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	 บริิษััท	ซิิโน-ไทย	เอ็็นจีีเนียริิ�ง	แอ็นด์์	คอ็นสตรัิคชัั่�น	จีำ�กััด์	(มห�ชั่น)	STEC	เปิดเผยว่า	บริิษััทฯ	ได้ลงิ
นามสัญญาจ้างิโคริงิการิก่อิสร้ิางิ	ริายละเอีิยดดังินี�

ช่ั่�อ็โคริงกั�ริ	:	โคริงิการิเปลี�ยนริะบบสายไฟฟ้าอิากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้้ดินโคริงิการิต้ามแนวริถไฟฟ้าสายสีชมพูู	
ช่วงิคลอิงิถนน-ถนนริามคำาแหงิ	(สัญญาลงิวันที�	7	ธัันวาคม	2565)

เจ้ี�ขอ็งโคริงกั�ริ	:	การิไฟฟ้านคริหลวงิ

ผู้้้ว่่�จ้ี�ง	:	การิไฟฟ้านคริหลวงิ

ม้ลค่�โคริงกั�ริ	:	4,424,000,000	บาท	ไม่ริวมภาษีัมูลค่าเพิู�ม

ลักัษัณะง�นก่ัอ็สร้ิ�ง	:	งิานก่อิสร้ิางิบ่อิพัูกสายไฟฟ้าใต้้ดิน	ก่อิสร้ิางิท่อิร้ิอิยสายไฟฟ้าใต้้ดิน	
ติ้ดตั้�งิสายไฟฟ้าใต้้ดิน	พูร้ิอิมทั�งิติ้ดตั้�งิอุิปกริณ์์

ริะยะเว่ล�ด์ำ�เนินกั�ริ	:	1,260	วัน	นับจากวันที�ได้รัิบหนังิส้อิแจ้งิให้เริิ�มงิาน	

บริิษััท	ไทยช้ั่กั�ร์ิ	เทอ็ร์ิมิเบิ�ล	จีำ�กััด์	(มห�ชั่น)	TSTE	เปิดเผยว่า	เพู้�อิให้บริิษััทฯ	เติ้บโต้อิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	บริิษััท	ได้จด
ทะเบียนจัดตั้�งิบริิษััทย่อิยใหม่	เม้�อิวันที�	7	ธัันวาคม	2565	โดยมีริายละเอีิยด	ดังินี�

ช้�อิบริิษััท	บริิษััท	ที	เอิส	โปริแพูค	จำากัด

ที�ตั้�งิสำานักงิาน	90/29	หมู่ที�	1	ต้ำาบลสำาโริงิกลางิ	อิำาเภอิพูริะปริะแดงิ	จังิหวัดสมุทริปริาการิ

ปริะเภทธุัริกิจผลิต้และจำาหน่ายบริริจุภัณ์ฑ์์	ริวมถึงิรัิบจ้างิบริริจุภัณ์ฑ์์

ทุนจดทะเบียนชำาริะแล้ว	50,000,000	บาท

สัดส่วนการิถ้อิหุ้นแบ่งิเป็นหุ้นสามัญ	500,000	หุ้น	มูลค่าที�ต้ริาไว้หุ้นละ	100	บาท	บริิษััทฯ	ถ้อิหุ้นในสัดส่วนร้ิอิยละ	100

แหล่งิที�มาข่อิงิเงิินทุนเงิินทุนหมุนเวียนข่อิงิบริิษััทฯ

ปริะโยชน์ที�คาดว่าจะได้รัิบเพู้�อิข่ยายช่อิงิทางิธุัริกิจ	และเพิู�มแหล่งิริายได้	

STEC	ลงน�มสัญญ�โคริงกั�ริเปลี�ยนริะบบส�ยไฟฟ้�อ็�กั�ศ
เป็นส�ยไฟฟ้�ใต้ดิ์น	ม้ลค่�กัว่่�	4.42	พัันลบ.

TSTE	ตั�งบ.ย่อ็ย	ที	เอ็ส	โปริแพัค	
ทำ�ธุุริกิัจีผู้ลิตและจีำ�หน่�ยบริริจุีภััณฑ์์	ริว่มถึึงรัิบจ้ี�งบริริจุีภััณฑ์์
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ปต้ท.สผ.	 เผยแผนการิลงิทุนปี	 2566	 และ
แผนการิลงิทุน	 5	 ปี	 (ปี	 2566-2570)	 โดย
ให้ความสำาคัญกับการิลงิทุนที�สอิดคล้อิงิกับ
กลยุทธ์ัการิดำาเนนิงิาน	มุง่ิสร้ิางิความแข็่งิแกร่ิงิ
ให้กับธุัริกิจสำาริวจและผลิต้ปิโต้ริเลียม	 ควบคู่
ไปกับการิพัูฒนาโคริงิการิต่้างิ	 ๆ	 เพู้�อิลดการิ
ปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์	พูร้ิอิมกับเดิน
หน้าการิลงิทุนในธุัริกิจใหม่	 ริอิงิริับการิเปลี�ยน
ผ่านทางิพูลังิงิานข่อิงิโลก	เพู้�อิสร้ิางิการิเติ้บโต้
อิย่างิยั�งิย้น

น�ยมนตรีิ	 ล�วั่ลย์ชัั่ยกุัล	 ปริะธุ�น
เจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ	บริิษััท	ปตท.สำ�ริว่จี
และผู้ลิตปิโตริเลยีม	จีำ�กััด์	(มห�ชั่น)	
หร่ิอ็	ปตท.สผู้.	เปิดเผยว่า	จากความท้าทาย
ข่อิงิการิเปลี�ยนผ่านทางิพูลังิงิาน	และความมุ่งิ
มั�นที�จะร่ิวมเป็นส่วนหนึ�งิในการิแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้ิอิน	ปต้ท.สผ.	จึงิได้ปรัิบแผนกลยุทธ์ั	เพู้�อิ
ให้ธัุริกิจสามาริถเติ้บโต้ได้อิย่างิยั�งิย้น	 โดยมุ่งิ
เน้นการิดำาเนินงิาน	3	ด้าน	(Pillar)	ได้แก่	การิ
ขั่บเคล้�อินและเพิู�มมูลค่าธุัริกิจสำาริวจและผลิต้
ปิโต้ริเลียม	(Drive	Value)	ทั�งิการิเพิู�มปริิมาณ์
การิผลิต้จากโคริงิการิในปริะเทศไทยเพู้�อิสร้ิางิ
ความมั�นคงิทางิพูลังิงิานให้กับปริะเทศ	 และ
เร่ิงิรัิดการิพัูฒนาโคริงิการิหลัก	ๆ 	ทั�งิในภูมภิาค
เอิเชียต้ะวันอิอิกเฉีียงิใต้้และต้ะวันอิอิกกลางิ	
ข่ณ์ะเดียวกัน	 บริิษััทยังิให้ความสำาคัญกับการิ
ลดการิปล่อิยก๊าซเร้ิอินกริะจก	(Decarbonize)	
เพู้�อิสนับสนุนเป้าหมายการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกสุทธิัเป็นศูนย์ในปี	2593	โดยเร่ิงิพัูฒนา
โคริงิการิดักจับและกักเก็บคาร์ิบอิน	 (Carbon	
Capture	&	 Storage	 หร้ิอิ	CCS)	 โคริงิการิ

ปล่อิยก๊าซส่วนเกินซึ�งิเกิดจากกริะบวนการิผลิต้
ปิโต้ริเลียมเป็นศูนย์	 (Zero	 Routine	 Flare)	
เพิู�มการิใช้พูลังิงิานหมุนเวียนและพูลังิงิาน
สะอิาดในพู้�นที�ปฏิิบัติ้การิข่อิงิบริิษััท	 ริวมถึงิ	
การิดำาเนินการิชดเชยการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจก	(Offsetting)	ผ่านโคริงิการิปลูกป่าบก	
และป่าชายเลน	 ต้ลอิดจนการิดำาเนินโคริงิการิ
ต้ามกลยุทธ์ัทะเลเพู้�อิชีวิต้	 (Ocean	 for	 Life)	
เพู้�อิเพิู�มความอุิดมสมบูริณ์์ให้กับท้อิงิทะเล	 ซึ�งิ
เป็นแหล่งิกักเก็บคาร์ิบอินต้ามธัริริมชาติ้ที�มี
ปริะสิทธิัภาพูสูงิ	 นอิกจากนี�	 บริิษััทยังิมุ่งิเน้น
สร้ิางิการิเติ้บโต้ในธุัริกิจใหม่	(Diversify)	เกี�ยว
กับเทคโนโลยีขั่�นสูงิ	หุ่นยนต์้และปัญญาปริะดิษัฐ์์	
ริวมทั�งิ	 ธุัริกิจที�ช่วยลดการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจก	 และธุัริกิจพูลังิงิานรูิปแบบใหม่สำาหรัิบ
อินาคต้

ในการิดำาเนินการิดังิกล่าว	 ปต้ท.สผ.	 จึงิได้
จัดสริริงิบปริะมาณ์ริายจ่ายปริะจำาปี	 2566	 ไว้
ที�	5,481	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ์	(สริอิ.)	(เทียบเท่า	
191,818	 ล้านบาท)	 โดยแบ่งิเป็นริายจ่ายลงิทุน	
(Capital	Expenditure	หร้ิอิ	CAPEX)	จำานวน	
3,152	ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	110,296	
ล้านบาท)	และริายจ่ายดำาเนินงิาน	(Operating	
Expenditure	หร้ิอิ	OPEX)	จำานวน	2,329	ล้าน
ดอิลลาริ	์สริอิ.	(เทียบเท่า	81,522	ลา้นบาท)	เพู้�อิ
ริอิงิรัิบแผนการิดำาเนินงิาน	ดังินี�

