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นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯประเมินว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 
3/2563 รายได้จะเตบิโตได้อย่างโดดเด่น เนือ่งจาก เข้าสูช่่วงไฮซซีัน่ของโรงไฟฟ้าพลงั
น�้าเขื่อนNam San 3A และNam San3B หลังเข้าสู่ฤดูฝนที่มีปริมาณน�้ามาก โดย
ปัจจุบันอัตราการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ  78-79% แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายไฟฟ้า
เข้ามาในไตรมาสนี้เป็นจ�านวนมาก ภายใต้ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิม

นอกจากนีใ้นไตรมาส 3/2563 ยงัเข้าสูฤ่ดกูารใช้ไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุน่ โดยปัจจุบันได้
มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.70 เมกะวัตต์ หลัง
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการลดจ�านวนวนัผลติไฟฟ้าเหมอืนกับครึง่ปีแรกทีผ่่านมา ซึง่
ได้รับผลกระทบไปถึง 25 วัน  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงงบลงทุน 5 ปี (2563-2567) ไว้ที่ 40,000 ล้านบาท ซึ่ง
งบลงทุนดงักล่าวจะใช้ในปี 2564 ประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึง่เป็นปีทีใ่ช้เยอะทีส่ดุ
ในการขยายธุรกิจเนื่องจากในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯจะมีแอดเดอร์ที่หมดหลาย
โครงการ 

นอกจากนี ้ยงัตัง้เป้ามกี�าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเสือ่ม และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
เติบโตเฉลี่ยปีละ 13-15% โดยการเติบโตมาจากทั้งแบบออกแกนิคและอินออแกนิค 
ซึ่งบริษัทฯจะเร่งพัฒนาก่อสร้างโครงการที่มีอยู่ในมือให้เร็วที่สุด พร้อมเดินหน้าเข้า
ซื้อกิจการใหม่ทั้งแบบกรีนฟิวส์ และบาวฟิวส์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โครงการเดิมที่
ได้ด�าเนกิารเชงิพาณชิย์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทติย์ พลังงานลม 
หรอืเขือ่น บรษิทัฯจะน�าเทคดนโลยเีข้ามาช่วยในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้ได้ประสทิธภิาพ
ที่สูงขึ้นแต่ยังคงมีต้นทุนที่ต�่าลง

"เรื่องการเติบโตเรามองในทุกด้าน แน่นอนว่าธุรกิจ Renewable ต้องข้ึนอยู่กับ
นโยบายของภาครฐัแต่ละประเทศว่านโยบายขณะนัน้มกีารสนับสนนุมากน้อยเพียงใด 
ซ฿งประเทศท่ีเราไปลงทนุในปัจจบุนักค็งอยูแ่ถบ CLMVท่ีมองถงึการขยายในอนาคต 
เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจพลังงานทดแทนในไทยไม่ได้มีการเติบโตแรงเหมือนแต่
ก่อน" นายชาญวิทย์  กล่าว

นายชูวิทย ์จงึธนสมบรูณ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บริษัท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า 

บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. 

เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โกดังเก็บวัตถุดิบ (ยางสังเคราะห์) ภายในบริเวณพื้นที่

โรงงานของบริษัทฯซ่ึงต้ังอยู่อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถ

ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจ�ากัดได้เมื่อเวลา 12.30 น. ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้น

ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกองพิสูจน์หลักฐาน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุการณ์ครั้งนี้

ส�าหรับความเสียหายในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจาก 2 ส่วน คือ 

วตัถดุบิทีถ่กูเพลงิไหม้และความเสยีหายทีต่วัอาคารบางส่วน ซึง่ความเสยีหาย

นัน้บรษิทัได้มกีารท�าประกนัอัคคภัียครอบคลมุท้ังหมดแล้ว และเหตกุารณ์ดงั

กล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยัง

คงเปิดด�าเนินการเป็นปกติ

NER แจงเหตุเพลิงไหม้ 

โกดังเก็บยางสังเคราะห์ 

ไม่กระทบการด�าเนินธุรกิจ

BCPG ส่งซิก Q3/63 โตเด่น 

หลังเข้าไฮซีซั่น Nam san 3A/3B

-ฤดูใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่น
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นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) MSC เปิดเผยว่า 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนายธวิช จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 14,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

และนายณรงค์ จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 16,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

30,000,000 หุน้หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.33 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิทั ให้แก่ บรษิทั เอม็ซ ีเบเคอรี ่จ�ากดัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในวนัที ่18 กนัยายน 

2563

โดยการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุน้ในครัง้นีไ้ม่มผีลกระทบต่ออ�านาจในการควบคมุบรษิทันโยบายการด�าเนนิธรุกจิ และโครงสร้างของคณะกรรมการบรษิทั

และผู้บริหาร

โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน ตามที่บริษัททราบ ดังนี้

ล�าดับ  ผู้ถือหุ้น        ก่อนการซื้อขายหุ้น     จ�านวนหุ้น ร้อยละ   หลังการซื้อขายหุ้น      จ�านวนหุ้น ร้อยละ

           (18 กันยายน 2563)

1. นายธวิช จารุวจนะ    15,287,348      4.25      1,287,348     0.36

2. นายณรงค์ จารุวจนะ     16,711,487      4.64         711,487     0.20

3. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จ�ากัด   16,419,600      4.56        46,419,600         12.89

รวม         48,418,435          13.45            48,418,435      13.45

 MSC เผย เอ็มซี เบเคอร่ี 

ถือหุ้นเพ่ิมเป็น 12.89% จากเดิมถือ 4.56% 

ไม่กระทบโครงสร้างบริหาร
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จ�ากัด (มหาชน) TTA เปิดเผยว่า บริษัท เมอร์เมดซับซี เชอร์วิสซส (ประเทศไทย) จ�ากัด ("MSST" บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน

บริษัท มอร์เมด มาริไทม์ จ�ากัด(มหาชน) ("มอร์เมด") บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 

ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ Mermaid-MOE JV CO, Ltd. ร่วมกับ Meicch Ofishore EnginceringPre. Ld. 

