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นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ( WICE ) เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าภาพรวมรายได้ปี2563 จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อน ที่มีรายได้ 2,230.88 ล้านบาท โดยส่วนส�าคัญของรายได้นี้มาจากการด�าเนินงานของ
บริษัทร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้บริการงานขนส่งข้ามชายแดน (Cross border) ที่คาดว่าจะมีรายได้ดีต่อเนื่องมาจากไตรมาส
ที่1/2563 โดยประเทศจีนสามารถเปิดประเทศและควบคุมสถานการณ์ของไวรัสโควิด-ได้เร็วกว่าประเทศอื่น จึงท�ากลับมารับรู้รายได้จากการบริหารจัดการสินค้า
เที่ยวขากลับได้มากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณการส่งออกสินค้าทางอากาศไปยังประเทศจีนได้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทได้ให้บริการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด และตู้
คุมอุณหภูมิในสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอากาศ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 26%

ขณะที่ บริษัทฯ มองว่าหลังจากที่สถานการ์ณโควิด-19 กลับมาเป็นปกติแล้วนั้น จะมองเห็นลูกค้าย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศไทยจ�านวนมาก เพื่อกระจายความ
เสี่ยงหากเกิดการล็อคดาวน์ในประเทศจีนอีก ซึ่งมองว่าเป็นผลดีกับบริษัทที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจีนได้สะดวกมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีส�านักงานหลัก
อยู่ที่นครเซียงไฮ้ กวางเจา และเซินเจิ้น 

ด้านการด�าเนินงานขนส่งภายในประเทศไทย ด้วยการบริหารงานของ WICE Logistics Public Company Limited ( WICE TH ) ซึ่งมี WICE Supply Chain 
Solutions บริษัทย่อย ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่  (Equipment)  มีแนวโน้มที่ดีจาก
การขยายตัวของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทรับงานบริหารจัดการคลังสินค้ากับ EGAT ในเขตพื้นที่
แหลมฉบัง สัญญา 2 ปี มูลค่ารวมประมาณ 20  ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบโมเดลต้นแบบ บนพื้นที่เริ่มต้น 2,000 ตร.ม. 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการโปรโมทงานบริการของโครงข่ายพันธมิตรโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการทางอากาศ (Air Freight) งานขนส่งทางทะเล (Sea 
Freight) งานขนส่งสินค้าข้ามชายแดน  (Cross border) และงาน Logistics เพื่อสร้างการเติบโตด้านฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดที่เพียงพอและเป็นพันธมิตรที่ดีกับธนาคาร ซึ่งมีความพร้อมหากจะใช้ทุนในการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่าง
การมองหาและศึกษาการลงทุนที่ดีเพื่อที่จะสามารถสร้างผลก�าไรในระยะยาวให้กับบริษัทได้

WICE ม่ันใจรายได้ปี 63 โตต่อเน่ืองจากปีก่อน    

รับงาน Cross border -Air Freight เพ่ิม  

หลังจีนเปิดประเทศ
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บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) หรอื "FPT" ผูน้�าการให้บรกิาร
แพลตฟอร์มด้านอสงัหารมิทรพัย์ครบวงจรของประเทศไทย บรรลขุ้อตกลงกบับริษทั เซน็ทรัล 
วัตสัน จ�ากัด ("เซ็นทรัล วัตสัน") ผู้น�าร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทันสมัยแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

เพือ่รองรับการขยายสาขาอย่างรวดเรว็และการขยายธรุกจิอคีอมเมิร์ซของ เซน็ทรัล วตัสัน ใน
ประเทศไทย บริษัท FPT จะด�าเนนิการพฒันาศนูย์กระจายสนิค้าทนัสมยัทีส่ามารถตอบโจทย์
ความต้องการ และการใช้งานของธุรกิจโมเดิร์นเทรด โดยคลังสินค้านี้ตั้งอยู่ที่โครงการ เฟร
เซอร์สพร็อพเพอร์ตี้โลจิสติกส์พาร์ค ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ใกล้
กบัอ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น นบัเป็นศนูย์กระจายสนิค้าระดบัภมูภิาค ทีเ่พิม่เตมิจากศนูย์
กระจายสินค้าที่พัฒนาโดยบริษัท FPT แห่งแรกของเซ็นทรัล วัตสัน ที่ตั้งอยู่ในย่านบางพลี 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เซ็นทรัล วัตสัน สามารถบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการจดัส่งสนิค้าออนไลน์
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ FPT จะมีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า
ที่ให้บริการแก่ เซ็นทรัล วัตสัน รวมทั้งสองโครงการกว่า 21,000 ตารางเมตร

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อ�านวยการใหญ่ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย  เปิดเผยว่า "FPT ยดึความต้องการของลกูค้าเป็นศนูย์กลาง บริษทัฯ 
จึงให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพเหนือระดับ พร้อมทั้งประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการ
บริการและโซลูชั่นที่ครอบคลุม ปัจจุบัน FPT เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้อยราย
ที่สามารถพัฒนาและส่งมอบคลังสินค้าทันสมัยที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าได้ในพื้นที่ต่างๆทั่ว
ประเทศ รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย"

