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บมจ.โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) หรอื PTL ผูด้�ำเนนิ

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแผ่นฟิล์ม PET เพื่อใช้ใน

บรรจุภัณฑ์อำหำรและอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย 

ประกำศแผนกำรลงทุนเดินหน้ำขยำยก�ำลังกำร

ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลำสติก PET ที่รัฐ

อลำบำมำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยใต้งบลงทุน 

103 ล้ำนเหรยีญสหรฐั รบัดมีำนต์ควำมต้องกำรใช้

กลุม่บรรจุภณัฑ์อตุสำหกรรมอำหำรเติบโตต่อเนือ่ง 

คำดพร้อมเดินเครื่องจักรผลิตสินค้ำได้ภำยใน 24 

เดือนนับจำกนี้

นายอมติ ปรากาซ กรรมการผูจั้ดการ 
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTL ผู้ด�ำเนิน

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแผ่นฟิล์ม PET เพื่อใช้ใน

บรรจุภัณฑ์อำหำรและอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย 

เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ ได้ประกำศแผนกำรลงทุนเพื่อ

ตอกย�้ำกำรเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแผ่นฟิล์ม PET 

ระดับแนวหน้ำของโลก โดยจะลงทุนเพิ่มไลน์กำร

ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบำง และขยำยก�ำลัง

กำรผลิตเม็ดพลำสติก PET ของโรงงำนที่เมืองดีเค

เตอร์ รัฐอลำบำมำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ เพ่ือ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรแผ่นฟิล์ม PET มำกขึน้ 

และดึงส่วนแบ่งกำรตลำดจำกกำรน�ำเข้ำในสหรัฐฯ 

ภำยใต้งบกำรลงทุน 103 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งมำ

จำกเงินทุนส�ำรองของบริษัทฯ และเงินกู้ระยะส้ัน 

โดยจะเริ่มด�ำเนินกำรโครงกำรนี้ภำยในครึ่งปีแรก

ของปี 2564 และคำดว่ำจะเริ่มเปิดสำยกำรผลิต

ได้อีกประมำณ 24 เดือนนับจำกนี้ เมื่อกำรด�ำเนิน

กำรแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพิ่ม

ขึ้น 18-20%

ไลน์กำรผลิตแห่งใหม่นี้เป็นสำยกำรผลิตฟิล์ม 

BOPET สำยที่สองส�ำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกำ

ซึ่งเป็นสำยกำรผลิตที่มีประสิทธิผลมำกที่สุดใน

ภูมิภำค/ทั่วโลก ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบำง 

ขนำดกว้ำง 10.6 เมตร ที่ควำมเร็วกำรผลิต 650 

เมตรต่อนำที โดยมีก�ำลังกำรผลิต 50,000 ตันต่อ

ปี และเพิ่มก�ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติก PET จำก 

58,000 ตันต่อปี เป็น 86,000 ตนัต่อปี ซึง่นอกจำก

จะช่วยเสริมก�ำลังกำรผลิตแล้ว ยังช่วยเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในภูมิภำคและทั่ว

โลก รองรับควำมต้องกำรใช้แผ่นฟิล์ม PET ชนิด

บำงที่ถูกน�ำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวในภำค

อุตสำหกรรมอำหำรในตลำดสหรัฐอเมริกำที่มีแนว

โน้มเติบโตทุกปี

กำรลงทุนครั้งนี้ ส่งผลดีต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

โครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงจำกกำรเพิ่มสำยกำรผลิต

เป็น 2 สำย รองรับแผนกำรรุกขยำยตลำดภำยใน

ภูมิภำคและลดกำรน�ำเข้ำแผ่นฟิล์ม PET จำกต่ำง

ประเทศ และยังช่วยให้ Polyplex USA ก้ำวสู่กำร

เป็นผูน้�ำตลำดในสหรฐัอเมรกิำ เหมือนกับท่ีบริษัทฯ 

ได้เคยประสบควำมส�ำเรจ็มำแล้วในภมูภิำคอ่ืนๆ ท่ัว

โลก

“เรำมคีวำมมุง่มัน่ขยำยธรุกจิของเรำอย่ำงต่อเนือ่ง

เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรด�ำเนินงำน ควบคู่

กับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำและชุมชน 

ตลอดจนกำรน�ำควำมเชี่ยวชำญของทีมงำนที่มี

ประสบกำรณ์ในกำรขยำยตลำดทีส่ร้ำงควำมส�ำเรจ็

มำแล้วในตลำดอื่นๆ ทั่วโลก เข้ำมำช่วยวำงแผน

ทั้งด้ำนระบบกำรขำยและกำรจัดจ�ำหน่ำยให้มี

ประสิทธิภำพ เพื่อต่อยอดสร้ำงควำมส�ำเร็จในกำร

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำ

ที่มีคุณภำพ ตรงต่อเวลำ และสร้ำงควำมพึ่งพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้ำ” นำยอมิต กล่ำว

PTL ลงทุนโครงการ Brownfield 

สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ท่ีสหรัฐฯ

มูลค่า 3.22 พันลบ.
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นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน) TSR เปิดเผยว่ำ บริษัทฯคำดว่ำ

ผลประกอบกำรครึ่งปีหลัง 2563 จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องหลังล่ำสุดชนะประมูลงำนเครื่องท�ำน�้ำแข็งจำกร้ำน Amazon เฟสที่1 จ�ำนวน 100 เครื่อง 

มูลค่ำ 22 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มทยอยติดตั้งตั้งแต่เดือนตุลำคมนี้

รวมถึงในไตรมำส 4/2563 บริษัทฯเตรียมออกสินค้ำใหม่เป็นจ�ำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็นเครื่องกดน�้ำร้อนน�้ำเย็น (Water dispenser) เครื่องกรองน�้ำ 

(Water treatment) ที่ปัจจุบันยังคงมีควำมต้องกำรของผู้บริโภคโดยเฉพำะในครัวเรือนหลังหลำยคนเริ่มหันกลับมำดื่มน�้ำสะอำดมำกขึ้น ส่งผลให้

ปีนี้บริษัทฯคำดว่ำรำยได้รวมจะเติบโตมำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ว่ำจะเติบโต 10%

ด้ำนแผนกำรขยำยทีมบริษัทฯคำดว่ำปลำยปีนี้จะมีทั้งสิ้น 280 ทีม จำกเดิมตั้งไว้ว่ำจะมีทั้งสิ้น 250 ทีม หลังครึ่งปีแรกประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำง

มำก โดยบริษัทฯคำดว่ำในแต่ละทีมจะสร้ำงยอดขำยได้ไม่น้อยกว่ำ 60 เครื่อง/เดือน/ทีม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่ำงฝึกทักษะกำรขำยให้กับทีม 

