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ธนวริิทธิ � ธนวริิทธิ � 

AOTยอมรัับสภาพคล่่องทรุัดหนััก

TUทุ่ม30ล้่านัเหรีัยญฯล่งทุนัสตาร์ัทอัพ JRเตรัียมขายIPO 
จััดสรัรั200ล้่านัหุ้นั 
หวัังเทรัดส้�นัปีี63

ลุ้้�นธุ้รกิิจฟื้้�นตััวปีี65 จับตัาวัคซีีนสู้้�โควิด

บริิษััท ชโย กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน) หรืิอ CHAYO ผู้้�จัำดปริะช๊มวิิส�มัญผู้้�ถืือห๊�น ครัิ�งท่� 1  
ปริะจำำ�ปี 2563 ท่�ปริะช๊มม่มติิอน๊มัติิจ่ำ�ยปันผู้ลริะหว่ิ�งก�ล ในร้ิปแบบห๊�นปันผู้ลและเงินสด ริวิม 0.0277778 
บ�ทต่ิอห๊�น พริ�อมทั�งอน๊มัติิก�ริเพิ�มวิงเงินในก�ริออกและเสนอข�ยห๊�นก้� และ/หรืิอตัิ�วิแลกเงินจำ�กวิงเงินไม่เกิน 
1,250 ล��นบ�ท เป็นวิงเงินไม่เกิน 2,500 ล��นบ�ท เพื�อริองรัิบก�ริขย�ยธุ๊ริกิจำ และบอร์ิดอน๊มัติิก�ริขอย��ยห๊�น 
จำ�กติล�ดหลักทริัพย์ mai เพื�อเข��ไปทำ�ก�ริซื้ื�อข�ยในติล�ดหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย (SET)

เตรียมย้ายเข้า SET ....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – AOT หวังธุุรกิิจกิารบิินิ 
กิลัับิมาฟื้้�นิตััวในิปีี65 หลัังคาดหวังวัคซีีนิ 
โควิด-19 ออกิใช้้ช่้วงต้ันิปีีหน้ิา ยอมรับิส์ภาพคล่ัอง 
หดหายเหลัือ 4 หมื�นิลั้านิบิาท์ จากิท์ี�มีอย่่ 
7 หมื�นิลั้านิบิาท์ 
	 นายนิติินัย	 ศิิริิสมริริถการิ	 กริริมการิ 
ผู้้�อำำานวยการิใหญ่่	บริิษััท	ท่าอำากาศิยานไทย	จำำากัด	 
(มหาชน)	หริือำ	AOT	เปิิดเผู้ยว่า	ภายหลัังจำาก 
เกิดวิกฤติิไวริัสโควิด	-19	แพริ่ริะบาย	ได�ส่งผู้ลั 
กริะทบริวดเริ็ว	ริุนแริง	แลัะยาวนาน	ไม่เฉพาะ 
ในส่วนขอำงอำุติสาหกริริมการิบิน	แติ่เก่�ยวโยง 
ไปิถึงธุุริกิจำท่�เก่�ยวเนื�อำง	เช่น	ริ�านค�าภายในสนามบิน 

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TU เดินิหนิ้าแผนิลังท์ุนิ 
นิวัตักิรรมเท์คโนิโลัยีอาหาร ร่วมลังทุ์นิ 4 บิริษััท์ 
ฟ่ื้�ดเท์คส์ตัาร์ท์อัพ เปิีดโอกิาส์ส์ร้างกิารเติับิโตั 
ในิอนิาคตั ส์อดรับิกิารจัดตัั�งแหลั่งเงินิท์ุนิ 
venture fund 30 ล้ัานิเหรียญส์หรัฐในิปีีที์�ผ่านิมา นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - JR เตัรียมขาย IPO จำานิวนิ 

