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นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) PTT 
เปิดเผยว่าตามที่ ปตท. ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัทอรุณ พลัส จ�ากัด (“ARUN PLUS”) (เดิมชื่อบริษัท ออน-ไอออน โซลชูั่นส์จ�ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.

ถือหุ้นร้อยละ 100 ส�าหรับด�าเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain น้ัน เพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานธุรกิจด้าน EV

คณะกรรมการบริษัท ARUN PLUSในการประชุมคร้ังที่7/2564 เมื่อวันที่ 5กรกฎาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท อีวีมีพลัส จ�ากัด (“EVME PLUS”)

โดยให้ARUN PLUSถอืหุน้ทัง้หมด ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000ล้านบาท และมทุีนช�าระเริม่แรก 340 ล้านบาท โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิการในธรุกิจยานยนต์

ไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curveของ ปตท. ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ยานยนต

ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อาทิ  บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สถานีอดัประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบ�ารุงยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2564

 

ทัง้นีร้ายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายทีจ่ะต้องรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์การได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์

องบรษิทั จดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่เงนิลงทนุในบรษิทัอ่ืนซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทอ่ืนนัน้ มสีภาพ หรอืสิน้สภาพในการเป็นบรษิทย่ัอยของบรษัิท

จดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ EVME PLUS เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

PTT ต้ังบริษัทย่อย" 

“EVME PLUS”" 

ลุยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามกลยุทธ์ 

New S-Curve
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บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ�ากัด บริษัทในกลุ่ม 

PTG มอบคูปองเติมน�้ามัน PT ให้มูลนิธิเพชรเกษม 

สนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 โดย

รถยนต์ กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส 
เอ็นเนอยี จ�ากัด ในกลุ่ม บริษัท 
พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด  (มหาชน) เปิด

เผยว่า สถานการณ์การตดิเชือ้โควดิ-19 ในประเทศ 

ทีท่วคีวามรนุแรงอย่างต่อเนือ่ง ท้ังจ�านวนผูติ้ดเชือ้

รายใหม่ที่ทะลุหลักหมื่นและผู้เสียชีวิตที่สูงถึงหลัก

ร้อย ส่งผลให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ไม่สามารถรองรบัการรกัษาผูป่้วยโควดิ-

19 เพิม่ได้อกี รวมถงึห้อง ICU กไ็ม่เพียงพอต่อการ

รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จนเข้าขั้นวิกฤตเตียง

รักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ

วิกฤตที่เกิดขึ้น ท�าให้ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ

ต่างๆ จัดท�าโครงการ พาผู้ป่วยโควิด-19 กลับไป

รักษาตัวที่สถานพยาบาลในภูมิล�าเนา ซึ่งรวมถึง 

มูลนิธิเพชรเกษมและเพจอีจัน ท่ีเปิดรับเคสผู้ป่วย

โควดิ-19 ท่ีไม่มเีตยีงกลบัไปรกัษาตัว ผ่านโครงการ 

"Back Home พาผู้ป่วยโควิด กลบัไปรกัษาตัว ทีโ่รง

พยาบาลบ้านเกดิ" ซ่ึงแต่ละวันจะมีผูป่้วยตดิต่อเข้า

มาขอรบัความช่วยเหลือเป็นจ�านวนมาก และมแีนว

โน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน

ทั้งน้ี กลุ ่ม PTG ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

สนับสนุนโครงการ "Back Home พาผู้ป่วยโควิด 

กลบัไปรกัษาตวั ทีโ่รงพยาบาลบ้านเกดิ" ของมลูนธิิ

เพชรเกษม และเพจอีจัน ด้วยการมอบคูปองเติม

น�้ามัน PT เพื่อใช้เติมน�้ามันในสถานีบริการน�้ามัน 

PT ท่ัวประเทศ ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้รับส่งผู้ป่วย

โควิด-19 ที่อยู่ในระดับสีเหลืองและสีเขียวกลับไป

รักษาตัวยังภูมิล�าเนาได้ทันเวลาและปลอดภัย

"ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ 

อย่างเช่น โควดิ-19 กลุ่ม PTG ได้เข้าให้การสนับสนุน

ช่วยเหลอืทกุภาคส่วนอย่างเตม็ก�าลังความสามาถ 

เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในสงัคม รวมทัง้ขอบคณุ

มูลนิธิเพชรเกษมและเพจอีจัน ท่ีริเริ่มโครงการ 

Back Home พาผู้ป่วยโควิด กลับไปรักษาตัว ที่โรง

พยาบาลบ้านเกดิ โดย PTG พร้อมเป็นก�าลงัใจให้ทกุ

คนผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน และได้กลับ

มาใช้ชีวิตที่ "อยู่ดีมีสุข" ดังเดิม" นายสุวัชชัย กล่าว

ขณะที่ นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิ

เพชรเกษม กล่าวว่า โครงการ"Back Home พาผู้

ป่วยโควิด กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเกิด" 

