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นางสาวยุพาพิน วงัววิฒัน์ กรรมการบรหิาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 

มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Kolpos Pte Ltd. 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศ สิงคโปร์ เข้าซื้อหุ้น

สามัญของ Global Mind Investment Management Pte Ltd. (“GMIM”) 

ในสัดส่วนร้อยละ 70.5จาก Nech Opportunities Fund Vcc ด้วยมูลค่าการ

ลงทุนทั้งสิ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท

GMIM เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ สงิคโปร์ มกีารลงทนุท้ังทางตรงและทาง

อ้อมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า และ

พลงังานลม รวมถงึธรุกจิโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท่าเรือสนิค้า และคลงัสินค้า 

และธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตร ในประเทศเวยีดนาม ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ใน

การเข้าไปลงทุนใน GMIM เพื่อเป็นขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป

ทัง้นี ้รายการดงักล่าวมขีนาดรายการไม่ถงึเกณฑ์ตามข้อก�าหนดทีต้่องด�าเนนิ

การตามประกาศคณะกรรมการ ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลัก

เกณฑ์ในการท�ารายการทีม่นียัส�าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ 

สนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบยีนในการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และไม่ใช่รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน

CHAYO เผย Big Lot 9.50% จ�านวน 67 ล้านหุ้น ขายให้แก่ "สุระ คณิตทวีกุล"  และ 
"พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี"  สัดส่วนเท่ากัน คนละ 4.75% หวังเสริมแกร่ง ต่อยอดธุรกิจ
และสร้างพันธมิตร สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจโดดเด่น เข้าตาผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ แย้ม 
ปี 64 ธุรกิจบริหารหนี้ไปได้สวย
 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยข้อมูล ตามรายงาน 59 การซื้อ
ขายหุ้น CHAYO ผ่านตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) จ�านวนรวม 67  
ล้านหุ้น มูลค่า 512.55 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 7.65 บาท (ค�านวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน�้า
หนัก 7 วันท�าย้อนหลัง (ระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2564) ลด 5%) โดยเป็นการขาย
ของ นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
ให้กับ นายสุระ คณิตทวีกุล  จ�านวน 33,500,000 หุ้น คิดเป็น 4.75% ของหุ้นที่ช�าระ
แล้ว (paid up capital) และ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จ�านวน 33,500,000 
หุ้น คิดเป็น 4.75% ของหุ้นที่ช�าระแล้ว (paid up capital) โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจด
ทะเบยีนทีช่�าระแล้วจ�านวน 705,598,129 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท วตัถปุระสงค์หลกั
เพื่อต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งภายหลัง
การท�ารายการดังกล่าว นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ คงถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ที่ถืออยู่ 42.99%
 
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ 
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่าง
ใด ย�้าโอกาสในธุรกิจบริหารหนี้มีแนวโน้มขยายตัว และแผนการลงทุนของ CHAYO ด้วย
ฐานทุนที่แข็งแกร่ง จะสนับสนุนให้ในปี 2564 เป็นปีที่ดีและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึง การท�า Big Lot ในครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนคามเชื่อมั่นในธุรกิจของ CHAYO ได้เป็น
อย่างดี
 
"การขาย Big Lot ในครั้งนี้ เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการผนึกก�าลังร่วมกัน เพราะทั้ง 2 
ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนใน
ระยะยาว โดยคุณสุระ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ COM7 เช่นเดียวกับ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นอันดับ 2 ใน COM7 นอกจากนี้มี
โอกาสในการ synergy ต่อยอดธรุกิจร่วมกนั เพราะนอกเหนอืจากการเติบโตของ CHAYO 
ที่โดดเด่นต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปลายปีที่ผ่านมาเราย้ายเข้าไปในตลาด SET เพิ่มความน่า
สนใจในการลงทุนให้กบันักลงทุนสถาบนั อีกทั้ง ยังมีนโยบายการจ่ายปันผลตอบแทนผู้
ถือหุ้นของเราอย่างสม�่าเสมอ"  นายสุขสันต์กล่าว