เพื่อให้มีควำมช�ำนำญในสินค้ำแต่ละอย่ำงรองรับไตรมำส 4/2563 ที่จะมีกำรออกสินค้ำเป็นจ�ำนวนมำก พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีแผนเพิ่มสำขำเป็น 

40 สำขำจำก 34 สำขำด้วยเช่นกัน

นอกจำกนีบ้รษิทัฯยงับรหิำรจดักำรต้นทนุให้อยูใ่นระดบัทีด่อีย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรพัฒนำและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เครือ่งกรองน�ำ้แบบใหม่ทีม่มีลูค่ำ

เพิม่มำกขึน้ ส่งผลให้ปีนีค้ำดว่ำจะสำมำรถรกัษำระดับอัตรำก�ำไรขัน้ต้นอยูใ่นระดบัทีด่กีว่ำ 72% และอตัรำก�ำไรสทุธใิห้อยูใ่นระดับ 6.54% จำกปีก่อน 

และหลังจำกน้ีบริษัทฯจะหันมำเจำะตลำดกลุ่มผู้ใช้เครื่องกรองน�้ำระดับรำคำต�่ำกว่ำ 10,000 บำทต่อเครื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่รำคำเฉลี่ยอยู่ที่รำว 

7,000-8,000 บำทต่อเครื่อง เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำเพิ่ม

"โควดิ-19 อำจท�ำให้เรำมคีวำมเสีย่งเรือ่งของรำยได้ต่อหวัของประชำกร ดงันัน้เรำเลยออกสนิค้ำรุน่รำคำถกูเพือ่จบัตลำดทีม่นักว้ำงขึน้ไปอกี เพรำะ

แผนของเรำตอนนี้คือกำรขยำยไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนต่ำงประเทศเรำก็เล็งดูอยู่รอจังหวะที่เหมำะสมก่อน" นำยเอกรัตน์ กล่ำว

TSR ส่งซิก H2/63 ผลงานโตต่อเน่ือง 

หลัง ได้งานเคร่ืองท�าน�้าแข็งร้าน Amazon เฟส 1 มูลค่า 22 ลบ.

-ออกสินค้าใหม่เพียบ หนุนท้ังปีรายได้โตเกินเป้า 10%
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SCN เดินหน้ำขยำยธุรกิจด้ำนก๊ำซธรรมชำติ เข้ำ

ติดต้ังและวำงระบบ สถำนีก๊ำซธรรมชำติเหลว 

(Liquefied Natural Gas: LNG) แห่งแรก ให้

กับบริษัท ฟิเทซ่ำซีเอ็นซี จ�ำกัด อ.นิคมพัฒนำ 

จ.ระยอง ท่ีช่วยลดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับเช้ือเพลิงของ

กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SCN ผูน้�ำด้ำนธรุกิจพลงังำน 

พลังงำนหมุนเวียน และยำนยนต์ที่ใช้พลังงำน

ทำงเลือก กล่ำวว่ำ “จำกประสบกำรณ์ และควำม

เชี่ยวชำญทำงด้ำนธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีมำกว่ำ 

15 ปี จงึได้รบัควำมไว้วำงไว้จำก บรษิทั ปตท.จ�ำกดั 

(มหำชน) ให้เป็นตัวแทนในกำรติดตั้งสถำนีก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 

แบบครบวงจร ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินกำรติดต้ังสถำนี

ก๊ำซธรรมชำติเหลว ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมที่

มีอุดมกำรณ์เดียวกัน คือ มุ่งเน้นเรื่องกำรรักษำสิ่ง

แวดล้อม โดยเริ่มติดตั้งสถำนีก๊ำซธรรมชำติเหลว

แห่งแรกให้กับบริษัท ฟิเทซ่ำซีเอ็นซี จ�ำกัด อ.นิคม

พัฒนำ จ.ระยอง

บริษัทฯ ได ้มองเห็นถึงโอกำสในกำรลงทุนใน

ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซ

ธรรมชำติ พร้อมตอบสนองภำคอุตสำหกรรมท่ี

มีควำมต้องกำรในกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นใน

อนำคต บริษัทฯ จงึเดินหน้ำพฒันำและขยำยธรุกจิ

ด้ำนก๊ำซธรรมชำติแบบครบวงจรอย่ำงต่อเนื่อง 

ให้บริกำรครอบคลุมตั้งแต่กำรออกแบบ ติดตั้ง 

รวมถึงด�ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุง กำรติดตั้งสถำนีก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 

ใช้พื้นที่ติดต้ังสถำนีเพียง 90 ตร.ม.ลดลงจำกรูป

แบบเดิมถึง 3 เท่ำ ทั้งนี้ก่อนน�ำเชื้อเพลิงเข้ำใช้งำน

ในโรงงำนอตุสำหกรรม ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) 

จะถกูเปลีย่นสถำนะอีกคร้ัง จำกของเหลวกลบัเป็น

ก๊ำซดังเดิม ซึ่งจะมีปริมำตรเพิ่มขึ้นประมำณ 600 

เท่ำจำกสถำนะของเหลว ด้วยปริมำณเชื้อเพลิงที่

มีเพิ่มขึ้นจำกเดิม สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำร

ขนส่งก๊ำซได้ถึง 6 เท่ำ (เปรียบเทียบจำกรอบกำร

ขนส่งก๊ำซธรรมชำตต่ิอก๊ำซธรรมชำตเิหลว) ซ่ึงถอื

เป็นกำรลดภำระต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้อย่ำงมำกใน

ระยะยำว และได้มีกำรน�ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้

ร่วมด้วยมำกขึ้น เช่น กำรเพิ่มระบบแจ้งเตือนแบบ

ออนไลน์ผ่ำนสมำร์ทโฟน ที่ท�ำให้ง่ำยต่อกำรตรวจ

เช็คระบบ สะดวก และมีควำมแม่นย�ำต่อกำรตรวจ

สอบมำกยิ่งขึ้น

ทัง้นีค้ำดว่ำในไตรมำสแรกของปี 2564 ธุรกิจกำรติด

ตัง้สถำนีก๊ำซธรรมชำตเิหลวในโรงงำนอุตสำหกรรม

ขนำดใหญ่จะเป็นที่รู้จักและได้รับควำมนิยมมำก

ขึ้น ท�ำให้แนวโน้มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมสูงขึ้น

อย่ำงต่อเนือ่งอีกด้วยนอกจำกนีส้แกน อินเตอร์ ยัง

เป็นผู้น�ำในด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำน

ในโรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท ไม่ใช่แค่ก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว (LNG) เพียงเท่ำนั้น เรำยังมีก๊ำซ