1.	 การิเพิู�มปริิมาณ์การิผลิต้ปิโต้ริเลียม	 ริวม
ถึงิเร่ิงิกิจกริริมสำาริวจ	 พัูฒนาและผลิต้เพิู�ม
เติ้มจากโคริงิการิผลิต้หลักที�สำาคัญ	 เพู้�อิสร้ิางิ
ความมั�นคงิด้านพูลังิงิานในปริะเทศไทย	 ได้แก่	

โคริงิการิจี	 1/61	 (แหล่งิเอิริาวัณ์,	 ปลาทอิงิ,	
สตู้ล	และฟูนาน)	โคริงิการิจี	2/61	(แหล่งิบงิกช)	
โคริงิการิอิาทิต้ย์	 โคริงิการิคอินแทร็ิค	4	โคริงิ
การิเอิส	1	และโคริงิการิผลิต้ในปริะเทศมาเลเซีย	
โดยได้จัดสริริริายจ่ายลงิทุน	 จำานวน	 2,655			
ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	92,925	ล้านบาท)	
เพู้�อิสนับสนุนกิจกริริมดังิกล่าว

นอิกจากนี�	ยังิมแีผนการิดำาเนนิกิจกริริมเพู้�อิลด
การิปล่อิยก๊าซเร้ิอินกริะจกจากโคริงิการิผลิต้
ต่้างิ	ๆ 	ต้ามแผนงิานที�วางิไว้	เพู้�อิมุง่ิสู่การิปล่อิย
ก๊าซเร้ิอินกริะจกสุทธิัเป็นศูนย์ในปี	พู.ศ.	2593	
อิาทิ	โคริงิการิ	CCS	การิใช้พูลังิงิานหมุนเวียน	
การิติ้ดตั้�งิอุิปกริณ์์ลดการิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจก	และการิดำาเนนิการิชดเชยการิปลอ่ิยก๊าซ
เร้ิอินกริะจก	เป็นต้้น	โดยจัดสริริริายจ่ายลงิทุน
ในส่วนนี�	จำานวน	53	ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบ
เท่า	1,855	ล้านบาท)		

2.			การิเร่ิงิผลักดันโคริงิการิหลักที�อิยู่ในริะหว่างิ
การิพูฒันา	ได้แก่	โคริงิการิมาเลเซยี	เอิสเค	410	
บี	 และโคริงิการิโมซัมบิก	 แอิเรีิย	 1	 ให้สามาริถ
เริิ�มการิผลิต้ได้ต้ามแผน	 โดยบริิษััทได้จัดสริริ
ริายจ่ายลงิทุนเป็นจำานวนเงิินทั�งิสิ�น	 322	 ล้าน
ดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	11,270	ล้านบาท)		

3.	การิเร่ิงิดำาเนินการิสำาริวจในโคริงิการิต่้างิ	ๆ	
เพู้�อิริอิงิรัิบการิเติ้บโต้ในริะยะยาว	โดยไดจั้ดสริริ
ริายจ่ายลงิทุนจำานวน	193	ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	
(เทียบเท่า	6,755	 ล้านบาท)	สำาหรัิบการิศึกษัา
ทางิธัริณี์วิทยาและการิเจาะหลุมสำาริวจและ
หลุมปริะเมินผลข่อิงิโคริงิการิในปริะเทศไทย	
มาเลเซีย	และโอิมาน

ตั้�งิงิบลงิทุน	5	ปี	(66-70)	
29,100	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ์ฯ	

ริอิงิรัิบการิปรัิบแผนธุัริกิจ	3	ด้าน	
เพู้�อิสร้ิางิการิเติ้บโต้อิย่างิยั�งิย้น
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สำาหรัิบแผนการิลงิทุน	5	ปี	(2566-2570)	นั�น	บริิษััทได้จัดสริริงิบปริะมาณ์ริวม	29,100	ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	1,006,676	ล้านบาท)	โดยมี
ริายละเอีิยด	ดังินี�

นอิกเหน้อิจากการิจัดสริริงิบปริะมาณ์ข้่างิต้้นแล้ว	 ปต้ท.สผ.	 ยังิได้สำาริอิงิงิบปริะมาณ์ในการิข่ยายการิลงิทุนไปสู่ธุัริกิจใหม่	 สำาหรัิบปี	 2566-2570	
จำานวน	4,800	ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	166,052	ล้านบาท)	ในการิศึกษัาและพัูฒนาธุัริกิจไฟฟ้า	ธุัริกิจพูลังิงิานหมุนเวียน	ธุัริกิจ	CCS		ธุัริกิจ
การิดักจับคาร์ิบอินและการิใช้ปริะโยชน์	(Carbon	Capture	and	Utilization		หร้ิอิ	CCU)	การิศึกษัาธุัริกิจไฮโดริเจนสะอิาด	การิต่้อิยอิดเทคโนโลยี
ที�บริิษััทมีอิยู่ไปสู่ธุัริกิจเชิงิพูาณิ์ชย์	และธุัริกิจอ้ิ�น	ๆ	เพู้�อิริอิงิรัิบการิเปลี�ยนผ่านทางิพูลังิงิาน

จากแผนงิานดังิกล่าว	ส่งิผลให้	ปต้ท.สผ.	คาดการิณ์์ตั้วเลข่ปริะมาณ์การิข่ายปิโต้ริเลียมเฉีลี�ยต่้อิวันจากโคริงิการิปัจจุบัน	ริะหว่างิปี	2566	–	2570		
ดังิริายละเอีิยดต่้อิไปนี�

"นอิกจากการิจัดสริริงิบปริะมาณ์เพู้�อิสร้ิางิการิเติ้บโต้ให้กับธุัริกิจสำาริวจและผลิต้ปิโต้ริเลียม	ซึ�งิเป็นธุัริกิจหลัก	ริวมถึงิการิดำาเนนิงิานที�มุง่ิการิลดการิ
ปล่อิยก๊าซคาร์ิบอินไดอิอิกไซด์เพู้�อิมุ่งิสู่การิเป็นอิงิค์กริคาร์ิบอินต้ำ�าในอินาคต้	ปต้ท.สผ.	 ยังิเต้รีิยมงิบปริะมาณ์เพิู�มเติ้มสำาหรัิบการิเข้่าลงิทุนในธุัริกิจ
ใหม่ๆ	ต้ามแผนกลยุทธ์ั	โดยเริากำาลังิมอิงิโอิกาสการิลงิทุนในธุัริกิจอ้ิ�นนอิกเหน้อิจากการิสำาริวจและผลิต้ปิโต้ริเลียม	โดยมีเป้าหมายที�จะเพิู�มสัดส่วน
การิลงิทุนในธุัริกิจใหม่ให้มากขึ่�น	เพู้�อิสร้ิางิการิเติ้บโต้อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิในริะยะยาวต่้อิไป"	นายมนต้รีิ	กล่าว

ตั้�งิงิบลงิทุน	5	ปี	(66-70)	
29,100	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ์ฯ	

ริอิงิรัิบการิปรัิบแผนธุัริกิจ	3	ด้าน	
เพู้�อิสร้ิางิการิเติ้บโต้อิย่างิยั�งิย้น

PTTEP
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AGE	 กางิกลยุทธ์ัขั่บเคล้�อินธุัริกิจปี	 2566	
สยายปีกข่ยายต้ลาดเชิงิรุิก	ทั�งิธุัริกิจถ่านหิน	
–	โลจิสติ้สก์	-	เทริดดิ�งิ	เต็้มสูบ	หวังิต่้อิยอิด
ปั�มริายได้ปีหน้าทะลุนิวไฮริอิบใหม่	 ที�ตั้�งิเป้า
แต้ะริะดับ	23,400	 ล้านบาท	ข่ณ์ะที�ปริิมาณ์
ยอิดข่ายถ่านหิน	 ส่อิแววแต้ะ	 5.2	 ล้านตั้น	
รัิบดีมานด์การิฟ้�นตั้วข่อิงิเศริฐ์กิจโลก	 ส่งิ
ผลAGE	ได้รัิบอิานิสงิส์ต้ามการิฟ้�นตั้ว

น�ยพันม	 คว่ริสถึ�พัริ	 ปริะธุ�น
กัริริมกั�ริบริิห�ริ	บริิษััท	เอ็เชีั่ย	กัรีิน	
เอ็นเนอ็จีี	จีำ�กััด์	 (มห�ชั่น)	 (“AGE”)	
(Mr.PANOM	 KUANSATAPORN)	 THE	
CHAIRMAN	OF	EXECUTIVE	COMMITTEE	:	
ASIA	GREEN	ENERGY	PUBLIC	COMPANY	
LIMITED	 ผู้จัดจำาหน่ายถ่านหินบิทูมินัส	
(ถ่านหินสะอิาด)	 และผู้ให้บริิการิด้านโลจิสติ้
สก์แบบคริบวงิจริ	 ข่นส่งิทางินำ�า-ทางิบก-
ท่าเร้ิอิ-คลงัิสินค้า	เปิดเผยถึงิกลยทุธ์ัการิขั่บ
เคล้�อินธุัริกิจ	ในปี	2566	ว่า	บริิษััทฯ	ยังิเดิน
หน้าหน้าข่ยายการิดำาเนินงิานในธุัริกิจหลัก
ในกล่มธัุริกิจถ่านหิน	 อิย่างิต่้อิเน้�อิงิ	 เพูริาะ
ดีมานด์การิใช้ถ่านหินในภาคอุิต้สาหกริริม	ยังิ
เพิู�มขึ่�นจากการิฟ้�นตั้วในภาคอุิต้สาหกริริม	
เน้�อิงิจากยังิมอิงิว่าต้้นทุนการิใช้ถ่านหินใน
การิผลติ้ข่อิงิภาคอิตุ้สาหกริริมถูกกว่าการิใช้
พูลังิงิานเช้�อิเพูลิงิอ้ิ�น	ๆ 	ส่งิผลให้บริิษััทฯ	เดิน
เกมรุิกในการิข่ยายต้ลาดถา่นหินทั�งิในถ่านหิน
ทั�งิในและต่้างิปริะเทศ	ควบคู่กับการิข่ยายการิ
ให้บริิการิด้านการิข่นส่งิในกลุ่มธุัริกิจโลจิสติ้
กส์	 ที�ยังิคงิมีความต้้อิงิการิด้านการิลงิทุน
สินค้าโดยเฉีลี�ยเพิู�มสูงิขึ่�น	 ทั�งินี�ทางิบริิษััทฯ