สุขสันต์ แม่ทัพ CHAYO 

ขาย Big Lot 67 ล้านหุ้น   

ดึงบิ๊กเนมถือหุ้นเสริมแกร่งธุรกิจ

GULF ทุ่ม 1.2 พันลบ. ซื้อหุ้น 70.5% 

ใน Global Mind Investment Management 

หวังขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม
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'บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT' โชว์ศักยภาพเครื่องจักรสายการผลิตใหม่ NT-11 เริ่มสตาร์ทผลิตสินค้า เชิงพาณิชย์ป้อนตลาด ชี้ช่วยเพิ่ม

ความยดืหยุน่ในการผลติสนิค้าและบรหิารต้นทนุได้ดยีิง่ขึน้ รับดมีานด์สนิค้าไม้สงัเคราะห์เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง วางเป้าท้ังปีรกัษาอตัราการเดนิเครือ่งจกัร

เฉลี่ย 80% ของก�าลังการผลิตโดยรวม  

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและบริการหลัง

การขายภายใต้ตราสินค้า 'ตราเพชร' เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เริ่มเดินเครื่องจักรสายการผลิตใหม่ NT-11 เชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการผลิตสินค้ากลุ่ม

ไม้สังเคราะห์เพิ่มขึ้นอีก 55,000 ตันต่อปี โดยเครื่องจักรใหม่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในไลน์การผลิตและกระบวนการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จากความสามารถด้านการผลิตที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายในด้านขนาดผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองการน�าไปใช้ตกแต่งและปรับปรุง

ที่อยู่อาศัย  

ไลน์การผลติดังกล่าว ยงัเข้ามาส่งเสรมิการท�าตลาดสนิค้าไม้สงัเคราะห์ของ 'ตราเพชร' เพ่ือรองรบัความต้องการสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากมคีณุสมบติั

ที่สามารถน�าไปใช้เป็นวัสดุตกแต่งเพื่อทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ และจุดเด่นด้านความแข็งแรงทนทานและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว จึงมั่นใจ

ว่าสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่ง จะเป็นสินค้าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้  

ทั้งนี้ จึงเป็นจังหวะดีท่ี DRT จะเก็บเก่ียวรายได้อย่างเต็มที่รองรับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

เริ่มกลับมาวางแผนพัฒนาโครงการและเปิดตัวที่อยู่อาศัยกลุ่มบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น หลังจากภาครัฐได้เดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  

"เคร่ืองจักรสายการผลิตใหม่ NT-11 จะเข้ามาเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น โดยเรามีความมั่นใจว่าจะสามารถ

รักษาอัตราการเดินเครื่องจักรในปีนี้ไม่ต�่ากว่า 80% ของก�าลังการผลิตรวมกว่า 1.15 ล้านตันต่อปี และคาดว่าหลังจากที่ประเทศไทยสามารถ

ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่และเริ่มทยอยฉีดวัคซีน จะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพย์" นายสาธิตกล่าว 

DRT เร่ิมเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์

สายการผลิตใหม่ NT-11 พร้อมวางเป้าท้ังปี

รักษาอัตราการเดินเคร่ืองจักรเฉล่ีย 80% 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด บริษัทใน

เครือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ตอกย�้าความมุ่งมั่นคอนเซ็ปต์ซีโร่เวสต์ (zero 

waste) ด้วยนวตักรรม ใช้ประโยชน์สูงสุดจากปลา

ทั้งตัว เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลอันล�้าค่า ได้

เปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ ยูนกีโบน (UniQTM BONE) 

ผงแคลเซียมบดละเอียดจากกระดูกปลาทูน่า

ยูนีกโบน สามารถน�าไปใช้ได้ในหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอาหาร แคปซูล 

อัดเม็ด หรือเป็นสารอาหารเพิ่มลงในอาหารและ

ผลติภัณฑ์เสรมิส�าหรบัสตัว์เลีย้ง ด้วยคุณลักษณะ

ท่ีเป็นผงละเอียด ไม่มีกลิ่นรสจึงไม่เปล่ียนแปลง

รสสัมผัสในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยไทยยูเนี่ยนได้เปิด