("MOE") บริษัทจ�ากัดในประเทศสิงคโปร์ ที่อยู่ภายใต้อ�านาจคาบคุมของกลุ่ม PT Meindo Elang Indah("MEINDO") หนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าของ

ประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้บริการด้านการแก้ปัญหาแบบบูรณการอย่างครบวงจร ในงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้างและงานติด

ตั้ง (EPCI) ส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงานรวมถึงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติประเภทขั้นต้น

โดยมีรายละเอียดของบริษัทร่วมทุน ดังนี้

ชื่อบริษัทร่วมทุน : Mermaid-MOE JV Co.. Ltd. 

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการในงานออกแบบด้านวิศวกรรมงานจัดซื้อ งานก่อสร้างและงานติดตั้ง

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 มูลกาเงินลงทุนของ MSST: 510,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : 1) MSST ถือหุ้นกิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 2) MOE ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 (MOE ) มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบ

ริษัทฯ)

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของ MSST

 เหตุผลในการลงทุน: เพื่อส่งเสริมการขนส่งในบริเวณนอกชายฝั่งและเพิ่มความสามารถในการติดตั้งและรื้อถอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

TTA ต้ังบ.ร่วมทุนกับ MOE จากสิงคโปร์ 

ลุยให้บริการในงานออกแบบด้านวิศวกรรม
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นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ MVP เปิดเผยว่า บริษัทฯ

มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2563 จะดีกว่าครึ่งปีแรก และเชื่อว่าปีจะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรสุทธิได้จาก 6เดือนแรกขาดทุนสุทธิ จ�านวน 

18.11 ล้านบาท เนื่องจาก ทุกธุรกิจเริ่มส่งสัญญานฟื้นตัวแล้วโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดงาน Mobile Expo หลังถูกเลื่อนมาจาก

ไตรมาส2/2563 และจะมีการจัดอีกครั้งวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ 

ส่วนธรุกจิรถบ้านปัจจบุนัปรบัตวัดขีึน้ค่อนข้างเยอะเมือ่เทยีบกบัไตรมาส2ทีค่่อนข้างซบเซาหลงัได้รบัผลกะรทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-

19 โดยบริษัทฯได้ขยายรถบ้านอย่างต่อเนื่องคาดสิ้นปีนี้จะมีรถถบ้านทั้งสิ้น 200 คันจากไตรมาส 2/2563 มีอยู่จ�านวน 127 คัน พร้อมกันนี้บริษัทฯ

ยังมีงานวิ่งที่จะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส4/2563 จ�านวน 2-3 งาน ซึ่งถือเป็นสัญญานที่ค่อนข้างดี ด้านรถบ้านที่ถูกน�ามาปรับปรุงเป็นรถซ่อมมือถือ

ปัจจุบันได้รับการตอบรับดีกว่าคาดไว้โดยสามารถสร้างรายได้ 10,000 บาทต่อคันต่อวัน

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังใช้กลยุทธ์เน้นงานจากทางภาครัฐเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงงานท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยังมีงานอื่นๆด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้เข้าประมูลงานภาครัฐไปเกือบ 100 ล้านบาท และได้รับงานมาแล้วมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ ส�านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(ทีเส็บ)

นอกจากน้ีบรษิทัฯยงัมัน่ใจว่าจะชนะคดีความท่ีบรษิทัได้ยืน่ฟ้องแย้งกบัชอ็ปป้ิงออนไลน์หลงัจากผดิสญัญาการรบัมอบสนิค้าโทรศพัท์มอืถอืBNK ซึง่

จะมีการขึ้นศาลอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้รับเงินช่วงไหนหรือเท่าใด

"ไตรมาส3เราเชือ่ว่าจะมผีลประกอบการเป็นบวกแล้ว เพราะไตรมาส2ตดิลบไปค่อนข้างเยอะพอสมควร และทัง้ปีเราไม่โฟกสัว่ารายได้จะมกีารเตบิโต

กี่เปอร์เซ็นต์เราตั้งเป้าที่จะพลิกก�าไรมากกว่า และเชื่อว่าจะสามารถท�าได้แน่นอน ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากงานภาครัฐเป็นหลัก และคดีที่เรามีการฟ้อง

ร้องอยู่ก็มั่นใจว่าจะไม่แพ้คดีแน่นอน"

MVP ม่ันใจผลงาน H2/63 ดีกว่า H1/63 

ท้ังปีพลิกก�าไร หลังทุกธุรกิจเร่ิมกลับมาฟื้นตัว
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บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) SCGP เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 

ไม่เกิน 1,127.6 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 

ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนครั้งนี้ และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over 

Allotment) อีกไม่เกิน 169.1 ล้านหุ้น รวมคิดเป็น

ไม่เกนิร้อยละ 29.3 ของจ�านวนหุน้สามัญทีอ่อกและ

เรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการ

เสนอขายในครั้งนี้ (กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วน

เกินทั้งจ�านวน) พร้อมก�าหนดช่วงราคาเสนอขาย

เบื้องต้นที่ 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิด

ให้จองซื้อในวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคมนี้ (ขึ้น

อยู่กับประเภทของผู้จองซื้อ)

 

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
Investment Banking ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายร่วม ของ บริษัท เอสซี

จี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) SCGP 

เปิดเผยว่า ขณะนี้แบบค�าขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติจากส�านักงาน ก.ล.ต. 