มอิงิว่าในปี2566	 ดีมานด์ในอุิต้สาหกริริม
การิข่นส่งิด้านโลจิสติ้กส์ยังิคงิเติ้บโต้ได้ดี	ซึ�งิ
การิเติ้บโต้ดังิกล่าวจะส่งิผลเชิงิบวกต่้อิการิ
ให้บริิการิข่อิงิ	AGE	เช่นเดียวกันธุัริกิจเทริด
ดิ�งิ	 จากการิจำาหน่ายสินค้ามันสำาปะหลังิเริิ�ม
รัิบรู้ิริายได้ในช่วงิปีนี�จำานวน	80	ล้านบาท

นายพูนม	กล่าวเพิู�มเติ้มว่า	สำาหริบัการิข่ยาย
ตั้วข่อิงิธุัริกิจถ่านหินนั�น	โดยหลกัแล้วมาจาก
ความต้้อิงิการิใช้ถ่านหินที�ปรัิบตั้วเพิู�มขึ่�นจาก
การิฟ้�นตั้วข่อิงิเศริษัฐ์กิจหลังิจากช่วงิโควิด	
และผู้ปริะกอิบการิเริิ�มกลับมาทยอิยสั�งิซ้�อิ
ถ่านหิน	เพู้�อิริอิงิรัิบการิผลิต้สำาหรัิบปี	2566	
เพิู�มขึ่�น	ส่งิผลให้บริิษััทฯ	ตั้�งิเป้าปริิมาณ์การิ
ข่ายถ่านหินในปี	 2566	 ไว้ที�ริะดับ	 5.2	 ล้าน
ตั้น	 เพิู�มขึ่�นจากปี	 2565	 ที�ปริะมาณ์การิณ์์
ปริิมาณ์การิข่ายถ่านหินไว้ที�	4.5	ล้านบาท

ส่วนการิให้บริิการิ	 ข่นส่งิโลจิสติ้กส์	 (ข่นส่งิ
นำ�า-บก-คลังิสินค้า)	บริิษััทฯ	มีแผนจัดซ้�อิริถ
บริริทุก	 เพิู�มขึ่�นอีิก	 22	 คัน	 ซึ�งิจะทยอิยรัิบ
มอิบในปีครึิ�งิปีแริกข่อิงิปี	 2566	 จากปัจจัย
ดังิกล่าวข้่างิต้้นทำาให้บริิษััทฯ	 ตั้�งิเป้าริายได้
เติ้บโต้สูงิสุดเป็นปริะวัติ้การิณ์์ที�	 23,400	
ล้านบาท	 แบ่งิเป็นริายได้จากธุัริกิจถ่านหิน	
22,200	 ล้านบาท	 ธัุริกิจโลจิสติ้กส์	 800	
ล้านบาท	และธัรุิกิจเทริดดิ�งิสินค้าเกษัต้ริ	400	
ล้านบาท

“จากปัจจัยความผันผวนข่อิงิริาคาถ่านหินที�
ยังิมีต่้อิเน้�อิงิในปี	 2566	ทำาให้บริิษััทฯ	 เพิู�ม
ศักยภาพูด้านการิบริิหาริจัดการิต้้นทุนใน

ด้านต่้างิ	ๆ	ให้มีปริะสิทธิัภาพูมากยิ�งิขึ่�น	ริวม
ทั�งิการิดูแลบริิหาริจัดการิความเสี�ยงิข่อิงิ
ธุัริกิจและความเสี�ยงิด้านสิ�งิแวดล้อิม	 เพู้�อิ
สะท้อินถึงิการิให้ความสำาคัญกับการิดำาเนิน
ธุัริกิจอิย่างิยั�งิย้น	 ที�ผู้ร่ิวมต้ลาดทุนทุกกลุ่ม	
ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงิทุน	 ผู้ลงิทุนสถาบัน	 และ
นักวิเคริาะห์การิลงิทุน	 ให้ความสำาคัญกับ
การินำาข้่อิมูลด้านสิ�งิแวดล้อิม	 สังิคม	 และ
บริริษััทภิบาล	 (Environmental,	 Social,	
Governance:	 ESG)”	 มาใช้ปริะกอิบการิ
วิเคริาะห์การิลงิทุน

อิย่างิไริก็ต้าม	 เพู้�อิให้เป็นการิสอิดรัิบกับ
แผนกลยุทธ์ัทางิธุัริกิจในปี	 2566	 บริิษััทฯ	
ได้เต้รีิยมเงิินลงิทุนไว้	 140	 ล้านบาท	 เพู้�อิ
ใช้ริอิงิรัิบการิข่ยายการิลงิทุนเพิู�ม	 อิาทิ	 ริถ
บริริทุกเพิู�ม	22	คัน	มูลค่า	78	ล้านบาท	ลงิทุน
โกดังิเก็บสินค้ามูลค่า	 50	 ล้านบาท	 ริวมถึงิ
ลงิทุนในริะบบบริิหาริจัดการิเพิู�ม	 IT	 มูลค่า	
10	ล้านบาท	เพู้�อิริอิงิริบัการิให้บริิการิด้านโล
จิสติ้กส์ในริะยะยาว

ส่วนความค้บหน้าธุัริกิจลิสซิ�งินั�น	 นายพูนม	
กล่าวทิ�งิท้ายว่า	ล่าสุดบริิษััทฯ	ได้ส่งิมอิบริถ
บริริทกุ	ในโคริงิการิ	"เถ้าแก่นอ้ิย"	นำาร่ิอิงิเฟส
ที�	1	จำานวน	7	ริาย	เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ว	ทั�งินี�
เป็นการิสานฝัันให้กับพูนักงิานขั่บริถที�อิยาก
เป็นเจ้าข่อิงิริถ	ซึ�งิโคริงิการิดังิกล่าวเป็นการิ
ต้อิกยำ�ากลยุทธ์ัการิข่ยายธุัริกิจด้านโลจิสติ้
กส์	 ที�มุ่งิหวังิเสริิมสร้ิางิความแข็่งิแกร่ิงิทางิ
ธุัริกิจคริบทุกมิติ้	

กางิแผนปี	66	ปั�มริายได้ทะลุ	23,400	ลบ.	
ลุยธุัริกิจถ่านหิน	–	โลจิสติ้สก์	–	เทริดดิ�งิ	

เต็้มสูบ	รัิบดีมานด์ฟ้�น
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น�งส�ว่จุีรีิรัิตน์	ลปน�ว่ณิชั่ย์	กัริริมกั�ริ	บริิษััท	มิลล์คอ็น	สตีล	จีำ�กััด์	(มห�ชั่น)	MILL	เปิดเผยว่าที�ปริะชุม
คณ์ะกริริมการิบริิษััทครัิ�งิที�	11/2565	ได้มีมติ้อินุมัติ้สละสิทธิัการิซ้�อิหุ้นสามัญเพิู�มทุนข่อิงิบริิษััท	ซันเทค	รีิไซเคิล	แอินด์	
ดีคาร์ิบอิน	จำากัด	(“STRD”)	ซึ�งิเป็นบริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััทฯ	ให้แก่	บริิษััท	สแกน	อิินเต้อิร์ิ	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	11,842,830	
หุ้น	 คุณ์ธััญชาติ้	 กิจพิูพิูธั	 จำานวน	 6,661,600	 หุ้น	Molin	 Energy	 Company	 Limited	 จำานวน	 10,574,000	 Rawlyn	
InvestmentsLimited	จำานวน	21,147,900	หุ้น	และ	Functional	Investment	Company	Limited	จำานวน	13,217,400	หุ้น	
มีมูลค่าริวม	600,000,043.36	บาท	จำานวน	63,443,730	หุ้น	หร้ิอิคิดเป็นร้ิอิยละ	34.29	ข่อิงิทุนจดทะเบียนชำาริะแล้วภายหลังิ
การิเพิู�มทุน	โดยบริิษััท	และบุคคลดังิกล่าวไม่เป็นซึ�งิบุคคลเกี�ยวโยงิกันกับบริิษััทฯ

โดยคาดว่าริายการิดังิกล่าวจะเกิดขึ่�นในเด้อินธัันวาคม	2565

ผลปริะโยชน์ที�คาดว่าจะได้รัิบจากการิทำาริายการิ
1.	บริิษััทฯ	สามาริถลดภาริะในการิเพิู�มทุนใน	STRD
2.	STRD	มีกริะแสเงิินสดเพู้�อิเป็นเงิินทุนหมุนเวียนในกิจการิเพิู�มขึ่�น	และ/หร้ิอิ	สามาริถน	าเงิินทุนไปใช้ในการิลงิทุนอ้ิ�นๆ
เพู้�อิเพิู�มโอิกาสในการิข่ยายการิลงิทุนในธุัริกิจให้มศีกัยภาพูในการิปริะกอิบธุัริกิจได้มากขึ่�น	ซึ�งิจะช่วยให้บริิษััทฯ	สามาริถดำาเนนิ
ธุัริกิจได้อิย่างิมั�นคงิ	และเป็นปริะโยชน์ต่้อิบริิษััทฯ	และผู้ถ้อิหุ้นข่อิงิบริิษััทฯ