200 ล้ัานิหุ้นิ หวังเข้าเท์รดได้ภายในิสิ์�นิปีีนีิ� 
หวังนิำาเงินิขยายฐานิธุุรกิิจ แลัะเพิ�มโอกิาส์ 
รับิงานิใหญ่ ยกิระดับิศัักิยภาพดำาเนิินิงานิ
	 นายสมภพ	 ก่ริะสุนทริพงษั์	 กริริมการิ 
ผู้้�อำำานวยการิ	บริิษััทหลัักทริัพย์	ฟิินันเซี่ย	ไซีริัส	
จำำากัด	(มหาชน)	ในฐานะท่�ปิริึกษัาทางการิเงิน 
ในการิเสนอำขายหุ�นสามัญ่เพิ�มทุนให�กับปิริะชาชน 
ทั�วไปิ	 (IPO)	 ขอำงบริิษััท	 เจำ.อำาริ์.ดับเบิ�ลัย้.	
ย้ทิลัิติ่�	จำำากัด	 (มหาชน)	หริือำ	JR	 เปิิดเผู้ยว่า	
สำานักงานคณะกริริมการิกำากับหลัักทรัิพย์	แลัะ 
ติลัาดหลัักทรัิพย์	(ก.ลั.ติ.)	ได�อำนุมัติิแบบคำาขอำ 
เสนอำขายหุ�นไอำพ่โอำเริ่ยบริ�อำยแลั�ว

นิิตินิิยันิิตินิิยั
ศิิริิสมริริถการิศิิริิสมริริถการิ

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

	 นายธุ่ริพงศิ์	จำันศิิริิ	ปิริะธุานเจำ�าหน�าท่� 
บริิหาริ	บริิษััท	ไทยย้เน่�ยน	กรุิ�ปิ	จำำากัด	(มหาชน)	
หรืิอำ	TU	เปิิดเผู้ยว่า	บริิษััทยังคงเดินหน�าการิ	ลังทุน
ในธุุริกิจำนวัติกริริมเทคโนโลัย่อำาหาริ	หลัังจำากได�
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	 ทั �งน่ �	 บริิษััทได�ปิริะเมินเบื �อำงติ�นว่า	
หากวัคซ่ีนในการิป้ิอำงกันโควิด-19	สามาริถผู้ลิัติ 
แลัะนำาอำอำกมาใช�ได�ภายในปีิ	64	ติามท่�หลัายฝ่่าย 
คาดการิณ์กันไว�	ก็ม่โอำกาสท่�จำะเห็นการิกลัับมา 
ฟิ้�นติัวขอำงธุุริกิจำการิบินอำ่กคริั�งในช่วงปิี	 65	 
โดยคาดว่าสายการิบินติ่างๆ	 จำะเริิ�มกลัับมา 
ทำาการิบินได�ติามปิกติิริาวเดือำนเม.ย.	65	แลัะ 
ภายในเดือำน	ติ.ค.	65	จำะเป็ินเดือำนแริกท่�จำำานวน 
ผู้้�โดยสาริกลัับมาเท่ากับปีิ	62	ซึี�งท่าอำากาศิยาน 
ทั�ง	6	แห่งขอำง	AOT	ม่ปิริิมาณผู้้�โดยสาริริวม	
141,873,999	คน
	 อำย่างไริก็ติาม	 ยอำมริับว่าสภาพคลั่อำง
ขอำงบริิษััทในปิปิัจำจำุบันได�ลัดลังมาอำย้่ท่ �ริาว	
40,000	 ลั�านบาท	 จำากก่อำนหน�าท่�จำะม่การิ 
ริะบาดขอำงโควิด-19	ท่�ม่สภาพคล่ัอำงอำย่้ท่�ริะดับ	
70,000	ลั�านบาท	ซึี�งสะท�อำนให�เห็นว่าโควิด-19	
ส่งผู้ลักริะทบติ่อำสภาพคลั่อำงอำย่างชัดเจำน	 
จำึงติ�อำงริอำติิดติามว่าธุุริกิจำการิบินจำะกลัับมา 
ฟิ้�นติัวได�หริือำไม่	 แลัะการิเริ่งผู้ลัิติวัคซี่นท่ � 
หลัายฝ่่ายปิริะเมินว่าจำะนำามาใช�	ม่.ค.	–	เม.ย.	64	 
จำะเปิ็นไปิติามท่�คาดไว�หริือำไม่

