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นายแพทย์ชาญวิทย์	 ตัันติัพิพัฒน์	 ริอิงิปริะธาน
กริริมการิ	 บริิษััท	 โริงิพยาบาลบำารุิงิริาษัฎร์ิ	 จำากัด	
(มหาชน)	BH	 ข่อิแจ้งิการิจัดตัั�งิบริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััท	 บ่ารุิงิ
ริาษัฎร์ิ	เซอิร์ิวิสเซส	จำากัด	ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััทฯ	ดังินี�

ช้�อิ	:	บริิษััท	ฟีีฟิีฟีตีั�ทรีิ	ไลฟ์ี	ไซเอินซ์	จำากัด

ทุนจดทะเบียน	:		1	ล้านบาท	แบ่งิอิอิกเป็น	1	หม้�นหุ้น	
หุ้นละ	100	บาท

จำานวนหุ้นที�ถ้ือิโดยบริิษััท	:		บำารุิงิริาษัฎร์ิ	เซอิร์ิวิส	เซส	
9,9997	หุ้น

วัตัถุืปริะสงิค์์	ปริะกอิบกิจการิค์ลินิกเทค์นิค์การิแพทย์

บริิษััท	ค์อิมเซเว่น	 จำากัด	 (มหาชน)	COM7	 เปิดเผยว่า	 ที�ปริะชุมค์ณะ
กริริมการิบริิษััท	ค์อิมเซเว่น	จำากัด	(มหาชน)	(“บริิษััท”)	ค์รัิ�งิที�	3/2555	
ซ่�งิปริะชุมเม้�อิวันที�	27	เมษัายน	2565	ได้มีอินุมัติัให้	บริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััท
เข้่าทำาบันท่กข้่อิตักลงิเบ้�อิงิต้ันในการิร่ิวมลงิทุนกับ	บริิษััท	 ริอิยัล	บางิ
กอิกเฮลธ์แค์ร์ิ	จำากัด	(“RBH”)	ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยข่อิงิ	บริิษััท	กรุิงิเทพ
ดุสิตั	เวชการิ	จำากัด	(มหาชน)	(“BDMS")	เพ้�อิจัดตัั�งิบริิษััทร่ิวมทุนแห่งิ
ใหม่	เพ้�อิปริะกอิบธรุิกิจร้ิานข่ายยา	โดยมรีิายละเอีิยดเบ้�อิงิต้ันข่อิงิบริิษััท
ร่ิวมทุนดังินี�

ทุนจดทะเบียน	:	จำานวน	200,000,000	บาท	แบ่งิอิอิกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน	2,000,000	หุ้น	มูลค่์าที�ตัริาไว้หุ้นละ	100	บาท

ลักษัณะการิปริะกอิบธุริกิจ	:		ปริะกอิบธุริกิจข่ายยาข่นาดใหญ่	ในรูิปแบบ
ร้ิาน	Standalone	และตัั�งิอิยู่ในหา้งิสริริพสนิค้์า	โดยค์าดวา่จะเปดิดำาเนนิ
การิภายในปี	2565

โค์ริงิสร้ิางิการิถ้ือิหุ้น
----------------------------------------------------
ลำาดับ			ผู้ถ้ือิหุ้น	จำานวนหุ้น	สัดส่วนการิถ้ือิหุ้น
-----------------------------------------------------
1.	RBH		1,200,000									60
------------------------------------------
2.	บริิษััทย่อิยข่อิงิบริิษััทซ่�งิอิยู่ริะหว่างิ	ดำาเนินการิจัดตัั�งิ	800,000		40
----------------------------------------------
ริวม	2,000,000

โค์ริงิสร้ิางิกริริมการิ	 	 :	 	 บริิษััทร่ิวมทุนจะมีจำานวนกริริมการิ	 5	 ค์น	
ปริะกอิบดว้ยตััวแทนจาก	RBH	จำานวน	3	ค์น	และ	บริิษััทยอ่ิยข่อิงิบริิษััท	
จำานวน	2	ค์น

ผลปริะโยชน์ที�ค์าดว่า	จะเกิดข่่�น	:	การิที�	BDMS	เป็นผู้เชี�ยวชาญในการิ
ปริะกอิบธุริกิจการิริักษัาพยาบาลและธุริกิจที�เกี�ยวข้่อิงิ	 สนับสนุนด้าน
การิริักษัาพยาบาล	 และบริิษััทเป็นผู้เชี�ยวชาญในการิปริะกอิบธุริกิจใน
ด้าน	การิบริิหาริจัดการิกิจการิค้์าปลีก	ค์วามร่ิวมม้อิดังิกล่าวจ่งิเป็นการิ
สร้ิางิโอิกาสในการิเติับโตั	และสร้ิางิริายได้เพิ�มข่่�นแก่บริิษััท	นอิกจากนี�	ยังิ
เป็นการิเพิ�มค์วามหลากหลายดา้น	ผลิตัภัณฑ์์ในธรุิกิจค้์าปลีกข่อิงิบริิษััท