เกิดขึ้นเพื่อต้องการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล

และบุคลากรทางการเเพทย์ ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยมูลนิธิเพชรเกษม ขอขอบคุณ 

PTG ท่ีมอบคูปองเติมน�้ามัน เพื่อใช้เติมน�้ามัน

รถยนต์ที่ใช้ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิล�าเนาเพื่อ

รักษาตัว ช่วยท�าให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลับมามีความ

หวังและก�าลังใจต่อสู้ชีวิต อีกครั้ง

ท้ังน้ี หากหน่วยงานใดต้องการสนับสนุนมูลนิธิ

เพชรเกษม หรือผู้ป่วยที่ต้องการขอรับความช่วย

เหลือ สามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 

5212688 ได้ทุกวัน

กลุ่ม PTG มอบคูปองน�้ามัน 

สนับสนุนโครงการ "Back Home"
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นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
TSTH เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับไตรมาสที่ 1ของปี การเงิน 2565 (เมษายน-มิถุนายน 2564) บริษัทฯ มีปริมาณการขาย

ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 346,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขายที่เพิ่มขึ้นในเหล็กลวดชนิดพิเศษใน

ประเทศและการส่งออก แต่ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ11 และร้อยละ72 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาส

เดียวกันของปี ก่อน เน่ืองจากราคาขายสินค้าปรับตัวดีข้ึนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับราคา

วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทรายงานก�าไรก่อนภาษีเงินได้849 ล้านบาทในไตรมาสนี้เทียบกับก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 80 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะ

ที่ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสก่อนอยู่ที่417 ล้านบาท ผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะตลาดปรับ

ตวัดขีึน้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุบิทีเ่พิม่ขึน้ และถกูชดเชยบางส่วน ด้วยต้นทนุเฟอโรอลัลอยทีเ่พิม่ขึน้ ค่าบ�ารงุรกัษาทีเ่พิม่ขึน้จากการหยดุซ่อมแซม

โรงงานประจ�าปีตามแผน และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

TSTH เผยไตรมาส1 ( เม.ย.-มิ.ย.64 ) 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้พุ่งแตะ 849 ลบ. 

เหตุราคาขายเพ่ิมสูงข้ึนจากสภาวะตลาดปรับตัวดีข้ึน
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นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) (ARIN) เปิดเผยว่า 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) (ARIN) 

เนือ่งจากพบว่าสภาพการซือ้ขายหลกัทรพัย์เปลีย่นแปลงไปอย่างมากจากวนัก่อนหน้าเพ่ือให้ผูถื้อหุน้และหรอืผูล้งทุนได้มข้ีอมลูในการประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนบริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยส�าคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะ

เวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่ส�าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ : ไม่มี

2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ : ไม่ทราบ

3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี) :ไม่มี

ARIN แจงไม่มีพัฒนาการใดๆ 

ไม่ทราบเหตุหุ้นพุ่งแรง

ติด Trading Alert List
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บริษัท ฟทิช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ

ระยะยาว (National Long-term Rating) และ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มี

หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) หรือ GPSC 

ที่ ‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ

ระยะยาวมีเสถียรภาพ

การประกาศคงอันดับเครดิตเกิดขึ้นหลังจากที่ 

บรษัิทฯได้ประกาศการแผนการลงทุน จ�านวน 1.48 

หมืน่ล้านบาท ส�าหรับการเข้าซือ้สดัส่วนการถอืหุน้

ร้อยละ 41.6 ของบริษัท Avaada Energy Private 

Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีสินทรัพย์เป็นโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอีกประมาณ 1.6 

หมื่นล้านบาท ในการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 25 ในบริษัท CI Changfang Limited และ CI 

Xidao Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมนอกชายฝั่งในประเทศไต้หวัน โดยการลงทุน

ในประเทศอินเดียได้บรรลุข้อตกลงแล้ว ส่วนการ

ลงทุนในประเทศไต้หวันยังคงต้องผ่านการอนุมัติ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน

ฟิทช์ได้ปรบัลดอนัดับเครดิตโดยล�าพัง (Standalone 

Credit Profile)ของบริษัทฯ เป็น ‘a-(tha)’ จาก 

‘a(tha)’ เนื่องจากฟิทช์คาดการณ์ว่าอัตราส่วน

หนี้สินของบริษัทจะสูงขึ้นจากแผนการลงทุนขอ

งบริษัทฯ ซึ่งมีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ 

โดยฟิทช์มองว่าสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงมากนักจากการลงทุนดังกล่าว 

เนือ่งจากการปรับตวัทีด่ขีึน้จากการกระจายตวัของ

สินทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จะถูกลดทอน

โดยคุณภาพของสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนในประเทศอินเดีย ท่ีด้อยกว่าสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ฟิทช์ยังได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง GPSC 

และบริษัทแม่ ซ่ึงได้แก่ บริษัท ปตท. จากัด 

(มหาชน) หรอื ปตท. (อันดับเครดติสากลระยะยาว

สกุลเงินต่างประเทศที่ ‘BBB+’ และ อันดับเครดิต

ภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้ม

เครดติมเีสถยีรภาพ) ใหม่ และมองว่าความสมัพนัธ์

ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งขึ้น กว่าก่อนหน้านี้ จาก

ความสัมพันธ์ด้านกลยุทธ์ของ GPSC ท่ีเพิ่มข้ึน 

โดย GPSC จะเป็นบริษัทฯ หลักของกลุ่ม ปตท. ใน

การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงมีความ

ส�าคญัต่อกลยทุธ์ของกลุม่ด้านการเปลีย่นผ่านด้าน

พลังงาน (Energy Transition) ดังนั้นฟิทช์คาดว่า 

การสนับสนุนจาก ปตท.จะเพิ่มมากขึ้น และส่งผล

ให้อันดับเครดิตของ GPSC ได้มีการพิจารณารวม

ถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นมาสองอันดับจาก

สถานะเครดิตโดยล�าพังของบริษัทจากเดิมที่หนึ่ง

อันดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ความสัมพันธ์กับ ปตท. ที่เพิ่มขึ้น: ฟิทช์มองว่า

บทบาทของ GPSC ในการสนับสนุนการลงทุนใน

โครงการพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม ปตท. ท�าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ท้ังสองมีความ

แข็งแกร่งมากขึ้น โดยการลงทุนดังกล่าวได้รับการ

สนับสนุนจากเงินกู้ยืมจาก ปตท. สะท้อนถึงการ

สนับสนุนของ ปตท. ที่เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้

เห็นถึงความตั้งใจของ ปตท.ในการเพิ่มก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 MW 

ภายในปี 2573 ฟิทช์เชือ่ว่า GSPC จะได้รบัประโยชน์

จากความคล่องตัวในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ผ่านการ

บริษัทร่วมกับ ปตท หลังจากท่ีมีปรับเปลี่ยนการ

ถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม บทบาทของ GPSC 

ในกลุม่ ปตท. ท่ีเพิม่ขึน้จะช่วยให้บรษิทัสามารถเข้า

การสนบัสนนุในรปูแบบอืน่ๆ เพิม่มากขึน้จากปตท.

ฟิทช์ คงอันดับเครดิต GPSC 

ท่ี ‘A+(tha)’ แนวโน้มเครดิต
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แรงกดดันต่อสถานะทางการเงิน: ฟิทช์คาด

ว่า อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงิน

ทุนหมุนเวียน (FFO net leverage) ของบริษัทฯ

จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 5.5 เท่า ในช่วงปี 2564-2566 

(ปี 2563 อยู่ที่ 4.4 เท่า) บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนอยู่ในระดับสูงในช่วง 3 ปีข้างหน้า 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อ

ทดแทนโรงไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน 

จ�ากัด (มหาชน)(GLOW) ที่จะหมดอายุลง และการ

ก่อสร้างโครงการ Energy Recovery Unit ฟิทช์

คาดว่า อัตราส่วนหนี้สินน่าจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง 

ในปี 2567 หลังจากโครงการ ERU และโครงการใน

ประเทศไต้หวัน เริ่มมีกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งาน ฟิทช์คาดว่า จะไม่มเีงนิปันผลรบัจากโครงการ

ในประเทศอินเดยีในช่วง 4 ปีข้างหน้า เนือ่งจากการ

โครงการที่มีแผนการลงทุนที่สูง

การกระจายตัวของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น: ฟิทช์ เชื่อ