AOT

JR

TU
จำัดติั�งแหลั่งเงินทุน	venture	fund	30	ลั�านเหริ่ยญ่ 
สหริัฐในปิีท่�ผู้่านมา	 เพื�อำลังทุนในสติาริ์ทอำัพ 
แลัะธุุริกิจำโปิริติ่นทางเลัือำก	 อำาหาริฟิังก์ชั �น	 
แลัะเทคโนโลัย่ห่วงโซี่คุณค่า		
	 โดยในปิีน่�บริิษััทได�ลังทุนใน	4	บริิษััท	
ได�แก่	บริิษััท	อำัลัเคม่	ฟิ้้ดเทค	บริิษััทสิงคโปิริ์ 
ท่�ทำาธุุริกิจำนวัติกริริมอำาหาริสำาหรัิบผู้้�ป่ิวยเบาหวาน,	 
บริิษััท	มันนา	ฟ้้ิดส์	จำำากัด	บริิษััทโปิริต่ินจำากแมลัง 
แลัะอำ่คอำมเมิริ์ซี	จำากสหริัฐฯ	บริิษััท	ไฮโดริน่โอำ	
เปิ็นบริิษััทเทคโนโลัย่การิเพาะเลั่�ยงสัติว์นำ�า	 
ท่�ดำาเนินธุุริกิจำในปิริะเทศิไทยแลัะเยอำริมัน		

	 สำาหริับบริิษััทท่�	 4	 คือำบริิษััท	 วิสไวริ์ส	
นิวโปิริติ่น	เปิ็นบริิษััทเงินทุนสัญ่ชาติิสิงคโปิริ	์ 
ท่ �ทำาธุุริกิจำบริิหาริกอำงทุนท่ �มอำงหาโอำกาส 
ความร่ิวมมือำแลัะร่ิวมลังทุนในเทคโนโลัย่อำาหาริ	 
ทั�งน่ �	 บริิษััทเชื �อำมั �นว่านวัติกริริมม่บทบาท 
ในการิเติิบโติทางธุุริกิจำ	แลัะการิมอำงนวัติกริริมให� 
เป็ินเรืิ�อำงท่�เปิิดกว�างเป็ินส่วนสำาคัญ่ขอำงกลัยุทธ์ุ 
บริิษััทด�านนวัติกริริม	
	 นอำกจำากลังท ุนก ับศิ ้นย ์นว ัติกริริม 
ไทยย้เน่�ยนแลั�ว	ยังทำางานริ่วมกับทุกภาคส่วน	
ทั�งมหาวิทยาลััย	ศ้ินย์วิจัำย	แลัะบริิษััทต่ิางๆ	ท่�อำย่้ใน 
แวดวงเทคโนโลัย่อำาหาริ	เพื�อำสนับสนุนแนวคิด	 
นวัติกริริม	เทคโนโลัย่ท่�หมุนไปิอำย่างริวดเริ็ว

	 โดยบริิษััทม่แผู้นจำะเสนอำขายหุ�นไอำพ่โอำ	 
จำำานวน	200	ลั�านหุ�น	คิดเปิ็น	26.32%	ขอำงทุน 
ชำาริะแลั�ว	 แลัะคาดว่าจำะเข�าจำดทะเบ่ยนใน 
ติลัาดหลัักทริัพย์แห่งปิริะเทศิไทย	 (SET)	ได� 
ภายในสิ�นปิี	63	ซีึ�งจำุดเด่นขอำง	JR	คือำเปิ็นผู้้� 
ให�บริิการิงานวิศิวกริริมท่�สามาริถให�บริิการิทั�ง 
งานริะบบไฟิฟ้ิาแลัะริะบบสื�อำสาริโทริคมนาคม	
แลัะเทคโนโลัย่สาริสนเทศิ	ทำาให�	JR	สามาริถ 
ให�บริิการิล้ักค�าได�อำย่างคริอำบคลุัม	ริวมทั�งเป็ินการิ 
กริะจำายความเส่�ยงในการิดำาเนินธุุริกิจำ
	 ท�งน่�	ณ	สิ�นไติริมาส	2/63	บริิษััทม่งาน 

ในมือำท่�ลังนามในสัญ่ญ่าแลั�ว	(Backlog)	อำย้่ 
ปิริะมาณ	6,400	ลั�านบาท	ซึี�งส่วนใหญ่่เป็ินงาน 