แหล่งิที�มาข่อิงิเงิินทุน	 :	 กริะแสเงิินสดจากการิดำาเนินกิจการิ	 ซ่�งิไม่ส่งิ
ผลกริะทบต่ัอิสภาพค์ล่อิงิหร้ิอิการิดำาเนินงิาน	ข่อิงิบริิษััท

BH	ตัั�งิบ.ย่อิย	ฟีีฟิีฟีตีั�ทรีิ	ไลฟ์ี	ไซเอินซ์	
ปริะกอิบกิจการิค์ลินิกเทค์นิค์การิแพทย์

COM7	-	RBH	บ.ย่อิย	BDMS	จัดตัั�งิบริิษััทร่ิวมทุนแห่งิใหม่	
เพ้�อิปริะกอิบธุริกิจร้ิานข่ายยาข่นาดใหญ่	
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นายโซวิค์	ริอิย	เชาว์ดูรีิ�	 เลข่านุการิบริิษััท	บริิษััท	
อิินโดริามา	 เวนเจอิร์ิส	 จำากัด	 (มหาชน)	 IVL	 เปิด
เผยวา่การิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทไมไ่ดรั้ิบผลกริะทบจากการิ
ริะงัิบการิส่งิก๊าซจากปริะเทศรัิสเซียไปยังิปริะเทศโปแลนด์
แตั่อิย่างิใด	 โดยผู้จัดหาพลังิงิานข่อิงิบริิษััทในปริะเทศ
โปแลนด์ได้ให้ค์วามมั�นใจแก่บริิษััทว่า	ผู้จัดหาพลังิงิานได้มี
การิเตัรีิยมการิในเร้ิ�อิงิดังิกล่าวเป็นอิย่างิดีและย้นยันว่าผู้
จัดหาพลังิงิานยังิค์งิสามาริถืนำาส่งิก๊าซให้กับโริงิงิานข่อิงิ
บริิษััทได้อิย่างิตั่อิเน้�อิงิโดยไม่มีการิหยุดชะงัิก	ทั�งินี�	บริิษััท
ข่อิเรีิยนเพิ�มเติัมว่าการิดำาเนินงิานข่อิงิบริิษััทในปริะเทศ
โปแลนดนั์�นคิ์ดเปน็เพียงิริอ้ิยละ	2	ข่อิงิ	Core	EBITDA	ข่อิงิ
บริิษััทในปี	2564

นายธนวัฒน์	ตัรีิวิศวเวทย์	กริริมการิ
ผู้จัดการิ	บริิษััท	ซีเค์	พาวเวอิร์ิ	จำากัด	
(มหาชน)	 CKP	 เปิดเผยว่า	 เม้�อิวันที�	 27	
เมษัายน	 2565	 บริิษััท	 หลวงิพริะบางิ	 พาว
เวอิร์ิ	 จำากัด	 ("LPCL")	 ซ่�งิเป็นบริิษััทร่ิวมข่อิงิ
บริิษััทได้ลงินามในบันท่กค์วามเข้่าใจการิซ้�อิ
ข่ายไฟีฟ้ีา	("TariffMOU")	ข่อิงิโค์ริงิการิไฟีฟ้ีา
พลังินำ�าหลวงิพริะบางิกับการิไฟีฟ้ีาฝ่่ายผลิตั
แห่งิปริะเทศไทย	("กฟีผ.")	ภายใต้ักริอิบบันท่ก
ค์วามเข้่าใจริะหว่างิริาชอิาณาจักริไทยและ
สาธาริณริฐัปริะชาธปิไตัยปริะชาชนลาว	("สปป.
ลาว")	 เร้ิ�อิงิค์วามร่ิวมม้อิในการิพัฒนาไฟีฟ้ีา
ใน	 สปป.ลาวและเป็นไปตัามแผนพัฒนากำาลังิ
ผลิตัไฟีฟ้ีาข่อิงิปริะเทศไทย	พ.ศ.	2561	-	2580	
(ฉบับปรัิบปรุิงิค์รัิ�งิที�	1)

