลค่าการซื้อขาย 

59,689.12 ล้านบาท สรปุสถาบนัในประเทศซือ้สทุธ ิ1,461.43 ล้านบาท บญัชีบรษิทัหลกัทรพัย์

ซื้อสุทธิ 1,032.30 ล้านบาท นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสสุทุธ ิ1,310.48 ล้านบาท นกัลงทนุ

ทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,183.25 ล้านบาท

 

บิ๊ก ZEN คาดรายได้รวมทั้งปี2563 จะลดลง 

15-20% เมือ่เทยีบกบัปีก่อนทีม่รีายได้ 3,144.17 

ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่

ระบาดรุนแรงที่ผ่านมา ทําให้รายได้ของบริษัทฯ

หายไปในช่วง2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม) 

เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท (เฉลี่ย 100 ล้านบาท/เดือน) อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้เห็นการกลับ

มาของผู้ใช้บริการแล้วกว่า 80-85% ภายหลังที่มีการคลายมาตรการล็อคดาวน์ จึงมั่นใจว่าใน

ช่วงครึ่งปีหลังผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

SINGER เผยยอดขายแอร์ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) ทําได้เทียบเท่ากับทั้งปี62 พร้อมจัดโปร

โมชั่นจูงใจ “จ่ายเพียงวันละ 30 บาท” ก็รับแอร์ซิงเกอร์ได้ถึงหน้าบ้าน งานนี้ กิตติพงศ์ กนก

วิไลรัตน์ เอ็มดีใหญ่ ซิงเกอร์ประเทศไทย มั่นใจว่ายอดขายจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะ

เป็นช่วงของเหตุการณ์ Covid-19 ก็ตาม

SAMTEL เผย บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ได้ลงนามในสัญญารับจ้างโครงการค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) เพื่อการ

สื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย กับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวัน

ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 628.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย

จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและมีเงือนไขการ

ชําระเงินแบ่งออกเป็น 5 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

SKY ทุม่ 212 ล้านบาท ซือ้หุน้ SAL 46.80% พร้อมจบัมอื IATA เดนิหน้าพร้อมรกุอตุสาหกรรม

การบินอย่างครบวงจร

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยข้อมูลครึ่งปีแรก สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 

9 แห่ง ประกอบด้วย ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธพว. ธสน. ธอท. บตท. 

และ บสย. เยียวยาช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019 (โควดิ-19) ได้แล้วถงึ 11.16 ล้านราย วงเงนิสนิเชือ่รวม 3,789,698 ล้านบาท โดย

ประเภทของสินเชื่อที่มีจํานวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด คือ สินเชื่อเกษตร จํานวน 5.7 

ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 1,313,285 ล้านบาท โดยการ พักชําระหนี้ถือเป็นมาตรการที่ลูกค้าได้รับ

ความช่วยเหลือมากที่สุดจํานวน 7.2 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 3,012,952 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยทองคํา เผย ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคํา เดือนก.ค.63 เพิ่มขึ้น3.86% เหตุ

ความไม่แน่นอนศก.โลก -ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย- COVID-19  ส่วนดัชนีความเชื่อ

มั่นราคาทองคําระยะสามเดือนในไตรมาส 3 ของปี 2563 (ก.ค.- ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

ที่ 2 ของปี 2563 จากระดับ 62.11 จุด มาอยู่ที่ระดับ 62.83 จุด เพิ่มขึ้น 0.72 จุด หรือคิดเป็น 

1.16%

เอไอเอส ตอกยํ้าการเป็นผู้นําอันดับ 1 ด้าน IoT และ Data Center ของไทย ล่าสุดคว้า 2 

รางวัลใหญ่ Thailand IoT Service Provider of the Year Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ 

Thailand Data Center Competitive Strategy Innovation & Leadership Award จากเวที 

2020 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards จัดโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิ

แวน องค์กรให้คําปรึกษาและวิจัยระดับโลก  แม่มดน้อย ยินดีด้วยคร้า

อย่าใจร้อน

บล.ฟิลลิป : SF แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.50 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : PTL แนะนํา "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : DELTA แนะนํา " ถือ" ราคาเป้าหมาย 76 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : VGI แนะนํา "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 7.13 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : RML แนะนํา "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 0.40 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : NWR แนะนํา "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 0.31 บาท/หุ้น
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