ธรรมชำติ (CNG) เพื่อให้เหมำะสมกับอุตสำหกรรม

ของลูกค้ำในแต่ละประเภท และยังมีงำนติดตั้งโซ

ลำร์รูฟท็อป ที่ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ไฟฟ้ำอีก

ด้วย

ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรลดต้นทุนใน

กำรใช้เชื้อเพลิง สำมำรถติดต่อขอรำยละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ 098-159-1495

SCN รุกธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว พร้อมเปิดโครงการ

สถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรก
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นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ 
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) TIGER เปิดเผย
ว่ำ บริษัทฯ คำดว่ำภำพรวมรำยได้ในปี 2563 จะแตะ
ที่ระดับ 1,026 ล้ำนบำท จำกปี2562 ที่มีรำยได้รวม 
992.29 ล้ำนบำท โดยในช่วงครึ่งปีแรก2563 บริษัทฯ 
มีรำยได้รวมจำกแล้ว 452.52 ล้ำนบำท ขณะที่คำด
ว่ำในช่วงครึ่งปีหลังจะได้รำยได้หนุนจำกกำรทยอย
ส่งมอบงำนในมือ (Backlog) ที่เหลือคิดเป็นมูลค่ำ
งำนรวม 569.68ล้ำนบำท จำก Backlog ท้ังหมด 
1,792.68 ล้ำนบำท และจะทยอยรับรู้ส่วนที่เหลือ
อีก1,223.68ล้ำนบำท ในปี2564

โดย Backlog ทั้งหมด เป็นงำนภำครัฐประมำณ 
79.16% และเป็นงำนภำคเอกชน 20.84% ซึง่จะทยอย
ส่งมอบในช่วงครึ่งปีหลัง2563 ประมำณ 30% หรือ
ประมำณ 500 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่หลอืจะทยอยรบัรูใ้นปี
ถดัไป ซึง่บรษิทัฯ ยงัเหลืองำนทีร่อส่งมอบ (Backlog) 
ได้แก่ 1.งำนอำคำรผู้ป่วยนอกมูลนิธิแพทย์ 2.ระบบ
สำธำรณูปโภคอยุธยำ 3.ปั๊มน�้ำมันและพื้นพำณิชย์ 
สะเดำ และ 4.อำคำรส�ำนักงำนปทุมธำนี

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนเข้ำประมูลงำนเพิ่มเติม 
6-7โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย งำนรัฐ 1,600 - 1,700 ล้ำนบำท 
และเป็นงำนเอกชนประมำณ 300-400ล้ำนบำทซึ่ง
คำดว่ำจะได้งำนรำว 50% ของงำนประมูลทั้งหมด

ส�ำหรับกลยุทธ์ของบริษัทในกำรรับมือกับผลกระทบ 
Covid-19 ได้แก่ 1.สนับสนุนให้เกิดกำรสื่อสำรภำยใน

หน่วยงำน นัดประชุมชี้แจงปัญหำและหำทำงแก้ไข
เป็นประจ�ำทุกวัน, 2.กำรเร่งส่งมอบงำนก่อสร้ำงที่มี
อยูใ่นมอืให้เป็นไปตำมก�ำหนด, 3.ดแูลสภำพคลองให้
เพยีงพอ และรกัษำกระแสเงนสดในมอืเพ่ือรองรบักำร
เติบโตขึ้นในอนำคต

4.มุ่งรับงำนภำครฐบำล และงำนร่วมทุนระหวำงรฐ
กับเอกชน (Public Private Partnership) เพรำะ
มีควำมแน่นอนในกำรรับรู้รำยได้ ซึ่งยังมีช่องทำง
เติบโต, 5.มุ่งรับงำนใหม่ที่เป็นงำนขนำดเล็ก ระยะ
เวลำสั้น อัตรำก�ำไรขั้นต้นดี, 6.ควบคุมต้นทุนและค่ำ
ใช้จ่ำยทุกประเภท และ 7.มองหำช่องทำงกำรลงทุน
ในธรุกจิอืน่ เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของ
บริษัท

ด้ำนนำยวิบูลย์ พจนำลัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำร
เงิน บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
TIGER เปิดเผยว่ำ บริษัทมี 7 กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน 
ประกอบด้วย 1.กำรมีบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และ
ควำมเช่ียวชำญ 2.กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่ำ 
(Partner) ด้วยกำรสร้ำงควำมประทับใจ และควำม
พึงพอใจด้ำนงำนบริกำรให้แก่เจ้ำของโครงกำร เพื่อ
ให้เกิดกำรบอกต่อ รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้ออื่นๆ ในแต่ละโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อสร้ำง
โอกำสทำงธุรกิจ

3.ด้ำนงำนบริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่งบริษัทมีทีมวิศวกร
และทีมผู้บริหำรร่วมกันจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ ร่วมกันวำงแผนงำนก่อสร้ำง และค�ำนวน
ต้นทุนที่แม่นย�ำมำกที่สุด ท�ำให้สำมำรถเสนอรำคำที่

เหมำะสมที่สุดให้แก่ลูกค้ำได้

4.กำรส่งมอบงำนตำมก�ำหนด โดยบริษัทมีกำร
วำงแผน (Planning) ก�ำหนดเวลำ (Scheduling) 
และจัดล�ำดับงำน (Sequencing) โดยทีมวิศวกรที่มี
ประสบกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถส่งมอบงำนได้ตรงตำม
ที่ลูกค้ำก�ำหนด

5.กำรบริกำรหลังกำรส่งมอบงำน โดยบริษัทมีทีม
งำนที่มีใจรักในงำนบริกำร ค่อยดูแลช่วยเหลือ และ
ค�ำปรกึษำแก่ลกูค้ำทีอ่ำจประสบปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กดิข้ึน
หลงัจำกกำรส่งมอบงำน ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำ
เชื่อถือ และกำรบอกต่อ

6.กำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำจดักำร ด้วยกำ
รน�ำระบบทำงด้ำนสำรทนเทศ (IT) ทีเ่รยีกว่ำ ERP เข้ำ
มำใช้ในกำรตรวจสอบและติดตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรกรับเหมำต่ำงๆ ซึ่งท�ำให้ผู้บริหำรรับทรำบ
ถึงกำรด�ำเนินกำรของโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และแก้ปญหำได้อย่ำงทันเวลำ

7.วิศวกรรมคุณค่ำ (Value Engineering : VE) คือ
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมคุณค่ำ (VE) ใน
กำรวิเครำะห์และค�ำนวนควำมเหมำะสมด้ำนกำรใช้
งำนอำคำร เช่น ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เพื่อเสนอ
แนะให้เจ้ำของโครงกำรทรำบถงึต้นทนุในก่อสร้ำงทีม่ี
ควำมเหมำะสม ขณะเดียวกันยังรักษำประสิทธิภำพ
กำรใช้งำนของตัวอำคำรให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดได้

TIGER วางเป้าปี63 ดันรายได้พุ่งแตะ 1 พันลบ. 