ไลน์เครื่องจักรการผลิตใหม่ในโรงงานสงขลา 

แคนนิ่ง ที่จังหวัดสงขลา

ยูนีกโบน เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท ไทยยู

เน่ียน อินกรเีดยีนท์ จ�ากดั ซึง่เริม่ต้นจากการผลติ

น�้ามันปลา ยูนีกโบน ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่

ดีต่อกระดูก ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยไม่ใส่

สารเตมิแต่งใดๆ เพิม่เตมิ ผ่านกระบวนการผลติที่

สามารถคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้อย่างครบ

ถ้วน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจาก

ไทยยูเนี่ยนจะให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้า

คุณภาพท่ีดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว เรา

ยังให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมอีกด้วย และเรา

มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ใช้ในการผลิตอาหารและอาหารเสริม สอดรับกับ

ความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลความเป็นอยู่

ของผูค้นและท้องทะเลไปพร้อมกนั อีกทัง้ยงัตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นที่สารอาหารที่มีคุณค่า

ลโีอนาดสั คลูเลน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย

ยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด เผยมีความยินดีที่

ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกจากไลน์การผลิตใหม่ใน

จังหวัดสงขลา “ยูนีกโบน ผลิตจากวัตถุดิบสด

ใหม่ ตามรอยธรุกจิน�า้มนัปลาบรสิทุธิข์องบรษิทัฯ 

ในการใช้ประโยชน์สงูสดุจากทกุส่วนของปลา ผง

แคลเซียมจากกระดกูปลาทนู่าน้ีนับเป็นผลิตภณัฑ์

แรกที่เราเปิดตัว ซ่ึงเรายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีก

หลายตัวในแผนธุรกิจของเราที่จะท�าการตลาด

ต่อไป”

จากผลส�ารวจพบว่าปริมาณแคลเซียมที่บริโภค

โดยเฉลี่ยในหลายประเทศมีระดับที่ต�่ากว่า

ปริมาณท่ีแนะน�า ซ่ึงบ่อยครั้งท�าให้ไม่สามารถ

ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอจากการ

รับประทานอาหารตามปกติ ยูนีกโบน จึงเป็น

ตัวเลือกที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณ

แคลเซียมให้เพียงพอในละวัน โดยยูนีกโบนมี

ปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในสัดส่วน 2 

ต่อ 1 ในรปูของไฮดรอกซแีอปาไทต์ธรรมชาต ิซึง่

มีโครงสร้างเหมือนกระดูกและฟันของคน และ

ยังมีปริมาณคอลลาเจนถึง 17% ที่เกิดขึ้นเองใน

วัตถุดิบธรรมชาติ นอกจากน้ีจากการศึกษายัง

พบว่ากระดูกปลาทะเลยังเป็นแหล่งแคลเซียมที่

ร่างกายสามารถดูดซึมมาใช้ในร่างกายได้ดี2

ยูนีกโบนยังถูกต้องตามก�าหนดฮาลาลและโค

เชอร์ และสามารถวางจ�าหน่ายทั่วโลกได้ตั้งแต่

มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ไทยยูเน่ียนฯเปิดไลน์ผลิต ยูนีกโบน 

ผงแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า

/จ�าหน่ายท่ัวโลกเดือน ม.ค.น้ีเป็นต้นไป
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FPI ปักธงปี 2564 กลับสู่โหมดการเติบโตอีกครั้ง ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน ผลจากการรับรู้รายได้จากงานในมือที่มีค�าสั่งซื้อล่วงหน้าไว้แล้วก

ว่า 600-700 ล้านบาท ขณะที่บริษัทย่อยที่อินเดีย "FPI AUTOPARTS INDIA PRIVATE LIMITED" สัญญาณดีมีออเดอร์เพิ่ม ฟาก "สมพล ธนาด�ารง

ศกัดิ"์ กรรมการผู้จดัการ ระบ ุปีนีจ้ะรบัรู้รายได้ท้ังหมดจากอนิเดยี ลยุงาน OEM เตม็สปีด พร้อมเร่งพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรมใหม่ รองรบัอตุสาหกรรม

ยานยนต์ สร้างรายได้ สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นายสมพล ธนาดํารงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า