โค์ริงิการิไฟีฟี้าพลังินำ�าหลวงิพริะบางิ	 ตัั�งิอิยู่
บนแม่นำ�าโข่งิ	ในพ้�นที�แข่วงิหลวงิพริะบางิ	สปป.
ลาว	 โดยเป็นโริงิไฟีฟ้ีาพลังินำ�าแบบนำ�าไหลผ่าน
ตัลอิดปี	(Run-oF-River)	ที�ไม่มีการิกักเก็บนำ�า	

แต่ัใช้การิไหลข่อิงินำ�าตัามธริริมชาตัใินการิผลติั
ไฟีฟ้ีา	โดยที�ปริิมาณนำ�าไหลข่า้ท่ากับปริิมาณนำ�า
ไหลอิอิก	 จ่งิไม่ส่งิผลกริะทบต่ัอิปริิมาณนำ�าและ
การิไหลข่อิงินำ�าตัามธริริมชาติัในแม่นำ�าโข่งิ	 ซ่�งิ
โค์ริงิการิไฟีฟ้ีาพลังินำ�าหลวงิพริะบางิมีกำาลังิ
การิผลิตัติัดตัั�งิริวม	 1,460	 เมกะวัตัต์ั	 และมี
กำาหนดจ่ายไฟีฟ้ีาเข้่าริะบบเชิงิพาณิชย์ในวัน
ที�	1	มกริาค์ม	2573	โดย	กฟีผ.	จะเป็นผู้รัิบซ้�อิ
ไฟีฟ้ีทั�งิหมดจากโค์ริงิการิไฟีฟ้ีาพลังินำ�าหลวงิ
พริะบางิในอัิตัริาไฟีเฉลี�ย	 (Levelized	 tarift)	
2.4030	 บาทต่ัอิกิโลวัตัต์ั-ชั�วโมงิ	 ซ่�งิ	 LPCL	
จะดำาเนินการิเจริจาในริายละเอีิยดและเง้ิ�อิน	ไข่
ที�เกี�ยวข้่อิงิกับ	กฟีผ.	และลงินามในสัญญาซ้�อิ
ข่ายไฟีฟ้ีากับ	กฟีผ.	ในลำาดับถัืดไป

ทั�งินี�	การิเข้่าลงิทุนพัฒนาโค์ริงิการิไฟีฟ้ีาพลังิ
นำ�าหลวงิพริะบางิดังิกล่าว	 ถ้ือิว่าสอิดค์ล้อิงิ
กับนโยบายการิลงิทุน	ตัลอิดจนเป้าหมายข่อิงิ
บริิษััทที�มุ่งิน้นการิลงิทุนในธุริกิจพลังิงิาน
สะอิาด	 เพ้�อิลดปริิมาณการิปล่อิยก๊ซเร้ิอิน

กริะจก	เพ้�อิให้เป็นไปตัามนโยบายพลงัิงิานข่อิงิ
รัิฐบาลไทยและสอิดค์ล้อิงิกับทิศทางิพลังิงิาน
ในภาวะปัจจุบันข่อิงิโลกต่ัอิไป

IVL	ยันไม่ได้รัิบผลกริะทบจากการิริะงัิบการิส่งิก๊าซ
จากปริะเทศรัิสเซียไปยังิปริะเทศโปแลนด์

CKP	เซ็น	TariffMOU	โค์ริงิการิไฟีฟ้ีาพลังินำ�าหลวงิพริะบางิ
กำาลังิการิผลิตัริวม1,460	MW	เล็งิ	COD	1	ม.ค์.	73
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โหวตรัับมติจ่่ายปัันผลคร่ั�งหลังปีั 64 

เพิิ่�มอีีก 0.12 บ./ห้�น เตรีัยมรัับทรััพิ่ย์ 23 พิ่.ค.นี�  

ปัักหม้ดปัั�มรัายได�โตเฉลี�ยปีัละ 20%

ผถืห.GUNKUL

ผู้ถ้ือิหุ้น	บมจ.กันกุลเอ็ินจิเนียริิ�งิ	 (GUNKUL)	
พร้ิอิมใจโหวตัรัิบมติัจ่ายเงิินปันผลงิวดค์ร่ิ�งิ
หลังิปี	 64	 เพิ�มอีิกในอัิตัริาหุ้นละ	 0.12	 บาท
ต่ัอิหุ้น	เตัรีิยมรัิบเงิินสดวันที�	23	พ.ค์.นี�	หลังิ
จากค์ร่ิ�งิปีแริกจ่ายไปแล้วหุ้นละ	 0.06	 บาท	
ริวมรัิบทรัิพย์ทั�งิปี	 0.18	 บาทต่ัอิหุ้น	ฟีากซี
อีิโอิ	 "สมบูริณ์	 เอ้ิ�อิอัิชฌาสัย"ริะบุเดินหน้า
ขั่บเค์ล้�อินธุริกิจพลังิงิานทดแทน-EPC-
ธุริกิจกัญชงิ	 กัญชา	พร้ิอิมเปิดทางิร่ิวมม้อิ
กับพันธมิตัริตัอ่ิยอิดธรุิกิจ	ปักธงิริายไดโ้ตัปีละ	
20%

