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MILL ดึง WAVE - MS. PUI MAN LEE
-ธนรัชต์ พสวงศ์ ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม
360 MWp ในพม่า พร้อมเจรจาหาผู้ร่วมทุนเพิ่ม

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
MILL เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน2563 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทั เข้าลงทุนในบริษทั เดอะ เมกะวัตต์ จ�ำกัด (“เมกะ
วัตต์”) จ�ำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท สัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทนั้น
บริษทั ขอแจ้งความคืบหน้าของผูร้ ว่ มลงทุนในเมกะวัตต์
เพิ่มเติม ซึ่งได้แก่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)WAVE , MS. PUI MAN LEE และ นายธนรัชต์
พสวงศ์ โดยเมกะวัตต์มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั
มีแผนการลงทุน ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซ
ล่าร์ฟาร์ม ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิต 360MWp ตั้งอยู่ที่
จังหวัดมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยมีแผนเริ่มก่อสร้าง
ประมาณปลายปี 2563 และคาดว่าจะเริม่ ซือ้ ขายไฟฟ้าได้
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน
ของประเทศพม่า ในปี 2564 เป็ นระยะเวลา 30 ปี
ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์จ�ำ กัด
วันที่จัดตั้ง 3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท (จะด�ำเนินการเพิ่มทุนเป็ น 2,500 ล้านบาท)
ประเภทธุ ร กิ จ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานไฟฟ้ า ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
กรรมการ 1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์2. พลเอก

ชัยวัฒน์ สะท้อนดี 3. นายจักร บุญ-หลง โดยบริษัท
จะเสนอบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัวแทน ไม่
น้อยกว่าสัดส่วนที่ลงทุน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน) 39.71%
2 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
28.36%
3 MS. PUI MAN LEE 17.75%
4 นายธนรัชต์ พสวงศ์ 14.18%
รวม 100.00%
อย่างไรก็ตาม เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุน
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,500 ล้านบาท
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28
ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท
ด้ า นนายแมทธิ ว กิ จ โอธาน ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน) WAVE เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯครั้ ง ที่ 1 /2563 เมื่ อ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์2563 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั ฯ เข้า
ร่วมลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ร่วมกับผูร้ ว่ มลงทุนอีก 3 รายคือ บริษทั บริษทั
มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน), นางปุย แมน ลี และ
นายธนรัชต์ พสวงศ์(“ผู้ร่วมทุน”) และต่อมาเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับ
ผู้ร่วมทุนทั้งสามรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย

บริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จํา
กัด (“บริษัทร่วมลงทุน”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
28.36ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 500,000,000บาท
เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอํา
นาจลงนามผูกพันบริษทั หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการดังกล่าว เป็น
ผู้มีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียดใน
เงื่อนไข หรือลงนามในบันทึกข้อตกลง / สัญญาการ
ซื้อขายหุ้น รวมถึงเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
หรือเอกสารอื่นใด ที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ในการได้มา
ซึ่งหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็น
และสมควร
ในปัจจุบันบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จํากัดมีแผนการ
ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์ม ซึง่
มีขนาดกําลังการผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะ
เลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยมีแผนเริม่
ก่อสร้างประมาณปลายปี2563 และคาดว่าจะเริม่ ซือ้ ขาย
ไฟฟ้าได้ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและ
พลังงานของประเทศพม่าในปี2564 เป็นระยะเวลา 30
ปีอย่างไรก็ตาม เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วม
ทุนเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น2,500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทํา
รายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือ
หุน้ ซึง่ จะสามารถสร้างรายได้และผลกาํ ไรให้บริษทั อย่าง
มั่นคงอันนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได
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ANAN เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มูลค่า 1 พันลบ.
ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 9.50% ต่อปี
ขายสถาบัน-รายใหญ่ คาดเสนอขาย 3-6 ส.ค. 63

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้น
กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่า 1 พันล้านบาท ผล
ตอบแทน 5 ปีแรก อยู่ที่ 9.50% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อ
ถือหุ้นกู้ BB+ โดยทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ หุ้นกู้จะเสนอขายให้ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-6
สิงหาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง เผยเป็นโอกาสที่ดี
ส�ำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่จะสามารถกระจายพอร์ตการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทนสูง พร้อมย�ำ้ ความเข้มแข็ง
ของฐานะการเงิน วันที่ ณ สิ้น 31 มีนาคม 2563 อัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 1.07 เท่า ขณะที่มี
เงินสดส�ำรองเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งในอนาคต มัน่ ใจ
ครึง่ ปีหลังธุรกิจมีแนวโน้มฟืน้ ตัว หลังจากวิกฤติไวรัสโควิด-19
คลี่คลาย และมีการปลดล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ
ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้น�ำใน
ตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการยื่นข้อมูลขอเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนก�ำหนดและมีสิทธิเลื่อนการช�ำระดอกเบี้ยโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการ
จัดอันดับความเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ที่ระดับ
BB+ ขณะทีอ่ นั ดับเครดิตองค์กรอยูท่ ี่ BBB แนวโน้ม Negative
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
กูฯ้ ต่อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ในวงเงินไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท ผลตอบแทน 5 ปีแรกอยู่ที่ 9.50% ต่อ
ปี โดยแต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
เป็นผู้จัดการการจ�ำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายในวันที่
3-6 สิงหาคมนี้
“บริษัทฯ เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนฯ มาแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่
และผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ท�ำให้เรามั่นใจว่า การเสนอ
ขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจเหมือนครั้งที่ผ่านๆ

