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บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ำกดั 
(มหำชน) หรือ MINT เตรียมจัดสรร MINT-W7 
วอแรนต์อายุ 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 22 หุ้น
เดมิ ต่อ 1 วอแรนต์ ทัง้หมด 235.56 ล้านหน่วย ก�าหนด
ราคาใช้สทิธทิี ่21.60 บาท โดยก�าหนดวนัทีไ่ม่ได้รบัสทิธิ
ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(XW) ในวนัที ่6 สิงหาคม 2563 และ
ก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับวอแรนต์ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563  ทั้งนี้การออก MINT-W7 ถือเป็นส่วน
สดุท้ายของแผนการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางการ
เงินให้บริษัท นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุนและการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งต่างประสบความ
ส�าเรจ็ไปก่อนหน้านี ้โดยหุน้เพิม่ทนุเตรยีมเข้าซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม นี้

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) หรือ 
MINT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดสรรใบส�าคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 หรือ MINT-W7 อายุ 3 ปี 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอแรนต์ 
รวมเป็นจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ235.56 ล้านหน่วย 
และราคาใช้สิทธิ 21.60 บาท ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดวัน
ก�าหนดรายชือ่ผู้ถือหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัใบส�าคัญแสดงสทิธิ 
(Record Date) คือ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนั้น วัน
ซื้อขายสุดท้ายที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการได้รับใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และวันที่
ไม่ได้รับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XW) 
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ราคาของ MINT-W7 ที่ถูกก�าหนดไม่ได้บ่งบอกถึงราคา
หุ้นในอนาคต เนื่องจากมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทน่าจะ
สงูขึน้ภายหลงัจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 

ทั่วโลกบรรเทาลง และนักลงทุนสามารถประเมินความ
คุม้ค่าในการใช้สทิธแิปลงสภาพใบส�าคญัแสดงสทิธเิป็น
หุ้นสามัญ และใช้สิทธิแปลงสภาพนี้ได้ทุกวันที่ 15 ของ
เดอืนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และ พฤศจกิายน 
ของทุกปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้
สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

การออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
ครั้งที่ 7 หรือ MINT-W7 คาดว่าจะได้รับเงิน ประมาณ 
5 พันล้านบาทในระยะเวลา 3ปี หากมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 
การออก MINT-W7 นี้ ถือเป็นส่วนสุดท้ายของแผนการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน มูลค่าประมาณ 
2 หมื่น 5 พันล้านบาท ประกอบด้วยการออกหุ้นกู้ที่มี
ลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual bond ประมาณ 3 
ร้อยล้านเหรียญสหรฐัฯ หรอื 1 หมืน่ล้านบาท ซึง่ประสบ
ความส�าเร็จแล้ว นอกเหนือจากนั้น ก็ยังมีการออกหุ้น
เพิม่ทนุในอตัราส่วน 8.2 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามัญ
ใหม่ ที่ราคาเสนอขาย 17.50 บาท ซึ่งบริษัทได้ก�าหนด
จองซื้อและช�าระเงินค่าหุ้น เมื่อวันที่ 17-23 กรกฎาคม
ทีผ่่านมา และบรษิทัประสบความส�าเรจ็ในการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนอีกจ�านวน 1 หมื่นล้านบาท  ด้วยยอดจอง
ทีส่งูกว่ายอดทีจ่ดัสรรประมาณ 30% ซึง่แสดงถงึความ
เชื่อมั่นที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นมีต่ออนาคตของบริษัท

ยิ่งไปกว่าน้ัน บริษัทยังได้รับการสนับสนุนและความไว้
วางใจจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการยนิยอมให้ยกเว้นการ
ทดสอบอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้จนถึงสิน้ปี 
2563 โดยแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการ
เงินครั้งนี้ ถือเป็นแผนเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว ท�าให้ฐานะ
การเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นและเพียงพอต่อ

การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงรองรับการฝ่าวิกฤติโควิด-19 
โดยไม่จ�าเป็นต้องระดมทุนเพิ่มอีกในช่วง 2 ปีข้างหน้า 
และภายในปี 2563 อัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E จะลดลงต�่ากว่าระดับ 1.3 
เท่า จากระดับ 1.6 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีนี้

อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะรับหุ้นหุ้น
เพิ่มทุนของ MINT จ�านวน 563,293,276 หุ้น และเริ่ม
ซื้อขายในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้ทกุท่านได้ร่วมลงทนุ และได้เติบโตไปพร้อมกับบรษิทั
ระดับโลกมีเป็นผู้น�าธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์
สไตล์