และแบบ Filing ของ SCGP มีผลใช้บังคับเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน SCGP มีทุนจดทะเบียน 

4,500 ล้านบาท โดยเป็นทุนท่ีออกและช�าระแล้ว 

3,126 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 3,126 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท และ

จะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 1,127.6 ล้าน

หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.5 ของจ�านวนหุน้สามญั

ที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งน้ี (ไม่รวมหุ้นท่ีผู้

จัดหาหุ้นส่วนเกิน อาจใช้สิทธิซื้อหุ้น IPO จากบ

รษิทัฯ ในกรณทีีม่กีารจดัสรรหุน้ส่วนเกนิ) นอกจาก

น้ีอาจจัดสรรหุ ้นส่วนเกิน (Over Allotment) 

จ�านวนไม่เกนิ 169.1 ล้านหุน้ รวมคดิเป็นไม่เกนิร้อย

ละ 29.3 ของจ�านวนหุน้สามญัท่ีออกและเรยีกช�าระ

แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายครั้ง

นี้ (กรณีที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นส่วนเกินท้ังจ�านวน) ท้ังน้ี 

จ�านวนหุน้ท่ีเสนอขายสดุท้ายจะขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ

ของบรษิทัฯ ผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายและรบัประกนั

การจ�าหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบ้ืองต้นในต่างประเทศ 

(ถ้ามี)

ขณะที่ล่าสุด SCGP ได้ก�าหนดช่วงราคาเสนอขาย

หุ้น IPO ที่ 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น จากนั้นจะ

ส�ารวจความต้องการจองซ้ือหุน้ IPO ของนกัลงทุน

สถาบัน (Bookbuilding) เพ่ือก�าหนดราคาเสนอ

ขายสดุท้ายซึง่คาดว่าจะประกาศได้ประมาณวนัท่ี 8 

ตุลาคม 2563 โดย ก�าหนดระยะเวลาจองซื้อของผู้

จองซื้อแต่ละประเภท ดังนี้

 

ผูถ้อืหุ้นสามญัของ SCGP ทีม่สีทิธิได้รับการจดัสรร, 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น, ผู้มีอุปการคุณของ 

SCGP สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 28 กันยายน ถึง 

2 ตุลาคม 2563 (เฉพาะวันท�าการ)

 

ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 1, 2 

และ 5 ตุลาคม 2563

 

บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 

สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563

 

โดยจะต้องจองซ้ือท่ีราคา 35.00 บาทต่อหุ้น ซึ่ง

เป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย

เบือ้งต้น (“ราคาจองซ้ือ”) อย่างไรกต็ามหากราคา

เสนอขายสุดท้ายต�่ากว่าราคาจองซื้อ จะมีการคืน

เงินค่าส่วนต่างแก่ผู้จองซื้อทุกรายหลังสิ้นสุดการ

เสนอขาย

SCGP  เผย 8 ต.ค.น้ี 
เคาะราคาขายไอพีโอสุดท้ายจากช่วงราคาเสนอขาย 

IPO 33.50 - 35.00 บ./หุ้น คาดเข้าเทรด ต.ค.
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อนึ่ง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ SCGP ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รบัประกนัการจ�าหน่ายร่วม และแต่งตัง้บรษัิทหลกั

ทรัพย์ 9 ราย เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย ประกอบด้วย (1) บรษัิทหลกัทรัพย์ กสิกร

ไทย จ�ากัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุง

ไทย ซีมิโก้ จ�ากัด (3) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 

วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด (4) บริษัทหลัก

ทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (5) บริษัทหลักทรัพย์  ธนชาต 

จ�ากัด (มหาชน) (6) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (7) บริษัท

หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) (8) 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) และ (9) บริษัทหลักทรัพย์ หยวน

ต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด

 

ด้ านนายพิ เชษฐ  สิ ทธิ อ� า นวย 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายร่วม กล่าวว่า SCGP เป็นหุ้น IPO ที่ได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุน โดยมีกลุ่มนักลงทุนหลัก

แบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) 

จ�านวน 18 ราย ได้ลงนามในสัญญา Cornerstone 

Placing Agreement รวมทั้งสิ้น 676.53 ล้านหุ้น

หรือประมาณ 60% ของจ�านวนหุ้น IPO ที่เสนอ

ขายครัง้นี ้(ไม่รวมการจดัสรรหุน้ส่วนเกนิ) แสดงให้

เหน็ถงึความมัน่ใจของนกัลงทนุสถาบนั และสะท้อน

ความเชือ่ม่ันในศกัยภาพของ SCGP ท่ีเป็นผูน้�าด้าน

บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมี

ความเชีย่วชาญการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

แต่ละราย

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจ
จิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิด

เผยว่า ได้วางกลยุทธ์น�าบริษัทฯ รุกขยายธุรกิจ

ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคง

และยั่งยืน โดยชูศักยภาพเป็นผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นตลาด

สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ 

กระดาษบรรจภัุณฑ์ บรรจภัุณฑ์จากวัสดสุมรรถนะ

สูงและพอลิเมอร์ ท้ังแบบอ่อนตัวและแบบคงรูป 

บรรจภัุณฑ์ส�าหรบัอาหาร เยือ่กระดาษและกระดาษ

พิมพ์เขียน โดยมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุ

ภณัฑ์ทีเ่ป็นนวตักรรมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ ส่งผลให้

บริษัทฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลาก

หลาย ท้ังในด้านรูปแบบ คณุสมบัติและวตัถปุระสงค์

การใช้งาน โดยมีฐานการผลิตใน 5 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย นอกจาก

นี้ยังมีฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ครอบคลุมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน 

และสินค้าอุตสาหกรรม

 

ปัจจุบัน SCGP เป็นผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบ

วงจรในภมูภิาคอาเซยีน ทีต่อบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมต่อยอดการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติในการท�าหน้าที่ปกป้อง

สินค้า ช่วยสร้างแบรนด์และเพ่ิมความโดดเด่นแก่

ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ SCGP ได้ให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

SCGP  เผย 8 ต.ค.น้ี 
เคาะราคาขายไอพีโอสุดท้ายจากช่วงราคาเสนอขาย 

IPO 33.50 - 35.00 บ./หุ้น คาดเข้าเทรด ต.ค.
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“เรามองว่าอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคนและมี 4 

เมกะเทรนด์ที่จะส่งผลดีต่อปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ อัตราการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ

จ�านวนประชากรและไลฟ์สไตล์ การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น” 

นายวิชาญกล่าว

 

นายกลุเชฏฐ ์ธาราจนัทร ์ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิ บรษิทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) หรอื SCGP 

กล่าวว่า จากการปรับโมเดลธรุกจิของ SCGP จากอตุสาหกรรมการผลิตสู่การเป็น Packaging Solutions Provider โดยมรีปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทัง้แบบ B2B 

B2B2C และ B2C ตลอดจนการเร่งขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจรเพิ่มขึ้น การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อการเติบโต โดยผลการด�าเนินงานงวด 

6 เดือนแรกปี 2563 มีรายได้จากการขายรวม 45,903 ล้านบาท เติบโต 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้มีการระบาดของโรค COVID-19 ปัจจัยเกื้อ

หนุนมาจากบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอีคอมเมิร์ซ ฟู้ดเดลิเวอรี่ อาหารส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน และกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและสุขอนามัย

 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�าการเจรจาและลงนามในสัญญาซื้อหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกรายใหญ่ในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ นอกจากนี้อยู่ระหว่างขยายก�าลังผลิตอีก 4 โครงการ ใน

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ใช้งบลงทุนรวมกว่า 8,200 ล้านบาท ซึ่งทยอยแล้วเสร็จในปี 2563–2564 ช่วยเพิ่ม

ความสามารถการผลิตบรรจุภัณฑ์และขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น และล่าสุดบริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อระดมทุนน�ามาใช้ขยาย

ธุรกิจ ช�าระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

SCGP  เผย 8 ต.ค.น้ี 
เคาะราคาขายไอพีโอสุดท้ายจากช่วงราคาเสนอขาย 

IPO 33.50 - 35.00 บ./หุ้น คาดเข้าเทรด ต.ค.
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นายคมกฤต มีค�าสัตย์ กรรมการ
ผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บริษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงนิและผูจั้ดการการจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการ

จ�าหน่ายหุ้น บมจ. สยามราชธานี หรือ SO เปิด

เผยว่า คาด  SO จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้

กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 85 ล้าน

หุ้น ภายในไตรมาส 4/63  นี้ ส่วนการก�าหนดราคา

เสนอขาย IPO บรษิทัฯ จะก�าหนดด้วยวธิกีารส�ารวจ

ความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)  

จากนกัลงทนุสถาบัน  โดยเบ้ืองต้นสดัส่วนการขาย

หุ้นIPO จะเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันในประเทศ

ประมาณ 25-30% ของจ�านวนหุ้น IPO ท่ีเสนอ

ขายด้วย  

ทั้งนี้ บริษัทจะน�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนคร้ังนี้ ไปใช้ลงทุนด้านเทคโนโลยี และ

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งคืนหน้ีเงินกู้

ระยะสั้น 

อน่ึง SO ด�าเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร 

(Outsourcing Services) โดยมีการให้บริการ

บริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ทีห่ลากหลายของลูกค้า อีกท้ังยงัช่วยลดภาระการ

จัดการงานและบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพด้าน

การบริหาร และช่วยลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นการให้

บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลท้ังภาคเอกชน ราชการ 

และรฐัวสิาหกจิ รวมไปถึงกลุม่ลกูค้าบคุคลธรรมดา 

โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

-ธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ

พนกังานขบัรถยนต์และพนกังานส�านกังาน 2) การ

บริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การ

บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 

- ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ บริษัทให้บริการดูแล

ภูมิทัศน์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา 

และนิติบุคคล ท้ังภาคเอกชน ภาคราชการ และ

รัฐวิสาหกิจ โดยสามารถแบง่รูปแบบการให้บริการ

ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) บริการดูแลสวน

ขนาดใหญ่ 2) บริการ

ออกแบบและจัดสวน และ 3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ 

(Tree Care)

นอกจากนี้ยังด�าเนินธุรกิจให้เช่าและบริการ  

สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามลักษณะการให้

บริการ ได้แก่ 

-ธรุกจิบรกิารรถยนต์ให้เช่า บรษิทัมบีรกิารรถยนต์

ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถ

เก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถ 6 ล้อ และรถยนต์ดัดแปลง 

เพือ่ตอบโจทย์ความสะดวกของผูใ้ช้บรกิาร โดยผูใ้ช้

บริการสามารถเลือกรถยนต์ และระยะเวลาการเช่า

ท่ีตรงความต้องการได้ โดยสามารถแบ่งบรกิารหลกั

เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่า และ 

บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ

-ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกอบ

ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีส�านักงาน บนอาคารชุด คัน

ทรี่ คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 223 ถนน

สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

10260 ซึ่งเป็นส�านักงานให้แก่บุคคลภายนอก

"สยามราชธานี" 
เตรียมขายไอพีโอ 85 ล้านหุ้น 

ภายใน Q4/63

15 www.HoonInside.com 24  September 2020



นายรชัต ์โสดสถติย์ กรรมการบรหิาร 
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ MICRO  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดให้นักลงทุน

