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B ลั่นปีน้ี พลิกมีก�ำไร เหตุรับงำนขนส่งสินค้ำ

ประเภทอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้น พร้อมปรับแผน

สอดคล้องกับค�ำสั่งของรัฐบำล ใช้กองรถ ขน

วัตถุดิบประกอบอำหำร หรือชิ้นส่วนประกอบงำน

ต่ำงๆ เพื่อส่งมอบงำนให้กับลูกค้ำ แย้มมีแผนเพิ่ม

สัดส่วนถือหุ้นใน เดอะ เมกะวัตต์ จำกปัจจุบัน

ถือ22% คำดB-W6 คำดเทรดปลำยเดือน ส.ค.64

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท บีจิสติกส์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยกับส�ำนัก

ข่ำวหุ ้นอินไซด์ว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนในปี2564 

บริษัทฯตั้งเป้ำที่จะรักษำระดับให้บริษัทสำมำรถมี

ผลก�ำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง หลังจำก 4 ปีท่ีผ่ำนมำ

(ปี2560-2563) ขำดทุนต่อเนื่อง โดยผลประกอบ

กำรในช่วงไตรมำสที่1/2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัท

สำมำรถสร้ำงผลด�ำเนินงำนพลิกกลับมำมีก�ำไรได้

รำว 78 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ขำดทุนสุทธิ 6.14 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัท

ได้รบังำนขนส่งสนิค้ำประเภทอตุสำหกรรมเพิม่มำก

ขึ้น รวมถึงกำรเข้ำพูดคุยเจรจำกับลูกค้ำ เพื่อส่ง

มอบบรกิำรทีด่มีคุีณภำพเมือ่ลกูค้ำได้ใช้บรกิำรแล้ว

ท�ำให้เกิดควำมประทับใจและใช้บริกำรกับบริษัท

อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงไตรมำสที่2/2564 ประกอบ

กับบริษัทมีกำรขำยพื้นที่บริเวณท่ำเรือออกไป 

เน่ืองจำกพ้ืนทีด่งักล่ำวอยูใ่นเขตปำกน�ำ้ บำงปะกง 

มีน�้ำขึ้นเอ่อบริเวณท่ำเรือตลอดท�ำให้ไม่สำมำรถใช้

พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงรำยได้ไม่เต็ม

ที่นัก จึงตัดสินใจขำยออกไป ส่งผลให้บริษัทไม่มี

ภำระหรือต้องแบกรับผลขำดทุนต่อเนื่องหลำยๆ

เดือนจำกพื้นที่ดังกล่ำวอีกต่อไป

โดยภำยหลังจำกน้ี บริษัทได้น�ำเงินท่ีได้จำกกำร

ขำยพื้นที่ท่ำเรือบริเวณ ปำกน�้ำ บำงปะกง มำใช้

ลงทุนส�ำหรับกองรถ และกำรสร้ำงลำนท่ีเก็บตู้

คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ให้เพิ่มมำกขึ้น 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนด�ำเนิน รวมทั้ง

เร่งขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงเต็มที่โดยปัจจุบันบริษัท

มี รถบรรทุกหัวลำก 37 คัน ซึ่งได้มีกำรใช้งำนเต็ม 

100% นอกจำกนี้จะใช้บริกำรซับคอนแทรคอีก

ประมำณ 100 คัน

“ตอนนี ้บจิีสตกิส์ ตวัเบำขึน้ มปีระสทิธิภำพมำกข้ึน

และตั้งมั่นในกำรด�ำเนินงำนด้ำนธุรกิจTransport 

ให้เป็นไปตำมเทรนด์และทิศทำงตลำดโลก รวมถึง 

S-Curve ซึง่บรษิทัเองกม็คีวำมสนใจและเข้ำลงทนุ

ทำงด้ำนธรุกิจพลงังำนด้วย เช่นกลุม่บรษัิททีล่งทุน

ด้ำนพลังงำนโซลำร์เซลล์ จ�ำนวน 29 เมกกะวัตต์ 

ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม และพึ่งCODไป

เมื่อปลำยปีที่แล้ว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน40% 

ท�ำให้บริษัทได้รับรำยได้จำกกำรลงทุนดังกล่ำว

ทุกๆไตรมำส ขณะเดียวกันก็ยังมีควำมสนใจในกำร

เข้ำลงทุนพลังงำนสะอำดประเภทขยะ รวมถึงกำร

เข้ำไปลงทุนในบรษิทั  เทพฤทธำ จ�ำกดั ทีป่ระกอบ

ธุรกิจซัพพลำยน�้ำซึ่งจะน�ำน�้ำมำบ�ำบัดให้เป็นน�้ำ

สะอำดเพื่อกระจำยต่อไปให้กับบริษัทเอกชน ซึ่ง B 

เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน51% ” ดร.ปัญญำ กล่ำว

B ล่ันปีน้ี พลิกมีก�ำไร 

เหตุรับงานขนส่งสินค้า

ประเภทอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน
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ขณะท่ีผูถื้อหุ้นได้มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัออกและเสนอ

ขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 6 

(B-W6) จ�ำนวนไม่เกิน 320.327 ล้ำนหน่วย เพื่อ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรำ 6 หุ้นสำมัญเดิม

ต่อ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธินั้น นอกจำกนี้ที่ประชุม

วิสำมัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและ

เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป 

(General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคล

ในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวนไม่เกิน 

192 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจดทะเบียน

ที่ช�ำระแล้ว มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำย

หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจกำร และเพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนใน

โครงกำรใหม่ในอนำคต

"บริษัทฯคำดว่ำ B-W6 จะสำมำรถเข้ำซื้อขำยใน

ตลำดหลักทรัพย์ได้ประมำณปลำยเดือนสิงหำคม

นี้"ดร.ปัญญำกล่ำว

ดร.ปัญญำกล่ำวว่ำ บริษัทฯได้วำงแผนกำรด�ำเนิน

งำนในช่วงครึ่งปีหลัง2564 โดยมีกำรปรับแผนใน

หลำยๆส่วนให้สอดคล้องกับค�ำสั่งของรัฐบำลที่

ออกมำบงัคับใช้ในช่วงกำรเกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เช่น กำรเร่งหำวตัถดุบิ

ประกอบอำหำร หรอืชิน้ส่วนประกอบงำนต่ำงๆ โดย

ใช้กองรถ ขน เพือ่ส่งมอบงำนให้กบัลูกค้ำ จงึท�ำให้

กำรรับรู้ยอดขำยของบริษัทในช่วงเดือนก.ค.นี้ยัง

เป็นไปตำมเป้ำ ซึง่ปัจจบุนัเรำมแีบค็ล็อคและลกูค้ำ

อยู่ในมือ ที่สำมำรถส่งไปให้ซัพ-คอนแทร็คช่วย

จัดกำรได้ หรือกำรดึงลูกค้ำกลุ่มก่อสร้ำงมำใช้กอง

รถของบริษัทฯแทนกำรใช้รถจำกซัพ-คอนแทร็ค 

เป็นผลดีต่อบริษัทที่สำมำรถบริหำรจัดกำรควำม

เสี่ยงด้ำนกำรขนส่งต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส�ำหรับกำรเข้ำลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ 

จ�ำกัด นั้นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวน22% ซึ่ง

ได้มองเห็นแนวโน้มกำรเติบโตของเดอะ เมกะวัตต์

ในช่วง8-10ปีข้ำงหน้ำ จะสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรต่อ

เนื่องอย่ำงแน่นอน โดยปัจจุบันเดอะ เมกะวัตต์มี

กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับพลังงำนในพื้นท่ี จ.ชัยภูมิ 

และในประเทศพม่ำ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำกม็ผีลประกอบกำร

ค่อนข้ำงด ีท�ำให้ B มีแผนในกำรเข้ำลงทนุซือ้หุ้นใน

กิจกำรดังกล่ำวเพิ่มเติม

“เรำตัง้ใจท�ำงำนเตม็ท่ีเพือ่สร้ำงผลตอบแทนให้กบั

ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เรำอยำกให้ B เป็นบริษัทที่มีธร

รมำภิบำลที่ดี สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรต่อเนื่องให้กับ