ก่อนหน้านี้ มร. ดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทของ MINT เปิดเผยว่า ธุรกิจของ 
MINT ทุกธุรกิจเริ่มมีการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยโรงแรม ร้านอาหาร และร้าน
ค้าไลฟ์สไตล์เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ และทุกธุรกิจ
มีแนวโน้มที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือน ณ ปัจจุบัน 
โรงแรมในสดัส่วนร้อยละ 72 ของโรงแรมท้ังหมดได้กลบั
มาเปิดให้บริการ ในขณะท่ี ร้านอาหารประมาณร้อย
ละ 95 ของร้านอาหารทั้งหมดได้กลับมาเปิดให้บริการ 
โดยมาตรการการลดต้นทุนอย่างเข้มงวดช่วยให้บริษัท
สามารถลดจดุคุม้ทนุและลดระยะเวลาการคุม้ทนุได้ รวม
ทัง้การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาด และการสนบัสนนุ
มาตรการต่าง ๆ จากรัฐบาล เช่น โครงการเราเท่ียว
ด้วยกัน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการกระตุ้
นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศที่คาดว่าจะออกมา
ในอนาคตอีกด้วย

MINT เตรียมจัดสรร MINT-W7 

พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย XW 6 ส.ค.น้ี 

เพ่ือให้นักลงทุนใช้สิทธิ์ได้ภายใน 3 ปี
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นำงสำวกลุวด ีกวยำวงศ ์นกัลงทนุสมัพันธ ์บรษิทัเดลตำ้ 
อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) หรอื DELTA 

เปิดเผยว่า บริษัทฯประเมินว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 จะเริ่มปรับ

ตัวดีข้ึน เน่ืองจากความต้องการในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลcloud 

(cloudstorage) และศูนย์ข้อมูล (data center)  อาทิ  ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นส�าหรับ

โครงสร้างพื้นฐาน (CIS) และเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย  ที่มีมียอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวของผู้บริโภคในยุค 

New normal หลงัจากเกดิเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยสนิค้า

จากท้ังสองธุรกิจมีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูง โดยปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะมีสัดส่วนราย

จากData Centerและ cloud computing มากกว่า 300 ล้านบาท 

อกีทัง้บรษิทัฯจะมกีารจ�าหน่ายพดัลมไฟฟ้ามากขึน้ หลงัครึง่ปีแรกสนิค้าดงักล่าว

จ�าหน่ายได้ไม่ดีมากนัก ซึ่งมองว่าจะช่วยพยุงภาพรวมผลประกอบการในครึ่งปี

หลังได้ ส่วนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันบริษัทฯได้วางโมเดลรูปแบบรถยนต์ออก

มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึง

สถานการณ์ในปัจจบัุนว่ามคีวามเหมาะสในการผลติสนิค้าเพ่ือน�ามาจ�าหน่ายหรอื

ไม่ 

ขณะท่ีบริษทัฯยงัคงเป้าหมายรายได้จากสกลุเงนิดอลลาร์ปี 2563 เตบิโต 5-10% 

จากปีก่อน ซึ่งบริษัทฯยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของปัจจัย

หลายอย่างท้ังโควดิ-19 และสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกบัจนี อย่างใกล้ชดิ 

"ไตรมาส1/2563 เราได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่สามารถรับวัตถุดิบได้ แต่

ไตรมาส2/2563 แม้ว่าบริษัทคู่ค้าของเราจะได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ 

แต่เขาก็ปรับตัวด้วยการพยายามรับสินค้าไปให้มากที่สุด รวมถึงแต่ละประเทศก็

พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองด้วย และส่ิงที่พอจะช่วยได้

คือไอท ีส่วนเทรดวอเรากไ็ม่กงัวลเพราะหลงจัากมโีควดิท�าให้มีการพจิารณาย้าย

ฐานการผลิตจากจีนเร็วมากขึ้น" นางสาวกุลวดี กล่าว 

SMART มั่นใจยอดขายปี 2563 เติบโตไม่ต�่ากว่า 5% รักษาอัตราก�าไรสุทธิ 10% มองครึ่งปีหลัง
ตลาดอิฐมวลเบาในประเทศโตต่อเนื่อง จากความต้องการอิฐมวลเบา-บล็อกมวลเบาตกแต่งที่ได้
มาตรฐานและประหยัดพลังงาน ชูกลยุทธ์ขยายช่องทางจัดจ�าหน่าย อาทิ โมเดิร์นเทรด ห้างค้า
ปลกีวสัดกุ่อสร้างพร้อมพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ป๊ัมยอดขาย เจาะกลุม่ลกูค้าสถาปนิก ผูร้บัเหมาราย
ย่อย ด้านตลาดต่างประเทศเดินหน้าเพิ่มพันธมิตร ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม CLMV      

นำยรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สมำร์ทคอนกรีต 
จ�ำกัด (มหำชน) (SMART) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน�้าภายใต้
ความดนัสงูเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง และงานกัน้ผนงัอาคาร เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดวสัดกุ่อสร้าง-
อิฐมวลเบาในประเทศคร่ึงปีหลัง มีทิศทางที่ดีกว่าคร่ึงปีแรก และคาดว่าผลการด�าเนินงานของ
บริษัทในปีนี้จะสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต�่ากว่า 5% และรักษาความสามารถอัตรา
การท�าก�าไรสุทธิที่ระดับ 10%

ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC ผลักดันให้เกิดการลงทุนก่อสร้าง
นิคมอตุสาหกรรม โรงงาน โครงการเมกะโปรเจคขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ โครงการพฒันารถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ขณะท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์น่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น นโยบายลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ�านองส�าหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะท�าให้ผู้บริโภค
เกิดความเชื่อมั่น มีความต้องการที่อยู่อาศัย และกระตุ้นก�าลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญ ในการใช้วัสดุอิฐมวลเบาที่
ได้มาตรฐาน และประหยดัพลงังาน ซึง่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการใช้งานและความต้องการ
สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบา ปรับตัวดีขึ้น และราคาจ�าหน่ายอิฐมวลเบาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส�าหรับการด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ ผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการ
จ�าหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ โมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และเพ่ิมตัวแทน
จ�าหน่าย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จึงสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ัวประเทศ 
พร้อมกับการท�าการตลาดเชิงรุก แนะน�าสินค้าให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งมุ่งเน้นการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ "อิฐมวลเบาประเภทตกแต่ง" ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กับสินค้า ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) กระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต 
และสร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดี
และมคี�าสัง่ซือ้จากโครงการใน ภาคตะวนัออก กลุม่ลกูค้าสถาปนกิ และผูรั้บเหมารายย่อยมากขึน้

ส�าหรับการขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLMV บรษัิทส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายในประเทศกมัพชูาและสปป.
ลาว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีและมีออ
เดอร์สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องจากตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศดังกล่าวโดยบริษัทยังคงเดินหน้าเจรจา
หาพันธมิตรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 98% แบ่งเป็นงานภาครัฐ 60 % ภาคเอกชน 40% และ
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ 2 % 

SMART มั่นใจยอดขายปี 63 โตไม่ต�่ากว่า 5%   

พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิที่ 10% 

,มอง H2/63 ตลาดอิฐมวลเบาโตต่อเนื่อง 

DELTA ส่งซิก H2/63 แจ่ม หลังดีมานด์ผลิตภัณฑ์ 

cloudstorage-data center พุ่งต่อเนื่อง  

พร้อมคาดรายได้สกุลเงินดอลลาร์ปี 63 โต 5-10%
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“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรี

ทัวร์” ประกาศความส�าเร็จโปรเจกต์ยักษ์“เรือท่อง

เที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของไทย” ท่ีจดทะเบียน

โดยกรมเจ้าท่าพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวสีเขียว 

เตรียมพัฒนาเรือพลังงานสะอาดต่อเนื่องตั้งเป้า

ขยายตลาดครอบคลุมแถบทะเลอันดามัน และอ่าว

ไทยภายใน 5 ปี

“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรี

ทัวร์” ประกาศความส�าเร็จโปรเจกต์ยักษ์ เปิดตัวเรือ

ท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือท่อง

เท่ียวไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (BanpuNext 

e-Ferry) ซึง่กรมเจ้าท่าจดทะเบยีนเป็นเรอืท่องเทีย่ว

ไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของประเทศไทย ชูนวัตกรรม

เรือพลังงานสะอาดมาตรฐานสากล ล�้าสมัยด้วย

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ศักยภาพสูง ขับ

เคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี ยกระดบัการ

ท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ช่วยฟื้นฟูระบบ

นิเวศทางน�้า ลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงลดการใช้

พลังงานของโลก น�าร่องให้บริการในภูเก็ตเป็นที่แรก 

ตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับการท่องเที่ยว

ของคนยุคใหม่ที่ปลอดภัย สะดวก และรักษ์โลก และ

สนบัสนนุอตุสาหกรรมเรอืไฟฟ้าให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน 