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (IPO) จ�านวน 235 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น ก�าหนดราคาไอพีโอ 2.65 

บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E (Pre-Dilution) ประมาณ 

14.0 เท่า ถอืว่าเป็นระดับราคาทีเ่หมาะสมกบัปัจจยั

พื้นฐานบริษัทฯ และศักยภาพการเติบโต สนับสนุน

ให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้ความ

สนใจเข้ามาจองซื้อเต็มจ�านวน โดยคาดว่า MICRO 

จะได้รบัการตอบรับทีดี่อย่างต่อเน่ือง ในการเปิดซือ้

ขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) เป็นวันแรก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ในกลุ่ม

ธุรกิจการเงิน

โดย MICRO ก�าหนดวนัเปิดจองซือ้ระหว่างวนัที ่21 

– 23 กนัยายน 2563 ทีผ่่านมา มีผูร่้วมจดัจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

MICRO จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลัก

ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท

หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ 

กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  และบริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด

 

"ผลตอบรบัในการเปิดจองซ้ือหุน้ไอพโีอของ MICRO 

ในครั้งนี้ นักลงทุนให้การตอบรับอย่างอบอุ่น มี

ความต้องการซื้อหุ้นเข้ามาเต็มทั้งจ�านวนที่เสนอ

ขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ันท่ีมีต่อหุ ้น 

MICRO ในฐานะผู้น�าธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถบรรทุกมือสอง ประกอบกับ การตั้งราคาไอพีโอ

ที่ 2.65 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่มีความเหมาะ

สมกับปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ เป็น

ธุรกิจที่ก�าลังขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คู่แข่ง

ทางตรงน้อยราย และมีอัตราก�าไรอยู่ในระดับที่น่า

สนใจ  จึงเชื่อว่า MICRO จะเป็นอีกหุ้นเด่นพื้นฐาน

ดีที่นักลงทุนจับตามอง" นายรัชต์ กล่าว

      

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื MICRO ผูป้ระกอบธรุกจิให้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อ

ประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน 

เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นัก

ลงทุนให้การตอบรับในวันจองซื้อหุ้นไอพีโอของบ

ริษัทฯ สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจ โดยวางเป้า

หมาย MICRO เป็นหุ้น Growth Stock ท่ีมีการ

เติบโตท่ีดี จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ และธุรกิจ

ของ MICRO มคีวามสามารถในการท�าก�าไรในระดับ

สูง ประกอบกบั นโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อย

กว่า 40% ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และหลัง

หักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายก�าหนด

โดย MICRO มีแผนจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ใน

ช่วงปี 2564 – 2565 คาดจะมี 16 สาขา และ 20 

สาขา จากปี 2563 มี 12 สาขา เพื่อรองรับเป้า

หมายในการขยายพอร์ตสนิเชือ่เช่าซือ้ให้เติบโตแตะ 

5,000 ล้านบาท ภายในปี 2565  ตั้งเป้าหมาย

รักษาอัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อได้ไม่น้อย

กว่า 30% ต่อปี ด้านผลประกอบการในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 202.5 ล้านบาท 

เติบโต 37.1% ก�าไรสุทธิ 62.5 ล้านบาท เติบโต 

52.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน พร้อมกับการ

คุม NPL ในระดับต�่าไม่ถึง 3%

 

    ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ  จ�านวน 620 ล้านบาท บริษัทจะน�าไปใช้เป็น

เงนิทนุในการขยายธรุกจิสนิเชือ่เช่าซือ้จ�านวน 460 

ล้านบาท ช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 150 

ล้านบาท และลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�านวน 10 ล้านบาท

MICRO ปิดจองไอพีโอ 
กระแสตอบรับเย่ียม 

ดีเดย์เทรด SET 1 ต.ค.น้ี
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นายทิตนันท์ิ มัลลิกะมาส เลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) 
แถลงผลการประชุมกนง. ในวันท่ี 23 กันยายน 
2563คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี

ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจาก
ประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจ�านวน
นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัช้าเป็นส�าคญั 
โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาด
ระลอกทีส่อง อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2563 มแีนวโน้ม
ติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่ม
ขึน้ในช่วงปี 2564 เสถยีรภาพระบบการเงนิเปราะบาง
มากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯเห็นว่าน
โยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้นปีมาตรการ
การคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและสิน
เชือ่ทีอ่อกมาเพ่ิมเตมิ ช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกดิข้ึน
และจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังการ
ระบาดคลี่คลาย เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้า
หมาย และลดความเสีย่งต่อเสถียรภาพระบบการเงนิ

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเห็นว่าควรผลักดัน
ให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้
ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลมากขึ้นเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการ
เดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564มีแนวโน้มขยายตัวชะลอ
ลงกว่าประมาณการเดิมตามจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นส�าคัญ ด้านอุปสงค์
ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
มีแนวโน้มปรับดีขึ้นบ้าง ขณะที่ตลาดแรงงานยังคง
อ่อนแอ การจ้างงานและรายได้ยังคงเปราะบางและ
จะใช้เวลาฟื้นตัวนาน กระทบต่อความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อการบริโภคภาค
เอกชนในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ คาดว่าจะใช้เวลา
ไม่ต�่ากว่าสองปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
จะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด อย่างไรก็ดีการ
ฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและ
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มคณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า
ในระยะข้างหน้ามาตรการภาครัฐจ�าเป็นต้องตรงจุด
และทนัการณ์มากขึน้โดยจะต้องเร่งสนบัสนนุการจ้าง
งาน การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ และการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งแต่ละภาคส่วนต้องบรูณาการ

มาตรการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งมาตรการ
ด้านการคลังที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก นโยบายการ
เงินที่ผ่อนคลายต่อเน่ือง มาตรการด้านการเงินและ
สินเชื่อที่ช่วยเสริม
สภาพคล่อง และจะต้องให้ความส�าคัญกับนโยบาย
ด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจการปรับรูปแบบการท�าธุรกิจ และการ
พัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลัง
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง เพื่อ
ให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปี 2563 มแีนวโน้มตดิลบน้อยกว่า
ประมาณการเดิม จากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น
ตามอุปสงค์ที่ขยายตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาดของ COVID-19 อัตราเงินเฟ้อพื้น
ฐานมแีนวโน้มอยู่ในระดบัต�า่ อย่างไรกด็ ีอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้า
หมายในปี 2564 ทั้งนี้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน
ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย

ด้านภาวะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
พาณิชย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ทรงตวัในระดบัต�า่ ขณะเดยีวกนัส่วนต่างของอัตราผล
ตอบแทนตราสารหนีภ้าคเอกชนและพนัธบตัรรัฐบาล
เริ่มปรับลดลงบ้างในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี
ด้านสนิเชือ่ระบบธนาคารพาณชิย์ขยายตวัจากสนิเชือ่
ธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือรายย่อย ขณะท่ีสินเชื่อ
ธรุกจิ SMEs หดตวัน้อยลง โดยส่วนหนึง่ได้รบัอานสิงส์
จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐและการเลื่อนก�า
หนดช าระหนีค้ณะกรรมการฯ เหน็ว่าสภาพคล่องโดย
รวมยงัอยู่ในระดบัสงู ซ่ึงต้องเร่งด�าเนินการให้กระจาย
ตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาก

ขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้เงินบาทอ่อนค่าลงจาก
การประชุมครั้งก่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และ
เงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่คณะกรรมการฯ เห็นว่า
หากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจส่งผลกระทบ
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้จึงเห็นควรให้ติดตาม
สถานการณ์ตลาดอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ รวม
ทั้งประเมินความจ�าเป็นของการด�าเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพิ่มเติมระบบการเงินมีเสถียรภาพ แม้ว่า
จะเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคาร
พาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองที่เข้มแข็ง 
แต่ในระยะข้างหน้าต้องเตรยีมพร้อมรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์COVID-19 ทีย่งัไม่แน่นอน และความเสีย่ง
ทีเ่พิม่ข้ึนจากความสามารถในการช าระหนีข้องธรุกจิ
และครัวเรือนท่ีลดลง คณะกรรมการฯ เหน็ว่าควรผลัก
ดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้าง และ
เร่งรัดการให้สนิเชือ่ผ่านโครงการต่าง ๆ  เพือ่แก้ปัญหา
สภาพคล่องให้ตรงจดุและทนัการณ์สอดคล้องกบัการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจมองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ 
จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อเสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบ
จากการระบาดของCOVID-19 รวมถงึประสทิธิผลของ
มาตรการกาคลงัและมาตรการด้านการเงนิและสนิเช่ือ 
เพื่อประกอบการด�าเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป 
โดยพร้อมใช้เคร่ืองมอืนโยบายการเงินทีเ่หมาะสม
เพิ่มเติมหากจ�าเป็น

บอร์ด กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50%  

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
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บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาว (National Long-Term Rating) และ
อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะสัน้  (National 
Short-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ CIMBT ที่ ‘AA-
(tha)’ และ ‘F1+(tha)’ ตามล�าดับ และมีแนว
โน้มอนัดบัเครดติเป็นลบ พร้อมกนันีฟิ้ทช์ยงัได้
คงอนัดบัเครดติภายในประเทศของโครงการหุน้
กู้ Medium-Term Note (MTN) ของธนาคาร
ที่ ‘AA-(tha)’ และ ‘F1+(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาว

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT 
พิจารณาจากการที่ฟิทช์คาดว่าธนาคารแม่ 
ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) 
น่าจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือ
จากในการด�าเนินงานปรกติ (extraordinary 
support) แก่ธนาคารในกรณีที่มีความจ�าเป็น  
ทั้งนี้ฟิทช์ใช้ปัจจัยจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน
การเงินในการพิจารณาอันดับดับเครดิตของ 
CIMBT เนื่องจากฟิทช์มองว่า CIMBT มีความ
ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มธนาคารแม่  โดย 
CIMB Bank มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CIMBT ที่ 
94.8%  มีอ�านาจควบคุมการบริหารงานและ
มีการเชื่อมโยงการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกัน

กับกลุ่ม (integration)  อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อ
และสญัญลกัษณ์ทางการค้าร่วมกนักบัธนาคาร
แม่ นอกจากนี้อันดับครดิตภายในประเทศยัง
สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ของโครงสร้าง
เครดิตของ CIMBT เทียบกับสถาบันการเงิน
อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ 
แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ CIMBT นั้น
สอดคล้องกับมุมมองของฟิทช์ต่อโครงสร้าง
เครดิตของธนาคารแม่ (CIMB Bank)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – 
โครงการหุ้นกู้ MTN