ผูถ้อืหุน้ นอกจำกนีเ้รำยงัมกีำรปรบัเปลีย่นนโยบำย

กำรท�ำงำนให้สอดคล้องตำมยุคสมัย และตำมกำร

เปล่ียนแปลงของทิศทำงของอุตสำหกรรมอย่ำงต่อ

เนือ่ง ซ่ึงอยำกให้ทุกคนรอตดิตำมกำรใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ำมำเสริมกิจกำรขนส่งของบริษัทให้มีควำม

ก้ำวหน้ำและสร้ำงผลก�ำไรที่ดีให้กับB” ดร.ปัญญำ 

กล่ำว

B ล่ันปีน้ี พลิกมีก�ำไร 

เหตุรับงานขนส่งสินค้า

ประเภทอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน
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SAK โชว์พอร์ตสินเช่ือคร่ึงปีแรกท�ำได้ 56% คดิเป็น 

1,220 ล้ำนบำท จำกเป้ำพอร์ตสินเชื่อทั้งปี 2,000 

ล้ำนบำท ชึเ้ป็นตวัเลขเด่นสุดในรอบ 25 ปีนบัต้ังแต่

ที่เริ่มท�ำธุรกิจ จำกปัจจัยขยำยสำขำใหม่ครบ 200 

แห่งเรว็กว่ำแผน รบัควำมต้องกำรประชำชนเข้ำถงึ

แหล่งเงนิทนุเพ่ิมข้ึนส่งผลมฐีำนลกูค้ำใหม่ 15-17% 

ระบุสินเชื่อเชำ่ซื้อรถจักรยำนยนต์ใหม่ และสินเช่ือ

ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันส�ำหรับลูกค้ำเกษตรกร

เติบโตเด่น พร้อมคมุหนี ้NPLs ให้อยูท่ีร่ะดบัต�ำ่กว่ำ

ค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม มั่นใจทั้งปีพอร์ตสินเชื่อ

แตะ 8,400 ล้ำนบำท

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื SAK ผู้ให้บรกิำรสนิ

เชื่อรำยย่อยภำยใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยำมลิสซิ่ง’ เปิด

เผยถงึแผนกำรขยำยธรุกจิพอร์ตสนิเชือ่ในช่วงครึง่

ปีแรกของปี 2564 (มกรำคม-มิถุนำยน) สำมำรถ

ปล่อยสนิเชือ่ได้ 1,220 ล้ำนบำท คดิเป็น 56% จำก

เป้ำหมำยกำรขยำยพอร์ตสินเชื่อทั้งปี 2,000 ล้ำน

บำท ซึ่งถือเป็นควำมส�ำเร็จที่ท�ำให้ SAK สำมำรถ

ด�ำเนินธรุกจิกำรให้บรกิำรสินเชือ่เพือ่เข้ำช่วยเหลือ

ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมำจำกขีด

ควำมสำมำรถกำรให้บรกิำรเพิม่ขึน้ หลงัจำกขยำย

สำขำได้ครบ 719 สำขำ หรือเพิ่มขึ้น 200 แห่งได้

เร็วกว่ำแผนที่ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อที่เติบโตอย่ำงโดดเด่นของ SAK 

ได้แก่ ประเภทสินเชื่อเช่ำซ้ือรถจักรยำนยนต์ใหม่

เติบโต 116% และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ส�ำหรับลูกค้ำเกษตรกรเติบโต 26% เนื่องจำก

ควำมต้องกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้ำ

เกษตรกรเพิม่ข้ึน ประกอบกับปีนีแ้นวโน้มของรำคำ

พืชผลทำงเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้ SAK 

ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้น 15-17% ตอกย�้ำถึง

ศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจของ SAK ได้เป็นอย่ำงดี

ส่วนกำรแพร่ระบำดไวรัส Covid-19 นับตั้งแต่ต้นปี

ที่ผ่ำนมำ SAK ไม่ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบดัง

กล่ำว โดยยังสำมำรถติดตำมช�ำระค่ำงวดได้ตำม

ปกติและกำรบริหำรควบคุมหนี้ NPLs อยู่ในระดับ 

2-2.5% ต�ำ่กว่ำค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม เนือ่งจำก

ฐำนลูกค้ำหลักของ SAK เป็นกลุ่มเกษตรกรและ

สำขำท่ีให้บรกิำรไม่ได้อยูใ่นพืน้ท่ีควบคุมสงูสดุ หรอื

มีควำมเข้มงวดจำกข้อก�ำหนดตำมมำตรกำรล็อก

ดำวน์หรือเคอร์ฟิวของภำครัฐ จึงคงเปิดให้บริกำร

ได้ตำมปกติ

กรรมกำรผู้จัดกำร SAK กล่ำวว่ำ แนวโน้มธุรกิจ

สินเชื่อรำยย่อยในไตรมำส 3/64 ซ่ึงเป็นไฮซีซั่นข

องธุรกิจ โดยบริษัทฯ ประเมินว่ำประชำชนมีควำม

ต้องกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทนุเพิม่ขึ้น จำกกำรขอสนิ

เชือ่เพือ่น�ำไปประกอบอำชพี เช่น น�ำไปเพำะปลกูใน

ช่วงฤดูกำลหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในด้ำนต่ำงๆ 

ที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มกำรด�ำเนินงำนในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมอบข้อเสนอที่ดีที่สุด

โดยปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้ำใจและเข้ำถึง ให้แก่

ประชำชน จึงม่ันใจว่ำผลด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

เป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยพอร์ตสินเชื่อทั้งปีแตะ 

8,400 ล้ำนบำท

SAK เผยดันพอร์สินเชื่อคร่ึงปีแรก

ท�าได้ 1,220 ล้านบาท นิวไฮสูงสุดรอบ 25 ปี 

ม่ันใจส้ินปีแตะ 8,400 ล้านบาท
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CPW ลุยต่อยอดธุรกิจ ประกำศซื้อกิจกำร IBIZ 

Plus รุกตลำดร้ำนโทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เสริม 

มูลค่ำไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ำยเป็นเงินสดงวดแรก

เดอืน ต.ค.นี ้จ�ำนวน 200 ลบ. และออกหุ้นเพ่ิมทนุ 

PP ไม่เกิน 31.57 ล้ำนหุ้น หรือ 5% ในรำคำตลำด 

ยนัไม่มีผลต่อกำรบรหิำรงำนของบรษิทั เตรยีมชงผู้

ถอืหุน้เดอืน ก.ย.นี ้เพ่ือขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 

และเพิ่ม Product Mix ในมือ ภำยใต้แบรนด์ AIS, 

Telewiz, Buddy, Samsung และ Xiaomi ใน

ประเทศไทย จำกปัจจบัุน CPW เป็นหน่ึงในเจ้ำตลำด

สินค้ำดิจิทัล และแข็งแกร่งในแบรนด์ Apple

นายปรเมศร์  เหรียญเจริญสุข 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คอปเปอร์ ไวรด์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
CPW เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ เดินหน้ำขยำยธุรกิจ

เพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยุค

ดิจิทัล ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำร และ

สินค้ำเทคโนโลยี ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ และควำม

ก้ำวหน้ำของอปุกรณ์เทคโนโลย ีรวมไปถงึ อปุกรณ์

สื่อสำร ซึ่งอยู่ในเทรนด์กำรเติบโตของโลก จึงเข้ำ

มำลงทุนต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เสริมจุดแข็ง

ในกำรเป็นผู้น�ำธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำดิจิทัลไลฟ์

สไตล์ จำกแบรนด์ชั้นน�ำ ได้อย่ำงครอบคลุมยิ่งขึ้น

โดย ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีติอนมุตัแิละ

ให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ครัง้ท่ี1/2564 เพือ่พจิำรณำอนมุตักิำรรบัโอนกิจกำร

และทรัพย์สินบำงส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ท

เวอร์ค จ�ำกัด (IBIZ Plus) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

กจิกำรร้ำนค้ำสนิค้ำโทรศพัท์มอืถอื อปุกรณ์สือ่สำร 

และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ ประกอบด้วย กิจกำรร้ำน

ค้ำภำยใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS 

Buddy, Samsung และ Xiaomi รวมแล้วไม่เกิน 

56 ร้ำน รวมถึงทรัพย์สินของกิจกำรร้ำนค้ำ ได้แก่ 

สนิค้ำคงเหลอื สนิค้ำเพือ่ทดลอง สิง่ตกแต่งกจิกำร

ร้ำนค้ำและทรพัย์สินอ่ืนใดท่ีจ�ำเป็นต่อกำรประกอบ

กจิกำรร้ำนค้ำ ตลอดจนธรุกจิค้ำส่งท่ีเก่ียวข้อง โดย

ก�ำหนดให้ค�ำนวณรำคำค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจ

กำรฯ ตำมค่ำเฉลี่ยต่อปีของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษี 

(Net Profits after Tax) ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่ำงปี 