โคริงการิเปิลั่�ยนสายไฟิฟิ้าอำากาศิ	 เปิ็นสาย
ไฟิฟิ้าใติ�ดินติามแนวริถไฟิฟิ้าสายส่เหลัือำง	
แลัะสายส่ชมพ้		ส่งผู้ลัให�ริายได�ขอำง	JR	จำะม่การิ 
เติิบโติอำย่างติ่อำเนื�อำงแลัะแน่นอำนในอำ่ก	2-3	ปิี 
ข�างหน�า		
	 ขณะท่�ปิัจำจำุบันบริิษััทม่ทุนจำดทะเบ่ยน 
จำำานวน	380	ลั�านบาท	แลัะม่ทุนท่�อำอำกแลัะเร่ิยก 
ชำาริะแลั�วจำำานวน	280	ลั�านบาท	แบ่งเป็ินหุ�นสามัญ่ 
จำำานวน	560	ลั�านหุ�น	ม้ลัค่าท่�ติริาไว�หุ�นลัะ	0.50	บาท	 
ซีึ�งหลัังการิเสนอำขายหุ�นติ่อำปิริะชาชนในคริั�งน่�	
บริิษััทจำะม่ทุนท่�อำอำกแลัะเร่ิยกชำาริะแลั�วจำำานวน	 
380	ลั�านบาท	แบ่งเป็ินหุ�นสามัญ่	จำำานวน	760	ลั�านหุ�น	 
ม้ลัค่าท่�ติริาไว�หุ�นลัะ	0.50	บาท

ธีรีพงศ์์ธีรีพงศ์์

สมภพสมภพ

จันัศิิริิจันัศิิริิ

กรีิะสนุทริพงษ์ ์กรีิะสนุทริพงษ์ ์
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นายชวลิิต ถนอมถิ�น ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ไร้ท์ี่ ทัี่นเน็ลิลิิ�ง จ้ำากััด (มหาชน)  
(RT) พร้อมด้วยนายสมภพ ศัักัดิ�พันธ์พนม ประธานกัรรมกัาร บริษััที่ แอสเซที่ โปร  
แมเนจ้เม้นท์ี่ จ้ำากััด (APM) ท่ี่�ปรึกัษัาที่างกัารเงิน แลิะนายวิชา โตมานะ กัรรมกัาร 
ผู้้้จั้ดกัาร ฝ่่ายวาณิิชธนกิัจ้ บริษััที่หลัิกัที่รัพย์ ฟิิลิลิิป (ประเที่ศัไที่ย) จ้ำากััด (มหาชน) แกันนำา 
กัารจ้ำาหน่ายแลิะรับประกัันกัารจ้ำาหน่ายห้้นสามัญเพิ�มที่้นร่วมนำาเสนอข้้อม้ลิ 
กัารเสนอข้ายห้้น IPO แก่ันักัลิงท้ี่น จ้.ระยอง ณิ โรงแรมคามิโอ แกัรนด์ จั้งหวัดระยอง

นายพรศัักัดิ� ลิิ�มบ้ญยประเสริฐ ประธานกัรรมกัาร นายที่ักัษัิณิ ตันติไพจ้ิตร  
กัรรมกัารผู้้้จั้ดกัาร พร้อมคณิะกัรรมกัารแลิะผู้้้บริหาร บริษััที่ ไฟิร์เที่รดเอ็นจิ้เน่ยริ�ง 
จ้ำากััด (มหาชน) จั้ดงานประช้มสามัญผู้้้ถือห้้นประจ้ำาปี 2563 โดยท่ี่�ประช้มม่มติ 
เพื�อรับที่ราบกัารจ่้ายปันผู้ลิเพิ�มเติมให้แก่ัผู้้้ถือห้้นอ่กั 0.09 บาที่ต่อห้้น หรือ 54.00 ล้ิานบาที่  
จ้ากัท่ี่�ได้ม่กัารจ่้ายเงินปันผู้ลิระหว่างกัาลิไปแล้ิว 0.07 บาที่/ห้้น หรือ  42.00 ล้ิานบาที่  
รวมจ่้ายเงินปันผู้ลิประจ้ำาปี 2562 ให้แก่ัผู้้้ถือห้้น 96.00 ล้ิานบาที่ คิดเป็นอัตรา 
จ่้ายปันผู้ลิ 93.70% ข้องกัำาไรส้ที่ธิข้องบริษััที่ฯ โดยที่ำากัารจ่้ายเงินปันผู้ลิไปแล้ิว 
เมื�อวันท่ี่� 29 เม.ย. 63 แลิะรายงานประจ้ำาปี 2562