มา โดยเฉพาะในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ลงทุนราย
ใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการกระจายการลงทุนไปใน
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ออกตราสาร ยังมีความมั่นคงทางด้านการเงิน จากความ
มุ่งมั่นที่จะรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 1.07 เท่า และมีเป้าหมายระยะยาว
ที่จะด�ำรงอัตราส่วนดังกล่าวให้อยู่ที่ระดับ 1 เท่า พร้อมกันนี้
บริษัทฯ ยังมีการส�ำรองเงินสดอยู่ในระดับสูงและแข็งแกร่ง
เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอีกด้วย”
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.อนันดาฯ กล่าว
ทั้งนี้ จากข้อมูลของทริสเรทติ้ง ระบุว่า บริษัทฯ มียอดขาย
รอการรับรู้รายได้มูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท (รวมโครงการ
ร่วมทุน)โดยบริษัทฯ จะส่งมอบยอดขายรอการรับรู้รายได้ใน
โครงการร่วมทุนให้แก่ลกู ค้าในช่วงทีเ่ หลือของปี 2563-2565
ดร.ชัยยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงครึง่ หลังของปีนี้ จะมีสญ
ั ญาณการฟืน้ ตัวทีช่ ดั เจนมาก
โดยเฉพาะยอดขายและยอดโอน หลังจากสถานการณ์โควิด19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายลง และมีการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ ส่งผลให้ภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ โดยสัญญาณดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงมิถนุ ายน ทีย่ อดการเข้าเยีย่ มชมโครงการ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 300-400 คนต่อวัน จาก
ช่วงก่อนหน้าที่ 100 คนต่อวัน ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มลูกค้ากลับ
มาให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ
ยังได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและเพิ่มการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และสามารถสร้างยอดขาย
ได้เป็นอย่างดี
“ยอดขายในปัจจุบันท�ำได้แล้ว 7.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น
เกือบ 50% ของเป้ายอดขายทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.66 หมื่นล้านบาท
ซึ่งแนวโน้มยอดขายไตรมาส 2/2563 ค่อนข้างดีกว่าที่คาด
โดยเฉพาะเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่ท�ำยอดขายสูงถึง
3,000 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มรายได้ในครึ่งหลังของปี 2563
คาดว่าจะสูงกว่าครึ่งปีแรก โดยช่วงครึ่งปีหลังจะมีการ โอน
คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ทงั้ หมด 5 โครงการ ในไตรมาส 3

มีจำ� นวน 4 โครงการ ประกอบด้วย Ashton Asoke-Rama 9,
Ideo Q Sukhumvit 36 , Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint
และ Ideo Ratchada-Sutthisan และไตรมาส 4 จะเริม่ ทยอย
โอนโครงการ Elio Sathorn-Wutthakat” ดร.ชัยยุทธกล่าว
ส�ำหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้าย
ทุนฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเงินไปใช้เพือ่ ช�ำระ
คืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่บริษัทฯ ออกเสนอ
ขายไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิ
ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดเมื่อครบก�ำหนด 5 ปี ในเดือนสิงหาคม
2563 นี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้
ด้อยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ในด้านสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชือ่ ถือ หุน้ กูช้ ดุ ดังกล่าวจะไม่ถกู บันทึกเป็นทุน
อีกต่อไป บริษทั ฯ จึงต้องออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้าย
ทุนฯ ชุดใหม่เพือ่ ทดแทนหุน้ กูช้ ดุ เดิม และจะได้สามารถนับเป็น
ส่วนของทุนได้ตอ่ ไป โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับ
หุน้ กูฯ้ ในครัง้ นี้ โดยปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราคงทีอ่ ยูท่ ี่ 9.50% ต่อ
ปี ปีที่ 6-25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 ปี บวก 8.93% ต่อปี ปีที่ 26 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวก 9.68% ต่อปี ทั้งนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับทุกๆ
5 ปี เพื่อให้สะท้อนกับสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น
ส�ำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนฯ ของ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ สามารถจอง
ซือ้ ขัน้ ต�ำ่ 100,000 บาท และทวีคณ
ู 100,000 บาท โดยศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้
จัดการการจ�ำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วย
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-888-8888
ต่อ 819
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-777-6784
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด โทร. 02-695-5000
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NEX ทุ่ม 260 ลบ. ซื้อศูนย์ซ่อมบัสโดยสาร NGV
พร้อมจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่
"สมาร์ทบัส" ฟีดเดอร์รถไฟฟ้า