พร้อมเผยแผนโรดแมป เตรียมลุยพัฒนาเรือท่อง

เทีย่วไฟฟ้าล�าที ่2 เพิม่ฟังก์ชนัด้านพลังงานสะอาดให้

ครบวงจรยิ่งขึ้นด้วยการติดต้ังโซลาร์เซลล์ คาดแล้ว

เสรจ็ภายในปี 2564 และขยายตลาดอตุสาหกรรมเรอื

ท่องเท่ียวให้ครอบคลมุในแถบทะเลอันดามนัและอ่าว

ไทย ภายใน 5 ปี 

นำยวิทยำ ยำม่วง อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 
กล่าวว่า “ทางกรมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ความ

ร่วมมือในการพัฒนาการผลิตเรือครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วง

ด้วยดี และได้น�ามาเปิดตวัอย่างเป็นทางการในโอกาส

พิเศษวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 

ปี โดยถือเป็นเรือท่ีกรมเจ้าท่าจดทะเบียนให้เป็นเรือ

ท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของประเทศไทย โดย

ผ่านมาตรฐานการรบัรองตามข้อบงัคบัของกรมฯ ทัง้

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยต่างๆ 

ก่อนที่จะน�ามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ นับเป็นความ

ส�าเร็จครั้งส�าคัญของอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้า  พร้อม

ช่วยยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางน�า้ และกา

รพาณิชยนาวีของไทย”

นำงสมฤด ีชัยมงคล ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร บริษัท บ้ำนป ูจ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัท บ้ำนป ู เน็กซ์ จ�ำกัด กล่าวว่า 

“ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นโปรเจกต์ระดับแฟลกชิพ

ที่ทั้ง 3 องค์กรต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการ

ผลิตเรือให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ ผลักดันให้

ทกุภาคส่วนหนัมาใช้พลงังานสะอาดมากข้ึน และร่วม

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ Green Tourism 

โดยบ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกของกลุ่มบ้านปูฯ ในฐานะ

ผู้ให้บริการพลังงานสะอาดชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก ท่ีมุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ได้สนับสนุน

งบประมาณ และน�านวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยี

พลงังานมาใช้ในการผลติเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเล

ล�าแรกของไทย โดยน�าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LiB) 

ขนาด 625 กิโลวัตต์ชั่วโมง จากบริษัท ดูราเพาเวอร์1 

เครือข่ายพันธมิตรที่บ้านปูเน็กซ์เข้าไปร่วมลงทุน 

มาใช้กับเรือล�านี้ ซ่ึงเป็นแบตฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ และสิทธิบัตร

ต่างๆ ในระดับสากลกว่า 40 ใบ บ้านปูเน็กซ์ยังติด

ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ 

จ.ภูเกต็ และน�าระบบบริหารจดัการพลงังาน (Energy 

Management System) มาใช้ควบคุมการผลิต ส่ง

จ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

พร้อมรวบรวมข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาใช้ตรวจ

สอบการท�างานของเรือ วางแผนการบริหารจัดการ

พลังงาน และการซ่อมบ�ารุง รวมถึงน�าข้อมูลการ

ใช้พลังงานจากระบบแพลตฟอร์มที่ท�างานร่วมกับ

เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ออฟติงส์ (Internet of Things 

- IoT) มาพัฒนาและออกแบบการใช้พลังงานให้ตรง

กับความต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานของ

ลูกค้าแต่ละรายต่อไปในอนาคต ล่าสุดเตรียมสานต่อ

ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ พัฒนาเรือท่องเท่ียว

ไฟฟ้าล�าที่ 2 ชูนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดแบบ

ครบวงจร โดยจะเสริมฟังก์ชันในการผลิตพลังงาน

สะอาด ด้วยการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้า เพือ่

น�าพลงังานไฟฟ้ามากกัเก็บ และใช้บนเรอืล�านี ้คาดว่า

จะผลิตแล้วเสร็จภายในปีหน้า”

“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรีทัวร์” 

ลุยโปรเจกต์ยักษ์“เรือท่องเท่ียวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของไทย”  

ต้ังเป้าขยายตลาดครอบคลุมแถบทะเลอันดามัน 

และอ่าวไทยภายใน 5 ปี
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นำยน�ำชัย สกุลฎ์โชคน�ำชัย ประธำน
กรรมกำรบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น 
จ�ำกดั กล่าวว่า “จากการร่วมมอืกนัแบบบรูณาการ

ระหว่างสกุลฎ์ซี บ้านปูเน็กซ์ กรมเจ้าท่า ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

รวมถึงนักวิจัยไทยทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาเรือท่อง

เทีย่วไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกในประเทศไทยให้สามารถ