2565 ถึง 2567 ของกิจกำรฯ เมื่อค�ำนวณแล้ว ค่ำ

ตอบแทนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท

บริษัทฯ จะช�ำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรฯ ให้

แก่ IBIZ Plus ด้วยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

และ/หรือ เงินสด โดยจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีบริษัท

จะเสนอขำยให้แก่ IBIZ Plus เพ่ือช�ำระเป็นค่ำ

ตอบแทน รวมกันจะไมเ่กิน 31,578,900 หุน้ มูลคำ่

ทีต่รำไว้หุน้ละ 0.50 บำท หรอืไม่เกนิร้อยละ 5 ของ

จ�ำนวนหุน้สำมญัท้ังหมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำร

เพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลใน

วงจ�ำกัด (Private Placement) ให้แก่ IBIZ Plus 

ท้ังหมดแล้ว ในรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ของบริษัทที่เท่ำกับรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ

หุ้นสำมัญของบริษัทที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท�ำกำรติดต่อกัน

ก่อนหน้ำวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติก�ำหนด

รำคำเสนอขำยหุ้น

CPW ซื้อกิจการ IBIZ Plus 

ไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ายเป็นเงินสด

เพ่ิมทุน PP เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ ก.ย.น้ี
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IBIZ Plus เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสำร และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ รวมถึงได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและบริหำรร้ำน

ค้ำภำยใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi ในประเทศไทย โดยมี นำยบุญชัย 

อำศิรวำทวณิชย์ และนำยณัฏฐ์ณภัทร อำศิรวำทวณิชย์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหำรกิจกำรทั้งหมดของ IBIZ Plus และ/หรือ ผู้ก่อตั้ง ซึ่งเมื่อบริษัทรับโอนกิจกำรฯ 

เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตั้งจะบริหำรจัดกำรกิจกำรฯ ร่วมกับตัวแทนที่บริษัทแต่งตั้งต่อเนื่องต่อไปเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี นับจำกวันที่บริษัทได้ช�ำระค่ำ

ตอบแทนทั้งหมดครบถ้วน

ทั้งนี้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่ำว IBIZ Plus จะถือหุ้นของบริษัทไม่เกิน 31,578,900 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้น

ทัง้หมดของบรษิทัภำยหลงักำรเพิม่ทุน อน่ึง ในกำรท�ำรำยกำรครัง้นีจ้ะไม่มกีำรให้สทิธ ิIBIZ Plus เสนอชือ่บคุคลใดเข้ำมำเป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรของ

บริษทั ฉะนัน้ IBIZ Plus จึงไม่เข้ำขำ่ยเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบริษัท โดยมตดิังกล่ำวจะเสนอเข้ำที่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 ในวันที ่14 ก.ย. 64 นี้

โดยผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เป็นกำรเพิ่มช่องทำงจ�ำหน่ำยกลุ่มสินค้ำแบรนด์ Apple สินค้ำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้ำ Mobile Accessories ของ

บริษัท ไปในร้ำนค้ำ AIS, Samsung และ Xiaomi ที่บริษัทจะรับโอนมำ เพิ่มยอดจำกกำรขำยกลุ่มสินค้ำโทรศัพท์มือถือ Samsung และอื่น ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติ

กำร Android, เพิ่มรำยได้จำกกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกระบบของ AIS เช่น กำรรับช�ำระค่ำบริกำร กำรเติมเงิน ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดี

ที่จะช่วยเพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทให้เพิ่มมำกขึ้น

เพิ่มอ�ำนำจต่อรองในกำรซื้อสินค้ำได้มำกขึ้น เนื่องจำกมีช่องทำงจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้น ท�ำให้สำมำรถซื้อสินค้ำได้ในปริมำณที่มำกขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของ

สินค้ำที่ซื้อลดลง หรือได้ส่วนลด เงินคืนเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำในตลำดใหม่ ๆ รวมถึงกำรขำยส่งสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่บริษัทไม่

เคยมีมำก่อน ลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำผลิตภัณฑ์ Apple เพียงรำยเดียว และสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำในกลุ่มใหม่ๆ ที่บริษัทยัง

ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ทั้งจำกกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ บริกำร ประเภทร้ำนค้ำ และช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่ขยำยไปในภูมิภำคหรือใน

ต่ำงจังหวัด

CPW ซื้อกิจการ IBIZ Plus 

ไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ายเป็นเงินสด

เพ่ิมทุน PP เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ ก.ย.น้ี
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TOP คำดเพ่ิมทุนไม่เกิน1หมื่นลบ. -ขำยหุ้น GPSC 
รองรับกำรลงทุนใน CAP แล้วเสร็จภำยใน H1/65 
เริ่มรับรู้ก�ำไรจำกกำรลงทุนใน CAP รำว 40-50 ล้ำน
เหรียญ/ปี ภำยในQ4/64

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ 
อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเข้ำร่วมลงทุน ในบริษัท 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”) 
ประเทศอินโดนีเซีย ผ่ำนบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ 
PT TOP Investment Indonesia โดยเข้ำถือหุ้น 
CAP ที่สัดส่วนร้อยละ 15.38 ใช้เงินลงทุนมูลค่ำ
รวมไม่เกิน 1,183 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อก้ำวเข้ำสู่
ธุรกิจโอเลฟินส์ โดย CAP มีแผนขยำยก�ำลังกำรผลิต
และก่อสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมีแห่งที่ 2 เพื่อรองรับ
ปริมำณควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่สูงขึ้น
ของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีกำรเจรจำเพิ่มเติมเพื่อ
รอจงัหวะทีเ่หมำะสมจะซือ้หุน้ PT Chandra Asri เพิม่
สัดส่วนขึ้นในอนำค

กำรลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้ำวส�ำคัญของไทยออยล์
ในกำรเดนิหน้ำสูอ่ตุสำหกรรมปิโตรเคมสีำยโอเลฟินส์ 
จำกเดิมท่ีมีธุรกิจสำยอะโรเมติกส์อยู ่แล้ว ซึ่งจะ
ท�ำให้โครงสร้ำงธุรกิจของไทยออยล์มีควำมสมบูรณ์
ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่ำงครบ
วงจร โดยสำยโอเลฟินส์มีข้อได้เปรียบที่สำมำรถน�ำ
ไปเป็นสำรตัง้ต้นของอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ขัน้ปลำย
ต่ำงๆ ที่หลำกหลำยกว่ำสำยอะโรเมติกส์ โดยคำดจะ

เริ่มทยอยรับรู้ก�ำไรจำกกำรเข้ำซื้อหุ้น PT Chandra 
Asri ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ที ่15.38% ในช่วงไตรมำส
ที่4/64 รำว 40-50 ล้ำนเหรียญฯ/ปี

ประเทศอนิโดนเีซยีเป็นประเทศทีม่คีวำมต้องกำรผลิต
ภัณฑ์โอเลฟินส์ในปริมำณสูง มีแนวโน้มเติบโตดีใน
อนำคต และยังต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์จำก
ต่ำงประเทศ โดย CAP เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นน�ำรำย
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศอนิโดนเีซยี อีกท้ังยังเป็นผูด้�ำเนนิ
กิจกำรโรงงำนแยกแนฟทำ (Naphtha Cracker) 
เพียงแห่งเดียวของประเทศ มีก�ำลังกำรผลิตเอทิลีน 
(ethylene) ประมำณ 900,000 เมตริกตันต่อปี และ
พอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ที่มีคุณภำพสูง อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (SM) และบิวทำได
อีน (BD) และจะด�ำเนินกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตและ
ก่อสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมีแห่งที่ 2 ซึ่งจะท�ำให้มีก�ำลัง
กำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิมอีกเท่ำตัว   