บอร์ด NEX ไฟเขียวทุ่มเงิน 260 ล้านบาท ซื้อศูนย์
ซ่อมบ�ำรุงรถบัสโดยสาร NGV จากผู้ถือหุ้นเดิม "เบลี่
เซอร์วิส" ในสัดส่วน 51% ผูกสัญญาซ่อมรถโดยสารกิน
ยาว 14 ปี สร้าง Recurring Income ชัดเจน จับมือ
พันธมิตรยักษ์ใหญ่ "สมาร์ทบัส" ฟีดเดอร์รถไฟฟ้า เต็ม
เหนี่ยว พร้อม "คณิสสร์ ศรีวชิระประภา" เป็นซีอีโอ เดิน
หน้าขับเคลื่อนธุรกิจก้าวขึ้นสู่ผู้น�ำ Bus EV เบอร์หนึ่ง
ของเมืองไทย
นายเอนก ปิ่ นวนิ ช ย์ กุ ล ประธานเจ้ า
หน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ำกัด
(มหาชน) (NEX) เปิ ด เผยว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการของบริ ษั ท ฯครั้ ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถนุ ายน 2563 ทีผ่ า่ นมา ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ และ/
หรือบริษทั ย่อย เข้าท�ำรายการซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั
เบลี่ เซอร์วิส จ�ำกัด (BLS) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจ�ำนวนหุ้น
ทัง้ หมดจากพรินเซส สตอรี่ คอมปะนี ลิมเิ ต็ด และบริษทั
เพนดูลัม ออโต้ จ�ำกัด รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน
260 ล้านบาท โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาซื้อขาย
หุ้นภายใน 15 กรกฎาคม 2563 หลังได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ที่จะจัดขึ้นในวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถช�ำระเงิน
และโอนหุ้นของ BLS (Closing Date) ได้ภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2563 ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับช�ำระเงิน
เพิม่ ทุนแล้ว ซึง่ ภายหลังจากการเข้าซือ้ หุน้ ของ BLS ใน
ครัง้ นี้ จะส่งผลให้ BLS เข้ามาเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ บริษัท เบลี่ เซอร์วิส จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริการการ
บ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
และซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ
(NGV) ให้กับ บริษัท สมาร์ทบัส จ�ำกัด ซึ่งปัจจุบัน BLS

มีสัญญาซ่อมบ�ำรุงรักษารถบัสโดยสารตามระยะทาง
(Preventive Maintenance) จ�ำนวน 500 คัน โดย
สัญญามีระยะเวลา 14 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2563
นายเอนก กล่าวว่า ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้เริม่ การประกอบธุรกิจให้บริการรถบัสโดยสาร
ให้เช่า (Financial Lease) จึงเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น
BELI ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขต
การด�ำเนินธุรกิจรถบัสโดยสารให้มีการบริการที่ครบ
วงจรมากขึ้น อันได้แก่ ธุรกิจน�ำเข้ารถบัสโดยสาร หรือ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทัง้ ให้บริการหลังการขาย
รับเหมาให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และ
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถบัสโดยสารทุกประเภท รวม
ทั้งจ�ำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รถบัสโดยสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีศักยภาพและ
ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบนั ของบริษทั ให้เติบโตมากยิง่ ขึน้ ซึง่
จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
"การเข้าซื้อหุ้น BELI จะส่งผลให้บริษัทฯสามารถขยาย
ต่อยอดธุรกิจรถบัสโดยสารของบริษทั ให้ครอบคลุมถึง
การ น�ำเข้ารถบัสโดยสาร หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริการหลังการขาย รับเหมาให้บริการติดตั้ง
ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถบัส
โดยสารทุกประเภท รวมทัง้ จ�ำหน่ายอะไหล่ ชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับรถบัสโดยสาร ซึง่ บริษทั ฯเล็งเห็น
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่ม
แหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯในอนาคต และส่งผลดีต่อการ
บริการจัดการและการด�ำเนินธุรกิจรถบัสโดยสารของ
บริษัทในระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม"
นอกจากนี้ ยั ง ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯมี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ

(Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนิน
ธุรกิจรถบัสโดยสาร บริษัท สมาร์ทบัส จ�ำกัด ผู้ถือ
หุ้นเดิมของ BELI ซึ่งถือหุ้นจ�ำนวน 49,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BELI ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านธุรกิจรถบัสโดยสาร โดยสมาร์ทบัสเป็นผู้ให้บริการ
รถบัสส�ำหรับขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งได้รับอนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีสถานะทางการ
เงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย
บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่าการมีสมาร์ทบัสเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategic Partner) ซึ่งมีประสบการณ์ใน
ด้านธุรกิจรถบัสโดยสาร จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
แผนการด�ำเนินธุรกิจรถบัสโดยสารของบริษัทได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและความ
เชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) ลูกค้า และผู้ถือหุ้นได้
"การที่เราได้สมาร์ทบัสเข้ามาเป็นพันธมิตรจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และท�ำให้ NEX เข้าสู่การ
เป็นผู้น�ำด้าน Feeder คนเข้าสู่รถไฟฟ้าได้อย่างครบ
วงจร และมีรายได้ประจ�ำ (Recurring Income) ที่
ชัดเจนและแน่นอน จากสัญญาการซ่อมรถ ทีเ่ ป็นสัญญา
ระยะยาวถึง 14 ปี"
ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติ
แต่งตั้ง นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา นักธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถบัส เป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารคนใหม่ แทนนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจก้าว
ขึ้นสู่ผู้น�ำ Bus EV เบอร์หนึ่งของเมืองไทย

13

www.HoonInside.com

2 July 2020

“ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.
เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบค�ำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563

7UP ปรับสูตรลงทุนใน พี พี แอล พาวเวอร์
-ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จากเดิมมูลค่ารวม 30 ลบ.
เป็น 22 ลบ. แต่ยังคงสัดส่วนถือหุ้น 80%