ก้าวข้ามจากการทดลองเรือต้นแบบสู่การแข่งขันเชิง

พาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งความท้าทายของ

โปรเจกต์นี้ คือ การผลิตเรือท่องเท่ียวไฟฟ้าท่ีตอบ

โจทย์ความต้องการของภูเก็ต พัชทรีทัวร์ กรุ๊ป ได้

ครบถ้วนในราคาท่ีเหมาะสม พร้อมระบบขบัเคล่ือนท่ี

ได้มาตรฐานระดับสากล โดยสกุลฎ์ซีได้ออกแบบ

โครงสร้างเรือให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ด้านการ

บรกิารนกัท่องเทีย่ว ออกแบบจดุวางแบตเตอรีใ่ห้อยู่

กลางล�าเรือ (Design Balancing) เพื่อรองรับการ

สั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยี

การประกอบเรือแบบไร้รอยต่อ รวมถึงใช้วัสดุ และ

อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้อะลูมิเนียม

เป็นวัสดุหลักของเรือ เพราะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ 

น�้าหนักเบา เน้นความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม 

ปลอดภัย เรือไม่จม และประหยัดพลังงาน ด้วย

คุณสมบัติเหล่านี้ จึงมีข้อดีกว่าเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่

นิยมใช้ผลิตเรือเช่นกัน ใช้มอเตอร์ท่ีผ่านมาตรฐาน

รบัรองจาก IEC2 เลอืกใช้สายไฟ และท่อรางแบบท่ีใช้

ส�าหรบัยานพาหนะทางน�า้โดยเฉพาะ ทัง้ยงัวางระบบ

ฉนวนป้องกันการเกิดประกายไฟ และการลัดวงจร 

รวมถึงติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ การแจ้ง

เตือนความร้อนของแบตเตอรี่ และการควบคุมระบบ

ระบายความร้อนของมอเตอร์ชดุขับเคลือ่น เพือ่ให้เรือ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

สูงสุด ซึ่งระบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการ

ผลิต และขับเคลื่อนเรือล�านี้ได้รับการทดสอบโดย 

สวทช. ส�าหรับเรือล�านี้ มีขนาดความยาว 20 เมตร 

สามารถขบัเคลือ่นดว้ยความเร็วสงูสดุ (Top Speed) 

กว่า 17 นอต (knots) และมีอายุการใช้งานมากกว่า 

30 ปี”

นำยไชยำ ระพือพล กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษัิท ภูเกต็ พัชทรทัีวร ์ กรุป๊ จ�ำกดั 
กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเมืองที่มีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในแต่ละปี

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยว

จ�านวนมาก บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการ

ท่องเที่ยวชั้นน�าของภูเก็ต เล็งเห็นโอกาสในการส่ง

เสริม และสร้างการตระหนักรู ้ด้านการท่องเที่ยว

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ที่

สอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

(Responsible Tourism) ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ด้วยการน�าเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

มาให้บริการนกัท่องเทีย่ว เราจงึมองหาองค์กรช้ันน�า

ทีส่ามารถผลติเรอืท่องเทีย่วท่ีขับเคลือ่นด้วยพลงังาน

สะอาด 100%  ซึง่บ้านปเูนก็ซ์ และสกลุฎ์ซไีด้น�าความ

รู้ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีต่างๆ มาผสานเข้า

ด้วยกัน เพ่ือพัฒนาการผลิตเรือให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ของเราได้เป็นอย่างดี ท้ังการรองรับนักท่องเท่ียว 

ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่

ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเสียง ช่วยคืนความ

สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางน�้า รวมถึงด้านการลด

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ�ารุงให้กับบริษัทฯ 

โดยเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าขนาดใหญ่ล�านี้ สามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 90 คน ขณะเดียวกัน

ยังตอบรับมาตรการ Social Distancing ในช่วงการ

ป้องกนัการระบาดของ COVID-19 เนือ่งจากสามารถ

จ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม สะดวก

สบาย และไม่แออัด โดยเราจะเปิดให้บรกิารอย่างเป็น

ทางการ เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูป

แบบใหม่ทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อมให้กบันกัท่องเทีย่วทกุท่าน 

ต้ังแต่เดอืนกนัยายนเป็นต้นไป น�าร่องในเส้นทางท่อง

เที่ยวภูเก็ต - อ่าวพังงาเป็นที่แรก”

“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรีทัวร์” 

ลุยโปรเจกต์ยักษ์“เรือท่องเท่ียวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของไทย”  

ต้ังเป้าขยายตลาดครอบคลุมแถบทะเลอันดามัน 

และอ่าวไทยภายใน 5 ปี
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“บ้านปูเน็กซ์ คาดการณ์ว่าหากน�าเรือท่องเที่ยวเที่ยวไฟฟ้าล�านี้ไปให้บริการนักท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ก�าหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ได้ถึง 26,250 ลิตร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ได้ 69.3 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 8,700 ต้น3 โดยนอกจากความร่วมมือในครั้งนี้ บ้านปูเน็กซ์ 