“กำรเข้ำลงทนุครัง้นีข้องไทยออยล์ก่อให้เกิดประโยชน์
หลำยด้ำน ท้ังกำรได้ร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
บริษัท CAP และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด  ผู้
ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ CAP ถือเป็นกำรผนึกก�ำลัง
ครั้งส�ำคัญระหว่ำงผู้ประกอบกำรในกลุ่มพลังงำน
และปิโตรเคมี ที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
อีกทั้งยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกิดควำมร่วมมือใน
กำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต กำรร่วมลงทุนใน 
CAP ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นน�ำท�ำไทยออ
ยล์สำมำรถก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ได้อย่ำงรวดเร็ว
และท�ำให้โครงสร้ำงธรุกจิมคีวำมสมบรูณ์ ครอบคลมุ

ธรุกิจปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีสร้ำงโอกำสกำรเตบิโต
ในประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีสูงมำก

นอกจำกนี้ กำรลงทุนนี้ยังเป็นกำรกำรขยำยควำม
ร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำง ไทยออยล์ กับ CAP  โดย
ไทยออยล์ได้เข้ำท�ำสัญญำเพื่อส่งผลิตภัณฑ์จำกโรง
กลั่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้กับ CAP นอกจำกนี้ ยังได้
เข้ำท�ำสัญญำเพือ่จ�ำหน่ำยพอลเิมอร์เรซนิ (Polymer 
Resin) และผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวอื่นๆ ของ CAP 
อีกด้วย ทั้งนี้ คำดว่ำกระบวนกำรและกำรด�ำเนินกำร
ต่ำงๆ ในกำรเข้ำร่วมลงทุนใน CAP จะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยำยน 2564”นำยวิรัตน์ กล่ำว

ส�ำหรับเงินลงทุนใน CAPนั้น จะมำจำกกำรขำย
หุ้นสำมัญของ บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
(GPSC) ในจ�ำนวนไม่เกิน 10.8% ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้วของ GPSC ให้กับPTT มูลค่ำรำว2หมื่นล้ำน
บำท ซึ่งคำดว่ำจะด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในครึ่งปี
แรกของปี64นี ้และจะด�ำเนนิกำรเพิม่ทนุมูลค่ำไม่เกิน 
10,000 ล้ำนบำท ซึ่งอำจด�ำเนินกำรเพิ่มทุนโดยกำร
ออกหุน้เพิม่ทนุ หรอืใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทนุ
ที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) 
โดยกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สัดส่วนกำรถอืหุ้น (Right Offering) กำรเสนอขำยให้
แก่นักลงทุนแบบเฉพำะเจำะจง (PrivatePlacemen) 
และ/หรอื กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป 
(Pubic Offering) ตำมแผนกำรจัดหำเงินทุนส�ำหรับ
กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อกำร
ลงทุนที่สร้ำงผลตอบแทนในระยะยำว

TOP คาดเพ่ิมทุนไม่เกิน 1 หม่ืนลบ. 

ขายหุ้น GPSC รองรับการลงทุน

ใน CAP แล้วเสร็จภายใน H1/65
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XO อัพเดทสถำนกำรณ์ซอสส่งออกใน Q2/64 เดินหน้ำตำมเป้ำ แม้มีปัญหำขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่ำงไตรมำส แต่ปัจจุบัน สำมำรถแก้ปัญหำและส่ง

ออกสินค้ำได้ตำมแผน ขณะที่ภำพรวมตัวเลขยังดูดี เนื่องจำกสินค้ำกลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินค้ำกลุ่มหลักมีอัตรำก�ำลังกำรผลิตในระดับสูงต่อเนื่อง 

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ซอส

ปรุงรส น�้ำจิ้ม รวมทั้ง เครื่องแกง เครื่องประกอบอำหำรไทย เปิดเผยว่ำ ทิศทำงสถำนกำรณ์ซอสส่งออกในไตรมำส 2/64 ผลงำนผ่ำนฉลุย จำกกำรขยำย

ตลำดต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นไตรมำส 2 บริษัทฯ มีออเดอร์ในมือที่รอส่งมอบรำว 450 ล้ำนบำท ปัจจุบันสำมำรถส่งออกได้ตำมแผน สนับสนุนให้ภำพรวมผล

กำรด�ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ระหว่ำงทำงประสบปัญหำขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตู้ครบถ้วนและส่งออกได้ตำมแผนแล้ว สนับสนุน

ให้แนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนจะสำมำรถท�ำ All Time High ตำมเป้ำหมำยได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จำกทิศทำงครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็มีโอกำสเสนอที่ประชุมบอร์ด

พิจำรณำกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำที่สูงต่อเนื่อง

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย และห่วงใยในสุขภำพของพนักงำนทุกคน จึงรณรงค์ให้พนักงำนได้รับกำรฉีดวัคซีนให้มำกที่สุด และปัจจุบันได้

รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 100% สร้ำงควำมปลอดภัยให้องค์กร และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเดินหน้ำขยำยธุรกิจต่อเนื่องในอนำคต

บิ๊ก XO เผย Q2/64 ซอสส่งออกโต

กูรู คาดก�าไร 2Q21E ท�าสถิติสูงสุดใหม่

ตามคาดโต 44%

14 www.HoonInside.com 2  August   2021



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


http://www.ptgenergy.co.th


นายมนรัฐ ผดงุสทิธิ ์ กรรมการผูอ้�านวยการ 
บรษิทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์
เฮา้ส ์ จ�ากดั (LH Fund) กล่ำวว่ำ ในอนำคตโลกจะ

ถูกเปลี่ยนเป็น Digitalization จำก Internet of Things มี

ข้อมูลมำกมำยอยู่บนช่องทำงอนิเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มเพ่ิม

มำกขึน้ อย่ำงไรกต็ำม มจี�ำนวนข้อมลูท่ีถกูละเมดิเพิม่มำกขึน้

ในทุกๆ ปี มลูค่ำควำมเสยีหำยเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ อย่ำงมหำศำล จงึ

ได้มเีทคโนโลย ีCybersecurity ทีจ่ะเข้ำมำช่วยป้องกนัเครอืข่ำย 

อปุกรณ์ โปรแกรมหรอืข้อมูลต่ำงๆ จำกกำรโจมตีของผู้ทีไ่ม่หวงั

ดเีพือ่ลดมลูค่ำควำมเสยีหำย ทัง้นีค่้ำใช้จ่ำยขององค์กรในกำร

ป้องกนัภยัคุกคำมทำงไซเบอร์เพ่ิมขึน้ทกุปี ทัง้ภำครัฐและเอกชน

ต่ำงยกระดบัควำมส�ำคญัของ Cybersecurity มำกขึน้ ทัง้จำก

นโยบำย Work From Home ในช่วง COVID-19 ทีห่ลำยบรษิทั

เริม่ใช้นโยบำย WFH อย่ำงถำวร รวมถงึกำรบังคับใช้กฎหมำย

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลในแต่ละประเทศและอีกหลำยประเทศ

ทีก่�ำลงัเริม่ร่ำง ถอืเป็นกำรผลกัดนัให้หลำยองค์กรต้องลงทุนใน

อตุสำหกรรม Cybersecurity มำกขึน้ โดยคำดกำรณ์ว่ำมลูค่ำ

อตุสำหกรรม Cybersecurity จะเติบโตถงึ 16% ต่อปี จนถงึปี 

2026 และจะมมูีลค่ำตลำดมำกถงึ 4 แสนล้ำนดอลลำร์สหรฐั

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซเีคยีวรต้ีิ หรอื LHCYBER 

เป็นกองทุนประเภทตรำสำรทุน Feeder Fund โดยลงทุนใน

กองทุน Global X Cybersecurity ETF ทีม่นีโยบำยลงทุนใน

บรษัิททีด่�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์ในสกลุเงิน

ดอลลำร์สหรัฐฯ (USD) เฉลีย่ไม่น้อยกว่ำ 80 เปอร์เซน็ต์ของ

มลูค่ำทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนในรอบปีบญัช ี โดยกองทนุนีไ้ด้

จดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัย์ Nasdaq มกีำรป้องกนั

ควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นตำมดุลพินิจของผู้จดักำร

กองทนุ และมีควำมเสีย่งของกองทุนระดบั 6

นำยมนรัฐ กล่ำวเสริมอกีว่ำ... LHCYBER เริม่ขำยคร้ังแรกวนัที่ 

29 กรกฎำคม – 5 สงิหำคม 2564 เริม่ต้นลงทนุ 1,000 บำท 

โดยม ี3 Class ให้เลอืกลงทนุตำมควำมต้องกำรของผู้ลงทุน ผู้ที่

สนใจลงทนุสำมำรถท�ำรำยกำรผ่ำนทำง LHFund Online หรอื

ตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนได้ที ่www.lhfund.co.th หรอื โทร 0 