บริษท
ั เซเว่น ยูทล
ิ ต
ิ ส
ี้ แ
์ อนด์พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) 7UP เปิด
เผยว่า ตามที่ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“7UP”) ได้รายงานสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเป็นบริษัทย่อยใหม่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2563
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการเข้าลงทุนในบริษทั บริษทั พีพแี อล พาวเวอร์
จ�ำกัด (“PPL”) และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่สตูล จ�ำกัด (“BES”) ไปแล้วนั้น
การนี้บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จ�ำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายงานความ
คืบหน้าและการแก้ไขรายการเข้าลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขราคาที่เข้าท�ำการซื้อขายหุ้นสามัญของ PPL และ BES จากเดิม มูลค่ารวม
30 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 22 ล้านบาท โดยยังคงสัดส่วนการเข้าลงทุนร้อยละ 80
ของทุนจดทะเบียนของ PPL และ BES ท�ำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เมื่อ
รวมมูลค่าหุ้นสามัญและโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากเดิม 366.51 ล้านบาท เปลี่ยน
เป็น 358.51ล้านบาท
2. แก้ไขขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมี
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ13.12 เปลี่ยนเป็น ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 12.83
3. แก้ไขราคาซื้อขายจากเดิมที่จ่ายเงินมัดจ�ำ 7 ล้านบาท และช�ำระราคาอีก 23 ล้าน
บาท ในวันที่ท�ำธุรกรรมซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งผู้ขายจะ
ต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)เปลี่ยนเป็น จ่ายเงินมัดจ�ำ 7
ล้านบาท และช�ำระราคาอีก 15 ล้านบาท ภายหลังจากการท�ำธุรกรรมซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์โดยผู้ขายจะต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ต่อไป
และระบุเงื่อนไขการซื้อหุ้นคืนกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) ได้

“ในปัจจุบนั RT มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 550.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วจ�ำนวน 400.00 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นการรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จ�ำนวน
150.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ�ำนวนหุน้ 300.00 ล้านหุน้ ซึง่ จะน�ำหุน้ สามัญทัง้ หมด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)” นายสมภพ กล่าว
่ ริหาร บริษัท
ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าทีบ
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน กล่าวเสริมอีกว่า การยื่นไฟลิ่งในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และจะท�ำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มศักยภาพ การขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วย
พัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
RT ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ทีต่ อ้ งอาศัย
ความช�ำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบด้วย ทีมงานวิศวกร นักธรณีวทิ ยาและ
บุคลากรทางเทคนิค ที่มีประสบการณ์และช�ำนาญการในงานด้านธรณีเทคนิค โดย
เฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้ำ งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและดึงท่อแนวนอน และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
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กกร. หั่น GDP ไทยปี63 เป็น -8.0% ถึง -5.0% จากเดิม -5.0% ถึง -3.0%
ลดกรอบประมาณการการส่งออกมาเป็น -10.0% ถึง -7.0%
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม 3
สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม
และมิถุนายน 2563 แม้ภาครัฐทยอยคลายล็อก
ให้กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาเปิดด�ำเนินการ แต่
เครื่องชี้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะหดตัว
จากก�ำลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอของครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ส่งผลต่อบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ
ขณะเดียวกัน การส่งออกและการท่องเที่ยวยังอยู่
ภายใต้แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและ
สถานการณ์โควิดในต่างประเทศทีย่ งั ไม่ยตุ ิ ทิศทาง
ดังกล่าว คาดว่าจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่
2 ปี 2563 หดตัวลงลึกสู่อัตราเลขสองหลัก
ในช่วงครึง่ ปีหลัง แนวโน้มเศรษฐกิจยังเผชิญความ
ไม่แน่นอนสูง จากการระบาดของไวรัสโควิดในบาง
ประเทศที่ยังรุนแรง ซึ่งจะท�ำให้การเปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศของไทยคงเกิดขึ้นอย่างจ�ำกัด ส่ง
ผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ ว ในขณะที่ แรงฉุด
จากเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีน และประเทศอื่นๆ ตลอดจนเงินบาทที่แข็ง
ค่า อาจยังกดดันการส่งออกและการผลิตภาค
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีพ
ทัง้ นี้ มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด ควบคู่
กับแรงขับเคลื่อนจากกลไกภาครัฐผ่านการอนุมัติ
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสน
ล้านบาท ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะเข้ามา