ภาพรวมการด�าเนนิธุรกจิในปี 2564 จะมทิีศทางท่ีดขีึน้ เนือ่งจาก บรษิทัฯ มงีานในมอื ซึง่เป็นค�าสัง่ซือ้ล่วงหน้า(Backlog)ไว้แล้วประมาณ 600-700 ล้าน

บาท และแนวโน้มธุรกิจรับผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ประเทศอินเดีย ผ่าน FPI AUTOPARTS INDIA PRIVATE LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มี

ค�าสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น และคาดว่าในปีนี้จะเป็นปีแรกที่สามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดจาก หลังจากเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

"ในปี 2564 คาดว่าธุรกิจที่อินเดีย จะเริ่มเทิร์นอะราวด์ หลังจากที่บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนในด้านต่างๆ ได้ดี และขณะนี้ได้

เริ่มท�าการตลาดในอินเดียแล้ว ท�าให้มีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าระยะยาวอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีก�าลังซื้อค่อนข้างมาก รวมทั้งจะท�าให้

สามารถเป็นฐานผลิตให้กับ FPI ได้โดยใช้เป็น ฐานในการส่งออก เพราะต้นทุนคาแรงต�่ากว่าไทย"

เขากล่าวอีกว่า ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับงานที่เป็น OEM จากค่ายรถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะการท�าสัญญารับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับ บริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ในรุ่น รีโว , ฟอร์จูนเนอร์ ล่าสุดมีออเดอร์ในส่วนของรถยนต์รุ่นที่ออกใหม่เข้ามาเพิ่มได้แก่ โตโยต้าครอส , รีโว่ ร็อคโค่ , 

ฟอร์จูนเนอร์ รวมถึงค่ายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด, นิสสัน ,มิตซูบิชิ ส่งผลให้งานด้าน OEM ของบริษัทเติบโตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อจะผลิตสินค้ารองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ซึ่งจะช่วยท�าให้มีรายได้เพิ่ม สนับสนุนบริษัทฯมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงมาตรการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเชื่อมั่น

ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยส�าคัญกับสายการผลิต และมั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

FPI คาดปีน้ี รายได้โต 15%

- FPI AUTOPARTS INDIA 

เร่ิมเทิร์นอะราวด์
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'บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT' หนึ่ง

ในผู้น�าการให้บริการ Labeling Solutions แบบ

ครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปใน

ภูมิภาคอาเซียน ประเมินแนวโน้มตลาดปีนี้สดใส

รับสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว รับออเดอร์การผลิต

จากฐานลกูค้ารายใหญ่ในกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 

เครื่องดื่ม เครื่องส�าอางค์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัว

เรอืนพุ่ง ประกาศลงทนุเพ่ิมไลน์การผลติฉลากฟิล์ม

หดรัดรูปด้วยระบบกราเวียร์รับดีมานต์ลูกค้า คาด

พร้อมเดินเครื่องจักรภายในไตรมาสสองนี้ มั่นใจปี

นี้เติบโตพุ่ง 15-20%   

นายซุง ชง ทอย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ 
SFT หนึ่งในผู ้น�าการให ้บริการ Labeling 

Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ภาพ

รวมอุตสาหกรรมการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป

ของประเทศไทยในปีนี้ มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยไม่ต�่า

กว่า 3% ตามการฟื้นตัวชองเศรษฐกิจไทย หลัง

คาดการณ์ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่งผลให้ผู้บริโภคมี

ความเชือ่มัน่ส่งผลดต่ีอการเตบิโตของอตุสาหกรรม

อาหารและเครือ่งดืม่ เครือ่งส�าอางค์ และผลติภณัฑ์

ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มฐานลูกค้าหลักของบ

ริษัทฯ โดยพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว มีแผน

พัฒนาสินค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น  

จากการที่ SFT มีปัจจัยด้านขีดความสามารถและ

ศักยภาพการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งในการผลิต

ฟิล์มหดรดัรปูด้วยระบบการพมิพ์แบบกราเวยีร์และ

ดจิิทลั ท�าให้ SFT สามารถตอบสนองความต้องการ

ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมมอื

วางแผนการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปให้สอดคล้อง

กับแผนท�าตลาดของลูกค้าตลอดท้ังปี จึงส่งผล

ให้การผลติฉลากฟิล์มหดรดัรปูของ SFT มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาด (Market Share) ที่เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง และเพ่ือให้บริษัทฯสามารถรองรับการ