ข่ณ์ะที�บริิษััทฯ	มีแผนใช้เงิินที�ได้รัิบจากการิทำาริกริริม	ดังินี�
1.	เพู้�อินำาไปใช้เป็นเงิินทุนหมุนเวียนภายในกิจการิคิดเป็นสัดส่วนร้ิอิยละ	30
2.	ริอิงิรัิบการิลงิทุนอ้ิ�นๆ	ในอินาคต้คิดเป็นสัดส่วนร้ิอิยละ	70

ทั�งินี�	คณ์ะกริริมการิบริิษััทสามาริถพิูจาริณ์า	สัดส่วนการิใช้เงิินทุนให้เหมาะสมต้ามสภาพูเหตุ้การิณ์์	ที�อิาจจะเปลี�ยนแปลงิไป

สละสิทธิัซ้�อิหุ้นสามัญเพิู�มทุน
ซันเทค	รีิไซเคิล	แอินด์	ดีคาร์ิบอิน	

มูลค่า	600	ลบ.	คิดเป็นร้ิอิยละ	34.29
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BBGI	ปริะกาศร่ิวมลงิทุนใน	BSGF	มูลค่า	200	ลบ.	เต้รีิยมก่อิสร้ิางิหน่วยผลิต้เช้�อิเพูลิงิอิากาศยาน	(Sustainable	Aviation	Fuel	-	
SAF)	จากนำ�ามันพู้ชใช้แล้ว	ริอิงิรัิบความต้้อิงิการิข่อิงิต้ลาดที�ให้ความสนใจเช้�อิเพูลิงิอิากาศยานยั�งิย้น

น�ยกิัตติพังศ์	ลิ�มสุว่ริริณโริจีน์	ปริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและกัริริมกั�ริผู้้้จัีด์กั�ริใหญ่	บริิษััท	บีบีจีีไอ็	จีำ�กััด์	(มห�ชั่น)	
หร่ิอ็	 บีบีจีีไอ็	 (BBGI)	 เปิดเผยว่า	 หลังิจากที�บีบีจีไอิได้ปริะกาศความร่ิวมม้อิที�จะผลิต้เช้�อิเพูลิงิอิากาศยานยั�งิย้น	 (Sustainable	
Aviation	Fuel	-	SAF)	ร่ิวมกับ	บริิษััท	บางิจาก	คอิร์ิปอิเริชั�น	จำากัด	(มหาชน)	และบริิษััท	ธันโชค	อิอิยล์	ไลท์	(จำากัด)	โดยการิก่อิตั้�งิ
บริิษััท	บีเอิสจีเอิฟ	จำากัด	(“BSGF”)	ร่ิวมกันแล้วนั�น	ปัจจุบัน	บริิษััทฯ	ได้มีการิปริะกาศเริิ�มลงิทุนในการิเต้รีิยมก่อิสร้ิางิหน่วยการิผลิต้	
มลูค่าเงิินลงิทุน	200	ล้านบาท	โดยเป็นไปต้ามสัดส่วนการิลงิทุน	(ถ้อิหุ้น	20%)	เพู้�อิเต้รีิยมผลิต้เช้�อิเพูลิงิอิากาศยานยั�งิย้นริอิงิรัิบความ
ต้้อิงิการิข่อิงิต้ลาดการิบินโลกที�หันมาให้ความสำาคัญกับการิลดการิปลดปล่อิยคาร์ิบอินจากอุิต้สาหกริริมการิบิน	โดยเฉีพูาะอิย่างิยิ�งิ
หลังิจากที�อิงิค์กริการิบินริะหว่างิปริะเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization	:	ICAO)	อิอิกมาสนับสนุนให้มีการิทดแทน
เช้�อิเพูลิงิอิากาศยานที�ผลิต้จากเช้�อิเพูลิงิปริะเภทฟอิสซิล	ด้วยการิใช้นำ�ามันอิากาศยานยั�งิย้นในสัดส่วนที�เหมาะสมภายในปี	ค.ศ.2050	
ทำาให้ความต้้อิงิการิเช้�อิเพูลิงิอิากาศยานยั�งิย้นนั�นสูงิขึ่�นอิย่างิมีนัยสำาคัญ

ด้วยความชำานาญในการิปฏิิบัต้ิการิโริงิงิานไบโอิดีเซล	ที�ได้ริับการิริับริอิงิมาต้ริฐ์านการิผลิต้ริะดับโลกอิย่างิ	“ISCC	EU	Certificate”	
โดยอิงิค์กริ	International	Sustainability	&	Carbon	Certification	(ISCC)	ต้ามข้่อิกำาหนดด้านพูลงัิงิานทดแทนข่อิงิสหภาพูยโุริป	
ในการิผลิต้เช้�อิเพูลิงิชีวภาพูปริะเภทไบโอิดีเซลอิย่างิยั�งิย้น	 ริวมไปถึงิการิมีเทคโนโลยีที�สามาริถปรัิบปริุงิคุณ์ภาพูวัต้ถุดิบให้เหมาะสม
กับกริะบวนการิผลิต้นำ�ามันอิากาศยานยั�งิย้น	ทำาให้บีบีจีไอิมั�นใจว่าจะสามาริถสนับสนุนวัต้ถุดิบที�ได้มาต้ริฐ์านให้กับหน่วยผลิต้ได้อิย่างิ
เพูียงิพูอิ

ปริะกาศร่ิวมลงิทุนใน	BSGF	
มูลค่า	200	ลบ.	ปูทางิเต้รีิยม

ขึ่�นโริงิงิานผลิต้เช้�อิเพูลิงิอิากาศยานยั�งิย้น
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บมจ.เพูาเวอิริ์	โซลูชั�น	เทคโนโลยี	(PSTC)	
เต้ิบโต้ต้่อิเน้�อิงิ	 หลังิปิดไต้ริมาส	 3	 ผล
ปริะกอิบการิ	 "เทิริ์นอิะริาวด์"	 ต้ามคาด	
อิานิสงิส์ริับริู้ริายได้จากการิข่ายอิุปกริณ์์
โคริงิการิและผลิต้ภัณ์ฑ์์เช้�อิเพูลิงิ	 LPG	
LNG	และ	NGV	สูงิข่ึ�น	ฟากผู้บริิหาริ	“ปิยะ
ภัทร์ิ	สวุริริณ์สงัิข์่”พูร้ิอิมลยุกลยทุธ์ัทำาการิ
ต้ลาดเชิงิริุกข่ยายกลุ่มลูกค้า	LNG	ลั�นโปริ
เจคท่อิส่งินำ�ามันพูริ้อิม	COD	และริับริู้ริาย
ได้	ภายในปี	66	ต้ามแผน	หนุนผลงิานเข่้า
สู่โหมดเต้ิบโต้ริอิบใหม่

น�งส�ว่ปิยะภััทร์ิ	สุว่ริริณสังข์	รัิกัษั�
กั�ริปริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ	 บริิษััท	
เพั�เว่อ็ร์ิ	 โซิล้ชัั่�น	 เทคโนโลยี	 จีำ�กััด์	
(มห�ชั่น)	 (PSTC)	 กลุ่มบริิษััทดำาเนิน
ธุัริกิจผลิต้ไฟฟ้าจากพูลังิงิานแสงิอิาทิต้ย์
ทั�งิที�ข่ายให้กับภาครัิฐ์	 (Solar	 Power	
Plant)	 และเอิกชน	 (Private	 PPA)	 และ
ธุัริกิจข่นส่งินำ�ามนัทางิท่อิไปยังิภาคต้ะวัน
อิอิกเฉีียงิเหนอ้ิ	 ริวมถึงิธุัริกิจจำาหน่ายและ
ข่นส่งิผลิต้ภัณ์ฑ์์เช้�อิเพูลิงิ	(LPG	LNG	และ	
NGV)	การิก่อิสร้ิางิและจัดหาทางิวิศวกริริม
ข่อิงิโริงิไฟฟ้า	คลังิแก๊ส	และคลังินำ�ามนั	เปิด
เผยว่า	แนวโน้มผลการิดำาเนนิงิานในไต้ริมาส	
4/65	คาดว่าจะเติ้บโต้อิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ	 ต่้อิ
เน้�อิงิจากไต้ริมาส	3/65	ที�กลุ่มบริิษััทมรีิาย
ได้ริวม	613.7	 ล้านบาท	 สูงิขึ่�น	67.6	 ล้าน
บาท	 เทียบกับไต้ริมาสเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	

มาจากการิเพิู�มขึ่�นข่อิงิริายได้จากการิข่าย	
ซึ�งิสูงิขึ่�น	368.3	ล้านบาท

“ภาพูริวมผลการิดำาเนินงิานโค้งิสุดท้าย
ข่อิงิปีนี�	 ข่อิงิบริิษััทฯ	 เริิ�มมีการิฟ้�นต้ัวข่ึ�น
อิย่างิชัดเจน	 สาเหตุ้หลักมาจากการิข่าย
อิุปกริณ์์งิานโคริงิการิในริะหว่างิไต้ริมาสที�
เพูิ�มข่ึ�น	และริายได้จากการิข่ายผลิต้ภัณ์ฑ์์
เช้�อิเพูลิงิ	LPG	LNG	และ	NGV	สูงิข่ึ�น	โดย
เฉีพูาะ	LNG	ซึ�งิมีปริิมาณ์ข่ายสูงิข่ึ�น	72%	
และริาคาข่ายเฉีลี�ยสูงิข่ึ�น	 65%	 เน้�อิงิจาก
ริาคาต้้นทนุ	LNG	ในต้ลาดมกีาริปรัิบต้วัสงูิ
ข่ึ�น”	นางิสาวปิยะภัทริ์	กล่าว

ริักษัาการิปริะธัานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 PSTC	
กล่าวอิีกว่า	บริิษััทฯมีแผนจะทำาการิต้ลาด
เชิงิริุกข่ยายกลุ ่มลูกค้า	 Private	 PPA	
ให้มากข่ึ�น	 เน้นกลุ ่มลูกค้าโริงิแริม	 โริงิ
พูยาบาล	 ห้างิสริริพูสินค้าและโริงิงิาน
อิุต้สาหกริริม	 และยังิมีเป้าหมายการิข่าย
กลุ่มลูกค้า	LNG	ใหม่ๆ	มากข่ึ�น	โดยเช้�อิว่า
จุดแข่ง็ิข่อิงิกลุม่บริษิัทัที�สามาริถให้บริกิาริ
ลกูค้าได้คริบวงิจริและการิเป็นผูน้ำาในต้ลาด
จะสริ้างิความเช้�อิมั�นให้ลูกค้าได้

สำาหรัิบแนวโน้มในปี	2566	มั�นใจว่าจะเป็น
ปีที�บริิษััทฯจะมีการิเติ้บโต้ริอิบใหม่	 โดยให้
ความสำาคัญใน	3	กลุ่มธุัริกิจหลัก	ได้แก่	
1.ธุัริกิจโริงิไฟฟ้า	เนน้ไปที�โริงิไฟฟ้าพูลังิงิาน

แสงิอิาทิต้ย์	 ซึ�งิข่ยายทำาโซล่ารูิฟท็อิปให้
เอิกชน	 มีการิจำาหน่ายข่ายไฟ	 ในรูิปแบบ
ข่อิงิ	Private	PPA	

2.	 ธุัริกิจก่อิสร้ิางิที�เกี�ยวเน้�อิงิกับพูลังิงิาน	
นอิกจาก	 backlog	 ในม้อิยังิเต้รีิยมตั้ว
เข้่าปริะมูลโคริงิการิข่นาดใหญ่อีิกหลาย
โคริงิการิในปี	 2566	 ซึ�งิเป็นโคริงิการิ
ก่อิสร้ิางิที�บริิษััทฯมีความเชี�ยวชาญ	
3.ธุัริกิจจำาหน่าย	 LNG	 เจาะกลุ่มไปยังิ
โริงิงิานอุิต้สาหกริริมข่นาดใหญ่และมี
คอินแทคในลักษัณ์ะสัญญาริะยะยาว	5-	10	
ปี	และ	

3.ธุัริกิจการิให้บริิการิข่นส่งินำ�ามันทางิท่อิ	
เส้นทางิภาคต้ะวันอิอิกเฉีียงิเหน้อิ	(TPN)

ทั�งินี�	โปริเจคโคริงิการิริะบบท่อิข่นส่งินำ�ามนั	
เส้นทางิภาคต้ะวันอิอิกเฉีียงิเหน้อิ	 จาก
สถานีคลังิเก็บนำ�ามันที�สริะบุริีถึงิสถานีคลังิ
เก็บนำ�ามันที�ข่อินแก่น	 ริวมริะยะทางิ	 342	
กโิลเมต้ริ	ซึ�งิดำาเนนิการิโดยบริษิัทั	ไทย	ไปป์	
ไลน์	เน็ต้เวิริ์ค	จำากัด	(TPN)	บริิษััทริ่วมทุน
ริะหว่างิกลุ่มบริิษััท	PSTC	และ	EGCO	ได้
เสริ็จสมบูริณ์์	 และอิยู่ในช่วงิทดลอิงิริะบบ
การิข่นส่งิทางิท่อิ	และคาดว่าจะ	COD	และ
ริับริู้ริายได้ในปี	2566

ปักหมุดผลงิานปี	66	
เข้่าสู่โหมดเติ้บโต้ริอิบใหม่
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	 “ส�รัิชั่ถ์ึ	รัิตน�ว่ะดี์”	คริอ็งหุ้นกััลฟ์	
(GULF)	ขึ�นแท่นแชั่มป์เศริษัฐีีหุ้นไทยปี	
2565	ริว่ย	2.19	แสนล้�นบ�ท	 คริอิงิ
แชมป์เศริษัฐี์หุ้นไทย	4	ปีซ้อิน	“ปณิ์ชา	ดาว”	
กลุ่มทุนจาก	สปป.ลาว	คริอิงิอัินดับ	2	 ถ้อิ
หุ้นพีูเอิสจี	คอิร์ิปอิเริชั�น	(PSG)	ริวมมูลค่า	
8.16	หม้�นล้านบาท	“หมอิเสริิฐ์”	นพู.ปริาเส
ริิฐ์	ปริาสาททอิงิโอิสถ	นั�งิเศริษัฐี์หุ้นอัินดับ	3	
ถ้อิหุ้นบางิกอิกแอิร์ิเวย์ส	 (BA)	-	กรุิงิเทพู
ดุสิต้เวชการิ	(BDMS)	ริวมมลูค่า	6.27	หม้�น
ล้านบาท	 “ต้ริะกูลรัิต้นาวะดี”	 คริอิงิแชมป์
ต้ริะกูลเศริษัฐี์หุ้นไทย	 ทำาสถิติ้ใหม่ความ
มั�งิคั�งิมูลค่าสูงิสุด	2.19	แสนล้านบาท

วาริสาริการิเงิินธันาคาริ	 ร่ิวมกับ	อิาจาริย์
ปริะจำาคณ์ะพูาณิ์ชยศาสต้ร์ิและการิบัญชี	
จุฬาลงิกริณ์์มหาวทิยาลัย	ทำาการิจัดอัินดับ
เศริษัฐี์หุ้นไทยติ้ดต่้อิกันปีนี� เป็นปีที� 	 29	
แล้ว	 โดยวัดจากผู้ถ้อิหุ้นริายใหญ่	ปริะเภท
บุคคลธัริริมดาในปริะเทศ	 ที�ถ้อิหุ้นสูงิสุด	
10	 อัินดับแริก	 ข่อิงิบริิษััทจดทะเบียนใน
ต้ลาดหลักทรัิพูย์แห่งิปริะเทศไทย	 (SET)	
และต้ลาด	mai	 ต้ามการิปิดสมุดทะเบียนผู้
ถ้อิหุ้นล่าสุดก่อินวันที�	30	กันยายน	2565

สำาหรัิบผลการิจัดอัินดับเศริษัฐี์หุ้นไทยปี	
2565	 ใน	 วาริสาริการิเงิินธันาคาริ	 ฉีบับ
เด้อินธัันวาคม	 2565	 ปริากฏิว่า	 แชมป์
เศริษัฐี์หุ้นไทยปี	 2565	 ยังิคงิเป็นข่อิงิ	 สา
รัิชถ์	 รัิต้นาวะดี	 กริริมการิ	 ริอิงิปริะธัาน
กริริมการิ	 และปริะธัานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บมจ.กัลฟ์	เอ็ินเนอิร์ิจี	ดีเวลลอิปเมนท์	หร้ิอิ	
GULF	ซึ�งิเป็นการิคริอิงิแชมป์ติ้ดต่้อิกันเป็น
ปีที�	4	แล้ว	โดยถ้อิหุ้นมูลค่าสูงิสุดเป็นอัินดับ	
1	ริวม	218,981.58	 ล้านบาท	ริวยเพิู�มขึ่�น	
45,881.86	ล้านบาท	หร้ิอิ	26.51%	ซึ�งิ	สา
รัิชถ์	ยังิคงิเป็นผู้ถ้อิหุ้นอัินดับ	1	ข่อิงิ	GULF	
ในสัดส่วน	35.55%

หากย้อินริอิยความมั�งิคั�งิข่อิงิแชมป์เศริษัฐี์
หุ้นไทย	4	สมยั	สารัิชถ์	ก้าวเข้่ามาเป็นแชมป์
เศริษัฐี์หุ้นไทยครัิ�งิแริกเม้�อิปี	2562	โดยถ้อิ
หุ้นมูลค่าสูงิสุดเป็นอัินดับ	 1	 มีความมั�งิคั�งิ
ริวม	120,959.99	ล้านบาท	ต่้อิมาในปีที�	2	
ความมั�งิคั�งิเพิู�มขึ่�นเป็น	 115,289.99	 ล้าน
บาท	 และทะยานสู่	 173,099.73	 ล้านบาท	
ในปีนี�ความมั�งิคั�งิข่อิงิสารัิชถ์พุู่งิทะลุไป
ถึงิ	218,981.58	ล้านบาท	ซึ�งิถ้อิเป็นแชมป์
เศริษัฐี์หุ้นไทยคนแริก	 ที�มีความมั�งิคั�งิใน
ริะดับ	2	แสนล้านบาท

	 เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	2	ในปีนี�	ได้์แก่ั	
ปณิชั่�	ด์�ว่	ผู้ถ้อิหุ้นริายใหญ่อินัดับ	1	ข่อิงิ	
บมจ.พีูเอิสจี	คอิร์ิปอิเริชั�น	(PSG)	ในสัดส่วน	
80%	ริวมมูลค่าหุ้นที�ถ้อิคริอิงิ	81,630.58	
ล้านบาท

PSG	เดิมช้�อิ	บมจ.ที	เอ็ิน	จิเนียริิ�งิ	คอิร์ิปอิเริชั�น	
หร้ิอิ	 T	 ทำาธุัริกิจรัิบเหมาก่อิสร้ิางิอิาคาริ