ด้วยขนาดพื้นที่อาคารรวมกว่า 9,000 ตารางเมตร อาคารศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค
แห่งนี้จะสามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันและการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี โดยคลังสินค้านี้จะถูกพัฒนาด้วยคุณภาพ การออกแบบ และมาตรฐานสิ่ง
อ�านวยความสะดวกระดับสากล จึงสามารถรองรับการจัดเก็บและการกระจายสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยภายในอาคารจะติดตั้งช่องขนถ่ายสินค้า (Loading Bays) และสะพาน
ปรับระดับเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า (Dock Levellers) ที่ได้มาตรฐาน นอกจาก
นี้ พื้นของอาคารสามารถรองรับน�้าหนักได้สูงสุด 3 ตันต่อตารางเมตร คาดว่าศูนย์กระจาย
สินค้าแห่งนี้จะพัฒนาแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2564

"เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
ในภูมิภาคแห่งแรกของเซ็นทรัล วัตสัน ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสมอย่างยิง่ส�าหรบัการขนส่งและกระจายสนิค้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ปัจจบุนั 
บรษิทัฯ มทีีด่นิพร้อมพฒันาในจงัหวดัขอนแก่นกว่า 200 ไร่ ส�าหรบัลกูค้าท่ีก�าลงัมองหาคลงั
สนิค้าทนัสมยัคณุภาพสงู เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิในภาคอสีาน ด้วยการให้ความส�าคัญต่อ
การท�างานร่วมกบัลกูค้าและสายสมัพนัธ์ระยะยาว FPT จงึมุง่เน้นการให้บรกิารและสนบัสนุน
ธุรกิจของลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยจะส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและตรงตาม
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนรักษาการเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าให้
ความไว้วางใจเสมอ" นายโสภณ กล่าวสรุป

กลุ่ม KTIS ม่ันใจสายธุรกิจเอทานอลคร่ึงปีหลังสดใส ด้วยปัจจัยหนุนจากการคลายล็อค
ดาวน์ อีกทั้งราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น  ย�้าจุดแข็งเอทานอลของบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล 
(KTBE) มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยกสิ่งเจือปนด้วยหอกลั่นถึง 7 หอ สามารถน�าไป
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านพลังงานและการสาธารณสุข  
 
นายประพันธ ์ศริวิริยิะกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั เกษตร
ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ
กลุ่ม KTIS ผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า 
ภายหลังจากท่ีรัฐบาลได้คลายล็อคกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ก็ท�าให้ความต้องการใช้เอ
ทานอลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 นี้ สายธุรกิจเอทา
นอลของกลุ่มเคทิส ภายใต้การด�าเนินงานของ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จ�ากัด (KTBE) 
จะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง 

ท้ังน้ี โรงงาน KTBE ได้ออกแบบหอกลั่นพิเศษ ซึ่งมีเพียงไม่กี่โรงงานในประเทศไทย ท�าให้
แอลกอฮอล์ที่ผ่านกระบวนการแยกสิ่งเจือปนด้วย 7 หอกลั่น มีความบริสุทธิ์สูง สามารถน�า
ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งในธุรกิจพลังงาน และการสาธารณสุข

“กลุ่ม KTIS เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์กลุ่มแรกท่ีค�านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง
ขณะนัน้ประสบปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์ รวมถงึแอลกอฮอล์ทีว่างจ�าหน่ายในท้องตลาด
มีราคาสูง เราจึงได้ประกาศขายแอลกอฮอล์ 95% ในราคาหน้าโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบ
การสามารถน�าไปผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลล้างมือด้วยต้นทุนท่ีต�่า จากน้ันก็ได้ผลิต
แอลกอฮอล์ 70% ขายผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
แอลกอฮอล์ราคาถูกอย่างทั่วถึง” นายประพันธ์กล่าว

ทัง้นี ้ถงึแม้ว่าในปัจจบัุน ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลีค่ลายลง แต่ความต้องการ
ใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดกย็งัคงมอียูส่งู เพ่ือรองรบักบัการเปิดพ้ืนท่ีต่างๆ และพฤติกรรม
ของประชาชนที่เปลี่ยนไป โดยใส่ใจดูแลความสะอาดมือ และพื้นผิวต่างๆ มากขึ้นกว่าในอดีต
มาก จนกลายเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า New Normal ไปแล้ว 

นายประพันธ์กล่าวด้วยว่า ในส่วนของเอทานอลทีจ่�าหน่ายให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นบรษิทัปิโตรเลยีม
รายใหญ่ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัยานพาหนะ ซึง่กลุม่เคทสิมจีดุแขง็อยูท่ีก่าร
ส่งมอบสนิค้าได้ครบถ้วนตามเวลาทีก่�าหนด ไม่เคยขาดตกบกพร่อง กม็คี�าสัง่ซือ้เข้ามาในระดบั
ที่ปกติแล้ว หลังจากการปลดล็อคของภาครัฐ 

“กลุม่เคทิสเราบริหารวัตถดิุบอย่างมีประสทิธภิาพ โดยใช้โมลาสส่วนใหญ่จากโรงงานน�า้ตาล
เกษตรไทยที่มีก�าลังการผลิตต่อวันสูงที่สุดในโลก จึงมีโมลาสเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน
ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี และข้อดีของแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากโมลาสยังมีข้อดีอีกประการ
หนึ่งคือ มีกลิ่นหอม จึงเหมาะที่จะน�าไปท�าผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดมือด้วย” ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS กล่าว 
 