ว่าการลงทุนในธุรกิจพลังานหมุนเวียนดังกล่าว

ซึ่งมีก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจ�านวน

มากว่า 1.7GW จะช่วยเพ่ิมกระจายตวัด้านสินทรพัย์

ให้กับบริษัทฯ GPSC จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น โดย

ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จะเพิ่มขึ้น

มากกว่า 6 GW ในภายปี 2567 จากจ�านวน 5 GW 

ในปัจจุบัน และเพิ่มการกระจายตัวของเชื้อเพลิง 

โดยก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังานหมุนเวียน

จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 จากร้อยละ 

10 รวมทั้งการกระจายด้านภูมิศาสตร์ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าสถานะทางธุรกิจที่ดีขึ้น 

จะถูกลดทอน เนื่องจากคุณภาพของกระแสเงินสด

จากโครงการดงักล่าวลกัษณะด้อยลง เนือ่งจากการ

ลงทนุในครัง้นีG้SPCเป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ซ่ึงความ

สามารถในการเข้าถึงกระแสเงินสดท่ีต�่ากว่า ฟิทช์

เชื่อว่าคุณภาพของสินทรัพย์ในประเทศอินเดียจะ

อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าสินทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ 

จากฐานะการเงินที่แย่กว่าของผู้รับซื้อไฟฟ้าของ

โครงการดังกล่าว

รายได้ท่ีมัน่คง: GPSC มรีายได้ทีส่ม�า่เสมอ จากการ

ทีส่นิทรพัย์ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯอยูใ่นอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีลักษณะ

เป็นสัญญาระยะยาว และมีความเสี่ยงด้าน ลูกค้า

ต้องรับซื้อกระแสไฟฟ้าท่ีไม่สูงมากนัก ฟิทช์คาด

ว่า บริษัทจะมี EBITDA อยู่ท่ีระดับ 1.9 ถึง 2.0 

หมื่นล้านบาท ในช่วงปี 2564-2566 และมีสัดส่วน 

EBITDA ต่อรายได้ ทีร้่อยละ 28 สนบัสนนุจากค่าใช้

จ่ายด้านก๊าซธรรมชาตท่ีิต�า่ และการบรหิารจดัการ

โครงข่ายด้านกระแสไฟฟ้าและไอน�้าร่วมกับ GLOW 

ท้ังน้ีฟิทช์คาดว่า GPSC จะค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ประมาณ 1.6-4.1 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี

ข้างหน้า 

การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

ฟิทช์ได้พิจารณาความสัมพันธ์ด้านการด�าเนินงาน 

ระหว่าง บริษัทแม่ หรือ ปตท. อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า 

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมี และ

โรงกลั่น เช่น บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TOP (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ที่ A+(tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) อย่างไรก็ตาม 

GPSC และบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี และโรงกลั่นมี 

อันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสองอันดับจากอันดับเครดิต

โดยล�าพัง เท่ากัน เนื่องจาก GSPC มีความส�าคัญ

กบั ปตท. โดยเป็นบรษิทัหลกัของกลุม่ในการลงทนุ

ใน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับ กลยุทธ์

ด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่ม การ

สนับสนุนทางการเงินจากปตท.ต่อ GSPC อยู่ใน

ระดับใกล้เคียงกับ TOP

ฟิทช์ คงอันดับเครดิต GPSC 

ท่ี ‘A+(tha)’ แนวโน้มเครดิต
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โดยมี GSPC มีรายได้และกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ 

ใกล้เคียงกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAFS (อันดับเครดิตภายใน

ประเทศระยะยาวที่ ‘BBB+(tha)’ แนวโน้มเครดิตมี

เสถยีรภาพ) ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารเติมน�า้มนัอากาศยาน

ในสนามบินหลักของประเทศไทย และ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้า นวนคร จากัด หรือ NNEG (อันดับเครดิต

ภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิต

มีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้

ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย โดย BAFS และ 

NNEG ต่างมีรายได้ที่สม�่าเสมอ จากการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่ต�่า และ NNEG ยังได้รับประโยชน์จากสัญญา

ซื้อขายระยะยาวเช่นเดียวกับ GSPC

ทัง้นี ้GPSC มสีถานะทางธรุกจิทีแ่ข็งแกร่งกว่า BAFS 

เนื่องจาก GPSC มีการกระจายตัวของทรัพย์สินและ

รายได้ที่สูงกว่า นอกจากนี้ BAFS ยังได้รับผลกระทบ

จากอตุสาหกรรมการบนิท่ีถดถอยจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อโคโรน่าไวรัส ท�าให้รายได้อ่อนแอ่ลง และมี