ขยายก�าลงัการผลติฟิล์มหดรดัรปูเพือ่รองรบัออเด

อร์ลูกค้าในปี2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ

จึงมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตฉลากฟิล์มหด

รัดรูปด้วยระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์เพิ่มอีก 1 

ไลน์ผลติ ช่วยเพ่ิมก�าลังการผลติได้อีกประมาณ 33 

ล้านเมตร โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมเดิน

เครื่องจักรเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังบริหารความเสี่ยงการน�า

เข้าจากวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยเพ่ิมปริมาณ

สต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตเป็น 6 เดือน

จากเดิม 3 เดือน ท�าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะการขาดแคลนตู้คอนแทนเนอร์ที่เกิดขึ้น

อยู่ในหลายประเทศ ตลอดจนมีการบริหารจัดการ

ค่าเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความได้

เปรียบที่เอื้อต่อการจัดการต้นทุนการผลิต ท�าให้ 

SFT สามารถท�าก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้

อย่างต่อเนื่อง

"ปีนี้เป็นปีที่ดีของ SFT ที่จะเห็นการเติบโตก้าว

กระโดดหรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15-20% จากความ

ส�าเร็จในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ รวมถึง

ลูกค้ารายเดมิท่ีมีค�าส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหด

รัดรูปเพิ่มขึ้น ท�าให้เราต้องเร่งลงทุนเพ่ิมไลน์การ

ผลิตในระหว่างท่ีรอด�าเนนิการก่อสร้างโรงงานแห่ง

ใหม่ จึงมั่นใจว่าด้วยแผนงานของเราน้ันจะท�าให้ 

SFT สามารถบริหารการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด" นายซุง ชง ทอย กล่าว 

SFT ม่ันใจปี 64 เติบโต 15-20% 

รับออเดอร์ลูกค้าฟิล์มหดรัดรูปล้น เพ่ิมก�าลังผลิตใหม่

อีก 33 ล้านเมตร คาดเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ในกลางปีน้ี 

15 www.HoonInside.com 15  JANUARY  2020



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


หากติดตามสถานการณ์ #คริปโทเคอร์เรนซี จะเห็นว่า ช่วงนี้มีความผันผวนสูงมาก ส�าหรับคนที่สนใจลงทุน ก.ล.ต. ขอแนะน�า 6 ข้อ
ควรระวังที่ต้องรู้ไว้ก่อนเริ่มลงทุน

 -ศกึษาข้อมลูให้เข้าใจลักษณะความเสีย่งและผลตอบแทนของครปิโทเคอร์เรนซ ีและอย่าหลงเชือ่ค�าโฆษณา ทีช่กัชวนลงทุนโดยอ้าง
ว่าจะได้ผลตอบแทนสูง
 -สามารถรับความผันผวนสูงได้ เพราะคริปโทเคอร์เรนซีอาจขาดปัจจัยพื้นฐานรองรับ และเป็นเพียงการเก็งก�าไร
 -ยอมรับการสูญเสียของเงินลงทุนได้ โดยไม่เป็นภาระต่อตนเองและครอบครัว เพราะมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อน
 -หากไม่เคยลงทุนในหลักทรัพย์มาก่อน ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 -ลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 -หมั่นติดตามบัญชีลงทุนอยู่เสมอ
 -หากพบปัญหาสามารถตดิต่อ "ศนูย์ดแูลลกูค้าของบรษิทั" (Compliance) หรอื ตดิต่อสายด่วนศนูย์บรกิารประชาชน ก.ล.ต. 1207 
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

#คริปโทเคอร์เรนซี 
#คริปโตเคอร์เรนซี 
#Cryptocurrency 
#กลต

ก.ล.ต. แนะ 6 ข้อควรระวังก่อนลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี
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เจพีมอร์แกนออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อนุ พันธ ์อ ้ างอิง ดัชนี แนสแด็ก 100 