โริงิงิาน	คลังิสินค้า	 อิาคาริสำานักงิาน	 ห้างิ
สริริพูสนิค้า	อิาคาริที�พัูกอิาศยั	โริงิพูยาบาล	
ริวมถึงิงิานสาธัาริณ์ูปโภค	 และงิานติ้ดตั้�งิ
เคร้ิ�อิงิจกัริต่้างิๆ	มากว่า	40	ป	ีต่้อิมาในวันที�	
12	ตุ้ลาคม	2564	บริิษััทเพิู�มทุนจดทะเบียน
ครัิ�งิใหญ่	 โดยอิอิกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	
54,044	 ล้านหุ้น	 ข่ายนักลงิทุนแบบเฉีพูาะ
เจาะจงิ	(PP)	ในริาคาหุ้นละ	0.02	บาท
ซึ�งิกลุ่มทุนจาก	 สปป.ลาว	 นำาโดย	 ปณิ์ชา	
ดาว	ภริริยาข่อิงิ	เดวิด	แวน	ดาว	ผู้ถ้อิหุ้น
ใหญ่ในบริิษััท	 พีูที	 จำากัดผู้เดียว	 (PTS)	 ที�
ถ้อิหุ้นใน	 บริิษััท	 หลวงิพูริะบางิ	พูาวเวอิริ์	
จำากัด	ผู้พัูฒนาโริงิไฟฟ้าพูลังินำ�าหลวงิพูริะ
บางิ	 ที�	 สปป.ลาว	 เข้่ามาเป็นผู้ถ้อิหุ้นใหญ่
กลุ่มใหม่	 แล้วเปลี�ยนช้�อิบริิษััทเป็น	 บมจ.พีู
เอิสจี	คอิร์ิปอิเริชั�น	หร้ิอิ	PSG	มี	แวน	ฮวงิ	
ดาว	 นั�งิเป็นปริะธัานกริริมการิ	 และ	 เดวิด	
แวน	ดาว	เป็นปริะธัานเจ้าหน้าที�บริิหาริ

	 เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	3	ได้์แก่ั	
นพั.ปริ�เสริิฐี	 ปริ�ส�ททอ็งโอ็สถึ	
หร่ิอ็	หมอ็เสริิฐี	เจ้าข่อิงิกลุ่มโริงิพูยาบาล
กรุิงิเทพู	และสายการิบินบางิกอิกแอิร์ิเวย์ส	
ต้กจากอัินดับ	2	เม้�อิปีที�แล้ว	โดยถ้อิคริอิงิ
หุ้นมูลค่าริวม	 62,735.68	 ล้านบาท	 ริวย
เพิู�มขึ่�น	4,517.85	ล้านบาท	หร้ิอิ	7.76%	หุ้น
ที�หมอิเสริิฐ์ถ้อิคริอิงิ	 ปริะกอิบด้วย	 บมจ.	
กรุิงิเทพูดุสิต้เวชการิ	 (BDMS)	 เจ้าข่อิงิ
เคร้ิอิข่่ายโริงิพูยาบาล	 อิาทิ	 โริงิพูยาบาล
กรุิงิเทพู,	 สมิติ้เวช,	 บีเอ็ินเอิช,	 พูญาไท,	
เปาโล	ในสัดส่วน	12.77%	และ	บมจ.การิบิน
กรุิงิเทพู	(BA)	เจ้าข่อิงิสายการิบินบางิกอิก
แอิร์ิเวย์ส	11.38%

“ส�รัิชั่ถ์ึ	รัิตน�ว่ะดี์”	คริอ็งหุ้น	GULF	
ขึ�นแท่นแชั่มป์เศริษัฐีีหุ้นไทยปี65	 ริว่ย	 2.19	 แสนลบ.	
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	 เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	4	ได้์แก่ั	
นิติ	 โอ็สถึ�นุเคริ�ะห์	นักลงิทุนริายใหญ่	
ทายาทอิาณ์าจักริโอิสถสภา	ลดจากอัินดับ	
3	 เม้�อิปีที�แล้ว	 โดยนิติ้เป็นผู้ถ้อิหุ้นใหญ่	
10	 อัินดับแริกใน	 8	 บริิษััท	 ริวมมูลค่าหุ้น
ที�ถ้อิคริอิงิ	 58,124.00	 ล้านบาท	 เพิู�มขึ่�น	
1,870.84	ล้านบาท	หร้ิอิ	3.33%

	 เศริษัฐีีหุ ้น	อ็ันด์ับ	5	ได์้แกั่	
สมโภัชั่น์	อ็�หุนัย	เจี้�ขอ็ง	
บมจี.พัลังง�นบริิสุทธิุ�	 (EA)	 กิจการิ
ธุัริกิจพูลังิงิาน	 จำาหน่ายนำ�ามันไบโอิดีเซล	
และจำาหน่ายกริะแสไฟฟ้าพูลังิงิานแสงิ
อิาทิต้ย์	ลดจากอัินดับ	4	 เม้�อิปีที�แล้ว	 โดย
หุ้น	 EA	 ที�ถ้อิคริอิงิในสัดส่วน	 11.05%	 มี
มลูค่าริวม	36,366.27	ล้านบาท	ริวยลดลงิ	
16,660.08	ล้านบาท	หร้ิอิ	31.42%

	 เศริษัฐีีหุ้น	อั็นดั์บ	6	ได้์แก่ั	
ปริม�ภัริณ์ 	 ปริ�ส�ททอ็งโอ็สถึ	
กริริมการิผู้อิำานวยการิใหญ่	 และปริะธัาน
คณ์ะผู้บริิหาริกลุ่ม	 1	 บมจ.กริุงิเทพูดุสิต้
เวชการิ	 ทายาทหมอิเสริิฐ์	 กลับเข้่ามาติ้ด
ทำาเนียบ	TOP	10	เศริษัฐี์หุ้นไทย	จากอัินดับ	
21	เม้�อิปีที�แล้ว

นอิกเหน้อิจากหุ้น	 BDMS	 ที�ถ้อิในสัดส่วน	
5.08%	 และ	 BA	 6.49%	 แล้ว	 ปีนี�ปริมาภ
ริณ์์ยังิถ้อิหุ้น	บมจ.เดอิะ	วัน	เอ็ินเต้อิร์ิไพูริส์	
(ONEE)	หุ้นน้อิงิใหม่	 IPO	ที�เข้่าจดทะเบียน
ในต้ลาดหลกัทรัิพูย์ฯ	เม้�อิเด้อินพูฤศจกิายน	
2564	เพิู�มขึ่�นอีิก	โดยถ้อิหุ้น	ONEE	สูงิเป็น
อัินดับ	 1	 ในสัดส่วน	 40.04%	ส่งิผลให้ปีนี�

ความมั�งิคั�งิข่อิงิ	 ปริมาภริณ์์	 มีมูลค่าริวม
ทั�งิสิ�น	 35,001.87	 ล้านบาท	 ริวยเพิู�มขึ่�น	
20,950.06	ล้านบาท	หร้ิอิ	149.09%
	
	 เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	7	และ	8	
ได้์แก่ั	สอ็งเศริษัฐีีหุ้นเจ้ี�ขอ็ง	
บมจี.เม่อ็งไทยแคปปติอ็ล	(MTC)	หร้ิอิ
ช้�อิเดิมค้อิ	เมอ้ิงิไทยลิสซิ�งิ	โดย	ชูชาติ้	เพ็ูชริ
อิำาไพู	อิยู่ในอัินดับ	7	ต้กจากอัินดับ	6	เม้�อิ
ปีที�แล้ว	 โดยถ้อิคริอิงิหุ้น	MTC	 ในสัดส่วน	
33.49%	 และหุ้นข่อิงิอีิก	 5	 บริิษััทริวม
มูลค่าทั�งิสิ�น	 26,518.07	 ล้านบาท	 ลดลงิ	
15,133.90	 ล้านบาท	 หร้ิอิ	 36.30%	ส่วน	
ดาวนภา	เพ็ูชริอิำาไพู	ปีนี�อิยู่ในอัินดับ	8	จาก
อัินดับ	5	 เม้�อิปีที�แล้ว	 โดยถ้อิหุ้น	MTC	 ใน
สัดส่วน	33.96%	มูลค่า	26,100	ล้านบาท	
ลดลงิ	15,840.00	ล้านบาท	หร้ิอิ	37.77%

เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	9	ได้์แก่ั	
อ็นันต์	 อั็ศว่โภัคิน	 บิ�กอิสังิหาริิมทรัิพูย์
ยักษ์ัใหญ่แบรินด์	“แลนด์	แอินด์	เฮ้าส์”	โดย
ข่ยับขึ่�นมาจากอัินดับ	 12	 เม้�อิปีที�แล้ว	 โดย

อินันต์้ถ้อิหุ้น	บมจ.แลนด์	แอินด์	เฮ้าส์	(LH)	
ในสัดส่วน	23.93%	มลูค่า	25,454	ล้านบาท	
เพิู�มขึ่�น	2,717	ล้านบาท	หร้ิอิ	11.95%

	 เศริษัฐีีหุ้นอั็นดั์บ	10	ได้์แก่ั	
คีรีิ	 กั�ญจีนพั�สน์	 ปริะธัานกริริมการิ	
บมจ.บีทีเอิส	กรุ๊ิป	 โฮลดิ�งิส์	 (BTS)	 โดยหุ้น
ที�คีรีิถ้อิคริอิงิมีมูลค่าริวม	22,702.45	ล้าน
บาท	ลดลงิ	1,929.78	ล้านบาท	หร้ิอิ	7.83%	
ปริะกอิบด้วย	 หุ้น	 BTS	 20.23%	 กอิงิทุน
ริวมโคริงิสร้ิางิพู้�นฐ์านริะบบข่นส่งิมวลชน
ทางิริางิ	บทีีเอิสโกริท	(BTSGIF)	2.14%	และ	
บมจ.เนชั�น	 อิินเต้อิร์ิเนชั�นแนล	 เอ็ิดดูเทนเม
นท์	(NINE)	4.31%