2286 3484 กด 7 หรือธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ ทกุสำขำ หรอื

ตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทนุท่ีได้รบักำรแต่งต้ัง 

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขายกองทุน 

โกลบอล ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 29 ก.ค. - 5 ส.ค. นี้
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บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะน�ำเข้ำลงทุนใน 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บำลำนซ์ 

ฟันด์ (UGBF) และ กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล 

บำลำนซ์ ฟันด์ เพื่อกำรเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) 

ตอบโจทย์กำรลงทุนในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่

มคีวำมผนัผวนด้วยกลยทุธ์กำรลงทนุทีมี่ควำม

ยืดหยุ่นสำมำรถปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุน

ได้ในหลำกหลำยสินทรัพย์ทั่วโลก เพ่ือสร้ำง

โอกำสอัตรำผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการ
ผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. 
ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิด

เผยว่ำ ภำพรวมสถำนกำรณ์ COVID-19 มี

แนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงอย่ำงมำกจำก

มำตรกำรเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งมำตรกำรอัดฉีด

ทัง้กำรเงนิและกำรคลงัของแต่ละประเทศ ท�ำให้

เศรษฐกิจในประเทศหลักๆ อย่ำง สหรัฐฯ และ

หลำยประเทศในยุโรปกลับมำฟื้นตัวอย่ำงเห็น

ได้ชัด และส่งผลบวกต่อตลำดหุ้น ท�ำให้รำคำ

หุ้นในบำงประเทศมีกำรปรับตัวขึ้น ในขณะที่

ผลตอบแทนของตรำสำรหนี้ยังคงอยู่ในระดับ

ต�ำ่ บลจ.ยโูอบ ีมองว่ำ ด้วยภำวะกำรลงทนุทีย่งั

คงมีควำมผันผวน และกำรเตบิโตของเศรษฐกจิ

เกิดขึ้นเฉพำะในบำงประเทศ ดังนั้น กำรสร้ำง

ควำมสมดุลให้กับพอร์ตกำรลงทุนด้วยกำรกระ

จำยกำรลงทุนไปในหลำกหลำยสินทรัพย์ จึง

ยังคงมีควำมส�ำคัญต่อกำรลงทุนในช่วงภำวะ

ตลำดเช่นนี้

กำรเร่งปูพรมฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ และหลำย

ประเทศในยุ โรป ท�ำ ให ้อัตรำกำรติดเชื้อ 

COVID-19 ลดลงอย่ำงมำก ซึ่งโอกำสในกำร

ได้รับวัคซีนที่แตกต่ำงกันถูกสะท้อนชัดเจนใน

ตัวเลขเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศที่มีกำรฉีด

วคัซนีในสดัส่วนสูงจะมสีญัญำณกำรฟ้ืนตวัทำง

เศรษฐกิจทั้งในด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำร

ที่ชัดเจน ท�ำให้ทำงองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ

และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) มีกำร

ปรับคำดกำรณ์กำรเติบโตของ GDP ของเดือน

พฤษภำคม 2564 โดยประเมินว่ำกำรขยำยตัว

ของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะอยู่ที่ 5.8% สูง

กว่ำคำดกำรณ์เดิมในเดือนธันวำคมที่มองไว้

เพียง 4.2% ด้ำนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

คำดว่ำ GDP จะสำมำรถเติบโตได้แข็งแกร่งถึง 

6.9% ในปีนี้ สูงกว่ำกลุ่มยูโรปและญี่ปุ่นที่คำด

ว่ำจะขยำยตัวได้ 4.3% และ 2.6% ตำมล�ำดับ 

ขณะที่จีนจะยังขยำยตัวได้ดีที่ 8.5%

จำกสภำพคล่องในระบบจำกกำรอดัฉดีนโยบำย

กำรเงินและกำรคลังทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับ

สูง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น 

ท�ำให้รำคำของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงข้ึนได้ ใน

ขณะทีอ่ตัรำดอกเบีย้และอตัรำผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบำลระยะยำวอยู่ในระดับค่อนข้ำง

ต�ำ่ แม้ว่ำกำรเลอืกลงทุนในหุน้หรอืสนิทรพัย์

ทำงเลือก มีโอกำสท่ีจะได้รับผลตอบแทน

ที่สูงกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ แต่

เศรษฐกิจในบำงภูมิภำคอำจผ่ำนจุดกำร

เติบโตสูงสุดไปแล้ว และกำรที่นโยบำย

ทำงกำรเงินในอนำคตมีแนวโน้มตึงตัว

มำกขึ้น อำจจะเป็นปัจจัยกดดัน

ต่อตลำดในภำพรวม

บลจ.ยูโอบี ประเมินว่ำรำคำสินทรัพย์ประเภท

ต่ำงๆ จะมีควำมผันผวนสูงข้ึนในช่วงต่อจำกนี้ 

ดังนั้นกำรจัดพอร์ตลงทุนที่กระจำยลงทุนใน

หลำกหลำยสนิทรพัย์อย่ำงสมดุล จะเป็นวธีิกำร

บริหำรกำรลงทุนที่ส�ำคัญภำยใต้ภำวะตลำดที่

มีควำมผันผวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรเลือกลงทุน

ในตลำดหรือในบริษัทที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้

ดี รวมถึงกระจำยกำรลงทุนไปยังธีมท่ีจะได้รับ

ประโยชน์ในระยะยำวจำกกระแส Megatrends 

ต่ำงๆ จะช่วยเพิ่มโอกำสรับผลตอบแทนที่ดีได้

ในระยะยำว
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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บำลำนซ์ ฟัน

ด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล 

บำลำนซ์ ฟันด์ เพือ่กำรเลีย้งชพี (UGBFRMF)* 

มีระดับควำมเสี่ยง 5 กองทุนมีกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของ

ผู ้จัดกำรกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ JPMorgan 

Investment Funds – Global Balanced Fund 

class: JPM Global Balanced C (acc) - USD 

(hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลำบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวม กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุน

เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวผ่ำนกำร

ลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ของบริษัท

ทั่วโลก และอำจมีกำรใช้ตรำสำรอนพุันธ์ตำม

ควำมเหมำะสม กองทุนหลักมีควำมยืดหยุ่น

สำมำรถลงทุนได้หลำกหลำยสินทรัพย์ เพื่อ

แสวงหำโอกำสเติบโตของผลตอบแทนในทุก

ภำวะตลำด นอกจำกนี้ยังให้ควำมส�ำคัญใน

บริหำรควำมผันผวนด้วยกำรกระจำยและปรับ

เปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้

สอดคล้องกับแต่ละสถำนกำรณ์กำรลงทุน (all 

weather)

ดชันีเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของกองทนุหลกั 

ประกอบไปด้วย MSCI World Index (Total 

Return Net) Hedged to USD 50% MSCI 

World Index (Total Return Net) Hedged to 

USD 45% และ MSCI Emerging Markets Net 

Total Return USD Index 5% ทีผ่่ำนมำกองทนุ

หลักสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 

5 ปี ที่ 9.29% ต่อปี และได้รับกำรจัดอันดับ 5 

ดำวจำก Overall Morningstar Rating ส�ำหรบั

กองทุนประเภท USD Moderate Allocation 

(ทีม่ำ : JPMorgan Asset Management ข้อมูล 

ณ 30 มิถุนำยน 2564)

นำงสำวรัชดำ ตั้งหะรัฐ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ใน

สถำนกำรณ์ท่ีผันผวนเช่นนี้ กำรลงทุนท่ีมี

ควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้

ตลอดเวลำ จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส�ำคัญท่ีจะ

เข้ำมำมบีทบำทท�ำให้พอร์ตกำรลงทนุเกดิควำม

สมดุลและเพิ่มโอกำสแสวงหำโอกำสจำกกำร

ลงทุนได้ ทำงบลจ.ยูโอบี จึงได้น�ำเสนอกองทุน

ดังกล่ำว คือ UGBF ส�ำหรับนักลงทุนทั่วไป 

และ UGBFRMF ส�ำหรับนักลงทุนท่ีต้องกำร

ออมระยะยำวเพื่อกำรเกษียณพร้อมรับสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีอีกด้วย