อนัดบัเครดติของโครงการหุน้กู ้MTN ได้รบัการ
จดัอนัดบัเครดติให้อยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัอันดบั
เครดติภายในประเทศระยะยาวและระยะสัน้ของ
ธนาคาร เน่ืองจากการหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระ
ผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ
ธนาคาร

ปัจจยัทีอ่าจมผีลตอ่อนัดบัเครดติ
ในอนาคต

ปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบเชงิบวกหรอืส่งผลให้
กดิการปรบัเพ่ิมอนัดบัเครดติ (ปัจจยัเดยีวหรอื
หลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศ

การที่ธนาคารแม่มีความสามารถหรือมีโอกาส
ที่จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBT เพิ่มขึ้น น่าจะ
ส่งผลกระทบในเชงิบวกต่ออันดบัเครดติภายใน
ประเทศของธนาคาร CIMBT อาจได้รบัการปรบั
เพิ่มอันดับหากธนาคารมีบทบาทที่ส�าคัญขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น CIMBT 
สามารถสร้างผลงานให้กบักลุม่ในสัดส่วนทีเ่พิม่
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เช่น ขนาดสินทรัพย์หรอืราย
ได้ของธนาคารที่มีสัดส่วนมากกว่า 20% ของ
สนิทรพัย์และก�าไรของธนาคารแม่และของกลุม่ 
แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดัง
กล่าวจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น แนวโน้มอันดับ
เครดิตอาจได้รับการปรับเป็น 'มีเสถียรภาพ' 
จาก 'แนวโน้มเป็นลบ' หากฟิทช์ประเมินว่า
โครงสร้างเครดติของธนาคารแม่มกีารปรบัตวัดี
ขึ้น

นอกจากนี้การปรับเพิ่มอันดับเครดิตหรือ
การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น 'แนวโน้ม
อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' อาจเกิดขึ้นได้ หาก
ฟิทช์มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อระดับความแตกต่าง
ของโครงสร้างเครดิตของ CIMBT เทียบกับ
ธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับเครดิตภายในประเทศ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT 

ที่ ‘AA-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
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อันดับเครดิตภายในประเทศของ
โครงการหุ้นกู้ MTN

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะได้

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับ

เครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้น

ของ CIMBT ดังนั้นการปรับเพิ่มอันดับเครดิต

ภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผล

ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ

โครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่

น่าเกิดขึ้นในระยะส้ันเนื่องจาก CIMBT มีแนว

โน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ในขณะทีอ่นัดับเครดติ

ภายในประเทศระยะสัน้ของโครงการหุน้กู ้MTN 

เป็นอนัดับเครดิตทีส่งูทีส่ดุส�าหรบัอนัดบัเครดติ

ภายในประเทศ จงึไม่ไม่สามารถปรบัเพิม่อนัดับ

ได้อีก

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้

กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือ

หลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศ

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศ

ของ CIMBT หากโครงสร้างเครดติของธนาคาร

แม่ (หรือ CIMB Bank) ปรับตัวแย่ลงเมื่อ

เทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัด

อันดับเครดิตภายในประเทศ นอกจากนี้หาก

มีการปรับลดของโอกาสในการที่ธนาคารแม่

จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจาก

การสนับสนุนในด้านการด�าเนินงานปรกติแก่

ธนาคารลูก จะส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับ

เครดิตได้เช่นกัน ท้ังนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจ

เกิดขึ้นได้หากธนาคารแม่มีการลดสัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัทลูกลงต�่ากว่า 75% หรือระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแม่และธนาคาร

ลกูปรบัตัวด้อยลงในด้านของความเชือ่มโยงใน

การด�าเนินงานและการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์

ทางการค้าที่มีความใกล้ชิดกัน หรือสัญญาณ

ที่บ่งชี้ถึงการลดลงของระดับการให้ความ

สนับสนุนด้านการเงินและด้านการด�าเนินงาน

แก่ธนาคารลูกในประเทศไทย

อันดับเครดิตภายในประเทศของ
โครงการหุ้นกู้ MTN

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ

ยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น

ของ CIMBT จะส่งผลกระทบในทิศทางเดยีวกัน

กับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN แต่

อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับเครดิตภายใน

ประเทศระยะสั้นของ CIMBT นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อ

เมื่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ

ธนาคารถกูปรบัลดอนัดบัลงหลายอนัดบัจนต�า่

กว่าระดับ A(tha)

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับ
อันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT เชื่อม

โยงกับโครงสร้างเครดิตของ CIMB Bank 

Berhad

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:

CIMBT:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคง

อันดับท่ี ‘AA-(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิต

เป็นลบ

- อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะสัน้คงอนัดบั

ที่ ‘F1+(tha)’

- อันดบัเครดติภายในประเทศของโครงการหุน้

กู้ MTN คงอันดับที่ ‘AA-(tha)’/‘F1+(tha)’

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT 

ที่ ‘AA-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตอนนี้หุ้นใหญ่ถูกเท ราคาไหลลงจน เส้นเทคนิคเสียไปหมด เมื่อมี
แรงขาย ออกมา  อีกคนก็ขายตาม ท�าให้ดัชนีตลาดลงลึกแตะ 1,260 จุด แต่ท้ายมีเด้งปิด 
1,264.01 จุด ในเมื่อตัวใหญ่ ถูกบด ถูกขายอย่างนี้ นักลงทุน ก็ไปเล่น ไปเก็งก�าไรจะขนาด
กลาง เล็ก หุ้นตัวจิ๋วๆ ดีกว่า รอบนี้จิ๋วดี้ด๊า  ยิ่งไตรมาส3ปีนี้ ก�าไรจะออกมาสุดปัง  แรงเก็ง
ก�าไรยิ่งเนืองแน่น