อัตราส่วนหนี้สินเพ่ิมขึ้น ดังนั้น อันดับเครดิตโดย

ล�าพังของ GPSC อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิต

ของ BAFS

GPSC มอัีตราส่วนหนีส้นิในระดบัท่ีสูงกว่า NNEG โดย

ฟิทช์คาดว่าอตัราส่วน FFO net leverage ของ GPSC 

จะอยูท่ีร่ะดบัท่ีสงูกว่า 5.5 เท่า ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 

จากค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูง อย่างไรก็ตาม อันดับ

เครดติโดยล�าพงัของ GPSC อยู่ในระดบัเดยีวกับอันดับ

เครดติของ NNEG เนือ่งจาก GPSC มสีถานะทางธรุกจิ

ท่ีดกีว่า เนือ่งจากมกีารกระจายตวัของทรพัย์สนิทีส่งู

กว่า และกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานทีสู่ง NNEG 

อย่างมีนัยส�าคัญ

สมมติฐานที่ส�าคัญของฟทิช์ที่ใช้ใน
การประมาณการ:

- รายได้รวมอยู่ที่ระดับ 6.7-7 หมื่นล้านบาทในปี 

2564-2567 (ปี 2563 อยู่ที่ 6.6 หมื่นล้านบาท)

- EBITDA ต่อรายได้ (EBITDA Margin) อยู่ที่ระดับ

ร้อยละ 28 ในช่วงปี 2564-2567(ปี 2563 อยู่ที่ร้อย

ละ 28.5)

- ค่าใช้จ่ายเพือ่การลงทนุรวมประมาณ 94 หมืน่ล้าน

บาท ในช่วงปี 2564-2567 รวมการลงทุนเพิ่มเติมใน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย และ

โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง

ในประเทศไต้หวัน

- จ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ 

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตใน
อนาคต

ปัจจัยบวก:

- ระดับความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทั กบั ปตท. ทีเ่พิม่

สูงขึ้น

- การเพิ่มอันดับเครดิตโดยล�าพังของบริษัท ยังไม่

น่าจะเกิดขึ้นในระยะสองถึงสามปีข้างหน้า เนื่องจาก

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับสูง หลังจากมี

การเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจ

พิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิตโดยล�าพังของ GPSC 

หากอัตราส่วน FFO net leverage ลดลงต�่ากว่า 5.5 

เท่าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ:

- อตัราส่วนหนีส้นิทีล่ดลงช้ากว่าท่ีฟิทช์คาด เนือ่งจาก

เงินลงทุนท่ีสูงกว่าที่คาด หรือกระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงานต�่ากว่าท่ีคาด ซึ่งส่งผลให้ FFO net 

leverage ของบรษิทัอยู่ในระดบัสูงกว่า 6.5 เท่า อย่าง

ต่อเนื่อง

- สถานะทางธุรกิจที่อ่อนแอลงจากการลงทุนใน

โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานสูง

- ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ ปตท. ที่ลด

น้อยลง

- อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อย

สิทธิอาจถูกปรับลดจากอันดับเครดิตภายในประเทศ

ระยะยาวของบริษัท หากอัตราส่วน prior-ranking 

debt to EBITDA เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงกว่า 2.5 เท่า

อย่างต่อเนื่อง (ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2.0 เท่า)

ฟิทช์ คงอันดับเครดิต GPSC 

ท่ี ‘A+(tha)’ แนวโน้มเครดิต

มีเสถียรภาพ
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สภาพคล่อง

สภาพคล่องที่เพียงพอ: บริษัทฯ มีหนี้ทั้งหมด 101.4 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย มีหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในปี 2564 จ�านวน 11.7 

หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากเงินสดหรือเทียบเท่า จ�านวน 22.4 หมื่นล้านบาท ณ สิ้น ปี 2563 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ

เงนิ และการสนบัสนนุด้านการเงนิจาก ปตท. ซ่ึงรวมถึง วงเงนิเงินกูย้มืจ�านวน 2 หมืน่ล้านทีไ่ด้รบัเพิม่เตมิในเดือนมถินุายน 2564 เพือ่รองรบัการลงทนุในต่างประเทศ

ข้อมูลของบริษัท

GSPC เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าใช้เพื่ออุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก ปตท.และบริษัทฯในกลุ่ม ปตท. 