นักลงทุนที่สนใจสำมำรถปรึกษำกำรลงทุน

และขอรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนำคำร ยู

โอบี จ�ำกดั (มหำชน) หรอืงำนบรกิำรนกัลงทุน 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ�ำกดั โทร. 0-2786-

2222 หรอืเลือกท�ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรออนไลน์ 

Premier Online หรอื UOBAM Invest (mobile 

application) และส�ำหรับผู้ลงทุนใหม่สำมำรถ

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์และลงทุนได้ทันที่ 

ผ่ำน UOBAM Invest หรอืคลิกท่ี https://www.

uobam.co.th/th/Channel/OpenAccountnew

*กองทุนมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลัก เกณฑ์

มำตรฐำน และได้เปลี่ยนชื่อจำก กองทุนเปิด 

ยไูนเตด็ อนิคมั โฟกัส ฟันด์ (UIF) และ กองทนุ

เปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) เพื่อ

กำรเลีย้งชพี (UIFRMF)) โดยเร่ิมมีผลตัง้แต่ 

29 กรกฎำคม 2564

ค�ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผู ้

ลงทุนควรท�ำควำมเข้ำใจลักษณะ

กองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไข

ผลตอบแทน ควำมเส่ียงและผล

กำรด�ำเนินงำนของกองทุน

ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

ผู้ลงทุนควรศึกษำ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือ

กำรลงทุนในกองทุนรวม RMF ดังกล่ำวด้วย 

กองทนุมคีวำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นท่ีอำจ

เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำ

กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจ

ของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุน

ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนทั้ง

จ�ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก�ำไร

จำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต�่ำ

กว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลกำรด�ำเนินงำนใน

อดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนที่

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่ง

ยืนยันถึงผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต
องค์กรของ บริษัท อีสต์โคสท์ 
เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) ที่
ระดบั BB+ ในขณะเดยีวกนัยงัได้เปลีย่นแนว
โน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable หรือ 
คงที่ จำก Negative หรือ ลบ ด้วย โดยแนว
โน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึง
ยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้
ประโยชน์จำกกระแสกำรอยูบ้่ำนเพือ่ลดกำรแพร่
ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโค
วิด 19) และแรงกดดันต่อโครงสร้ำงหนี้ที่ผ่อน
คลำยลงจำกกำรขำยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีว
มวลของบริษัทออกไป

อันดับเครดิตที่ระดับ BB+ ยังคงสะท้อนถึง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอของ
บริษัทในตลำดเฟอร์นิเจอร์รวมถึงช่องทำงกำร
จัดจ�ำหน่ำยที่มั่นคงผ่ำนร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
ในประเทศไทยและตลำดส่งออก อย่ำงไรก็ตำม 
อันดับเครดิตก็มีปัจจัยลดทอนจำกงบกำรเงิน
ของบรษิทัทีม่ภีำระหนีส้งู รวมไปถงึควำมเสีย่ง
ในกำรพัฒนำโครงกำร มินบู ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำ
พลงัแสงอำทติย์ก�ำลงักำรผลติขนำด 220 เมกะ
วัตต์ในประเทศเมียนมำ

ประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดอันดับเครดิต
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอใน
ตลำดเฟอร์นิเจอร์

สถำนะทำงธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุน
จำกกำรมีต�ำแหน่งทำงกำรตลำดที่มั่นคง
ในฐำนะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนำดกลำงใน
ประเทศไทย บริษัทถือเป็นผู้รับจ้ำงผลิตสินค้ำ
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงที่มีแบรนด์ของตัวเอง (Original 
Equipment Manufacturer OEM) เนื่องจำก
ยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น
สนิค้ำทีผ่ลติตำมค�ำสัง่ของลกูค้ำ ในกำรน้ี ทริส
เรทติ้งมองว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันเพียงพอที่จะรักษำต�ำแหน่งทำงกำร
ตลำดของตนเอำไว้ได้โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำร
ที่บริษัทมีโรงงำนเป็นของตนเองและมีกำร
ประหยัดจำกขนำดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่

อย่ำงไรก็ตำม สถำนะทำงธุรกิจของบริษัทก็
มีข้อจ�ำกัดจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำในตลำด
เฟอร์นิเจอร์เนื่องจำกสินค้ำส่วนใหญ่เป็น
เฟอร์นิเจอร์ที่ถอดประกอบได้ (Knockdown) 
และเน้นกลุม่เป้ำหมำยในตลำดระดบัล่ำงจนถงึ
ระดับกลำง

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มั่นคง

บรษิทัมีช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกัใน 2 ช่อง
ทำง ได้แก่ กำรส่งออกและกำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำน
ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ภำยในประเทศ โดยลูกค้ำ
ส่งออกของบริษัทนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ำปลีก
สินค้ำเฟอร์นิเจอร์และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ใน
ประเทศญี่ปุ ่น บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน
ช่องทำงดังกล่ำวเป็นระยะเวลำยำวนำนและ
ช่องทำงเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนกำร
เติบโตของยอดขำยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ใน
ปี 2563 รำยได้จำกตลำดส่งออกคดิเป็นสัดส่วน 
65% ของยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ท้ังหมดของ
บรษิทั ในขณะท่ีรำยได้จำกร้ำนค้ำปลีกสมยัใหม่
ภำยในประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่ 29% ของยอด
ขำยทั้งหมด

กระแสกำรอยูบ้่ำนช่วยเสริมกำรเตบิโตของรำย
ได้

ธุรกิจของบริษัทได้รับประโยชน์จำกอุปสงค์
เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกซึ่งส่งผล
ให้ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2563 

ท้ังนี้ ในปี 2563 ท้ังปี รำยได้รวมของบริษัท
เพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.4 พันล้ำนบำท โดยช่อง
ทำงกำรส่งออกมีอัตรำกำรเติบโตถึง 23% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่ยอด
ขำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนช่องทำงค้ำปลีกสมัยใหม่
ภำยในประเทศเพิ่มขึ้นประมำณ 3.7%

สำเหตุหลักที่ท�ำให้รำยได้ฟื้นตัวมำจำกค�ำสั่ง
ซื้อที่เพิ่มขึ้นจำกลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำ
และอินเดีย โดยลูกค้ำใหม่เหล่ำนี้เป็นผู ้ค ้ำ
เฟอร์นิเจอร์ผ่ำนทำงช่องออนไลน์ซึ่งได้รับ
ประโยชน์ทั้งจำกกระแสกำรอยู่บ้ำนและควำม
นิยมในกำรซ้ือของออนไลน์ รำยได้จำกลูกค้ำ
ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
มำอยู่ท่ีระดับ 103 ล้ำนบำทในปี 2563 และ 
40 ล้ำนบำทในช่วง 3 เดือนแรกในปี 2564 
จำก 14 ล้ำนบำทในปี 2562 ในขณะที่ตลำดใน
ประเทศอินเดยีกม็ผีลกำรด�ำเนนิงำนทีด่เีช่นกนั 
โดยบริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้นถึง 79 ล้ำนบำทใน
ปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ในตลำดอินเดีย
กลบัลดลงอย่ำงมำกในไตรมำสแรกของปี 2564 
เนื่องจำกผลกระทบของกำรระบำดของโรคโค
วิด 19 ภำยในประเทศที่มีควำมรุนแรง

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ 
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ภำยใต้สมมติฐำนกรณีฐำน ทริสเรทต้ิงคำดว่ำ

รำยได้ของบริษัทจะไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่

ที่ 1.6 พันล้ำนบำทในปี 2564 และหลังจำกนั้น

จะเติบโตในอัตรำที่ช้ำลงในช่วงปี 2565-2566 

ทั้งนี้ บริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำให้

แก่ลูกค้ำในประเทศอินเดียได้อีกครั้งในช่วงครึ่ง

หลงัของปี 2564 หลงัจำกสถำนกำรณ์โรคโควดิ 

19 ภำยในประเทศลดควำมรุนแรงลง

ต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นท�ำให้ควำมสำมำรถใน

กำรท�ำก�ำไรลดลง

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทอยูภ่ำย

ใต้แรงกดดันจำกกำรมีต้นทุนกำรผลิตที่เพิ่มสูง

ขึ้นเป็นอย่ำงมำก โดยอัตรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ย

จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำยลด

ลงมำอยู่ที่ระดับ 13.7% ในปี 2563 และ 12.6% 

ในไตรมำสแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับระดับ 

17%-18% ในช่วงปี 2560-2562 โดยอตัรำก�ำไร

ที่ลดลงเป็นผลมำจำกรำคำไม้พำร์ติเคิลบอร์ด

ที่พุ่งสูงขึ้นและค่ำแรงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงกำร

ระบำดของโรคโควิด 19 อย่ำงไรก็ตำม ทริส

เรทติ้งคำดว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของ

บริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยหนุน

จำกอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของ

โรงงำนและควำมพยำยำมของบริษัทในกำรลด

ต้นทุนวัตถุดิบ

โครงสร้ำงหนี้ต�่ำกว่ำคำด

ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทใน

ปี 2563 ดีกว่ำที่ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ไว้ โดย

ปัจจุบันโครงสร้ำงหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ใน

ระดับที่สูง ทั้งนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนนที่ดีขึ้นเป็น

ผลมำจำกอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแกร่งใน

ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และควำมส�ำเร็จของ

บริษัทในกำรขำยเงินลงทุนใน บริษัท เซฟเอน

เนอจี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินงำนโรง

ไฟฟ้ำชีวมวล ในกำรนี้ บริษัทได้น�ำเงินที่ได้จำก

กำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ�ำนวน 233 ล้ำน

บำทไปใช้ส�ำหรับกำรเพิ่มทุนในโครงกำรมินบู 

ในระยะที่ 2-4

สถำนะทำงกำรเงินคำดว่ำจะดีขึ้น

ทรสิเรทติง้คำดว่ำสถำนะทำงกำรเงินของบรษัิท

จะฟื้นตัวขึ้นหลังจำกโครงกำรมินบูในระยะ

ที่เหลือเริ่มเปิดด�ำเนินกำร ท้ังน้ี โครงกำรใน

ระยะที่ 2-4 ต้องล่ำช้ำออกไปอันเนื่องมำจำก

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 และ

ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในประเทศพม่ำ

ภำยใต้ประมำณกำรกรณีพื้นฐำน ทริสเรทติ้ง

คำดว่ำโครงกำรมินบูระยะที่ 2 น่ำจะเริ่มด�ำเนิน

กำรได้ภำยในปี 2565 และระยะท่ีเหลือจะเร่ิม

ผลิตไฟฟ้ำได้ภำยในปี 2566 โดยล่ำช้ำจำกแผน

ก่อนหน้ำประมำณ 1 ปี ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคำด

ว่ำกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของโรงไฟฟ้ำมินบู 

เมื่อผลิตไฟฟ้ำได้ครบ 220 เมกะวัตต์ จะท�ำให้

บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคงที่ประมำณ 100-

120 ล้ำนบำทต่อปี โดยทริสเรทติ้งคำดว่ำก�ำไร

ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดั

จ�ำหน่ำยของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็นประมำณ 

300 ล้ำนบำทในปี 2566 จำก 200 

ล้ำนบำทในปี 2564 ใน

ขณะที่สัดส่วนหนี้

ทำงกำรเงนิสทุธต่ิอก�ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี 

ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำยมีแนวโน้มจะ

ลดลงเหลือ 5-7 เท่ำและเงินทุนจำกกำรด�ำเนิน

งำนต่อหนีท้ำงกำรเงนิสุทธจิะเพิม่ขึน้เป็น 5%-

10% ในช่วงประมำณกำรดังกล่ำว

สภำพคล่องยังคงตึงตัว

ทริสเรทติ้งประเมินว่ำสภำพคล่องของบริษัท

ยังคงตึงตัวอยู่ โดยแหล่งเงินทุนของบริษัท

อยู่ในระดับที่สูงกว่ำควำมต้องกำรใช้เงินในช่วง 

12 เดือนข้ำงหน้ำอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้ แหล่งเงิน

ทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ 

สิ้นเดือนมีนำคม 2564 จ�ำนวน 81 ล้ำนบำท

และประมำณกำรเงินทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่

จ�ำนวน 57 ล้ำนบำท ในขณะที่ควำมต้องกำร

ใช้เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนจ�ำนวน 61 

ล้ำนบำท เงินกู้ที่ต้องช�ำระภำยใน 12 เดือนข้ำง

หน้ำจ�ำนวน 52 ล้ำนบำท และเงินปันผลอีก

ประมำณ 12 ล้ำนบำท

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ 
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โครงสร้ำงเงินทุน

ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2564 บริษัทมีภำระหนี้จ�ำนวน 1.85 พันล้ำนบำท

ซึง่ประกอบด้วยหนีท้ีม่ลี�ำดบัในกำรได้รับช�ำระคนืก่อนประมำณ 1.47 พนั

ล้ำนบำท โดยหนี้ที่มีล�ำดับในกำรได้รับช�ำระคืนก่อนทั้งหมดเป็นหน้ีท่ีมี

หลักประกัน ดังนั้น อัตรำส่วนของหนี้ที่มีล�ำดับในกำรได้รับช�ำระคืนก่อน

ต่อภำระหนี้รวมจึงอยู่ที่ประมำณ 79.5% เนื่องจำกอัตรำส่วนของหนี้ท่ี

มีล�ำดับในกำรได้รับช�ำระคืนก่อนต่อภำระหนี้ทั้งหมดนั้นมีมำกกว่ำ 50% 

ทริสเรทติ้งจึงมองว่ำเจ้ำหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทจะเสียเปรียบ

อย่ำงมนียัส�ำคัญในเรือ่งของสทิธใินกำรเรยีกร้องสนิทรพัย์ของบรษิทั ดงั

นั้น อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ิไม่มีหลักประกันของบริษัทจะถูกปรับ

ลดลง 1 ขั้นจำกอันดับเครดิตองค์กร

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน

รำยได้จะอยู่ที่ประมำณ 1.6 พันล้ำนบำทในปี 2564 และจะเติบโตปีละ 

1%-2% ในระหว่ำงปี 2565-2566

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกโครงกำรมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้ำนบำทในปี 2566 

จำกประมำณ 30 ล้ำนบำทในปี 2564

อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยซึ่ง

รวมกระแสเงินสดจำกโครงกำรมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 19% ในปี 2566 จำก

ระดับ 13% ในปี 2564

เงินลงทุนประมำณ 60 ล้ำนบำทต่อปีในระหว่ำงปี 2564-2566

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล จะอยู่ที่ระดับ 30% ในระหว่ำงปี 2564-2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอนัดบัเครดติ Stable หรอื คงที ่สะท้อนควำมคำดหมำยของทรสิ

เรทติง้ว่ำธรุกจิเฟอร์นเิจอร์ของบรษิทัจะยงัคงด�ำเนนิไปอย่ำงรำบร่ืนและ

โครงสร้ำงหนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโครงกำรมินบูด�ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่

ปัจจัยที่อำจท�ำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มในกำรปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นนั้นมีจ�ำกัดในระยะเวลำอันใกล้

นี้เนื่องจำกโครงสร้ำงหน้ีของบริษัทที่ยังอยู่ในระดับสูง กำรปรับลด

อันดับเครดิตอำจเกิดขึ้นได้หำกสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทถดถอย

ลงไปมำกกว่ำเดิม ซ่ึงกรณีดังกล่ำวอำจเกิดจำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ี

อ่อนแอในธุรกจิเฟอร์นิเจอร์และ/หรอืกำรลงทนุท่ีใช้กำรก่อหน้ีเพ่ิม กำร

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงกำรมินบูที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบต่อ

กระแสเงินสดของโครงกำรก็อำจน�ำมำสู่กำรปรับลดอันดับเครดิตได้ด้วย

เช่นกัน

เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีกำรจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎำคม 2562

- อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญและกำรปรับปรุงตัวเลขทำงกำรเงิน, 5 

กันยำยน 2561

บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)

อันดับเครดิตองค์กร: BB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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PwC คำดกำรณ์รำยได้รวมของกลุ่มอตุสำหกรรมสือ่
และบนัเทิงของไทยจะอยูท่ี ่6.01 แสนล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2564 - 2568 CAGR) 
ที่ 4.45% ขณะที่กำรฟื้นตัวของธุรกิจภำพยนตร์-
เพลง วิทยุ และพอดคำสต์-สื่อโฆษณำนอกบ้ำน
จะช่วยหนุนรำยได้รวมของอุตสำหกรรมปีนี้ให้อยู่
เหนือ 5 แสนล้ำนบำทหลังพิษโควิด-19 ส่งผลกระ
ทบให้กำรเติบโตในปีก่อนลดลงถึง 6%