สำาหรัิบแชมป์ต้ริะกูลเศริษัฐี์หุ้นไทย	 ปีนี�	
ต้ริะกูลรัิต้นาวะดี	ก้าวขึ่�นเป็น	แชมป์ต้ริะกูล
เศริษัฐี์หุ้นไทยปี	2565	ด้วยการิทำาสถิติ้ใหม่
มีความมั�งิคั�งิสูงิถึงิ	 218,981.58	 ล้านบาท	
เพิู�มขึ่�น	45,881.85	หร้ิอิ	26.51%	จากการิ
ถ้อิหุ้น	บมจ.กัลฟ์	เอ็ินเนอิร์ิจี	ดีเวลลอิป
เมนท์	(GULF)	ข่อิงิ	สารัิชถ์	รัิต้นาวะดี	แชมป์
เศริษัฐี์หุ้นไทยปีนี�

“ส�รัิชั่ถ์ึ	รัิตน�ว่ะดี์”	คริอ็งหุ้น	GULF	
ขึ�นแท่นแชั่มป์เศริษัฐีีหุ้นไทยปี65	 ริว่ย	 2.19	 แสนลบ.	
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น�ยกัอ็บศักัดิ์�	ภ้ัตริะก้ัล	ปริะธุ�นกัริริมกั�ริ
สภั�ธุุริกิัจีตล�ด์ทุนไทย	 เปิด์เผู้ยดั์ชั่นี
คว่�มเช่ั่�อ็มั�นนักัลงทุน	 (FETCO	 Investor	
Confidence	 Index)	 ผลสำาริวจในเด้อิน
พูฤศจิกายน	2565	พูบว่า	“ดัชนีความเช้�อิมั�น
นักลงิทุน	 (FETCO	 Investor	 Confidence	
Index:	ICI)	ในอีิก	3	เด้อินข้่างิหน้าอิยู่ที�ริะดับ	
124.42	 ปรัิบตั้วเพิู�มขึ่�น	 14.3%	 จากเด้อิน
ก่อินหน้าขึ่�นมาอิยู่ในเกณ์ฑ์์	 “ร้ิอินแริงิ”	 นัก
ลงิทุนมอิงิว่าการิฟ้�นต้้วข่อิงิภาคท่อิงิเที�ยว
จะเป็นปัจจัยหนุนความเช้�อิมั�นมากที�สุด	 ริอิงิ
ลงิมาค้อิการิฟ้�นตั้วข่อิงิเศริษัฐ์กิจในปริะเทศ	
และแนวโน้มการิชะลอิการิขึ่�นดอิกเบี�ยข่อิงิ
ธันาคาริกลางิสหริัฐ์ฯ	 (FED)	 สำาหรัิบปัจจัย
ที�ฉุีดความเช้�อิมั�นนักลงิทุนมากที�สุด	 ได้แก่	
ความไม่แน่นอินต่้อินโยบายการิขึ่�นอัิต้ริา
ดอิกเบี�ยข่อิงิ	FED	ริอิงิลงิมาค้อิสถานการิณ์์
โริคริะบาด	Covid-19	และการิปริะกาศจัดเก็บ
ภาษีัธุัริกิจเฉีพูาะจากการิข่ายหลักทรัิพูย์ใน
ต้ลาดหลักทรัิพูย์ฯ

ดัชนีความเช้�อิมั�นนกัลงิทุน	(FETCO	Investor	
Confidence	 Index)	 สำาริวจในเด้อิน
พูฤศจิกายน	2565	ได้ผลสำาริวจโดยสรุิป	ดังินี�
	 	 ดัชนีความเช้�อิมั�นริวมทุกกลุ่มนัก
ลงิทุนในอีิก	 3	 เด้อินข้่างิหน้า	 (กุมภาพัูนธ์ั	
2565)	อิยู่ในเกณ์ฑ์์	“ร้ิอินแริงิ”	(ช่วงิค่าดัชนี	
120-159)	เพิู�มขึ่�น	14.3%	จากเด้อินก่อินหน้า	
มาอิยู่ที�ริะดับ	124.42
	 	ความเช้�อิมั�นกลุ่มนักลงิทุนบุคคลอิยู่

ในเกณ์ฑ์์	“ทริงิตั้ว”	ในข่ณ์ะที�กลุ่มบัญชีบริิษััท
หลักทรัิพูย์	 กลุ่มนักลงิทุนสถาบันในปริะเทศ	
และกลุ่มนักลงิทุนต่้างิปริะเทศ	 อิยู่ในริะดับ	
“ร้ิอินแริงิ”
	 	 หมวดธุัริกิจที�น่าสนใจมากที�สุด	 ค้อิ	
หมวดท่อิงิเที�ยวและสันทนาการิ	(TOURISM)
	 	หมวดธุัริกิจที�ไม่น่าสนใจมากที�สุด	ค้อิ	
หมวดแฟชั�น	(FASHION)
	 	ปัจจัยหนนุที�มอิีิทธิัพูลต่้อิต้ลาดหุ้นไทย
มากที�สุด	ค้อิ	การิฟ้�นต้้วข่อิงิภาคท่อิงิเที�ยว
	 	 ปัจจัยฉุีดที�มีอิิทธิัพูลต่้อิต้ลาดหุ้นไทย
มากที�สุด	ค้อิ	ความไมแ่นน่อินต่้อินโยบายการิ
ขึ่�นอัิต้ริาดอิกเบี�ยข่อิงิ	FED

“ผลสำาริวจ	ณ์	เด้อินพูฤศจิกายน	2565	ริาย
กลุ่มนกัลงิทนุ	พูบว่าความเช้�อิมั�นนกัลงิทนุทุก
นักลงิทุนบุคคลปรัิบลดลงิ	 3.7%	 อิยู่ที�ริะดับ	
109.2	 กลุ่มบัญชีบริิษััทหลักทรัิพูย์ปรัิบเพิู�ม
ขึ่�น	28.6%	อิยู่ที�ริะดับ	142.86	กลุ่มนักลงิทุน
สถาบันในปริะเทศปรัิบลดลงิ	0.5%	อิยู่ที�ริะดับ	
129.41	 และกลุ่มนักลงิทุนต่้างิชาติ้ปรัิบเพิู�ม	
40.0%	อิยู่ที�ริะดับ	140.00

ในช่วงิเด้อินพูฤศจิกายน	2565	SET	 Index	
ปรัิบตั้วในกริอิบแคบโดยมีปัจจัยหนุนจาก
แนวโน้มการิชะลอิการิขึ่�นดอิกเบี�ยข่อิงิ	 FED	
ซึ�งิเป็นผลจากอัิต้ริาเงิินเฟ้อิข่อิงิสหรัิฐ์ที�ส่งิ
สัญญาณ์ชะลอิตั้ว	ริวมถึงิการิปริะกาศตั้วเลข่	
GDP	ข่อิงิไทยในไต้ริมาส	3	ที�ข่ยายตั้ว	4.5%	
สะท้อินการิเติ้บโต้ทางิเศริษัฐ์กิจที�เร่ิงิตั้วขึ่�น

ในครึิ�งิปีหลังินี�	 และแริงิหนุนจากภาคท่อิงิ
เที�ยว	อิย่างิไริก็ต้าม	ต้ลาดยังิมคีวามกังิวลต่้อิ
สถานการิณ์์การิแพูร่ิริะบาดข่อิงิโริคโควิด-19	
โดยเฉีพูาะในปริะเทศจีนที�อิาจส่งิผลกริะทบ
ต่้อิริะบบเศริษัฐ์กิจโดยริวม	 และการิที�รัิฐ์บาล
ปริะกาศเริิ�มเก็บภาษีัข่ายหุ้นในไทยในปี	2566	
โดย	SET	Index	ณ์	สิ�นเด้อินพูฤศจิกายนปดิที�	
1,635.36	จุด	ปรัิบตั้วเพิู�มขึ่�น	1.7%	จากเด้อิน
ก่อินหนา้	ในข่ณ์ะที�นกัลงิทุนต่้างิชาติ้ยังิคงิซ้�อิ
สุทธิัในเด้อินพูฤศจิกายน	2565	กว่า	30,129	
ล้านบาท	โดยต้ลอิดทั�งิปี	2565	นักลงิทุนต่้างิ
ชาติ้ซ้�อิสุทธิัเป็นมูลค่า184,060	ล้านบาท

ปัจจัยต่้างิปริะเทศที�ต้้อิงิติ้ดต้ามได้แก่	
มาต้ริการิการิควบคมุสถานการิณ์์	Covid-19	
ในปริะเทศจีนหลังิเกิดการิปริะท้วงิรุินแริงิเพู้�อิ
ต่้อิต้้านนโยบาย	Zero	Covid	ที�เข้่มงิวด	อัิต้ริา
เงิินเฟ้อิในสหรัิฐ์อิเมริิกาที�แม้จะชะลอิตั้วแต่้
ยังิคงิสูงิกว่าเป้าซึ�งิจะส่งิผลต่้อิการิตั้ดสินใจ
ข่อิงิ	 FED	 ในการิคงิอัิต้ริาดอิกเบี�ยในริะดับ
สูงินานกว่าที�คาดการิณ์์ไว้	 แนวโน้มการิเกิด	
Recession	ในภาคเศริษัฐ์กิจยุโริปจากวิกฤติ้
พูลังิงิานและเงิินเฟ้อิและสถานการิณ์์ความ
ขั่ดแย้งิในรัิสเซีย-ยูเครินที�ยังิไม่คลี�คลาย	 ใน
ส่วนข่อิงิปัจจัยในปริะเทศที�น่าติ้ดต้าม	 ได้แก่	
สถานการิณ์์การิเม้อิงิในปริะเทศหลังิจบการิ
ปริะชุม	APEC	ซึ�งิอิาจมกีาริยุบสภาและจัดการิ
เล้อิกตั้�งิในปี	2566	ริวมถึงิความคาดหวังิต่้อิ
มาต้ริการิกริะตุ้้นเศริษัฐ์กิจภาครัิฐ์”	