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อปี พร้อมคาดว่า
เศรษฐกิจไทยปี 63 จะหดตัว -7.8% จากเดิมคาด -8.1% ส่วนปี 64 คาดว่าเศรษฐกิจไทย 
จะขยายตัว 3.6% จากเดิมคาด 5% โดยเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนไปทางด้านต�่า
จากปัจจัยในและนอกประเทศ

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,264.01 จุด ลดลง 3.62 จุด หรือ 0.29% มูลค่าการซื้อขาย 
50,707.09 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 575.75 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลัก
ทรพัย์ซือ้สทุธ ิ192.06 ล้านบาท นกัลงทนุต่างประเทศขายสทุธิ 903.14 ล้านบาท นกัลงทุน
ทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,286.84 ล้านบาท 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดบรกิารใหม่ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมลู
และบริการด้านความยั่งยืนส�าหรับ บจ. 
ผ่านระบบ “SETLink” ครอบคลุมความรู้  
มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการ
ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการประเมนิความยัง่ยนื 
ตลอดจนเชือ่มโยง บจ. ร่วมเป็นพนัธมติร
ขบัเคลือ่นภาคสงัคมให้เตบิโต ไปพร้อมกัน

MICRO ปลื้มผลตอบรับไอพีโอ 235 
ล้านหุ้น ก�าหนดราคาขายไอพโีอไว้ที ่2.65 
บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อในช่วงผ่านมา 
กระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและ
นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจจองซื้อ

หมดเกลี้ยงทั้งจ�านวน ตอกย�้าความเชื่อมั่นล้นหลาม พร้อมเทรด SET 1 ตุลาคมนี้ เป็นหุ้น
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองที่มีอัตราก�าไรเด่น   

เรียกว่า “ปังปุริเย่” แบบข้ามเซ็กเตอร์ บอสโด่ง-พีระพงศ์ จรูญเอก ซีอีโอ ออ
ริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ฝากบอกข่าวดีของคนที่มีแพลนซื้อทั้งรถและที่อยู่อาศัย เพราะทีมออริ

จิ้น เตรียมขนทัพโครงการพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมขับเคลื่อน
ความสุข Drive Economy” ของทางโตโยต้า มอบสิทธพิิเศษง่ายๆ เพยีงจองรถยนต์ Toyota 
รุ่นใดก็ได้ภายในงาน รับทันที Gift Voucher ส่วนลดสุดคุ้ม เพื่อน�าไปเป็นส่วนลดส�าหรับ
ลูกค้าที่สนใจจองบ้านและคอนโดพร้อมอยู่ทุกแบรนด์ในเครือออริจิ้น ทั้งเคนซิงตัน, นอต
ติ้ง ฮิลล์, ไนท์บริดจ์, ดิ ออริจิ้น, บริทาเนีย ฯลฯ ได้ถึงสิ้นปีนี้ ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน
พบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบ ณ บูธ ออริจิ้น พร็อพเพ
อร์ตี้ โซน F2, Toyota Driving Experience Park บางนา กม. 3 ระหว่างวันที่ 24 – 27 
กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 020 300 000  หมายเหตุ 
: Gift Voucher ส่วนลดดังกล่าว สามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค.63 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าโครงการ “RECO Young Designer Competition 
2020” (รีโค่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ท้าไอเดียดีไซเนอร์รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-35 ปี ร่วม
ประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘REVIVE: Start from Street’ 
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท พร้อมจัดเวิร์คช็อป eco-design เรียนรู้และพัฒนาผล
งานโดยได้รบัค�าแนะน�าจากมอือาชพี เปิดรบัผลงานตัง้แต่วนันีจ้นถงึวนัที ่12 ตลุาคม 2563 

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจ้ิง (“SCGP”) ชศูกัยภาพผูน้�าด้านบรรจภุณัฑ์แบบครบ
วงจรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง คาด 4 เมกะเท
รนด์หนุนความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในอาเซียนขยายตัวมากขึ้น เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 
ไม่เกนิ 1,127.6 ล้านหุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.5 ของจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและช�าระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุครัง้นี ้และอาจมกีารจัดสรรหุ้น
ส่วนเกิน (Over Allotment) อีกไม่เกิน 169.1 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.3 ของ
จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลังการเสนอขายในครัง้
นี้ (กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจ�านวน) พร้อมก�าหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้อง
ต้นที่ 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้จองซื้อในวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม
นี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้จองซื้อ)  
 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัส�านกังาน
คดแีพ่ง ส�านกังานอัยการสงูสดุ (ส�านกังานคดแีพ่ง) ลงนามในบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมอืเพือ่ประโยชน์ในการบังคบัใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกบัผูก้ระท�าความผดิในตลาด
ทุน รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ณ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

‘บ้านป ูเน็กซ์’ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ร่วมผลักดันแผนพัฒนา
จังหวัดขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้ ผนึก ‘ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น’ ลงนามความร่วม
มอื “โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตีจ้งัหวดัขอนแก่น” โดยมวีตัถปุระสงค์ในการร่วมศกึษาความ
เป็นไปได้ในการน�าพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าไปติดตั้งในพื้นที่เขตจังหวัด
ขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบาย
พลังงาน 4.0 และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 เพื่อยกระดับการ
ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น 

จิ๋วดี้ด๊า

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BTS แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  10.80 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : WHA แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่  3.11 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : SIRI แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่  0.60 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : RJH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 28.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : BOFFICE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 11.20 บ.
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