รำยงำน Global Entertainment & Media (E&M) 
Outlook 2021-2025 ของ PwC ที่ได้คำดกำรณ์รำย
ได้รวมของกลุม่อตุสำหกรรมสือ่และบนัเทิงของไทย
ในปี 2568 ว่ำจะอยู่ที่ 601,936 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นกำรเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (2564 - 2568 Compound 
Annual Growth Rate: CAGR) ที่ 4.45%

ในขณะเดียวกันรำยงำนคำดว่ำ รำยได้รวมของ
อตุสำหกรรมในปีนีจ้ะอยู่ที ่505,822 ล้ำนบำท หรอื
เติบโต 4% จำกปีก่อน ซึง่ถอืเป็นกำรฟ้ืนตวัหลงักำร
แพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลให้กำรเตบิโต
ในปี 2563 ปรับตัวลดลงถึง 6% อยู่ที่ 484,593 
ล้ำนบำท

“แนวโน้มอุตสำหกรรมสื่อและบันเทิงไทยในปีนี้ยัง
คงได้รบัผลกระทบอย่ำงต่อเนือ่งจำกกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีธุรกิจในหลำย
เซกเมนต์ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคไปสูแ่พลตฟอร์มทีเ่ป็นดจิทิลั
มำกขึ้น รวมถึงสัญญำณของกำรฟื้นตัวในบำงเซก
เมนต์ที่ offset กับกำรเติบโตที่ลดลงในปีก่อนหน้ำ 
ท�ำให้เรำคำดว่ำกำรเติบโตเฉล่ียจำกนี้ไปในอีก 5 
ข้ำงปีหน้ำจะอยู่ที่รำว 4-5% ต่อปี” นำงสำว ธิติ
นันท์ แว่นแก้ว หุ้นส่วนสำยงำนตรวจสอบบัญชี 
และหัวหน้ำสำยงำนสื่อและบันเทิง บริษัท PwC 
ประเทศไทย กล่ำว

ทั้งนี้ รำยงำนของ PwC ซึ่งท�ำกำรส�ำรวจข้อมูล
ด้ำนรำยได้และคำดกำรณ์ทิศทำงกำรเติบโตของ 14 
กลุ่มอุตสำหกรรมสื่อและบันเทิงใน 53 ประเทศและ
อำณำเขตทัว่โลกคำดว่ำ ประเภทของสือ่และบนัเทงิ
ของไทยทีจ่ะมอีตัรำกำรเตบิโตสงูสดุ 3 อันดบัแรกใน
ปีนี ้ได้แก่ ธรุกจิภำพยนตร์ (เตบิโต 47% จำกปีก่อน
มำที่ 7,823 ล้ำนบำท) ธุรกิจเพลง วิทยุ และพอด
คำสต์ (เติบโต 27% จำกปีก่อนมำที่ 11,856 ล้ำน
บำท) และธุรกิจสื่อโฆษณำนอกบ้ำน (เติบโต 24% 

จำกปีก่อนมำที่ 4,987 ล้ำนบำท) ในทำงตรงกัน
ข้ำม ธรุกจิโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและวดีิโอทีบ้่ำน และ
ธรุกจิหนงัสอืจะเป็นสองกลุม่สือ่และบนัเทงิของไทย
ที่มีอัตรำกำรเติบโตติดลบในปีนี้ท่ี -3% และ -2% 
ตำมล�ำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มของอุตสำหกรรมสื่อ
และบันเทิงไทยกับทั่วโลกพบว่ำ เป็นไปในทิศทำง
ใกล้เคียงกนั โดยมลูค่ำกำรใช้จ่ำยผ่ำนสือ่และบนัเทงิ
ทั่วโลกในปีนี้ คำดจะเติบโต 7% จำกปีก่อนมำที่ 
68,114,143 ล้ำนบำท (2.03 ล้ำนล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจำกควำมต้องกำรใช้
บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์และเม็ดเงินโฆษณำที่ฟื้น
ตวั ขณะทีอ่ตัรำกำรเตบิโตเฉล่ียต่อปีของรำยได้ของ
อุตสำหกรรมสื่อและบันเทิงของโลกในช่วง 5 ปีข้ำง
หน้ำ (2564 - 2568 CAGR) จะอยู่ที่ 4.61%

“ธุรกิจสตรีมมิ่ง” โอกำสส�ำหรับอุตสำหกรรมสื่อฯ 
ไทย

รำยงำนระบุว่ำ วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิด
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรมสื่อและ
บันเทิงในหลำกหลำยด้ำน เช่น พฤติกรรมของผู้
บริโภคทีห่นัมำเสพสือ่ประเภทสตรมีมิง่มำกขึน้แทน
กำรรับชมโทรทัศน์หรือเดินทำงไปโรงภำพยนตร์ 
หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มวัยุร่นที่สนใจคอนเทนต์และ
เกมบนมือถือมำกกว่ำสื่อดั้งเดิม เป็นต้น

นำงสำว ธิตินันท์ กล่ำวว่ำ แนวโน้มกำรเติบโตของ
ผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตของไทยที่ขยำยตัวข้ึนเร่ือย ๆ 
จะส่งผลให้ธรุกจิสตรีมมิง่เป็นตลำดทีน่่ำจับตำมอง
ในปีนี้

“ตรำบใดที่คนส่วนใหญ่หันมำใช้เวลำบนโลก
ออนไลน์มำกขึ้น ก็จะท�ำให้บริกำรสื่อประเภท over 
the top และวิดีโอสตรีมม่ิงยิ่งได้รับควำมนิยมไป
ด้วย ทั้งในส่วนของผู้ให้บริกำร OTT แบบบอกรับ
สมำชิกและแบบเก็บค่ำบริกำรเป็นรำยครั้ง ซึ่งเรำ
คำดว่ำ ในปีนี้จะเห็นกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งใน
เรื่องของรำคำและโปรโมชันเพื่อแย่งส่วนแบ่งกำร
ตลำด ส�ำหรบั ธรุกจิวิดโีอเกมและอีสปอร์ต 
กเ็ป็นอีกเซกเมนต์หนึง่ท่ีมกีำรเติบโต
ต่อเนื่องติดต่อกันมำหลำย
ปีตำมพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคชำว

ไทยที่นิยมเล่นเกมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ” 
นำงสำว ธิตินันท์ กล่ำว

ทั้งนี้ ข้อมูลจำกรำยงำน Digital 2021: Thailand 
โดย DataReportal ระบุว ่ำ จ�ำนวนผู ้ ใช ้งำน
อินเทอร์เน็ตของไทย ณ เดือนมกรำคม ปีนี้ อยู่ที่ 
48.59 ล้ำนคน คดิเป็นอตัรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต
ที ่69.5% ของประชำกรทัง้หมด นอกจำกนี ้คนไทย
ยังใช้สมำร์ทโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือ
ถือมำกถึง 90.66 ล้ำนครั้ง ท�ำให้ควำมต้องกำรสื่อ
บันเทิงในลักษณะนี้สูงขึ้น

“กระแสควำมนิยมใช้บริกำร OTT และวิดีโอสตรีม
มิง่ของผูบ้ริโภคจะช่วยสร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำย
ให้กับผู้ประกอบกำรในกำรก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อเจำะ
ตลำด และสร้ำงยอดขำยในภำวะทีผู่เ้ล่นหน้ำใหม่จะ
ยิง่เพิม่มำกขึน้ ดงันัน้กำรเลอืกแพลตฟอร์มท่ีใช่และ
คอนเทนต์ที่เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งควำม
เข้ำใจบริบทภำยนอกและปัจจัยของตลำด โดยน�ำ
มำปรับใช้ให้เข้ำกับบริกำรรูปแบบใหม่ได้อย่ำงทัน
ท่วงที จะช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้
กับผู้บริกำรรำยนั้น ๆ” นำงสำว ธิตินันท์ กล่ำว

PwC คาดรายได้อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทย

แตะ 6 แสนล้านบาทในปี 68 
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อินไซด์ Business
ทริพเพิล ไอ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ซีลิค “SELIC” มอบแอลกอฮอล์เจล
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ร่วมเป็นก�าลังใจผ่านวิกฤต โควิด-19

PTG มอบกาแฟพันธุ์ไทย 
ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.พระมงกุฎเกล้า

IHL บริจาคอุปกรณ์การแพทย์
ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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