ช่วยประคองให้เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี
ทยอยฟืน้ ตัวจากจุดต�ำ่ สุด อย่างไรก็ตาม การกลับ
สู่ภาวะปกติก่อนโควิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คงต้องใช้เวลา และจ�ำเป็นต้องอาศัยการด�ำเนิน
นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังนัน้ ทีป่ ระชุม กกร. จึงมีมมุ มองทีร่ ะมัดระวังต่อ
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงข้างหน้า ขณะทีล่ า่ สุด
ทัง้ IMF และธปท. ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 ลงมาที่ -7.7% และ -8.1% ตาม
ล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ จากทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยที่ ยั ง มี
ประเด็นท้าทายอยูม่ ากดังกล่าว ในการประชุมรอบ
นี้ กกร. จึงได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2563 ลงมาเป็น -8.0% ถึง -5.0% (จากเดิม
-5.0% ถึง -3.0%) ขณะที่ปรับลดกรอบประมาณ
การการส่งออกมาเป็น -10.0% ถึง -7.0% (จาก
เดิม -10.0% ถึง -5.0%) และปรับลดอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปมาที่ -1.5% ถึง -1.0% (จากเดิม -1.5% ถึง
0.0%)
นอกจากการทบทวนกรอบประมาณการในปี 2563
แล้ว ที่ประชุม กกร. มีความเป็นห่วงเรื่องเงิน
บาทที่แข็งค่าในอัตราที่เร็วกว่าสกุลเงินภูมิภาค
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และยังมีความเป็นไป
ได้ทเี่ งินบาทจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ อีกในระยะข้าง
หน้า จากเงินดอลลาร์ฯที่อยู่ภายใต้แรงกดดันจาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯทีอ่ อ่ นแอกว่าคาดและการด�ำเนิน

นโยบายอัดฉีด QE ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ กกร. ก�ำหนดจัดงานเสวนา “ความตกลง
CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จาก
ประเทศภาคี” วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ
“กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาส�ำหรับการ
เข้าร่วมเจรจาความตกลง CPTPP ของประเทศไทย
และบทบาทและทิศทางของประเทศไทยในเวทีการ
ค้าพหุภาคี” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับทราบข้อมูล
ประสบการณ์ และแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบจากผูแ้ ทนประเทศภาคี
CPTPP ตลอดจน กระบวนการเจรจา ขัน้ ตอน และ
แนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ กกร.ได้รว่ มหารือรับมอบนโยบาย จาก
รองนายกสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ เรือ่ ง มาตรการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงิน SME อย่างทัว่ ถึง โดย
มี 1) กองทุน 50,000 ล้านบาท โดย สสว. เป็นผู้
จัดตั้งกองทุน 2) การเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐในกลุ่ม SME ซึ่งทั้งกลุ่มจะเตรียมน�ำ
เสนอ ครม. ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
หากผ่านความเห็นชอบจาก ครม. จะสามารถ
ด� ำ เนิ น การภายในเดื อ นสิ ง หาคม 2563
ทั้งนี้ กกร. ขอขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่ม
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
SME ที่ไม่สามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้
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ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน "AMATA" เป็น "A-" จาก "A" แนวโน้ม "Stable"
ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิต
องค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก
ประกันของ ของ บริษัท อมตะ คอร์
ปอเรชั น จ� ำ กั ด (มหาชน) มาอยู่ที่ระดับ
"A-" จากเดิมที่ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต
"Stable" หรือ "คงที่" การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อน
ถึงภาระหนี้ของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากแผนการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งอุปสงค์ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลง
มากจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีถ่ ดถอยอันเป็นผลมาจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อันดับเครดิตยังคง
พิจารณาถึงความผันผวนของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
รวมถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงด้านกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ในต่าง
ประเทศ
อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงผลงานทีไ่ ด้
รับการยอมรับของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้น�ำในธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมทั้งฐานรายได้
ประจ�ำจ�ำนวนมากจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค
และเงินปันผลรับจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลายแห่ง
ประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดอันดับเครดิต
ภาระหนี้จะเพิ่ มขึ้นอย่างมาก
การขยายงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาระหนี้ของ
บริษัทเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หนี้สินทางการ
เงินทีป่ รับปรุงแล้วเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 1.4 หมืน่ ล้านบาท ณ
เดือนมีนาคม 2563 จาก 7.0 พันล้านบาทในปี 2560
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ 44.1% ณ เดือนมีนาคม 2563 จาก 31.7%
ในปี 2560
ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างมากในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทมี
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการรออยู่ บริษทั มีแผน
ในการซื้อและพัฒนาที่ดินในประเทศไทย ตลอดจน
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่หลายแห่งในประเทศ
เวียดนาม เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าใช้
จ่ายลงทุนของบริษัทจะอยู่ท่ีระดับ 6-7 พันล้านบาท
ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า
แผนการลงทุนจ�ำนวนมาก กอปรกับภาวะอุปสงค์ที่
อ่อนแอลงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและความล่าช้า
ของโครงการในต่างประเทศหลายโครงการจะส่งผลให้
ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมาก ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วน
หนี้สินทางการเงินต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ
8-9 เท่าในปี 2563-2565 จากระดับ 4.2 เท่าในปี 2562
ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนีส้ นิ ทางการเงินต่อเงินทุนของ
บริษัทจะเพิ่มมาอยู่ที่ 47%-55% ในปี 25632565 จากระดับ 40.5% ในปี 2562