ตุน Backlog 1.79 พันลบ. 

เล็งประมูลงานเพ่ิม 6-7โครงการ รวมกว่า 2 พันลบ.
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นายวีระ เหล่าวิทวัส ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
“EP” เปิดเผยว่ำ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร คร้ัง

ที่10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 ได้มี

มติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้ บริษัท EP Group (HK) Company 

Limited (“EP Group” หรือ “ผู้ขำยที่ 1”) ซึง

เป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทฯ ทีถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด โดย 

บริษัท อีเทอร์นิตี พำวเวอร์ จ�ำกัด(มหำชน) 

(“ETP”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้น

ทั้งหมดในETP โดย EP Group จะด�ำเนินกำร

ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำประเทศญีปุ่น รวม 2 

โครงกำร โดยมีรำยละเอียดของโครงกำรดังนี้

- โครงกำร Kurihara 1 จ�ำนวน 9.52 เมกะ

วัตต์(AC) (11.68 เมกะวัตต์ติดตั้ง) ซึ่งด�ำเนิน

โครงกำรโดยบริษัทAE Power Godo Kaisha 

(“GK2”) ในอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำทีร่ำคำ 40 เยนต่อ

หน่วย เป็นเวลำ 20 ปี ปัจจุบันด�ำเนินกำรจ่ำย

ไฟฟ้ำเชงิพำณชิย์แล้ว เมอืวนัท่ี 1 ตลุำคม 2561

- โครงกำร Kurihara 2 จ�ำนวน 12.24 เมกะ

วัตต์(AC) (17.25 เมกะวัตต์ติดตั้ง) ซึ่งด�ำเนิน

โครงกำรโดยบริษัทKurihara Godo Kaisha 

(“GK1”) ในอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำทีร่ำคำ 36 เยนต่อ

หน่วยเป็นเวลำ 20 ปี ปัจจุบันด�ำเนินกำรจ่ำย

ไฟฟ้ำเชงิพำณชิย์แล้ว เมือวนัที ่25 พฤศจกิำยน 

2562

2. อนุมัติให้ บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด 

(“EPCOE” หรือ “ผู้ขำยที่ 2”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยทำงอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด โดย บริษัท 

อีเทอร์นิตี พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“ETP”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของหุน้ทัง้หมดใน ETP 

โดย EP Group จะด�ำเนินกำรขำยโครงกำรโรง

ไฟฟ้ำประเทศญีปุ่น รวม 1 โครงกำร โดยมีรำย

ละเอียดของโครงกำรดังนี้

- โครงกำร Kyoto ขนำดก�ำลังกำรผลิต 9.99 

เมกะวัตต์ (AC) (12.01 เมกะวัตต์ติดตั้ง) ซึ่ง

ด�ำเนินโครงกำรโดยบริษัท Kyotemba Solar 

Godo Kaisha (“GK3”) ในอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำที่

รำคำ 32 เยนต่อหน่วยเป็นเวลำ 20ปี ปัจจุบัน

ด�ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้ว เมือวันที่ 

21 พฤศจิกำยน 2559

รวมมูลค่ำของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ำยไป ทั้งส้ิน 

1,991.73 ล้ำนบำท

ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดกับกำรที่ทำง 

บรษิทัฯ จะจ�ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย์ในประเทศญปีุน่ จ�ำนวน 3 โครงกำร 

คอืเพือ่ให้บรษิทัฯ มเีงนิสดรับเพมิขึน้ และ/หรอื 

มีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ 

และกำรลงทุนในอนำคต ท่ีให้ผลตอบแทนที

มำกกว่ำ และ/หรือ ช�ำระคืนเงินกู้ของบริษัท 

เพื่อลดอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯและ

จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินที่่มั่นคง 

และผลกำรด�ำเนินงำนทีดีขึ้นต่อไป

EP ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในญีปุ่น 3 โครงการ มูลค่า 1.99 พันลบ. 

รองรับการขยายธุรกิจ - แผนลงทุนในอนาคต
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EP ระบุว่า เหตุผลทีจ�าหน่ายโครงการโรงไฟฟา้ที่ประเทศญีปุ่ น จ�านวน 3 โครงการ มีดังนี

1. รำคำขำยของโครงกำรทั้ง 3 โครงกำรนี้ ผู้ซื้อได้เสนอรำคำโดยมี Required Rate of Equity Return (RRER)ทีต�ำกว่ำอัตรำที่บริษัทฯใช้ในกำร

ลงทุนโครงกำรต่ำงๆ มำก กล่ำวคือ รำคำที่เสนอซื้อใช้ RRER ทีประมำณ5.16% ในขณะที RRER ของบริษัทฯในกำรลงทุนใดๆจะอยู่ที่ประมำณ 12% 

ขึ้นไป (ซึงจะคิดเป็น NPVประมำณ 1,111.28 ล้ำนบำท บริษัทฯจึงได้รับก�ำไรส่วนเกิน (Premium) จำกกำรขำยโครงกำรนี้ มำกกว่ำกำรถือโครงกำร

ไว้จนหมดอำยุสัญญำ PPA

2. บริษทัฯสำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะอตัรำภำษใีนประเทศญีปุน่ ทีมกีำรเรยีกเกบ็ในอัตรำทีส่งูและมภีำษหีลำยประเภท เช่น Consumption 

Tax = 10% , Corporate tax = 29.74% , Fixed asset tax1.40% , Selling Tax = 1.288% ซึ่งแม้กำรลงทุนในโครงกำรแบบ ทีเค จีเค จะท�ำให้

สำมำรถประหยัดภำษีCorporate tax แต่โครงสร้ำงกำรลงทุน แบบ TK นั้นส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบริหำรงำนได้คล่องตัว และมีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนแบบ TK ค่อนข้ำงสูง

3. บรษิทัฯก�ำลงัอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรไฟฟ้ำพลงัลมทปีระเทศเวยีดนำม ซึง่จะให้ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) ประมำณ 20-25% 

ซึ่งสูงกว่ำ RRER ที่บริษัทฯตั้งขั้นต�่ไว้ค่อนข้ำงมำก กำรขำยทั้ง 3โครงกำร จะท�ำให้บริษัทฯมีสภำพคล่องเพียงพอทีจะลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้

4. เนื่องจำกกำรลงทุนในประเทศญีปุ่นมีผลตอบแทนของโครงกำร (IRR) ค่อนข้ำงต�่ำ ดังนั้น กำรลงทุนใดๆ จึงต้องกู้ยืมเงินซึงมีอัตรำดอกเบี้ยทีต�ำ

มำกในสัดส่วนที่สูง (ประมำณร้ อยละ 80 ของกำรลงทุน) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในกำรลงทุนส่วนของ Equity จึงท�ำให้ทีผ่ำนมำบริษัทฯต้องแบก

รับอัตรำส่วนหนี้ สินต่อทุน(Debt to Equity Ratio) ที่สูงกว่ำ 3 ต่อ 1 มำโดยตลอด กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในครั้งนี จึงท�ำให้บริษัทฯสำมำรถลด

อัตรำส่วนหนี้ สินต่อทุนลงมำเหลือเพียง 1.47 เท่ำนั้น

 บริษัทฯจะน�ำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ และกำรลงทุนของบริษัทฯในอนำคตต่อไป

EP ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในญีปุ่น 3 โครงการ มูลค่า 1.99 พันลบ. 