q
qRT โรดโชว์์ให้้ข้อมูลนัักลงทุุนั  จ.ระยอง

FTE จัดประชุมผูู้้ถืือหุ้้นัประจำาปี 2563

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กิกิพ. ต่ัออายุมาตัรกิารผ่อนิผันิ 
ยกิเว้นิกิารเรียกิเก็ิบิอัตัราค่าไฟื้ฟื้�าตัำ�าสุ์ดออกิไปี  
3 เดือนิ หวังช่้วยลัดต้ันิทุ์นิให้ผ้่ใช้้ไฟื้ฟื้�ารายใหญ่ 
ท์ี�ได้รับิผลักิระท์บิจากิไวรัส์โควิด – 19 
	 นายคมกฤช	ติันติริะวาณิชย์	เลัขาธุิการิ 
สำานักงานคณะกริริมการิกำากับกิจำการิพลัังงาน	 
(สำานักงาน	กกพ.)	ในฐานะ	โฆษัก	กกพ.	เปิิดเผู้ยว่า	 
คณะกริริมการิกำากับกิจำการิพลัังงาน	(กกพ.)	 
ม่มติิขยายมาติริการิผู่้อำนผัู้นยกเว�นการิเร่ิยกเก็บ 
อัำติริาค่าไฟิฟ้ิาติำ�าสุด	(Minimum	Charge)	เป็ินการิ 
ชั�วคริาวให�กับผู้้�ใช�ไฟิฟ้ิาริายใหญ่่	หรืิอำคริอำบคลุัม 
ปิริะเภทผู้้�ใช�ไฟิฟิ้า	ปิริะเภทท่�	3	ปิริะเภทท่�	4	 
ปิริะเภทท่�	 5	 ปิริะเภทท่�	 6	 แลัะปิริะเภทท่�	 7	 
อำอำกไปิอำ่ก	3	เดือำน	ติั�งแติ่เดือำนติ.ค.	–	ธุ.ค.63		
	 ทั �งน่ �	 การิปิริะกาศิมาติริการิผู้่อำนผู้ัน 
ยกเว�นการิเริ่ยกเก็บอำัติริาค่าไฟิฟิ้าติำ �าสุด	 
(Minimum	 Charge)	 ม่ผู้ลับังคับใช�แลั�ว 
ตัิ�งแต่ิวันท่�	29	ก.ย.ท่�ผู่้านมา	โดยคาดว่าจำะช่วย 
บริริเทาผู้ลักริะทบค่าบริิการิไฟิฟ้ิาให�กับผู้้�ใช�ไฟิ 
ริายใหญ่่จำากการิชะลัอำตัิวขอำงเศิริษัฐกิจำโดยริวม 
 โดยส่งผู้ลัให�จำากเดิมให�ผู้้�ใช�ไฟิฟ้ิาปิริะเภท 

ดังกลั่าวติ�อำงเส่ยค่าความติ�อำงการิพลัังไฟิฟิ้า	
(Demand	 Charge)	 ซีึ�งคิดจำากค่าไฟิฟิ้าใน 
อัำติริาขั�นติำ�าในช่วงภาวะเศิริษัฐกิจำปิกติิ	มาเป็ิน 
การิเส่ยค่าไฟิฟ้ิาติามจำริิงในช่วงภาวะเศิริษัฐกิจำ 
ชะลัอำติัว	แลัะทำาให�ค่าไฟิฟิ้าลัดลัง
	 อำย่างไริก็ติาม	 การิติ่อำอำายุมาติริการิ 

กกพ.ขยายเวัล่าล่ดต้นัทุนัผู้้้ ใช้้ไฟรัายใหญ่

ดังกลั่าวเปิ็นการิติ่อำอำายุมาติริการิเดิมท่�จำะ 
หมดอำายุในสิ�นเดือำนก.ย.63	เป็ินไปิติามนโยบาย 
ขอำงริัฐบาลัเพื �อำบริริเทาภาริะติ�นทุนในการิ 
ปิริะกอำบการิขอำงผู้้�ใช�ไฟิฟิ้าริายใหญ่่ท่�ได�ริับ 
ผู้ลักริะทบจำากสถานการิณ์การิแพร่ิริะบาดขอำง 
เชื�อำไวริัสโควิด-19

คมกฤชคมกฤช
ตันัตัริะวาณิิชย์ ์ตันัตัริะวาณิิชย์ ์