รวมทั้งขายกระแสไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย GPSC มีโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ลาว และไต้หวัน โดยก�าลังการผลิตไฟฟ้า

และไอน�้าได้ของบริษัทได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW และการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งท�าให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าได้ มากกว่า 6 GW และประมาณ 

2,900 ตันต่อชั่วโมง ตามล�าดับ

สรุปรายการปรับปรุงงบการเงิน
ที่ส�าคัญ

ฟิทช์ได้ปรับงบการเงินรวมของ GPSC โดยใช้

วิธี Proportionate Consolidation ในส่วน

ของ รายได้, กระแสเงินสด, เงินสด และหนี้

ของ IRPC-CP ตามสัดส่วนการถือหุ้น IRPC-

CP ของจ�านวน 51% โดย GPSC ฟิทช์มอง

ว่า GPSC ไม่สามารถเข้าถึงกระแสเงินสดของ 

IRPC-CP อย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบ

ที่จากัดสาหรับหนี้ของ IRPC-CP ตามสัดส่วน

การถือหุ้นและเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ของ 

IRPC-CP

ฟิทช์ คงอันดับเครดิต GPSC 

ท่ี ‘A+(tha)’ แนวโน้มเครดิต

มีเสถียรภาพ
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http://www.tmill.co.th/


http://www.ptgenergy.co.th


นายธนภทัร ฉตัรเสถยีร ผู้อ�านวยการ ฝา่ยวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์บรษิทัหลักทรพัย์ ทรนีตีี ้จ�ากดั เปิดเผยว่า 

แนวโน้มผลด�าเนนิงานของหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชย์งวดครึง่ปีหลัง 2564 

น่าจะอ่อนตวัลงจากงวดคร่ึงแรกของปีทีธ่นาคารพาณิชย์ประกาศผล

ด�าเนนิงานออกมาดกีว่าทีค่าดไว้เพราะคาดว่าจะมค่ีาใช้จ่ายส�ารองหนี ้ ท่ี

อาจเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะธนาคารทีต้ั่งส�ารองส่วนเกนิไว้ไม่มากในไตรมาส 2 

ปี 2564 ขณะทีส่ถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท่ียงัมี

ความไม่ชดัเจนว่าจะคลีค่ลายเม่ือใด ซึง่หากกนิระยะเวลานาน  อาจส่งผลก

ระทบต่อคณุภาพหนีท้ัง้ระบบมากขึน้เรือ่ย ๆ และจะเป็นปัจจยักดดนัต่อ

แนวโน้มก�าไรครึง่ปีหลงั รวมทัง้คาดว่าจะมรีายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ทีอ่าจลดลง

ส�าหรบัผลด�าเนนิงานงวดไตรมาส 2 ปี 2564 ของธนาคารโดยเฉพาะท่ีฝ่าย

วจิยัได้ท�าการวิเคราะห์  6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรงุเทพ (BBL) ธนาคาร

กสกิรไทย (KBANK) ธนาคารกรงุไทย (KTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) และธนาคารทสิโก้ (TISCO) มกี�าไรสทุธิ

ดกีว่า  ทีเ่ราคาดไว้ 7% โดยมีก�าไรสทุธริวมอยูท่ี่ 34,227 ล้านบาท อ่อนตวั 

9% เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ยงัเติบโต 57% เมือ่เปรยีบ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสนิเชือ่ท่ี

เตบิโต ราว 2% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะสินเชือ่ของธนาคารกรงุ

ไทย (KTB) ทีเ่ตบิโตถงึ 5.4% จากความต้องการสนิเชือ่ของภาครฐั ขณะท่ี

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบ้ียของกลุม่ปรบัตัวลง ทัง้ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนยีม

และก�าไรจากการวัดมลูค่าเงนิลงทนุ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะ

ตลาดหุน้เป็นปัจจัยกดดนั

"ไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาจะเหน็ว่าธนาคารมีการต้ังส�ารองหน้ีเพิม่ขึน้ราว 14% 