รองรับการขยายธุรกิจ - แผนลงทุนในอนาคต
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TACC เดินหน้ำเสิร์ฟเครื่องดื่มรสชำติใหม่ในร้ำนเซเว่น และ All Café ช่วงโค้งสุดท้ำยปี 2563 สัมผัสควำมกลมกล่อมของชำเขียวญี่ปุ่นในหลำก

หลำยรสชำติและ เครื่องดื่มชำรูปแบบใหม่ ทั้ง "มัทฉะลำเต้" พร้อม Upsize เครื่องดื่มในมุม All Cafe สดชื่นจุใจ อร่อยไซส์ใหญ่ คุ้มกว่ำเดิม เริ่ม 

24 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ ฟำก"ชัชชวี วัฒนสุข" บิ๊กบอส มั่นใจผลตอบรับดีเยี่ยม ผลักดันผลงำนปีนี้เข้ำเป้ำโตต่อเนื่อง 

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TACC เปิด

เผยว่ำ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดใหม่ๆ วำงขำยในร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ All Café อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ช่วยกระตุ้นยอดขำยเครื่องดื่ม โดยเฉพำะในช่วงปลำยปี ระหว่ำงเดือนกันยำยนนี้ บริษัทฯมีแผนเปิดตัวสินค้ำใหม่และโปรโมชั่นสุดคุ้ม เพื่อเสิร์ฟให้

กับลูกค้ำอย่ำงเต็มที่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยำยน 2563 ได้ออกเครื่องดื่มรสชำติ มัทฉะลำเต้  ในโถกดเครื่องดื่มเย็น (Jet Spray) ซึ่งเป็นกำรผสมของชำเขียวญี่ปุ่นกับ 

Milk powder origin มำจำกประเทศ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมชั้นน�ำ ให้กลิ่นมันนม และ mouth-feel ของนมเหมือนดื่มนม

สด ท�ำให้เครื่องดื่มมีกลิ่นและรสชำเป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นหอม และรสฝำดชำที่พอดี ท�ำให้กลมกล่อมมีมิติ เพิ่มควำมน่ำสนใจ น่ำค้นคว้ำตอบโจทย์

เรื่องรสชำติกับลูกค้ำในวงกว้ำง

พร้อมกันนี้ได้ Upsize เครื่องดื่มในมุม All Cafe สดชื่นจุใจ อร่อย Size ใหญ่ คุ้มกว่ำเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ 

โดยพบกับเครื่องดื่มชำ All Café Signature ที่ทุกคนชื่นชอบ ไม่ว่ำจะเป็น ชำเขียวมัทฉะเย็น /ปั่น  ชำนมเย็น/ปั่น  ชำนมไต้หวัน ชำมะนำว ใน Size 

ใหญ่กว่ำเดิม กับรำคำคุ้มค่ำเพียง  40 บำท (เมนูเย็น) และ 45 บำท (เมนูปั่น) เท่ำนั้น

ส�ำหรับเครื่องดื่มรสชำติใหม่ ที่น�ำมำวำงจ�ำหน่ำยช่วงปลำยปีนี้ น่ำจะได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภค เพรำะมีควำมหลำกหลำยและมีรสชำติที่ตรง

ใจผู้บริโภคอย่ำงแน่นอน ซึ่งมั่นใจว่ำจะช่วยกระตุ้นยอดขำยในครึ่งปีหลังได้เป็นอย่ำงดี ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้ำที่จะเพิ่มประสิทธิภำพกำร

บริหำรจดักำรต้นทนุให้เกดิประสทิธภิำพสูงสดุอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่จะสนบัสนนุให้รำยได้และก�ำไรเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้" นำยชชัชวกีล่ำวในทีส่ดุ

TACC ลุยเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมใหม่ปลายปีน้ี 

สัมผัสรสชาติกลมกล่อมของ "มัทฉะลาเต้" 

ม่ันใจผลตอบรับดีเย่ียม ดันผลงานปีน้ีเข้าเป้า
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บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ยื่นไฟล่ิงเสนอขำย
หุ้นไอพีโอจ�ำนวน 86 ล้ำนหุ้น ได้ บริษัท ที่ปรึกษำ 
เอเซีย พลัส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  เผย
จะน�ำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนไปขยำยธุรกิจ รวมทั้ง
ลงทุนในด้ำนบริกำรธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center 
Infrastructure as a Service (IaaS)  ก่อสร้ำง
อำคำรส�ำนกังำน และอำคำรศนูย์ข้อมลูแห่งใหม่ และ
ลงทุนเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรคลำวน์ (Cloud 
Service)

นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อ�านวย
การ บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ�ากัด 
ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป 
จ�ำกัด(มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร (Information 
Communication and Technology: ICT) และ 
2) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงส�ำหรับโทรคมนำคมพื้น
ฐำน (Telecommunication Service)  เปิดเผย
ว่ำ ขณะน้ีได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ (แบบ filling) แบบค�ำขออนุญำต
เสนอหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชำชน (IPO) 
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยจะเสนอขำยหุ้น
สำมัญจ�ำนวน 86,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 0.50 บำท แบ่งเป็น (1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 
81,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป 
และ (2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 86,000,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 27.2 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วทัง้หมดของบรษัิทฯ ภำยหลงักำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป 
จ�ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ เป้ำหมำยกำรระดม
ทุนในครั้่งนี้่ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจ ประกอบ
ด้วย กำรลงทุนในด้ำนบริกำรธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data 
Center Infrastructure as  a Service (IaaS) กำร
ลงทุนเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรคลำวน์ (Cloud 
Service) กำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน และอำคำร
ศนูย์ข้อมลูแห่งใหม่ รวมถงึใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใน
ธรุกจิกำรให้บรกิำรด้ำน ICT และงำนรบัเหมำก่อสร้ำง 
และคืนหนี้สถำบันกำรเงิน