ยังเดินหน้าน�านวัตกรรมความรู้ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ทันสมัยของบริษัทฯ และเครือข่ายธุรกิจของเรา รวมถึงผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�า เพื่อส่ง

เสริมทุกภาคส่วนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Betterment for all) ซึ่งเราได้วางแผนโรดแมปในการผลิตเรือไฟฟ้าประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของ

กรมเจ้าท่า ปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวทางทะเลประมาณ 3,000 ล�า โดย 2,000 ล�าให้บริการอยู่ในแถบทะเลอันดามัน และอ่าวไทยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ 

สรุาษฎร์ธาน ีดังนัน้บรษิทัฯ จงึวางเป้าหมายจะผลติเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าให้บรกิารครอบคลมุในแถบทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยครอบคลมุทัง้ 4 จงัหวดัดงักล่าวนี ้ภายใน

ปี 2568 เพื่อรองรับโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า สนับสนุนประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น ตอบ

เทรนด์การใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคต และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของไทยสู่ Energy 4.0” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

1.หมายเหตุ บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่บ้านปูเน็กซ์เข้าไปร่วมลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB) ส�าหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าส�ารองต่างๆ มากกว่า 10 ปี

2.หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิง  https://www.tisi.go.th/website/interstandard/iec

3.หมายเหตุ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4,950 – 8,663 ต้น (ขนาดต้นไม้เล็กสุด-ใหญ่สุด)

“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรีทัวร์” 

ลุยโปรเจกต์ยักษ์“เรือท่องเท่ียวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของไทย”  

ต้ังเป้าขยายตลาดครอบคลุมแถบทะเลอันดามัน 

และอ่าวไทยภายใน 5 ปี
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https://sonic.co.th/


http://www.thaisolarenergy.com/


NPS โตสวนกระแสเศรษฐกิจซบ 
เตรียมต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้า ออกหุ้นกู้ระดมทุน

เปิดแผนธุรกิจ NPS เตรียมเงินลงทุน

ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้ารองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว วางแผนเพ่ิมก�าลังการผลิตยาว

ถึงปี 2568 พร้อมจับมือ กัลฟ์ฯ สร้างโรงไฟฟ้า

ก�าลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ในปี 2568

บริษัท  เนชั่ นแนล เพำ เวอร์ 
ซพัพลำย จ�ำกัด (มหำชน) ("NPS") 
ผู้ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลอันดับ 1 ของ

ประเทศไทย ประกาศผลประกอบการไตรมาส 

1 ปี 2563 เติบโตได้อย่างโดดเด่นสวนกระแส

เศรษฐกจิซบ โดยมรีายได้รวมทัง้สิน้ 4,108 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มี

รายได้ 3,715 ล้านบาท เตบิโตขึน้ 393 ล้านบาท 

คิดเป็น 10.58% และมีก�าไรสุทธิ 587 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผลประกอบการที่เติบโตขึ้นน้ัน ส่วนหน่ึงเป็น

ผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

การบรหิารจดัการด้านต้นทุนเชือ้เพลงิ และการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

ในนิคมอตุสาหกรรม 304 บรษิทัจงึมีแผนขยาย

ก�าลงัการผลติเพ่ือรองรับความต้องการ โดยในปี 

พ.ศ.2563 นี ้NPS มแีผนขยายธรุกจิ ลงทนุสร้าง

สถานไีฟฟ้าและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอ

น�้าในสวนอุตสาหกรรม 304 เพิ่มเติมเพื่อ

รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลิตเส้นใย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวม

ถงึอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ ท่ีมมีลูค่าการลงทนุ

รวมกว่า 30,000 ล้านบาทตามแผนการขยาย

ธุรกิจระยะยาวเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการ

ผลิตเพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลก การลงทุนดัง

กล่าวท�าให้ธรุกจิมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 

44 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ.2564 และเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเป็น 150 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ.2568

นอกจากนี้ NPS ยังมีแผนร่วมลงทุนกับบริษัท 

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขนาด

ก�าลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดัง

กล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คาด

ว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2568 และจะเปิด

ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 

พ.ศ.2570

อนึ่ง NPS มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 

1/2563 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้าน

บาท โดยก�าหนดเปิดจองซ้ือ

ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 

2563 หุ้นกู้ดัง

กล่าว

แบ่งออกเป็น หุ้นกู้ชุดท่ี 1 มูลค่ารวม 2,500 

ล้านบาท อาย ุ3.5 ปีครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.