จากไตรมาสก่อนหน้าและสงูกว่าทีค่าดไว้ก่อนหน้าราว 3% แม้สัดส่วน NPL 

ของกลุม่จะปรับตวัลงจาก 3.64% ในไตรมาสก่อนเหลอื 3.59% อย่างไร

กต็ามบางธนาคาร อาทิ KTB SCB TTB และTISCO ต้ังส�ารองต�า่กว่าท่ี

คาด จงึท�าให้คาดว่า ในงวดครึง่ปีหลงัจะต้องต้ังส�ารองสงูขึน้" นายธน

ภทัร กล่าว

ส�าหรบักลยทุธ์ลงทนุในหุน้กลุม่ธนาคารน้ันมองว่า ราคาหุน้ยงัขาดปัจจยั

หนนุระยะส้ัน แนะน�า Selective Buy โดยเลือก Top pick คอื BBL ให้ราคา

เหมาะสมพืน้ฐานท่ี  151 บาท KBANK ให้ราคาเหมาะสมพืน้ฐานท่ี 158 

บาท และTISCO ให้ราคาเหมาะสมพืน้ฐานที ่106 บาท

เทพหุ้นทรีนีตี ้คาดครึ่งปีหลัง กลุ่มแบงก์ 

ผลงานไม่แจ่ม เท่ากับครึ่งปีแรกปี64

ประเมินตั้งส�ารองสูงขึ้น
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บรษัิท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)  เคาะดอกเบีย้หุน้กูฯ้ 

รุน่อายุ 1 ปี 6 เดอืน อยูท่ี ่4.40% ต่อปี และรุน่อายุ 2 ปี 6 เดือน อยูท่ี่ 

5.20% ต่อปี เตรยีมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุท่ัวไปและผู้ลงทนุสถาบัน ผ่าน 

6 สถาบนัการเงนิระหว่างวนัท่ี 5-6 และ 9-10 สงิหาคมน้ี เชือ่นกัลงทุน

มัน่ใจในโอกาสและศักยภาพการเตบิโตในฐานะผูน้�าตลาดคอนโดมเินยีมตดิ

รถไฟฟ้าของบริษทัฯ ขณะท่ีโครงสร้างทางการเงนิ ทัง้การบรหิารจดัการ

สภาพคล่องเงนิสด และการรกัษาอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธิ

ต่อทุนตามเป้าหมาย สะท้อนถงึความแขง็แกร่งของกจิการ

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานการเงนิ บรษิทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื ANAN ผู้น�าแห่งวงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยส�าหรบั

คนเมอืง ครองต�าแหน่งผูน้�าตลาดคอนโดมเินยีมตดิรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า 

หลงัจากบรษิทัฯ ได้ยืน่ข้อมูลขอเสนอขายหุน้กูใ้ห้แก่ผู้ลงทนุท่ัวไปและผู้

ลงทุนสถาบนั จ�านวน 2 รุน่ ล่าสดุ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดอตัราผลตอบแทน

หุน้กูฯ้ ดงันี ้หุ้นกูฯ้ อาย ุ1 ปี 6 เดอืน อตัราดอกเบีย้ 4.40% ต่อปี และหุน้

กูฯ้ อาย ุ2 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ีย 5.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบีย้ทุก 3 

เดอืน โดยจะเสนอขายในระหว่างวนัที ่5-6  และ 9-10 สงิหาคมนี ้ผ่านผู้

จัดการการจดัจ�าหน่ายหุน้กู ้6 แห่ง ประกอบด้วย  ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั 

(มหาชน)  ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)  ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย 

จ�ากดั (มหาชน) บรษัิทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จ�ากัด บรษัิทหลักทรัพย์ 

กรงุไทย ซมีโิก้ จ�ากดั และบรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบล็ก จ�ากดั

 

หุน้กูฯ้ ดงักล่าว ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถอืจากบรษิทั ทรสิเรทติง้ 

จ�ากดั เมือ่วันที ่ 10 มถินุายน 2564 ในระดับทีล่งทุนได้ (Investment 

Grade) ท่ี BBB- เช่นเดยีวกบัอันดบัความน่าเชือ่ถอืขององค์กร โดยมแีนว

โน้ม “คงที”่ (Stable)

ANAN เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน 

ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี 

เปิดขาย 5-6 และ 9-10 ส.ค. นี้
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“เป็นท่ีน่ายนิดท่ีีหุน้กูฯ้ ของบริษทัฯ ยงัคงได้รบัความสนใจจากผูล้งทุน ท่ี

สอบถามรายละเอียดการจองซื้อเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ซึ่งต้องยอมรับ

ว่า ปัจจยัสนบัสนุนส่วนหนึง่มาจากการระดมทนุด้วยการออกหุน้กูค้รัง้ที่

ผ่านๆ มา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุได้ ท�าให้ผูล้งทุน

ให้การสนบัสนนุเรามาโดยตลอด นอกจากน้ี ผู้ลงทนุยงัม่ันใจในศกัยภาพ

ของบรษัิทฯ ในฐานะผู้น�าตลาดคอนโดมเินยีมติดแนวรถไฟฟ้าท่ียงัเป็นท่ี

ต้องการและมกี�าลังซือ้ รวมถงึเชือ่ม่ันในการบริหารงาน ทัง้เรือ่งโครงสร้าง

ทางการเงิน เช่นการรักษาสภาพคล่องเงนิสด และการรกัษาอตัราส่วนหนี้

สินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธต่ิอทนุไว้ภายใต้เป้าหมายระยะยาวที ่1:1 ทีจ่ะช่วย