ดริ.สมบูริณ์	 เอ้ิ�อิอัิชฌาสัย	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	กันกุลเอ็ินจิ
เนียริิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	(GUNKUL)	
เปิดเผยว่าที�ปริะชุมสามัญผู้ถ้ือิหุ้นปริะจำาปี	
2565	มีมติัอินุมัติัให้จ่ายเงิินปันผลสำาหรัิบงิวด
ค์ร่ิ�งิหลังิปี	2564	จากกำาไริในปีและกำาไริสะสม	
ให้กับผู้ถ้ือิหุ้นเป็นเงิินสดเพิ�มอีิกในอัิตัริาหุ้นละ	
0.12	บาท	ริวมเป็นเงิินปันผลจ่ายทั�งิสิ�นจำานวน	
1,068	ล้าน	บาท	ซ่�งิบริิษััทฯได้จ่ายเงิินปันผล
งิวดค์ร่ิ�งิปีแริกไปแล้วในอัิตัริาหุ้นละ	 0.06	
บาท	ริวมจ่ายเงิินปันผลงิวดปี	2564	ในอัิตัริา	
0.18	บาทต่ัอิหุ้น	โดยกำาหนดริายช้�อิผู้ถ้ือิหุ้นที�
มีสิทธิรัิบเงิินปันผล	 (Record	Date)	 ในวันที�	
6	พฤษัภาค์ม	2565	 วันที�ไม่ได้รัิบสิทธิปันผล	
(XD)	ค้์อิวันที�	5	พฤษัภาค์ม	2565	และกำาหนด
จ่ายเงิินปันผล	ในวันที�	23	พฤษัภาค์ม	2565

สำาหรัิบภาพริวมธุริกิจในช่วงิที�เหล้อิข่อิงิปีนี�
เช้�อิว่ายังิค์งิเติับโตัได้อิย่างิโดดเด่น	จากธุริกิจ
โริงิไฟีฟ้ีาพลังิงิานทดแทน	,ธุริกิจงิานรัิบเหมา
ก่อิสร้ิางิและวางิริะบบทางิด้านวิศวกริริม	
(EPC)	และธรุิกิจกัญชงิ-กัญชาที�ยังิเปน็ตััวขั่บ

เค์ล้�อิน	 ซ่�งิในส่วนข่อิงิธุริกิจพลังิงิานทดแทน
นั�น	 ปัจจุบันมีกำาลังิการิผลิตัในม้อิริวมทั�งิสิ�น	
642	เมกะวัตัต์ั	โดยปีนี�ตัั�งิเป้าหมายกำาลังิการิ
ผลิตัเพิ�มเป็น	 700	 เมกะวัตัต์ั	 และเพิ�มกำาลังิ
การิผลิตัไปแตัะริะดับ	1,000	เมกะวัตัต์ัภายใน
ปี	 2566	ซ่�งิยังิมีแผนลงิทุนในธุริกิจพลังิงิาน
ทดแทนอิย่างิต่ัอิเน้�อิงิ

ข่ณะที� ธุริกิจ	 EPC	 ปัจจุบันมีงิานในม้อิ	
(Backlog)	 ปริะมาณ	 4,500	 ล้านบาท	 ซ่�งิ
ทยอิยรัิบรู้ิริายได้ในอีิก	2-3	ปีข้่างิหน้า	ซ่�งิปีนี�
บริิษััทฯ	มีแผนเตัรีิยมเข้่าร่ิวมปริะมูลโค์ริงิการิ
ใหม่ๆ 	ที�จะเปดิให้ปริะมลูกว่า	50,000	ลา้นบาท	
และค์าดว่าบริิษััทมีโอิกาสได้รัิบงิานปริะมาณ	
7-10%	ข่อิงิมูลค่์างิานทั�งิหมด