(Nasdaq-100) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงถึง

ผลประกอบการของบริษัทที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 

อันดับแรก (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) ที่จด

ทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก

ของสหรัฐอเมริกา นับเป็นครั้งแรกท่ีมีใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีนี้ใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยใบส�าคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ 4 หลักทรัพย์ซึ่งมี

การเคลื่อนไหวอ้างอิงกับราคาสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า อ-ีมนิ ิแนสแดก็ 100 (E-mini 

Nasdaq-100 Futures) ได้เริ่มการซื้อขาย

บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ในวันนี้

โยวจี เชียน ผู้บริหารสูงสุดด้าน Global 

Options Electronic Client Solutions and 

Global Warrants เจพีมอร์แกน กล่าวว่า 

"ใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ทีอ่อกใหม่นีจ้ะ

เปิดโอกาสให้นักลงทุนในประเทศสามารถ

เข้าถึงหนึ่งในดัชนีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง

ทีส่ดุในโลก ซึง่องค์ประกอบดชันหีลกัทรพัย์

ดังกล่าวประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียน

ที่เติบโตสูงจากทั้งในสหรัฐอเมริกาและ

ต่างประเทศบนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก 

ส�าหรบัใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ทีใ่ห้สทิธิ

ซื้อ หรือ Call DW สองหลักทรัพย์ และใบ

ส�าคญัแสดงสิทธอินพุนัธ์ทีใ่ห้สทิธขิาย หรอื 

Put DW สองหลักทรัพย์บน ดัชนีแนสแด็ก 

100 ทีเ่สนอขายนีม้ช่ีวงราคาใช้สทิธริะหว่าง

ระดบัดชันตีัง้แต่ 9,500 ถงึ 15,900 จดุ เพือ่

เป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะตอบสนอง

ต่อระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละราย

สามารถรบัได้ในสภาวะตลาดซึง่มคีวามแตก

ต่างกัน

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี

แนสแด็ก 100 นับเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ล�าดับที่สองของ เจพีมอร์แกนที่เปิดโอกาส

ให้นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์

สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาซื้อขายของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายหลงั

จากการเปิดตวัใบส�าคัญแสดงสทิธอินพุนัธ์

อ้างอิงดัชนีเอสแอนด์พี 500 (S&P500 

DW) ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

คุณภากร บรูณกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั

หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน  (ประเทศไทย) 

จ�ากัด กล่าวว่า "นักลงทุนในประเทศไทย

นั้นมองหาโอกาสในการกระจายการลงทุน

อยู่เสมอ และเรารู้สึกต่ืนเต้นอย่างมากที่

สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุน

ในตลาดต่างประเทศให้กับนักลงทุนใน

ประเทศไทย เราจะยังคงท�างานอย่างใกล้

ชดิกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลเพือ่ขยายโอกาส

ใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง"

ดัชนีแนสแด็ก 100 เป็นหนึ่งในดัชนีของ

ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ที่มีผล

ประกอบการสูงที่สุดในปี 2563 โดยดัชนี

ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 45 ในปีที่ผ่านมา

เจพีมอร์แกนเปิดตัวธุรกิจซื้อขายใบส�าคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทยในปี 

พ.ศ.  2561 และออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ์ที่ท�าการซื้อขายไปแล้วมากกว่า 

1,000 หลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  หากท่านต้องการทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ www.

JPMorganDW41.com หรือโทรติดต่อสาย

ด่วน DW41 ของเจพีมอร์แกนที่หมายเลข   

02-684-2600 เพื่อทราบรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราน�าเสนอ

เจพีมอร์แกนออกใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

อ้างอิงดัชนี Nasdaq-100 ในตลาดไทย

18 www.HoonInside.com 15  JANUARY  2020



อินไซด์ Business
WGE ปันนํ้าใจ 

ห่างไกล Covid-19

เคทีซีมอบสิทธิพิเศษผ่อนชําระ
โน้ตบุ๊ค 0% นานสูงสุด 18 เดือน 

ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Work From Home

บ้านป ูเน็กซ์ 
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 

ให้แก่ 15 โรงเรียนในกาญจนบุรี

บีโอไอร่วมหารือ
สตาร์ทอัพญี่ปุ่น
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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