ยอดขายที่ดินลดลงจากโควิด-19
ไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ย อดขายที่ ดิ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมลดลง จากมาตรการควบคุมการเดินทาง
ตลอดจนเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ จากการแพร่ระบาดของไวรัส
ทริสเรทติ้งปรับลดแนวโน้มการเติบโตของบริษัทลง
จากประมาณการเดิมเพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
ทั้งนี้ เราคาดการณ์ว่ายอดขายที่ดินจะหดตัวลงใน
ปี 2563 และจะค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2564 เป็นต้น
ไปตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จาก
มาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ทั้งนี้ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการขาย
ที่ดินจะลดลงจาก 3.2 พันล้านบาทในปี 2562 มาอยู่ที่
1.8 พันล้านบาท ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรับเพิม่ ขึน้
มาอยู่ที่ระดับ 2.4-3.7 พันล้านบาทในปี 2564-2565
ในอนาคตข้ า งหน้ า ทริ ส เรทติ้ ง มี มุ ม มองว่ า บริ ษั ท
จะยังคงได้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกจากการที่บริษัทมีที่ดินจ�ำนวนมากถึง
ประมาณ 13,000 ไร่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง อีก
ทัง้ ความต้องการในการย้ายฐานการผลิตซึง่ เป็นผลมา
จากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Disruption) ในช่วงโควิด-19 และความตึงเครียดของ
สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีน
การลดลงของรายได้จากประเทศ
เวียดนาม
ในระหว่างปี 2559-2561 บริษัทมียอดขายที่ดินใน
เวียดนามจ�ำนวน 40-220 ไร่ต่อปี รายได้จากการขาย
ทีด่ นิ ในประเทศเวียดนามอยูท่ รี่ ะดับ 356-642 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน 16%-33% ของรายได้จากการขาย
ที่ดินทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ขายทีด่ นิ ในเวียดนามลดลงมาเหลือเพียง 62 ล้านบาท
ในปี 2562 หรือเท่ากับจ�ำนวน 13 ไร่ เนื่องจากบริษัท
ไม่มีที่ดินที่พร้อมรอขาย
ยอดขายทีด่ นิ ในประเทศเวียดนามจะยัง
คงลดลงในปี 2563-2564 บริษัท
ยังคงเผชิญความไม่แน่นอน
ในหลายประเด็นที่เกิด
จากความล่าช้า
ของการได้
รับใบ

อนุญาตเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาทีด่ นิ ส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรม
แห่งใหม่ในประเทศเวียดนามของบริษัทคือ Amata
City Long Thanh (ACLT) และ Amata City Halong
(ACHL) นั้นอยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่า ทั้ง 2 โครงการดัง
กล่าวจะล่าช้าต่อไปอีกและคาดว่ารายได้จะเริ่มเข้ามา
ในปลายปี 2564
เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยและ
มีประสบการณ์ที่กว้างขวางในประเทศเวียดนาม
บริษทั เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ของไทยมานานถึง 30 ปี บริษัทมียอดขายที่ดินมาก
เป็นอันดับสองเมื่อพิจารณาจากปริมาณขายที่ดินรวม
ของทั้งประเทศ โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยเฉลี่ยที่ระดับ 29% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้
ประกอบการที่มีการขายที่ดินมากที่สุดคือ บริษัท ดับ
บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (41%) และ
อันดับสามคือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด
(มหาชน) (18%)
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ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน "AMATA" เป็น "A-" จาก "A" แนวโน้ม "Stable"
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว
บริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปในประเทศเวียดนาม
ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก
ในประเทศเวียดนามคือ Amata City (Bien Hoa)
Industrial Estate (ACBH) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนานิคมแห่งใหม่อีก 2 แห่งในเมือง Long Thanh
และ Halong ด้วย
ฐานรายได้ประจ�ำช่วยลดผลกระทบใน
ช่วงเศรษฐกิจขาลงได้บางส่วน
สถานะทางธุรกิจของบริษทั แข็งแกร่งขึน้ จากการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของรายได้ประจ�ำจากธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภค รายได้ดังกล่าวมีความแน่นอนสูงและ
ช่วยลดความผันผวนของยอดขายที่ดินได้บางส่วน
ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคของบริษัทครอบคลุม
ไปถึงการให้บริการน�้ำดิบ น�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
และบริ ก ารบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.9 พันล้านบาท
หรือ 33% ของรายได้รวมในปี 2562 จาก 1.3 พันล้าน
บาท หรือ 17% ของรายได้รวมในปี 2556 การเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณลูกค้า
และความต้องการใช้นำ�้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ
ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายตัดสินใจ
หยุดหรือลดปริมาณการผลิตลง ซึ่งส่งผลให้รายได้
จากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคของบริษัทลดลงใน
ไตรมาสแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้ง
ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มของธุรกิจสาธาณูปโภค
แม้ว่ารายได้ประจ�ำจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค
คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในปี 2563 แต่จะฟื้นตัวกลับ
มาในปี 2564
เงินปันผลจากธุรกิจโรงไฟฟ้าช่วยเพิ่ ม
กระแสเงินสดที่สม�่ำเสมอแก่บริษัท
บริษทั ได้รบั เงินปันผลจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลาย
แห่งร่วมกับ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด ปัจจุบัน
ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 260 เมกะวัตต์ นอกจากนี้
บริษทั ยังถือหุน้ ผ่านกิจการร่วมทุนในสัดส่วน 4.0% ใน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม
เพาเวอร์ (ABPIF) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า 2 แห่งใน
จังหวัดชลบุรดี ว้ ย ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าคาดว่าบริษทั จะ
ได้รบั เงินปันผลจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.4-0.6
พันล้านบาทต่อปี
สภาพคล่องอยู่ในระดับที่จัดการได้
ทริสเรทติ้งประเมินสภาพคล่องของบริษัทในช่วง 12
เดือนข้างหน้ายังอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจัดการได้ โดย ณ
เดือนมีนาคม 2563 แหล่งเงินทุนของบริษทั ประกอบ
ด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจ�ำนวน 2.3
พั น ล้ า นบาท และวงเงิ น กู ้ จ ากธนาคาร
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 2.0 พัน