2567 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี และ หุ้น

กู้ชุดที่ 2 มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี

ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ีร้อยละ 5.20 ต่อปี ช�าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน

ตลอดอายหุุ้นกู้ นกัลงทุนท่ีสนใจ ขอรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ บล.โกลเบล็ก จ�ากัด (GLOBLEX) 

โทร 02-687-7549 และบล.เอเชียพลัส จ�ากัด 

(ASP) โทร 02-680-4004
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IRPC ผนึก JPP ดัน Mytex Polymers 
รุกตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ 

พร้อมเจาะตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูป

นำยนพดล ป่ินสุภำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ IRPC กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ Mytex Polymers บริษัทร่วมทุนระหว่าง 

IRPC และ บริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด หรือ JPP สัดส่วน 50:50 เพื่อผลิตและจ�าหน่าย เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ 

(Polypropylene Compound: PP Compound) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ว่า “การร่วมทุนกับ JPP ในครั้งนี้จะท�าให้ IRPC สามารถขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์แบบขั้นตอน

เดียว (In - line compound) ได้เต็มก�าลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี ที่เริ่มด�าเนินการผลิตแล้วตั้งแต่ปี 2560 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ JPP”

นอกจากนี้ การเข้าไปถือหุ้นใน Mytex Polymers ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ IRPC ให้สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรม

ยานยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงนับเป็นก้าวส�าคัญของ IRPC ที่สามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialties) ได้ตามแผนธุรกิจ 

ด้วยการพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัเมด็พลาสตกิพีพคีอมพาวด์ ท่ีพร้อมตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะยานยนต์

ไฟฟ้า ทีไ่ด้รบัความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึน้ พร้อมทัง้รองรบัความต้องการในอตุสาหกรรมอืน่ๆ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การเตบิโต

ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาตอบโจทย์เทรนด์โลกได้ในที่สุด

ทัง้นี้ IRPC และ JPP ได้รบัการอนุมตัิจากหนว่ยงานรัฐบาลในทุกประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ว่าดว้ยการปฎบิัตติามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า(Antitrust 

clearance) และบริษัทร่วมทุน (Mytex Polymers) พร้อมด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตลาดไม่เงยีบเหงา โดยเฉพาะตลาดทองค�า การซือ้ขายทองค�า
ในตลาดโลก เตม็ไปด้วยความคกึคกั ราคานวิไฮ นกัลงทนุไทย มากมาย กเ็บนเข็ม พุง่เป้า 
ลุยทองๆ กันเต็มที่ ด้วยราคาขาขึ้น มันเร้าใจมากกว่าหุ้นมากมาย อันนี้แล้ว แต่ความ
ถนดัและความชอบของนกัลงทนุ ปัจจับบวกตอนนี ้ตลาดพุ่งหรอืโฟกสัไปท่ี ท�าเนยีบขาว
และสภาคองเกรสจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้ง
ใหม่ในสุดสัปดาห์นี้ และ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์หน้า

แต่สิ่งที่เชื่อว่า จะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน นั่นคือ 15 สิงหาคมนี้ ผู้แทนการค้า
ระหว่างสหรฐัฯ-จนี มกี�าหนดการจะ reviewหรอืทบทวน ข้อตกลงการค้าเฟส 1 สหรัฐฯ 
จะกดดันจีนเพิ่มเติม เนื่องจากจีนยังไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตรได้ในจ�านวนที่ตกลง
กันไว้ จึง มีโอกาสที่ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะเพิ่มขึ้น

กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เป็นไปตามคาด ส่วน 
กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 63 หดตัวเพิ่มขึ้น
เป็น -9 ถึง -7% จากเดิม -8% ถึง -5%

วานนี ้ดชันตีลาดหุน้ไทย ปิดที ่1,337.35 จดุ เพิม่ขึน้  6.54 จดุ หรอื 0.49 % มลูค่าการ
ซื้อขาย 60,357.16 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,053.15 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,101.22 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 672.87 
ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,481.50 ล้านบาท

รำช กรุ๊ป ประกาศลงทุน 1,600 ล้านบาท เพิ่มก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชโค
เจนเนอเรชั่น อีก 30 เมกะวัตต์ และก�าลังผลิตไอน�้า 5.46 ตันต่อชั่วโมง ส่งผลให้โรง
ไฟฟ้าแห่งนี้มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม 140 เมกะวัตต์ และมีก�าลังผลิตไอน�้า 15.46 ตันต่อ
ชั่วโมง ส�าหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากก�าลังการผลิตของส่วนขยายนี้จะจ�าหน่ายให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนว
นคร นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล ที่ตั้งอยู ่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าด้วย โครงการนี้
คาดว่าจะสามารถเดินเคร่ืองผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565 