ตอกย�า้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างด ี รวมไปถงึ

การบริหารโครงการร่วมทนุ เป็นต้น” นายเสรมิศกัด์ิ กล่าว   

ทั้งนี้ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจด้านพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์ ท้ังโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้านจดัสรรและทา

วน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยโครงการคอนโดมเินยีม 

ภายใต้แบรนด์ แอชตนั ไอดีโอควิ เวนิโอ ไอดโีอโมบ ิไอดโีอ เอลลิโอ และ 

ยนิูโอ จะเน้นการเช่ือมโยงกบัสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย

ในการใช้ชวีติของผูพ้กัอาศยั ส่วนโครงการบ้านจดัสรรและทาวน์เฮ้าส์ ที่

พฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอร ิเอโทล อาร์เด้น เออร์บานโิอ 

และยูนโิอ ทาวน์ ทีเ่น้นแนวคดิและการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุม่ลูกค้า โดยในไตรมาส

แรกของปี 2564 บรษัิทฯ ฝ่าวกิฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ด้วย

การรบัรูย้อดโอนโครงการต่าง ๆ  รวม 3,059 ล้านบาท และมียอดขายรวม 

3,979 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทีว่างไว้ที ่3,393 ล้านบาท ถงึ 17% ขณะ

ทีส่ดัส่วนยอดโอนจากลกูค้าต่างประเทศใกล้เคยีงกบัปีก่อนทีร่ะดับ 21% 

นอกจากนี ้ในไตรมาสสองของปี 2564 บรษิทัฯ มยีอดขายรวม 3,264 ล้าน

บาท ดกีว่าเป้าหมายทีว่างไว้ อีก 17% พร้อมเหน็สญัญาณฟ้ืนตวัในครึง่

หลงัของปีจากประชาชนเร่ิมมีการทยอยฉดีวคัซีนเพ่ิมมากขึน้

ส�าหรับการจองซ้ือหุน้กูฯ้ อนันดา ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น ได้มีการเพิ่มช่องทางการจองซื้อ เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ลงทนุทัว่ไปทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา โดยสามารถจอง

ซือ้หุน้กูท้ัง้ 2 รุน่ ผ่านระบบออนไลน์หรอืแอปพลเิคช่ันบนโทรศพัท์มอืถอื 

หรอืการจองซือ้หุ้นกูผ่้านทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีงโดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิ

ทางไปที่สาขา หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ดัง

กล่าว (ทัง้น้ี เป็นไปตามเงือ่นไขของผูจั้ดการการจดัจ�าหน่ายหุ้นกู้แต่ละ

ราย) นักลงทุนท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิจากผูจ้ดัการ

การจดัจ�าหน่ายหุ้นกูท้ั้ง 6 แห่งได้แล้วตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป

ทัง้น้ี นกัลงทนุสามารถจองซือ้ขัน้ต�า่ 100,000 บาท และทวคูีณ 100,000 

บาท โดยศกึษารายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี www.sec.or.th หรือตดิต่อผ่าน

สถาบนัการเงนิท้ัง 6 แห่ง ดงันี้

ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 โดย

บคุคลธรรมดาจองซ้ือทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.

com/kmyinvest (ยกเว้นบคุคลสญัชาติต่างด้าว และนติิบคุคล สามารถ

จองซ้ือผ่านส�านกังานใหญ่และสาขา)

ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

บรษัิทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากดั โทร. 02-687-7549

บรษัิทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากดั  โทร. 02-680-4004

บรษัิทหลกัทรัพย์ กรงุไทย ซีมโิก้ จ�ากดั โทร. 02-695-5000

ANAN เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน 

ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี 

เปิดขาย 5-6 และ 9-10 ส.ค. นี้
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อินไซด์ Business
STECH ลั่นระฆังเทรดวันแรก 
เปิดตลาดฯ เหนือจอง 27.34%

บี.กริม “ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” 
ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤต มอบอุปกรณ์

ป้องกันโควิด-19 ให้โครงการ “บี.กริม บวร” 
และ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

'CPF' จับมือ 'เมเจอร์' 
ส่งอาหารเสริมทัพนักรบชุดขาว 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

บีจีซ ีร่วมกับ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มอบเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลต�ารวจ 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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