ส�ำหรับภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนในช่วง 3 ปี 
(2560 - 2562) ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 
ธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
และกำรสื่อสำร (Information Communication 
and Technology: ICT) ซึ่งเป็นรำยได้หลักคิดเป็น
สัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 87.1 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ส�ำหรับโทรคมนำคมพื้นฐำน (Telecommunication 
Service) ซึ่งกลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้รำยได้ในปี 2561 คิด
เป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 12.5 และ รำยได้อื่นคิด
เป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.4

ในช่วงปี 2560 - 2562 รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรของกลุ่มบริษัทเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่

ที่ร้อยละ 23.5 รำยกำรหลักมำจำกกำรเติบโตของ
รำยได้ธุรกิจ ICT ซึ่งเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อย
ละ 17.4 เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ขยำยธุรกิจ 
e-commerce อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำย
ได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ทีศ่นูย์ข้อมลูและจ�ำหน่ำยอปุกรณ์
เพิ่มข้ึน  นอกจำกนี้ กำรเติบโตของรำยได้ส่วนหน่ึง
เป็นผลมำจำกกำรเริ่มรับรู้รำยได้จำกธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงในปี 2561

ขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 
2563 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัท
เพิ่มขึ้น 176.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.3 
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
รำยได้จำกธรุกจิรบัเหมำก่อสร้ำงทีก่ลุม่บรษิทัด�ำเนนิ
โครงกำรก่อสร้ำงสำยส่งไฟฟ้ำเพิม่ขึน้เป็น 4 โครงกำร
ในปี 2563 เนือ่งจำกประสบกำรณ์ด้ำนธุรกจิรบัเหมำ
ก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้สำมำรถ
ควบคมุต้นทุนกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโครงกำรได้ดขึีน้ 
ส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
16.3 จำกร้อยละ 8.2 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ส่งผลให้อตัรำก�ำไรข้ันต้นและอตัรำก�ำไรสทุธขิองกลุ่ม
บริษัทเพิ่มขึ้น

โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมี
ก�ำไรสุทธิ 22.9 ล้ำนบำท เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 2 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2562 มี
ก�ำไรสุทธิ 16.6 ล้ำนบำท และในปี 2561 มีก�ำไรสุทธิ 
23.6 ล้ำนบำท

"โปรเอ็น คอร์ป"
ย่ืนไฟล่ิงขาย IPO 86 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai 

ขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center
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นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) SALEE เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ คำดว่ำผลประกอบกำรปี 

2563 จะสำมำรถพลิกกลับมำมีก�ำไรสุทธิได้ จำกปีก่อนที่บริษัทฯ มีผลขำดทุน 

30.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ประเมินว่ำผลประกอบกำรช่วงครึ่งปีหลังจะ

ดีกว่ำคร่ึงปีแรก หลังจำกค�ำสั่งซื้อกำรผลิตช้ินส่วนพลำสติกเร่ิมฟื้นตัว จำกที่

ลดลงในช่วงที่มีกำรใช้มำตรกำรล็อคดำวน์ เพื่อควบคุมกำรระบำดของโควิด-19 

โดยเฉพำะในกลุม่โมเดอร์นเทรดท่ีดขีึน้ หลังมกีำรเปิดห้ำงสรรพสนิค้ำใช่วงปลำย

ไตรมำส 2/63 ขณะที่กำรย้ำยฐำนกำรผลิตของโรงงำนจีน เข้ำมำในกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำทิ เวียดนำม ไทย เพื่อหลีกเลี่ยงกำรกีดกันทำงกำร

ค้ำของสหรัฐอเมริกำ ก็ส่งผลดีต่อกำรส่งออกให้ปรับตัวดีขึ้น   

ส่วนรำยได้ปีนี ้บรษิทัฯ  ตัง้เป้ำหมำยรกัษำให้ใกล้เคยีงกบัปีก่อนทีท่�ำได้ 1,254.64  

ล้ำนบำท แต่จะพยำยำมผลดัดนัก�ำไรสุทธใิห้เพ่ิมขึน้ โดยจะเน้นกำรบรหิำรจดักำร

ต้นทุนให้มีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนต้นทุนกำรผลิต ซึ่งบริษัทฯ ก็มีกำรส่ังซื้อ

เครื่องจักรใหม่ ท�ำให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยปัจจับันมีอัตรำกำรใช้

ก�ำลังกำรผลิตอยู่ 70% รวมทั้งดูแลเรื่องค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่นด้ำนแรงงำน ส่วน

ต้นทุนวัตตุดิบก็มีแนวโน้มลดลง ท�ำให้ก�ำไรสูงขึ้น อีกท้ังบริษัทฯ จะระมัดระวัง

กำรลงทุน  โดยยังไม่มีแผนก่อสร้ำงโรงงำนใหม่ แต่จะเน้นกำรเปลี่ยนเครื่องจักร 

เพื่อท�ำให้ประสิทธิภำพกำรผลิตดีขึ้น ซึ่งเป็นกำรช่วยประหยัดต้นทุน 

นำยสพุจน์ กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ สดัส่วนรำยได้ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย กำรรับจ้ำง

ผลิต (OEM) ชิ้นส่วนพลำสติก ประมำณ 30% พลำสติกที่ขำยในโมเดอร์นเทรด 

40% และสติกเกอร์,สลำกสินค้ำ ที่ด�ำเนินกำรโดย บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด 

(มหำชน) SLP โดยผลประกอบกำรคร่ึงปีแรก 2563 บริษทัฯ  มรีำยได้อยูท่ี ่602.84 

ล้ำนบำท และมกี�ำไรสุทธ ิ1.88 ล้ำนบำท จำกช่วงเดยีวกนัปีก่อนทีข่ำดทนุ  16.71  

ล้ำนบำท

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ PL เปิดเผยว่ำ บริษัทฯยอมรับว่ำรำยได้รวมปี 2563 

จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อที่ท�ำได้ 3,880.17  ล้ำนบำท หลังได้รับผลกระทบ

จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัศโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯในครึ่งปี

แรกที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ระดับกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท ซึ่งหดตัวเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์รักษำฐำนลูกค้ำเก่ำและขยำยกลุ่มลูกค้ำ Auto 

ใหม่ทีม่ศีกัยภำพด้วยกำรเลีย่งกำรแข่งขันด้ำนรำคำทีรุ่นแรง เพ่ือให้มีก�ำไรอย่ำงย่ังยืน 

(Business Sustainability) พร้อมทั้งบริหำรจัดกำร Port เก่ำ และปรับ Port ใหม่ 

โดยกำรปรับ Residual Value และเลี่ยงกำรแข่งขันด้ำนรำคำเพื่อจ�ำกัดควำมเสี่ยง

ในเรื่องรำคำรถยนต์มือสองในอนำคต

ในขณะเดียวกันยังขยำยฐำนทรัพย์สิน Non-Auto ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เช่น 

เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกลที่มีนวัตกรรมเพิ่มควำมหลำกหลำยของกำรให้เช่ำ

ทรัพย์สินกับฐำนลูกค้ำเดิม (Customer Centric) เพื่อลดควำมเสี่ยงผลกระทบรำคำ

รถมือสองในอนำคตจำกเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicles: EVs) โดย

บริษทัฯต้ังเป้ำมสีดัส่วนจำกAutoปรับตัวลดลงมำอยูท่ีร่ะดบั 60% จำกปัจจบุนั 80% 

ส่วน Non-Auto จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 40% 

นอกจำกนีบ้รษิทัฯยงัมุง่เน้นกำรท�ำกำรตลำดผ่ำนดจิทิลั เพือ่สอดรับกับพฤติกรรมผู้

บรโิภค และออกผลติภณัฑ์ให้เหมำะสมกบัลกูค้ำแต่ละกลุ่ม พร้อมควบคุมคุณภำพสนิ

เชื่ออย่ำงรัดกุมควำมเข้มงวดในกำรอนุมัตให้เช่ำ และทบทวนเครดิตอย่ำงเหมำะสม 

ทั้งนี้ถึงแม้ปัจจุบันจะมีปัจจัยลบเข้ำมำกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจแต่บริษัทฯยังคง

มีสถำนะทำงกำรแข่งขันยังแข็งแรง และมีภำระหนี้ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสภำพ

คล่องทีเ่พยีงพอจำกกำรบรหิำรจดักำรโครงสร้ำงสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีด ีโดยปัจจบัุน

มเีงนิสดในมอื จ�ำนวน 600 ล้ำนบำท และยังมนีโยบำยกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่ง

ทีร่ดักมุและกำรพจิำรณำอนุมตัสิญัญำเช่ำทีร่ะมดัระวงั ส่งผลให้สำมำรถจ�ำกัดควำม

เสี่ยงจำกลูกหนี้ที่จะผิดนัดช�ำระหนี้ได้ในระยะปำนกลำง

PL รับปี63 รายได้-พอร์ตสินเชื่อหดตัวจากปีก่อน 

รับผลกระทบโควิด-19

SALEE คาดปี63 พลิกก�าไร 

จากปีก่อนขาดทุน 30.07 ลบ. หลังมอง H2/63  

โตสวย-เน้นบริหารจัดการต้นทุน
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นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค 
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  หรือ CKPower และในฐำนะกรรมกำร 
บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำงึม 2 จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำงึม 2 จ�ำกัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ CKPower และเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 615 เมกะ
วัตต์ ขำยไฟทั้งหมดให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกและ
เสนอขำยหุน้กูส้กลุเงนิบำท ชนดิไม่ด้อยสทิธิ ไม่มปีระกันและมผู้ีแทนผู้ถอืหุ้นกู ้รวม
มูลค่ำ 1,000 ล้ำนบำท อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และอำยุ 5 ปี อัตรำ
ดอกเบ้ีย 3.60% ซึง่เป็นหุน้กูท้ีไ่ด้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื ในอนัดบั “A แนว
โน้มคงที่” จำกบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด โดยบริษัทฯ จะน�ำเงินที่ได้จำกกำรออกหุ้น
กู้ในครั้งนี้ เพื่อน�ำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 2563 
จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมแผนของบริษัทฯ

ทัง้น้ี ภำยหลงัจำกกำรไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก�ำหนดแล้ว จะท�ำให้ บรษิทั ไฟฟ้ำน�ำ้งมึ 2 
จ�ำกดั มยีอดหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขำยแล้ว ณ วนัที ่31 ตลุำคม 2563 ทัง้สิน้จ�ำนวน 
13,900 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังมีวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติให้สำมำรถ
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้คงเหลืออีก 2,100 ล้ำนบำท โดยขณะนี้ยังไม่มีก�ำหนดกำร
ที่จะออกและเสนอหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่ำว

“หุ้นกู้ของ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ยังคงเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับควำมสนใจของนัก
ลงทนุเช่นเดยีวกบัทีเ่สนอขำยไปก่อนหน้ำนี ้เพรำะมยีอดจองเกนิจ�ำนวนทีเ่สนอขำย 
และยงัขำยได้หมดในเวลำอันรวดเรว็เช่นเดมิ อย่ำงไรกต็ำม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกใน
ขณะน้ี ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อควำมเชือ่มัน่ของนกัลงทนุต่อหุน้กู้ของบรษิทัฯ แต่อย่ำง
ใด โดยในปีนี้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ยังคงสำมำรถผลิตไฟส่งให้ กฟผ.ตำมสัญญำได้อย่ำง
ต่อเนือ่ง และขอขอบคณุนกัลงทนุทีใ่ห้ควำมเช่ือมัน่และไว้วำงใจในประสทิธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร อีกทั้งยังคง ให้กำรสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเช่นเดิมเสมอมำ” นำย
ธนวัฒน์ กล่ำว

ข้อมูลเก่ียวกับ CKPower: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลังงำนประเภทต่ำง ๆ  3 ประเภท จ�ำนวน 13 แห่ง รวมขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง
ที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ 2 แห่ง ภำยใต้ บริษัท ไฟฟ้ำน�้ำ
งึม 2 จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่ำน บริษัท เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์
จี จ�ำกัด) ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ 
จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โรง
ไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม จ�ำนวน 2 แห่ง ภำยใต้ บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ 9 แห่ง ภำยใต้ บริษัท บำงเขนชัย จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือ
หุ้น 100% จ�ำนวน 7 แห่ง ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภำยใต้ บริษัท 
เชียงรำยโซล่ำร์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จ�ำนวน 1 แห่ง ขนำดก�ำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภำยใต้บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
30% จ�ำนวน 1 แห่ง ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังควำมคดิเห็นในกำรปรับปรุงประกำศกำรจดักำรกองทุน

รวม เพือ่ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั ลดภำระ

ให้แก่บริษัทจัดกำรลงทุน ตำมแนวทำง Regulatory Guillotine

ปัจจบัุนประกำศจดักำรกองทนุรวมมเีนือ้หำครอบคลมุกำรจัดกำรกองทนุ

ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำรกองทุนจนถึงเลิกกองทุนโดยครอบคลุมกองทุน

หลำกหลำยประเภท จึงท�ำให้มีหลักเกณฑ์จ�ำนวนมำก และหลักเกณฑ์

บำงส่วนอำจไม่สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมของตลำดทนุทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ซึ่งอำจเป็นกำรสร้ำงภำระต่อบริษัทจัดกำรลงทุน (บลจ.) เกินควำม