อนึ่ง ในรอบ 6 เดือนแรกของรอบบัญชีปี 2563 (กันยายน 2562-มีนาคม 2563) สายธุรกิจ
เอทานอลมีรายได้ประมาณ 728 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9.6% ของรายได้ทั้งหมด
ของกลุ่ม KTIS ในงวดดังกล่าว

กลุ่ม KTIS มั่นใจครึ่งปีหลัง

สายธุรกิจเอทานอลโตต่อเนื่อง

FPT จับมือ เซ็นทรัล วัตสัน 

เซ็นสัญญาเช่าระยะยาว ผุดศูนย์ โลจิสติกส์ทันสมัยแห่งใหม่

ในจังหวัดขอนแก่น ใจกลางภาคอีสาน
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นายแมทธิว กิจโอธาน ประธาน
กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) WAVE เปิดเผยว่า มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม

นท์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่3/2563เมือ่

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะ

เบยีนจ�านวน 42,118,409 บาท จากทนุจดทะเบยีน

เดิมจ�านวน510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จ�านวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่

ไม่ได้ออกจ�าหน่าย และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 467,951,591 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,520,842,672 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน

ไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เป็นจ�านวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม

ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้น

จากการค�านวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 

บาทต่อหุ้น และเพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิม่ทุนเป็นจ�านวนไม่เกนิ350,963,694 หุน้ มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูใ้ช้สิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

เพิม่ทนุของบรษิทัฯ ตามใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (WAVE-W2) 

(“ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิ

คอื 1 ใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ มสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบรษิทัฯ ได้ 1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 

บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้นโดยใบส�าคัญ

แสดงสทิธฯิ จะออกและจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิขอ

งบริษัทฯ ทีไ่ด้จองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

(RightsOffering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้น

สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณี

ที่มีเศษหุ้นจากการค�านวณให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอ

ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะมีการน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ�าปี2563 (คร้ังท่ี 27/2563) ในวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2563เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนใหม่เป็นจ�านวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่า

ทีต่ราไว้หุน้ละ 1บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้น

เดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษ

หุ้นจากการค�านวณให้ปัดท้ิง) ในราคาเสนอขาย 

0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน

สัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย0.70 

บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะด�าเนินการ

จัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง

กล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจาก

เป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 

ในรอบแรกมีจ�านวนมากกว่า หรือเท่ากับจ�านวน

หุน้สามญัเพิม่ทนุทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซ้ือเกินกว่าสทิธิ 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหุน้

เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช�าระค่าหุ้นครบถ้วน

แล้วทุกรายตามจ�านวนที่แสดงความจ�านงจองซื้อ

เกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 

ในรอบแรกมจี�านวนน้อยกว่าจ�านวนหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

บอร์ด WAVE มีมติเพ่ิมทุน 701.92 ล้านหุ้น 

จัดสรรให้ RO 1:1.5 ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น 

พร้อมแจกวอแรนต์ น�าเงินขยายธุรกิจ - ช�าระหน้ีเงินกู้
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(ข.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืดงักล่าวตาม

สดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละราย โดยน�าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้

ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ�า

นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจ�านวน

หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกินกว่าสทิธแิต่ละรายมีสทิธิ

ทีจ่ะได้รบัการจดัสรร (ในกรณทีีม่เีศษหุน้จากการค�า

นวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ

ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและช�าระค่าหุ้นครบ

ถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือภาย

หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว 

บริษัทฯจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า

สิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตาม

จ�านวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.

1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร

ทัง้น้ี จ�านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทีจ่ะได้รบัการจดัสรร

จะไม่เกินจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายได้จองซื้อและช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท�าให้ผู้

ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้น

ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องท�าค�าเสนอ

ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ(Tender Offer) 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอง�ากิจการหรือ

ลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนข้อจ�ากดัการถอืหุน้ของคน

ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 

(ครั้งที่ 27/2563) ก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จะด�าเนิน

การแจ้งก�าหนดวันจองซื้อและรับช�าระเงินค่าจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งให้ทราบในภายหลัง

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน 

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์

เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัย

ลบในหลายส่วน อาทิสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด 

และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น 

ท�าให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อ

รายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี

ความจ�าเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ

การออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเพื่อน�าเงิน

ที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ 

รวมทั้งการช�าระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า 

เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออก

ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพ

คล่องของกระแสเงินสดในการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการช�าระหนี้ท่ีถึง

ก�าหนดช�าระของบริษัทฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering)ในครั้งนี้ และช�าระคืนหนี้บางส่วนให้แก่

สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากเดมิเท่ากับ 2.73 เท่า 

เป็น 1.36 เท่า (ค�านวณโดยอ้างอิงจากงบแสดง

ฐานะการเงนิของบริษทัฯ ณ วนัที ่31มนีาคม 2563)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุน

และการจดัสรรหุน้เพิม่ทนุในครัง้นีจ้ะช่วยให้บรษิทัฯ 

สามารถลดภาระหนีส้นิจากการกูย้มืสถาบทัางการ

เงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ลงได้ ท�าให้บรษิทัฯ มฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง และ

มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้

สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 

คาดว่าจ�านวนเงินท่ีจะได้รับจากการเพิม่ทุนเมือ่รวม

กบัวงเงนิกูย้มืและเงนิทุนหมุนเวียนของบรษิทัฯ ณ

ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ได้

บอร์ด WAVE มีมติเพ่ิมทุน 701.92 ล้านหุ้น 

จัดสรรให้ RO 1:1.5 ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น 

พร้อมแจกวอแรนต์ น�าเงินขยายธุรกิจ - ช�าระหน้ีเงินกู้
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บอร์ด INET ลงมติตั้งกองทรัสต์ IDCREIT พร้อมขาย
ทรัพย์สินให้ มูลค่าไม่เกิน4.8พันลบ. -คาดธุรกรรมซื้อหน่วย
ทรสัต์ จะเกิดขึน้ Q1/64 แจงน�าเงินขายทรพัย์สนิให้กองทรสัต์ 
IDCREIT ไปลงทุน โครงการ INET-IDC3 -ช�าระหนี้สิน-ซื้อ
หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 50%

นางมรกต กลุธรรมโยธนิ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) INET เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที ่6/2563 เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2563 อนมุตักิารด�าเนนิ
การจดัตัง้ทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อนิเทอร์เนต็
ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDCREIT) ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดเตรียม
เอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์ จากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�า
นักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทรัสต์”) 
รวมทัง้อนมัุติให้คณะกรรมการบรษัิท หรอืบคุคลทีไ่ด้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการด�าเนนิการใดๆ 
ที่จ�าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง

ทั้งน้ียังอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมกับกองทรัสต์ 
(“ธุรกรรมกองทรัสต์”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมขายอาคาร (พร้อม
ส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data 
Centerแห่งที ่3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึง่ประกอบ
ด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรอง
ลูกค้า รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า อาคารที่จอด
รถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน�้า อาคารปั้มน�้าและถังเก็บ
น�้า และอุปกรณ์และงานระบบที่เก่ียวข้อง รวมถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และ
สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ให้แก่กองทรัสต์ โดยมีมูลค่า
รวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 4,800 ล้านบาท

ข. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
(DataCenter) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส1 
แก่กองทรัสต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจาก บริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด ("SCG") มีพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ 

2 งาน 20 ตารางวา โดยมกี�าหนดระยะเวลาการให้ใช้ประโยชน์ 
25 ปี และมค่ีาใช้ประโยชน์ตลอดอายสัุญญาจ�านวนไม่เกนิ 40 
ล้านบาท

ค. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมให้เช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
9977 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) แก่กอง
ทรสัต์ มพีืน้ทีเ่ช่าประมาณ 1 ไร่ 1 งาน โดยมีก�าหนดระยะเวลา
การเช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
รวมทั้งสิ้นจ�านวนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ง. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมตกลงด�าเนินการตาม
สัญญาตกลงด�าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สัญญา
และกองทรัสต์ในฐานะผู้รับสัญญา เพ่ือเป็นการรับรองและ
ตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทรัสต์

ธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ให้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรม
ให้เช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลงด�าเนินการ จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และ
สัญญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องส�าเร็จ ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อน
ผันตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมขาย
ทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน 
และธุรกรรมตกลงด�าเนินการ จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2564

"ธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่งจะประกาศ ให้ทราบต่อไปโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายหลังจากท่ีค�าขอจัดตั้งกองทรัสต์
ได้รับอนุมัติจากส�านักงาน ก.ล.ต. แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้งระยะเวลาจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้ทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์จะเกิดขึ้น
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564"นางมรกตกล่าว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับเงิน
จากการขายทรพัย์สนิทัง้หมดจากการจดัตัง้กองทรสัต์ ซึง่จะ
ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ ส�าหรับการลงทุนในโครงการ 
อื่นๆ ของบริษัทฯ และมีสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจมาก
ขึ้น รวมถึงใช้เป็นทุนใน การขยายธุรกิจด้านอื่นๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตและจะสามารถน�าเงินทุน

ท่ีได้ไปใช้จ่ายช�าระคืน เงินกู้หรือหรือหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินการกับ
กองทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะน�าสินทรัพย์ที่เช่ากลับจากกอง
ทรัสต์ในการให้บริการ Data Cener กับผู้รับบริการทั่วไปทั้ง
ที่มีอยู่ ณ วัน เข้าลงทุน และผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้บริการ
ในอนาคต นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์
เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
เข้าเป็น ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หลกัของกองทรสัต์ ส่งผลให้บรษิทัฯ 
และ/หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ยงัคงได้รบัผลประโยชน์ตาม 
สัดส่วนการเข้าลงทุนในกองทรัสต์ โดยจะได้รับรายได้ในรูป
แบบของเงินปันผล และ/หรือเงินลดทุนจากกองทรัสต์ รวม
ไปถึงโอกาสที่จะได้รับก�าไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตหากราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจ�า
หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์)

บรษิทัฯ ได้วางแผนทีจ่ะน�าเงนิทีไ่ด้จากรายการจ�าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยการท�าธุรกรรมขาย ทรัพย์สิน 
มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) น�าเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการ 
INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีดินเดียวกับโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 หรือพัฒนาบริการใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในยุค
ปัจจุบัน

(2) ช�าระหนีส้นิ ซึง่รวมถงึเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ กูย้มืมาจากสถาบนั
การเงิน

(3) ลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นจ�านวนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ�านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรัสต์ ที่
ออกและเสนอขายในครั้งแรก

บอร์ด INET ลงมติต้ังกองทรัสต์ 

พร้อมขายทรัพย์สินให้ มูลค่าไม่เกิน 4.8 พันลบ. 

-คาดธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ จะเกิดข้ึน Q1/64
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 ความยั่งยืนทางการคลังหลังโควิด-19

ไม่นานมานี้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยในฟอรั่มนโยบาย
สาธารณะเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของไทย
หลังโควิด-19 จัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้ง
ภากรณ์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลยขอเก็บประเด็นมาฝากผู้อ่านที่
ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศ
ตอนนีอ้ยู่ค่ะ โดยเฉพาะประเดน็ทีว่่า การรบัมอืกบัโค
วดิ-19 ในยกแรกสร้างภาระการคลังมากแค่ไหน และ
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการคลังจะกลับมายั่งยืนได้อีก

ในงานนี้ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ ดร.ภาวิน ศิริ
ประภานุกูล เล่างานวิจัยเกี่ยวกับภาพการคลังของ
ไทยปีน้ีและมองไปข้างหน้าให้ฟังว่า หากเงื่อนไข
เศรษฐกิจและเงนิเฟ้อแย่ลงมากเพราะผลกระทบจาก
โควิด-19 และฟื้นตัวกลับมาได้ช้า รวมถึงมาตรการ
ลดภาษต่ีางๆ อาจท�าให้การจดัเก็บรายได้ของรัฐบาล
ปีนี้และปีหน้าหายไปจากที่เคยคิดไว้ปีละประมาณ 
2 – 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งถ้ารัฐบาลยังคงวงเงินงบ
ประมาณรายจ่ายตามแผนการคลังระยะปานกลาง
ที่วางไว้ก่อนเกิดโควิด-19 ประมาณ 3.3 - 3.4 ล้าน
ล้านบาทในปีนี้และปีหน้า ก็อาจเห็นการขาดดุลการ
คลังสูงเกิน 4% ต่อ GDP หรือปีละ 6 - 7 แสนล้าน
บาท (สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ที่ขาดดุล 2 - 3% 
ต่อ GDP หรือราว 4 แสนล้านบาท) และขนาดการ
ขาดดุลอาจลดลงได้ช้าในระยะต่อไป

เนื่องจากภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบท�าให้ 
GDP ต�่าลงไปมาก ประกอบกับหนี้สาธารณะที่จะ
สูงขึ้นเพราะรายได้ที่ไม่พอวงเงินงบประมาณราย
จ่าย จนท�าให้รัฐบาลต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณเยอะขึ้น รวมกับการกู้นอกงบประมาณ
ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทเพื่อเยียวยา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ และส่วนท่ีอาจต้องกู้
เพื่อมาชดเชยภาระการคลังอื่นๆ นอกงบประมาณ 
ท�าให้นักวิจัยทั้งสองท่านประเมินว่า ประมาณการ
หนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยน่าจะสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากสิ้นปี 2562 ที่ประมาณ 41% ของ GDP 
ไปใกล้เพดานหนีต้ามกรอบความยัง่ยนืทางการคลงั
ที่ 60% ในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เองได้เคยกล่าวไว้ 
นอกจากนี ้หนีท้ีเ่หน็อาจมแีนวโน้มทีจ่ะไปต่อ ถ้ายงัมี
การกู้ใหม่สูง แต่เศรษฐกิจกลับยังไม่ฟื้นไประดับเดิม 

ด้านกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ประเมนิ
ไว้รายงาน Fiscal Monitor เดือน เม.ย. 63 
ว่า หนี้สาธารณะต่อ GDP ในโลกจะ
สูงข้ึนมากเช่นกัน ส�าหรับกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้ว คาดว่าหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น 
จากเฉลี่ย 105% เป็น 122% ต่อ GDP ส�าหรับกลุ่ม
ประเทศตลาดเกดิใหม่ คาดว่าหนีส้าธารณะจะเพิม่ขึน้
จากเฉลี่ย 53% เป็น 62% ต่อ GDP หากมองยาว
ขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า บทวิเคราะห์ของ Capital 
Economics ประเมินไว้ว่า หนี้สาธารณะของทั้ง 2 
กลุ่มประเทศจะสูงขึ้นจากตอนนี้อีกราว 15 - 30% 
และ 5 - 15% ต่อ GDP ตามล�าดับ จึงพอเห็นได้
ว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่พุ่งสูงขึ้นเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก จึงดูไม่น่าแปลกใจนัก 
เพราะรฐับาลทัว่โลกสร้างหนีเ้พิม่ข้ึนแบบมทีีม่าทีไ่ป
เพ่ือรับมือโควิด-19 ขณะที่ระดับ GDP ที่ใช้เป็นตัว
หารของสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เองก็ลดลงมาก แต่สิ่ง
ทีน่่าสนใจกว่ากค็อื รฐับาลประเทศต่าง ๆ  จะสามารถ
บริหารจดัการให้หนีส้าธารณะทีสู่งขึน้มากให้กลบัมา
ยั่งยืนอีกครั้งได้อย่างไร 

เมื่อมองย้อนไปในช่วงหลังวิกฤตการเงิน 2540 หนี้
สาธารณะของไทยกเ็คยขยบัไปใกล้เพดานหนีท้ี ่60% 
ต่อ GDP จากที่เคยต�่ากว่า 20% แต่หลังจากนั้น
ไม่นาน รัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กลับ
มายั่งยืนได้ ซึ่งอาศัย 3 แรงช่วยกัน คือ (1) GDP 
เติบโตได้เร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยจ่ายของยอดคงค้าง
หนี้ (2) ลดขนาดการขาดดุลงบประมาณได้ต่อเนื่อง 
และ (3) ลดภาระผูกพันทางการคลังและเงินกู้นอก
งบประมาณที่ไม่จ�าเป็นลง 