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เผย 

ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์
ว่า “IIG” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ส่วน สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ บิ๊ก IIG มั่นใจ 
วันนี้  6ส.ค.63 IIG เทรดวันแรก เชื่อนักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี เหตุพื้นฐานแกร่ง
และประสบการ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ จะยิ่งท�าให้ iiG 
แข็งแกร่งพร้อมรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMART เผย กลุ่มเจมาร์ท ย�้า
มาตรการลดดอกเบี้ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อบัตรเครดิต ปรับ
ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 16% จาก 18% สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน และที่ผ่อน
ช�าระเป็นงวด เหลือ  25% จาก 28% และสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ เหลือ 24% ยืนยัน
ไม่กระทบธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มบริษัท ทั้ง J Fintech และ SINGER  ส่วน JMT มอง
โอกาสซื้อหนี้เพิ่มเติมช่วงครึ่งปีหลังนี้ เสริมสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) วอนลูกค้าและเจ้าหนี้ อย่าหลงเชื่อ
สื่อออนไลน์ ซึ่งอ้างว่าบริษัท การบินไทยฯ จัดกิจกรรมแจกต๋ัวฟรี เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และชวนเชื่อเจ้าหนี้ให้ว่าจ้างท�า
ธุรกรรมการช�าระหนี้

วำยแอลจเีผยทองค�าในประเทศท�าสถติริาคาปรบัขึน้มาสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ครัง้
ใหม่ทะลุ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มองเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นแม้ราคาปรับขึ้นมาแรงแต่
ปัจจัยหนุนยังแน่น ทั้งผลกระทบจาก COVID-19 ความขัดแย้งสหรัฐ-จีน ล่าสุดเกิด
ความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน ส่งผลนักลงทุน ธนาคารกลาง
หลายประเทศและกองทุนขนาดใหญ่เข้าซื้อทองค�าต่อเนื่อง พร้อมแนะนักลงทุนถือ
ทองค�าในพอร์ต 5-15% ส่วนมือใหม่ควรเริ่มจาก 5% ทยอยสะสมในพอร์ตแต่ไม่ควร
เกิน 15% ส�าหรับเป้าหมายราคาทองค�าในช่วงถัดไปวายแอลจีมองที่ 2,100 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หรือคิดเป็นเงินบาทเกือบ 31,000 บาท
 
“บ้ำนปเูน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรีทัวร์” ประกาศ
ความส�าเรจ็โปรเจกต์ยกัษ์ เปิดตวัเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเลในกลุม่ผลติภณัฑ์เรอืท่อง
เที่ยวไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (BanpuNext e-Ferry) ซึ่งกรมเจ้าท่าจดทะเบียน
เป็นเรอืท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของประเทศไทย ชนูวตักรรมเรอืพลงังานสะอาด
มาตรฐานสากล ล�า้สมยัด้วยเทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ศกัยภาพสงู ขบัเคลือ่น
ด้วยพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่ยกระดบัการท่องเทีย่วสเีขยีว (Green Tourism) ช่วย
ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทางน�า้ ลดมลพษิทางอากาศ รวมถงึลดการใช้พลงังานของโลก น�าร่อง
ให้บริการในภูเก็ตเป็นท่ีแรก ตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับการท่องเที่ยวของคน
ยุคใหม่ที่ปลอดภัย สะดวก และรักษ์โลก และสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโต
อย่างยั่งยืน พร้อมเผยแผนโรดแมป เตรียมลุยพัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าล�าที่ 2 เพิ่ม
ฟังก์ชนัด้านพลงังานสะอาดให้ครบวงจรยิง่ข้ึนด้วยการตดิตัง้โซลาร์เซลล์ คาดแล้วเสรจ็
ภายในปี 2564 และขยายตลาดอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวให้ครอบคลุมในแถบทะเล
อันดามันและอ่าวไทย ภายใน 5 ปี

ทองๆ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง: CPN แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 66 บาท/หุ้น 

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BBL แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 125 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : HUMAN แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.10 บาท/หุ้น

 บล.ทิสโก้ : GFPT แนะน�าถือ ราคาเป้าหมาย 14.60 บาท/หุ้น 

 บล.ทิสโก้ : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 129 บาท/หุ้น

 บล.ทิสโก้ : SYNEX แนะน�า ถือ ราคาเป้าหมาย 11.60 บาท/หุ้น
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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