FETCO	เผู้ยดั์ชั่นีคว่�มเช่ั่�อ็มั�นนักัลงทุนปรัิบขึ�นส่้เกัณฑ์์ร้ิอ็นแริง	
นักัลงทุนค�ด์หวั่งปัจีจัียหนุนจี�กักั�ริฟ้�นตัว่ภั�คท่อ็งเที�ยว่
และเศริษัฐีกิัจีในปริะเทศ	ขณะที�ปัจีจัียฉุุด์ค่อ็คว่�มไม่แน่นอ็น

ขอ็งนโยบ�ยเฟด์และสถึ�นกั�ริณ์โควิ่ด์
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BBLAM	เสนอิข่าย	IPO	‘กอิงิทุนริวมบัวหลวงิธันสาริพูลัส	9/22	ห้ามข่ายผู้ลงิทุนริายย่อิย’	หร้ิอิ	BP9/22	(AI)	ซึ�งิเป็นเทอิมฟัน
ด์	อิายุ	6	เด้อิน	วันที�	8-15	ธัันวาคม	2565	นี�	ลงิทุนขั่�นต้ำ�า	500,000	บาท	เป็นทางิเล้อิกให้ผู้ลงิทุนที�มอิงิหาการิลงิทุนในต้ริาสาริ
หนี�ต่้างิปริะเทศ	เพู้�อิโอิกาสรัิบผลต้อิบแทนที�เหมาะสม

ริายงิานข่่าวจาก	บริิษััทหลักทรัิพูย์จัดการิกอิงิทุนริวม	บัวหลวงิ	จำากัด	หร้ิอิ	BBLAM	เปิดเผยว่า	BBLAM	เสนอิข่ายหน่วยลงิทุน
ครัิ�งิแริก	(IPO)	กอิงิทุนริวมบัวหลวงิธันสาริพูลัส	9/22	ห้ามข่ายผู้ลงิทุนริายย่อิย	หร้ิอิ	BP9/22	(AI)	ริะหว่างิวันที�	8-15	ธัันวาคม	
2565	นี�	ปริะมาณ์การิผลต้อิบแทน	1.40%	ต่้อิปี	โดยเสนอิข่ายในริาคา	10	บาทต่้อิหน่วย	และผู้ลงิทุนจะต้้อิงิจอิงิซ้�อิครัิ�งิแริกขั่�น
ต้ำ�า	500,000	บาท

กอิงิทุนนี�	 เป็นกอิงิทุนที�มีกำาหนดอิายุโคริงิการิ	(เทอิมฟันด์)	ปริะมาณ์	6	 เด้อิน	จะริะดมเงิินจากผู้ลงิทุนที�มิใช่ริายย่อิยและผู้มีเงิิน
ลงิทุนสูงิ	 ซึ�งิเป็นผู้ลงิทุนที�มีความเข้่าใจเกี�ยวกับทรัิพูย์สินที�กอิงิทุนลงิทุน	 และสามาริถยอิมรัิบความเสี�ยงิจากการิลงิทุนได้	 เพู้�อิ
แสวงิหาโอิกาสรัิบผลต้อิบแทนที�เหมาะสม	ในช่วงิที�อัิต้ริาดอิกเบี�ยเงิินฝัากในปริะเทศยังิมีแนวโน้มปรัิบตั้วลดลงิอิย่างิต่้อิเน้�อิงิ

สำาหรัิบ	BP9/22	(AI)	จะนำาเงิินไปลงิทุนในต้ริาสาริหนี�ทั�งิในปริะเทศและต่้างิปริะเทศ	โดยเป็นการิลงิทุนในต่้างิปริะเทศ	เฉีลี�ยไม่น้อิย
กว่าร้ิอิยละ	80	ข่อิงิมูลค่าทรัิพูย์สินสุทธิัข่อิงิกอิงิทุน	ซึ�งิจะป้อิงิกันความเสี�ยงิจากอัิต้ริาแลกเปลี�ยนข่อิงิเงิินต้้นและดอิกเบี�ยที�คาด
ว่าจะได้รัิบทั�งิหมด	(Fully	Hedge)

ต้ริาสาริหนี�ต่้างิปริะเทศที�กอิงิทุนนี�เข้่าไปลงิทุนได้	 ปริะกอิบด้วย	 ต้ริาสาริหนี�ภาครัิฐ์	 หร้ิอิรัิฐ์วิสาหกิจ	 สถาบันการิเงิิน	 ริวมถึงิ
ต้ริาสาริหนี�ภาคเอิกชน	 และต้ริาสาริหนี�อ้ิ�นๆ	 ที�เสนอิข่ายในต่้างิปริะเทศ	 โดยต้้อิงิรัิบการิจัดอัินดับความน่าเช้�อิถ้อิ	ณ์	 วันที�ลงิทุน	
อิยู่ในริะดับที�ลงิทุนได้	หร้ิอิ	Investment	Grade	ทั�งิยังิสามาริถลงิทุนในเงิินฝัากต่้างิปริะเทศได้	นอิกจากนี�อิาจพิูจาริณ์าลงิทุนใน
หลักทรัิพูย์หร้ิอิทรัิพูย์สินอ้ิ�นหร้ิอิการิหาดอิกผลโดยวิธีัอ้ิ�นต้ามที�สำานักงิานคณ์ะกริริมการิกำากับหลักทรัิพูย์และต้ลาดหลักทรัิพูย์	
(ก.ล.ต้.)	กำาหนดหร้ิอิเห็นชอิบให้กอิงิทุนลงิทุนได้	ทั�งิในและต่้างิปริะเทศ

ทั�งินี�	BP9/22	(AI)	ไม่มีค่าธัริริมเนียมการิข่ายหร้ิอิรัิบซ้�อิค้นหน่วยลงิทุน	ซึ�งิในการิรัิบซ้�อิค้นหน่วยลงิทุนกอิงิทุนนี�	เป็นการิรัิบซ้�อิ
ค้นโดยอัิต้โนมัติ้	1	ครัิ�งิ	ภายในวันทำาการิก่อินวันคริบกำาหนดอิายุโคริงิการิ	โดยบริิษััทจัดการิจะปริะกาศวันที�รัิบซ้�อิค้นอัิต้โนมัติ้ให้
ผู้ลงิทุนทริาบ	ภายใน	15	วันนับตั้�งิแต่้วันถัดจากวันที�จดทะเบียนกอิงิทุน	ข่ณ์ะที�การิจ่ายเงิินค้นเม้�อิคริบอิายุกอิงิทุน	จะจ่าย	1	ครัิ�งิ	
ภายในวันที�เลิกกอิงิทุนให้ผู้ถ้อิหน่วยลงิทุนที�มีริายช้�อิในทะเบียน	ณ์	วันเลิกกอิงิทุน	ต้ามวิธีัที�ผู้ถ้อิหน่วยลงิทุนได้แจ้งิไว้ในใบคำาข่อิ
เปิดบัญชี	(โอินเข้่าบัญชี	/	เช็ค)	โดยผู้ถ้อิหน่วยลงิทุนสามาริถแจ้งิความปริะสงิค์ไว้ได้ว่า	เม้�อิกอิงิเทอิมฟันด์คริบอิายุ	ให้สับเปลี�ยน
เข้่ากอิงิทุนเปิดบัวหลวงิธันทวี	(B-TNTV)	หร้ิอิกอิงิทุนเปิดบัวหลวงิต้ริาสาริหนี�ภาครัิฐ์	(B-TREASURY)

ผู้ที�สนใจ	สามาริถสอิบถามข้่อิมูลริายละเอีิยดกอิงิทุน	BP9/22	(AI)	หร้ิอิติ้ดต่้อิข่อิรัิบหนังิส้อิชี�ชวนได้ที�	BBLAM	
โทริ.	0	2674	6488	กด	8	หร้ิอิตั้วแทนข่ายหน่วยลงิทุน	ได้แก่	ธันาคาริกรุิงิเทพู	บมจ.กรุิงิเทพูปริะกันชีวิต้	
บมจ.หลักทรัิพูย์	บัวหลวงิ	และบมจ.หลักทรัิพูย์	โนมูริะ	พัูฒนสิน

BBLAM	เสนอ็ข�ย	IPO	“BP9/22	(AI)”	
วั่นที�	8-15	ธุ.ค.นี�
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อิ็นไซิด์์	Business
NDR	ร่ิว่มสนับสนุนกั�ริแข่งขันโมโตคริอ็ส	

และ	ไซิเคิลคริอ็ส

เคทีซีิผู้นึกัโชั่ว์่ร้ิม	วี่	กัรุิ�ป	ค�ร์ิ	
เอ็�ใจีคนรัิกัริถึยนต์พัลังง�นไฟฟ้�

เปิด์จีอ็งเนต้�วี่	พัร้ิอ็มแลกัรัิบส่ว่นลด์
และผู่้อ็น	0%	น�น	6	เด่์อ็น

“NER	ให้กั�ริต้อ็นรัิบคณะส่�อ็มว่ลชั่น	
ในโอ็กั�สเข้�เยี�ยมชั่มกิัจีกั�ริ	”

"SCB	–	บ�ร์ิบีคิว่พัล�ซ่ิ�"	
ผู้นึกักัำ�ลังช่ั่ว่ยเด็์กัไทยให้ได้์รัิบโภัชั่น�กั�ริที�ดี์
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สริุปม้ลค่�กั�ริซิ่�อ็ข�ยสริุปม้ลค่�กั�ริซิ่�อ็ข�ย
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สริุปม้ลค่�กั�ริซิ่�อ็ข�ยสริุปม้ลค่�กั�ริซิ่�อ็ข�ย
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