หากหนี้สาธารณะสูงเกินเพดานหนี้ตามกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลังปัจจุบันไปบ้าง ก็อาจพอจะขยับ
เพดานขึ้นได้บ้างในระยะสั้น เพราะจริงๆ ก็เป็นกรอบ
ที่ก�าหนดขึ้นมาเองเพื่อให้ประเทศมีวินัยการคลัง 

ตราบใดที่รัฐบาลสามารถสื่อสารถึงความจ�าเป็น
และสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลได้ว่า 
รฐับาลไม่ได้ก่อหนีเ้กนิตัว และสามารถบรหิารจดัการ
หนี้ให้กลับมายั่งยืนได้อีกครั้ง โดย (1) ใช้จ่ายเงินกู้
อย่างคุม้ค่าเพือ่เร่งฟ้ืนเศรษฐกจิ และใช้ประโยชน์จาก
ภาวะดอกเบีย้ต�า่ในช่วงนีเ้พือ่ลดต้นทนุเงนิกู้ระยะยาว 
(2) มีแผนปฏริปูรายได้และรายจ่ายในอนาคตเพือ่ลด
ขนาดการขาดดลุและเพือ่ให้มเีงนิมาช�าระคนืหนี ้และ 
(3) ไม่สร้างภาระผกูพนัทางการคลงัทีไ่ม่โปร่งใสและ
ไม่จ�าเป็น ซึ่งจะช่วยให้พลวัตหนี้สาธารณะยั่งยืนได้
ด้วย 3 แรงข้างต้นดังที่ได้กล่าวไว้

การรับมือกับศึกโควิด-19 บนสังเวียนระดับโลกใน
เวลานี้ ช่วงพักยกอาจต้องกลับมาส�ารวจบาดแผล
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัทีเ่กดิขึน้ เพือ่เตรยีม
พร้อมหากระฆังยกสองเกิดดังขึ้นมาอีก ผู้เขียนหวัง
ว่าข้าศึกจะไม่ลุกขึ้นมาสู้กับเราแบบไม่ทันตั้งตัวจน
เผลอโดนหมัดน็อคไป ทั้งที่มีแววว่าประเทศไทยเรา
น่าจะชนะบนสังเวียนนี้ได้ตั้งแต่ยกแรกแล้วนะคะ

By:ดร.ฐิติมา ชูเชิด ฝ่ายนโยบายการ
เงิน  

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ�าเป็น
ต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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SPI ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 5 พันลบ.  

สถาบันแห่จองล้นกว่า 5 เท่า บางรุ่นยอดจองล้น 11 เท่า

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) ประสบ

ความส�าเร็จในการออกหุ้นกู้ คร้ังที่ 1/2563 

จ�านวนทั้งสิ้น 4 ชุด โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 

5,000 ล้านบาท ตอกย�้าเครดิตทางการเงินที่

แข็งแกร่งของเครือสหพัฒน์ สร้างความมั่นใจ

ให้กบัตลาดการเงนิการระดมทุน และสร้างความ

เชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยแม้ในช่วงวิกฤต 

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ” หรือ “SPI”) เผยความส�าเร็จใน

การเสนอขายและออกหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้าน

บาท โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ได้จัดอันดับ

เครดิตองค์กรและเรทติ้งหุ้นกู้ของบริษัทฯ อยู่ที่

ระดับ “AA” แนวโน้ม “Stable” บรษิทัฯ ได้เสนอ

ขายหุ้นกู้ครั้งนี้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน

รายใหญ่ ซึ่งได้ท�าการจัดออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 25 

มถินุายน 2563 ท่ีผ่านมา โดยมีธนาคารกรงุเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

หุ้นกู้ในครั้งนี้

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า บริษัทฯ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและ

ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

และสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ  ท่ามกลาง

สภาพตลาดเงินที่มีความผันผวนมากกว่าปกติ 

ในตอนแรกทางบริษัทฯ เองก็ไม่มั่นใจว่าหุ้นกู้

จะขายหมดครบทุกรุ่นหรือไม่ เน่ืองจากสภาพ

ตลาดไม่เอื้ออ�านวย การให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

ก็ท�าในรูปแบบ e-Roadshow ผ่านทาง VDO 

Conference อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้น

กู้ครั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากนักลงทุน

เป็นอย่างดี โดยมีนักลงทุน

แสดงความจ�านงในการลงทุนกว่า 5 เท่าของ

มูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย หรือเกือบสาม

หมืน่ล้านบาท และ ในบางรุน่ มมีลูค่าถงึ 11 เท่า 

สะท้อนให้เหน็ถงึความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุทีมี่ต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ สามารถระดม

ทุนได้ตามแผนการบริหารโครงสร้างทางการ

เงินด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม และเป็นการเพิม่ทาง

เลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะน�าเงินที่ได้จากการออก

หุน้กูใ้นครัง้นีไ้ปใช้เพือ่เป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เพือ่

รองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อช�าระคืน

เงนิกูยื้มจากสถาบันการเงนิตามความเหมาะสม

ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้ให้

ความเห็นว่า หุ้นกู้ท่ีได้รับเรทติ้งระดับ “AA” 

ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 มีไม่มาก เราจึง

สบายใจท่ีจะลงทนุกบัหุน้กู ้SPI ทีม่ผีลประกอบ

การดมีาโดยตลอด ประกอบกบัความเชือ่ม่ันท่ีมี

ต่อทมีงานผูบ้รหิารรุน่ใหม่ ท่ีให้ข้อมลูอย่างครบ

ถ้วนและพสิจูน์ความส�าเรจ็มามากมายอย่างต่อ

เนื่อง ตั้งแต่มีการท�าดีลซื้อและควบรวมกิจการ

ในช่วงระยะ 3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยผู้บริหารเน้น

ย�้าเสมอว่าจะไม่สร้างหนี้เกินตัว การลงทุนนี้จึง

เปรยีบเสมอืนกบั Safe haven ทีม่คีวามเสีย่งต�า่ 

หรือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณค่า เช่น 

ทองค�า หากแตกต่างกันก็ตรงที่ผล

ตอบแทนแน่นอนสม�่าเสมอ

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ ขอเป็นก�าลังใจให้บริษัท

ที่มีผลประกอบการที่ดีและบริหารงานอย่าง

ซ่ือสัตย์สุจรติ หนัมาออกหุน้กูใ้นช่วงนี ้เพือ่ช่วย

กันน�าสภาพคล่องไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

ประเทศให้เกิดการหมุนเวียนและพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ด้วยความ

แข็งแกร่งของเครือสหพัฒน์ นโยบายทางการ

เงินที่ระมัดระวัง และแผนการด�าเนินธุรกิจท่ีมี

ความรอบคอบ คล่องตัว ยึดมั่นในการก�ากับ

ดแูลกจิการท่ีดี จะเสรมิสร้างศกัยภาพให้บรษิทัฯ 

เติบโตเคียงคู่สังคมไทยต่อไป 
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MJD ขายหุ้นกู้หมดเกลี้ยงในวันเดียว 
สวนทิศทางตลาด เตรียมน�าเงินลงทุนขยายธุรกิจ

"เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์" แกร่งสวนทิศทาง

ตลาด ขายหุน้กู ้400 ล้านเกลีย้งในวนัเสนอขาย

วันแรก ชี้นักลงทุนมั่นใจผลการด�าเนินงานและ

ปลื้มดอกเบี้ย 6.8% จูงใจ เผยแบ็คล็อกแกร่ง 

10,000 ล้าน ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ 
กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ (MJD) เปิดเผยว่า "บริษัทได้เปิด

เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าการเสนอขายรวม 400 

ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.63 โดยหลังจาก

เปิดขายในวันแรก ปรากฏว่าได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดี จนท�าให้หุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท

สามารถขายได้หมด"

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% โดยมีการช�าระ

ดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมี

ผู้ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย คือบริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด และบริษัทหลัก

ทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด

"การเสนอขายหุ้นกู้ของทางบริษัทในครั้งนี้ยัง

คงได้รับการตอบรับที่ดีเย่ียมจากผู้ลงทุน และ

ถือเป็นการตอบรับที่น่าพึงพอใจ เม่ือเทียบ

กับสถานการณ์การเสนอขายหุ้นกู้ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ช่วงที่ผ่านมา เรื่องดังกล่าว

แสดงให้เหน็ว่าผู้ลงทนุยงัคงมัน่ใจในทศิทางและ

ผลการด�าเนินงานของ MJD ที่ยังคงสามารถ

เติบโตได้ แม้จะต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดหลาย

อย่าง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจน

พึงพอใจในผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย 

ซึ่งเป็นอัตราที่จูงใจเมื่อเทียบกับการ

ลงทนุในช่องทางอืน่ ๆ " นางสาว

เพชรลดา กล่าว

นางสาวเพชรลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า "ส�าหรับ

แผนการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะน�าเงิน 270 

ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยาย

ธุรกิจตลอดปี 2563 ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ทั้งราย

ได้และก�าไรของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้ ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 130 ล้าน

บาท ไปใช้ส�าหรับช�าระคืนตั๋วแลกเงินท่ีจะครบ

ก�าหนดช�าระในเดือน ส.ค.นี้"

ขณะทีผ่ลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 

ของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 มากนัก โดยบริษัทยังสามารถโอน

กรรมสิทธิ์โครงการที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่อย่าง

โครงการเมทริส พระราม 9-รามค�าแหง ได้ตาม

แผนงาน ส่งผลให้ไตรมาส 1/2563 บริษัทมีราย

ได้ถึง 1,993.07 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิถึง 

198.43 ล้านบาท ขณะเดยีวกนั บริษทัยงัมีแบ็ค

ล็อก ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ราว 10,000 

ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

จนถงึปี 2565 พร้อมท้ังเตรยีมลงทนุขยายธรุกจิ

เพิ่มเติมในปี 2563 ต่อเนื่องไปถึงปี 2564

ทั้งนี้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 

บรษิทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ 

"BB+, Stable"

บรษิทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ

ลักชัวรี่ มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ 

ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการ

ขาย 2.กลุ ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิง

พาณชิย์ และ 3.กลุม่ธรุกจิบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักชัวรี่ที่ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เห็นบรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลก ตอนนี้ ก็คือ บ่อนระดับโลก  
บนตัวแปร บนเหตุผล ที่รู้กัน จีพีดี คงติดลบเกือบทั้งโลก มากน้อยแตกต่างกันไป เพิ่ม
เป้าติดลบ ลดเป้าติดลบ ในครึ่งปีหลัง พร้อมเกิดขึ้น ยิ่งถ้า วัคซีน ส�าเร็จ ตลาดหุ้นทั่ว
โลกพร้อมคึกคัก...แต่สถานการณ์ที่เป็นจริง มิควร ชะล่าใจ อย่าชะล่าใจเป็นอันขาด 
เพราะหุ้นทั่วโลก แกว่งตัว ผันผวน ต้องวางจุด ขายท�าก�าไร ไม่ต้องหวังยาว หุหุ