จ�ำเป็น

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

จึงมีแนวคิดที่จะทบทวนและปรับปรุงประกำศกำรจัดกำรกองทุนรวม 

เพือ่ให้กฎเกณฑ์ทีม่อียู่สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจบุนั เพือ่ลดภำระแก่ 

บลจ. ตำมแนวทำง Regulatory Guillotine* โดยกำรปรับปรุงประกำศ

ในคร้ังน้ีจะยกเลิกหลกัเกณฑ์ทีไ่ม่มคีวำมจ�ำเป็นหรอืซ�ำ้ซ้อน และปรับปรุง

หลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่น เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุน รวม

หลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นเรือ่งเดยีวกนัไว้ด้วยกนัเพือ่ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน รวมท้ัง

ปรับปรุงเนื้อหำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสำรรับฟังควำมคิดเห็นในเร่ืองดังกล่ำว

ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.

aspx?SECID=652 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสำมำรถแสดง

ควำมคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสำร 0-2033-9781 หรือทำง 

e-mail thanunya@sec.or.th หรือ sumitra@sec.or.th 

จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 

CKP แกร่ง หุ้นกู้น�้างึม 2 Rating 

“A/ Stable” โดยทริสเรทติ้งขายเกลี้ยง

หลังปริมาณน�้าไหลเข้าโรงไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่อง

ก.ล.ต. เสนอแนวคิดปรับปรุงประกาศ

การจัดการกองทุนรวมตามแนวทาง 

Regulatory Guillotine
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต
องค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท 
บี ทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ที่ระดับ "A" ในขณะเดียวกัน ทริส
เรทต้ิงจัดอันดับเครดติหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลัก
ประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8.6 พันล้ำนบำท
ของบริษัทที่ระดับ "A" ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะ
น�ำเงินที่ได้จำกกำรออกหุ้นกู้ไปใช้คืนหนี้และใช้
เป็นเงินเพื่อกำรลงทุน 

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงควำมแข็งแกร่ง
ทำงธุรกิจของบริษัทจำกกำรมีรำยได้ค่ำบริกำร
ทีส่ม�ำ่เสมอจำกกำรให้บรกิำรเดินรถไฟฟ้ำ ตลอด
จนกำรได้รบัเงนิปันผลทีส่ม�ำ่เสมอจำกกำรถอืหุน้ 
33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
ขนส่งมวลชนทำงรำงบีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
และกำรมีสถำนะที่มั่นคงในธุรกิจสื่อโฆษณำ 
อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตก็มีข้อจ�ำกัดบำงส่วน
จำกโอกำสที่ภำระหนี้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงมำกจำกควำมเป็นไปได้ที่บริษัทจะลงทุนใน
สัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ำใหม่ซึ่งด�ำเนินงำนโดย
บริษัทย่อยหลักคือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

ในช่วงไตรมำสแรกของปีบัญชี 2564 (เมษำยน 
2563-มีนำคม 2564) รำยได้ของบริษัท (ไม่
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งและ
ก่อสร้ำง และกำรจัดหำรถไฟฟ้ำ) ลดลง 2.7% สู่
ระดบั 1.9 พนัล้ำนบำท เนือ่งจำกรำยได้จำกธรุกจิ
สื่อโฆษณำลดลงอย่ำงมำกจำกผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(โรคโควิด 19) อย่ำงไรก็ตำม ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำย
ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.7% เป็น 2.4 พัน
ล้ำนบำทในช่วงไตรมำสแรกของปีบัญชี 2564 
เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรให้บรกิำรเดนิรถและซ่อม
บ�ำรุงรถไฟฟ้ำและก�ำไรสุทธิจำกรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรรับเหมำติดตั้งและก่อสร้ำง และกำร
จัดหำรถไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตรำส่วนหนี้
สินทำงกำรเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ที่ระดับ 
48% ในช่วงปีบัญชี 2563 ถึงช่วงไตรมำสแรก
ของปีบัญชี 2564 

แนวโน้มอันดับเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" 
สะท้อนถึงควำมเป็นไปได้ในระดับสูงที่ภำระหนี้
ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกโอกำสในกำร
ลงทุนใหม่ ๆ ซ่ึงอำจส่งผลให้สถำนะเครดิตของ
บริษัทอ่อนแอลงอย่ำงมำกจนอยู่ในระดับที่ไม่
สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบันของบริษัท 

ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิต
เปลี่ยนแปลง

โอกำสในกำรปรับเพิ่มอันดับเครดิตในช่วง 2-3 
ปีข้ำงหน้ำนั้นยังไม่น่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกทริส
เรทติง้คำดว่ำบรษิทัจะยังคงมภีำระหนีอ้ยู่ในระดบั
สงู อันดบัเครดติอำจปรบัลดลงได้หำกอตัรำส่วน
เงนิกู้สทุธต่ิอก�ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเส่ือม
รำคำ และค่ำตดัจ�ำหน่ำยของบรษัิทอยู่ในระดบัสูง
เกินกว่ำ 5 เท่ำเป็นระยะเวลำนำนซึ่งอำจเป็นผล
มำจำกกำรลงทุนที่ใช้เงินกู้จ�ำนวนมำกหรือผล
กำรด�ำเนินงำนปรับตัวลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่
เกี่ยวข้อง

- วิธีกำรจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 
กรกฎำคม 2562
- อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัและกำรปรบัปรุง
ตัวเลขทำงกำรเงิน, 5 กันยำยน 2561

บรษัิท บีทเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั 
(มหาชน) (BTS)

อันดับเครดิตองค์กร: A
อันดับเครดิตตรำสำรหนี้:
BTSG20DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2563 A
BTSG22DA: หุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธ ิไม่มหีลกั
ประกัน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 
2565 A
BTSG27DA: หุ ้นกู ้ไม่
ด ้อยสิทธิ  ไม ่มี
หลักประกัน 
2,000 

ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2570 A
BTSG29DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2572 A
BTSG239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
1,290 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2566 A
BTSG289A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
4,660 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2571 A
BTSG245A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
3,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2567 A
BTSG265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
2,700 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2569 A
BTSG295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
5,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2572 A
BTSG215A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2564 A
BTSG225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
1,300 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565 A
หุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 
8,600 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 10 ปี A
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

วงเงินไม่เกิน 8.6 พันล้านบาท "BTS" ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "Negative"

20 www.HoonInside.com 30  September 2020
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อินไซด์ Business

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) NER - วายแอลจี 
ส่งความสุขผ่านขนมไหว้พระจันทร์

CHAYO จัดประชุมวิสามัญฯ ไฟเขียว

จ่ายปันผล - เพ่ิมวงเงินรองรับการขยายธุรกิจ 

ด้านบอร์ดเคาะย้ายเทรดเข้า SET

บริษัท ศิรกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ SK
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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