ล้านบาท ทริสเรทติ้งยังคาดว่ากระแสเงินสดจากการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่
ประมาณ 1.4 พันล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีภาระหนี้
ทีค่ รบก�ำหนดช�ำระในช่วง 12 เดือนขางหน้าเท่ากับ 2.3
พันล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ กูท้ จี่ ะครบก�ำหนดจ�ำนวน 1.0
พันล้านบาทและเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารจ�ำนวน 1.3
พันล้านบาท ทริสเรทติง้ มีมมุ มองว่าความสามารถของ
บริษัทในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งประกอบ
ด้วย เงินกู้จากธนาคารและตลาดทุนในประเทศยังคง
เหมือนเดิม
สมมติฐานกรณีพื้นฐาน
+ รายได้จากการด�ำเนินงานของบริษัทจะลดลง
25% มาอยู่ที่ระดับ 4.6 พันล้านบาทในปี 2563 และ
จะเติบโตมาอยู่ที่ระดับ 5.3-6.7 พันล้านบาทในช่วงปี
2564-2565
+ อัตราก�ำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง
46%-49% ในขณะทีอ่ ตั ราก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายต่อรายได้จะอยูท่ รี่ ะดับ
ประมาณ 43%-45%
+ ค่าใช้จา่ ยลงทุนจะอยูท่ รี่ ะดับ 6-7 พันล้านบาท
ต่อปีในช่วงปี 2563-2565
แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อน
ถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคง
สามารถรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
ต่อไปได้ ในขณะที่รายได้ประจ�ำจากธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภค รวมทั้งเงินปันผลจากธุรกิจโรงไฟฟ้า
และรายได้ค่าเช่าโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการด�ำเนินงานให้แก่บริษัทได้บางส่วนในช่วงที่
เศรษฐกิจชะลอตัว
ปัจจัยที่อาจท�ำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหาก
ภาระหนี้ของบริษัทลดลง จนส่งผลให้อัตราส่วนหนี้
สินทางการเงินสุทธิตอ่ ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายต�่ำกว่า 4 เท่าอย่างต่อ
เนื่องยาวนาน ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตของ
บริษัทอาจถูกปรับลดลง หากบริษัทมีการลงทุนโดย
ใช้หนี้สินจ�ำนวนมากจนส่งผลให้อัตราส่วนหนี้
สินทางการเงินสุทธิต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่ายสูงเกินกว่า 9 เท่า

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ และการปรั บ ปรุ ง
ตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัว่ ไป, 31 ตุลาคม 2550
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) (AMATA)
อันดับเครดิตองค์กร: Aอันดับเครดิตตราสารหนี้:
AMATA20OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAMATA22OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีห ลั กประกั น
2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAMATA24OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีห ลั กประกั น
2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAMATA258A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 250
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAMATA288A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 Aแนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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ANAN เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่า 1 พันล้านบาท
ผลตอบแทน 5 ปีแรก อยู่ที่ 9.50% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ BB+ โดยทริสเรทติ้ง ทั้งนี้
หุ้นกู้จะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคมนี้
ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง เผยเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่จะสามารถกระจาย
พอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมย�้ำความเข้มแข็งของฐานะการเงิน วัน
ที่ ณ สิ้น 31 มีนาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 1.07 เท่า ขณะ
ที่มีเงินสดส�ำรองเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในอนาคต มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจมีแนวโน้มฟื้น
ตัว หลังจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และมีการปลดล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ

แม่มดน้อยภาคพิสดาร โบยบินมาเจอกับแฟนคลับอีกเช่นเคยคร้า ภาพรวม SET วานนี้ แกว่ง
ตัวไปมา แบบระหว่างวันมีจังหวะย่อตัวให้เห็น บนความหวาดระแวงโควิด-19 ที่ยังไม่จางหาย
ล่าสุด ผอ.สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในสหรัฐ ได้ให้ความเห็นว่าหากสหรัฐยังควบคุมการ
แพร่ระบาดไม่ได้ ผู้ติดเชื้ออาจพุ่งขึ้นเป็น 1 แสนรายต่อวัน ส่วนบ้านเราคลายล็อกดาวน์เฟส5
แล้ว แต่ท่องไว้กาดอย่าตกนะหุหุ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) หรือ STGT ดีเดย์ เข้าเทรดวันนี้ กูรู
เมย์แบงก์ ส่องอนาคตของ STGT ไม่ได้มีเพียงประเด็นของการได้ประโยชน์จากสถานะการณ์
COVID-19 ที่จะดันให้ก�ำไรปี 2563 ขยายตัวแรง 5 เท่าตัว แต่เรามองไปไกลกว่าว่า ผู้ผลิตถุงมือ
ยังอันดับ 3 ของโลกรายนี้ ก�ำลังจะพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปท้าท้ายผู้เล่นระดับโลกด้านบน ด้วย
ความได้เปรียบในเชิงต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของประเทศไทย และการสนับสนุนอย่างดีจาก STA ผูส้ ง่ ออก
วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,349.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.41 จุด หรือ 0.78% มูลค่าการซื้อขาย ยางพาราอันดับ 1 ของโลก ราคาเหมาะสม 56.00 บาท/ หุ้น อิง P/E เฉลีย่ กลุ่มก่อน COVID-19
53,380.74 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซือ้ สุทธิ 2,232.09 ล้านบาท บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ แพร่ระบาดรุนแรงที่ 21.2 เท่า
ซื้อสุทธิ 430.10 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 2,306.40 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไป
“ไร้ทท์ นั เน็ลลิง่ ” ยืน่ ไฟลิง่ ก.ล.ต.เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 มีบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
ในประเทศขายสุทธิ 355.79 ล้านบาท
จ�ำกัด (APM) เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน ส�ำหรับไร้ทท์ นั เน็ลลิง่ ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้าน
วันนี้แม่มดน้อยได้วิ่งออกจากรังไปร่วมงานย้ายเทรด SET ของ ACG ก็ขอแสดงความยินดี งานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความช�ำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบ
ด้วยนะจ๊ะ ถือว่าครบ 1 ปีพอดีกบั การเข้ามาโลดแล่นในตลาดฯ แต่ในงานแม่มดน้อยก็ได้เจอะเจอ ด้วย ทีมงานวิศวกร นักธรณีวทิ ยาและบุคลากรทางเทคนิค ทีม่ ปี ระสบการณ์และช�ำนาญการใน
กับ FA มือฉมังของบล.ฟิลลิป ก็เลยแอบเซาะแซะมาได้ความว่าตอนนี้มีลูกค้า IPO ในมือ 8-10 งานด้านธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดนิ งานก่อสร้างเขือ่ น งาน
ราย แถมมาลุ้นช่วงที่เหลือของปีจะยื่นไฟลลิ่ง 1-2 ราย แต่ต้องดูจังหวะที่เหมาะสมอีกทีนะจ๊ะ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและดึงท่อแนวนอน และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
AQUA คว้าตัว'ฉาย บุนนาค' มานั่งแท่นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หลังคณะกรรมการหลายท่านเห็นถึงความสามารถ แถม EP ส่งบ.ย่อย "อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์" ท�ำรายการซื้อหุ้น "เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น" จ�ำนวน
ประสบการณ์ด้านอื่นๆก็ดี ซึ่งก็พร้อม น�ำทัพพัฒนากลุ่ม Holding และสื่อนอกบ้าน ซึ่งเราก็คง 4,754,398 หุ้น มูลค่ารวม 90 ล้านบาท ส่งผลให้ถือหุ้นทางอ้อม 50.7% ของ "พีพีทีซี" เป็นผู้
ด�ำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าระบบ Co-Gen นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ต้องจับตามองแบบไม่กระพริบ อิอิ
120 เมกะวัตต์ และไอน�้ำ 30 ตัน ปัจจุบันขายไฟฟ้าครบก�ำลังการผลิต 100%คาดสร้างรายได้
BEM พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน ตรึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT “สายสีน�้ำเงิน” เฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ฟาก "ยุทธ ชินสุภัค
ไว้เท่ากับอัตราเดิม คือเริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63 กุล" ประธานกรรมการ ระบุเป็นก้าวแรกการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเพิ่มเติม หนุน
จากที่ก�ำหนดให้มีการปรับขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า อนาคตสดใส พร้อมน�ำหุ้นย้ายเทรดกลุ่มพลังงาน ประเดิมวันที่ 1 ก.ค.นี้
MRT สายสีน�้ำเงิน และยกเว้นค่าทางด่วนทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งเดินหน้าแจกหน้ากาก
"วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ " บิ๊กบอส SDC เผย
ผ้าฟรีต่อเนื่อง ส่งความห่วงใยผู้โดยสารและประชาชนในช่วงคลายล็อกเฟส 5
มติบอร์ดรับความช่วยเหลือทางการงินจาก
ด้าน ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ แม่ทัพ BEM แย้มว่าปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้ทางด่วนกลับมาเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยภาพรวมอยู่ที่ล้านสองแสนคัน SAMART จ�ำนวนรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท
ต่อวัน ปริมาณผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินกลับมาประมาณ 60% หรือประมาณ 250,000 ก�ำหนดช�ำระคืนไม่เกิน 6ปี หรือสิ้นสุดไม่เกิน
เทีย่ วคน/วัน คาดว่าตัง้ แต่เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ปริมาณผูใ้ ช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าจะเพิม่ ปี2568 โดยจัดท�ำป็นสัญญางินกู้คิดคอกเบี้ย
ขึ้นอีก สถานการณ์น่าจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้สิ่งที่ส�ำคัญก็คือการร่วมมือกันของประชาชน ในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี เพื่อช�ำระหนี้ให้กับ
สถาบันการเงินและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทุกคนที่ไม่ประมาทการ์ดไม่ตกไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดซ�้ำอีก
ภายในบริษัท

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : STGT แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 56.00 บ.
บล.ทิสโก้ : TASCO แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 32.00 บ.
บล.ทิสโก้ : BDMS แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TLGF แนะน�ำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 18.30 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DELTA แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 62.00 บ.
บล.ฟิลลิป : BDMS แนะน�ำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.
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