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,325.88 จุด ลดลง 7.55 จุด หรือ 0.57% มูลค่าการซื้อ
ขาย 60,823.68 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 252.23 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 779.24 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 740.08 
ล้านบาท  นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,771.55 ล้านบาท

NER และ NER-W1 เปล่งประกายล�าแสงสีเขียว สวนภาพรวมตลาดหุ้น วันนี้ ต้อง
ติดตามกันต่อไป...ข่าวล่าสุด "เฮียชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บอสใหญ่แห่ง บมจ.นอร์ทอีส 
รบัเบอร์ หรอื NER ล่าสดุ  โอน NER-W1 จ�านวน 184,956,000 หน่วย ให้กบัลกูชายสดุ
เลิฟ หัวแก้ว หัวแหวน "จิรายุส จึงธนสมบุณณ์" หลังจากได้โอนหุ้น NER 300 ล้านหุ้น 
หรือ 19.48% ส่งผลให้จ�านวนหลักทรัพย์ ภายหลังจากการจ�าหน่ายคงเหลือ 663.88 
ล้านหุ้น หรือ 43.10% 

CMC เปิดตวัใหญ่หลงัวกิฤตโิควคิ-19 กบัเดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง 
(THE CLEV RIVERLINE CHAOPHRAYA-WONGSAWANG) คอนโดหร ูเพยีบพร้อมด้วย 
Facility ครบครันบนถนนพิบูลสงคราม พร้อมโปรโมชันฟรีดาวน์ 24 เดือน เพียงจอง
และท�าสัญญา ในวันเปิด Pre-Sale New Normal Private 27-28 มิถุนายน นี้

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งแคมเปญ “SAFE IN THE RAIN” ฝน
นี้ คนไทยใช้ไฟ ‘เซฟ เซฟ’ ภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยและประหยัด (เซฟไทย)” เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ และร่วมกันปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
และประหยัดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอันตรายและความเสีย่งต่อชีวติและทรัพย์สนิท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงหน้าฝนนี้

ธนาคารกรุงไทยปลื้ม ประสบความส�าเร็จเกินความคาดหมาย ในการขายพันธบัตร
ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่การซื้อขาย
พันธบัตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เผยเป็นการน�าพลานุ
ภาพของระบบดจิิทลัมาสร้างความเป็นธรรมให้กบัสงัคม ช่วยให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เตรียมใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็น
ช่องทางในการซื้อขายพันธบัตรในอนาคต

ชูเดช คงสุนทร เอ็มดี  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ WICE เผย บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าภาพรวม
รายได้ปี2563 จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปี
ก่อน ที่มีรายได้ 2,230.88 ล้านบาท โดย
ส่วนส�าคัญของรายได้นี้มาจากการด�าเนิน
งานของบริษทัร่วมทนุ EUROASIA TOTAL 
LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้บริการ
งานขนส่งข้ามชายแดน (Cross border) ที่
คาดว่าจะมรีายได้ดต่ีอเนือ่งมาจากไตรมาส
ที่1/2563 โดยประเทศจีนสามารถเปิด
ประเทศและควบคุมสถานการณ์ของไวรัส
โควิด-ได้เร็วกว่าประเทศอื่น จึงท�ากลับมา

รับรู้รายได้จากการบริหารจัดการสินค้าเที่ยวขากลับได้มากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณ
การส่งออกสินค้าทางอากาศไปยังประเทศจีนได้เพิ่มมากข้ึน โดยบริษัทได้ให้บริการ
สนิค้าอเิล็กทรอนกิส์มากทีส่ดุ และตูค้มุอุณหภมูใินสนิค้าทีต้่องมกีารควบคมุอากาศ โดย
ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 26%

กลุ่ม KTIS มั่นใจสายธุรกิจเอทานอลครึ่งปีหลังสดใส ด้วยปัจจัยหนุนจากการคลาย
ล็อคดาวน์ อีกทั้งราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น ย�้าจุดแข็งเอทานอลของบริษัท เคทิส ไบ
โอเอทานอล (KTBE) มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยกสิ่งเจือปนด้วยหอกลั่นถึง 7 
หอ สามารถน�าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านพลังงานและการ
สาธารณสุข  

เฮียกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย เจ๊โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น�าทีมผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
(GUNKUL) มอบถุงยังชีพ "กันกุล" ปันน�าใจให้ชุมชน จ�านวน 1,100 ชุด แจกจ่าย
ให้กบัประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณรอบบรษิทัฯ ได้แก่ ชมุชนนครไชยศรี ชุมชนวัดสวัสด์ิฯ 
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมจิตต์  ชุมชนต้นโพธิ์ และชุมชนวัดน้อยนพคุณ เพื่อบรรเทา
ความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนทีไ่ด้รับความเดอืนร้อนในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 เรว็ๆ 
นี้

   อย่าชะล่าใจ

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : RJH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  28.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : SENA แนะน�า ซ้ือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 3.10 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : IVL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  31.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : BCP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  26.00 บ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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