ที�ผ่านมาบริิษััทฯ	ให้ค์วามสนใจกับการิพัฒนา
รูิปแบบธุริกิจที�หลากหลายไม่ได้จำากัดเพียงิแค่์
กริอิบ	 ข่อิงิพลังิงิานเท่านั�น	 โดยได้จับธุริกิจ
กัญชงิ-กัญชาเพ้�อิมาช่วยเสริิมศักยภาพข่อิงิ
ริายได้และกำาไริในอินาค์ตั	 ซ่�งิในส่วนข่อิงิการิ
เพาะปลูกและโริงิสกัดยังิดำาเนินการิได้ตัามแผน	
และในเด้อินเมษัายนนี�	 บริิษััทฯ	 เตัรีิยมจะเปิด
ค์ลินิกแพทย์แผนไทยเพ้�อิให้บริิการิลูกค้์า	และ
จำาหน่ายผลิตัภัณ์กัญชงิ	กัญชาปลายนำ�า	ค์ริบ
วงิจริ	ณ	อิาค์าริ	Pearl	Bangkok	ชั�น	2	ซ่�งิ
ผู้สนใจสามาริถืเยี�ยมชม	 และเข้่ารัิบบริิการิได้
ตัั�งิแต่ัต้ันเด้อินเมษัายน	2565

นอิกจากนี�ยังิได้เพิ�มช่อิงิทางิข่ยายธุริกิจ
ด้วยการิริ่วมม้อิกับพันธมิตัริ	 เพ้�อิสริ้างิ
ค์วามแข็่งิแกร่ิงิให้กับธุริกิจในอินาค์ตั	 ไม่
ว่าจะเป็นการิร่ิวมม้อิกันริะหว่างิ	 GUNKUL	
SPECTRUM	หน่วยนวัตักริริมธุริกิจพลังิงิาน

ข่อิงิ	GUNKUL	 กับ	 เอิสซีบี	 เท็นเอิกซ์	 (SCB	
10X)	ทำาธุริกิจ	“โกดังิไฟีฟ้ีาดอิทค์อิม”	ตัลาด
อิอินไลน์ข่อิงิอุิปกริณ์ริะบบไฟีฟ้ีาและโซลาร์ิ	
และยังิได้ร่ิวมม้อิกับ	ORI	จัดตัั�งิบริิษััทร่ิวมทุน	
ภายใต้ัช้�อิ	 บริิษััท	อิอิริิจิ�น	 กันกุล	 เอ็ินเนอิร์ิยี	
จำากัด	เพ้�อิร่ิวมกันดำาเนินกิจการิด้านพลังิงิาน
ทดแทน/พลังิงิานสะอิาดในโค์ริงิการิที�อิยู่
อิาศัยในกลุ่มธุริกิจบ้านจัดสริริภายใต้ับริิษััท	
บริิทาเนีย	จำากัด	(มหาชน)	BRI

อีิกทั�งิไดร่้ิวมม้อิกับ	JMART	และ	SINGER	ตัั�งิ
บริิษััทร่ิวมทุน	 เจจีเอิส	 ซินเนอิริจี	พาวเวอิริ์	
(“JGS”)	ปริะกอิบธุริกิจ	จัดจำาหน่ายอุิปกริณ์
ไฟีฟ้ีาและโซลาร์ิโซลูชั�นผ่านเค์ร้ิอิข่่ายการิ
จัดจำาหน่าย	 และการิจัดหาสินเช้�อิโดยกลุ่ม
ธุริกิจในเค์ร้ิอิข่อิงิบริิษััททั�วปริะเทศ	 สำาหรัิบ
สินค้์าอุิปกริณ์ไฟีฟ้ีาและโซลาริ์โซลูชั�น	 และ	
พัฒนาการิร่ิวมลงิทุนให้การิลงิทุนติัดตัั�งิริะบบ	
Solar	 Rooftop	 เพ้�อิปริะหยัดค่์าไฟีฟ้ีา	 และ
โอิกาสการิข่ายไฟีฟ้ีาร่ิวมกัน	ภายใต้ัเค์ร้ิอิข่อิงิ
กลุ่มธุริกิจเจมาร์ิท	และการิลงิทนุทางิด้าน	EV	
Charging	Station

“ธุริกิจโดยริวมข่อิงิกลุ่มบริิษััทฯ	 มีโอิกาส
เติับโตัอิยู่ในทิศทางิที�ดีและมีการิข่ยาย
ตััวอิย่างิต่ัอิเน้�อิงิ	 ตัามแผนข่ยายการิลงิทุน
จากงิบลงิทุน	3	ปี	(2565-2567)	ที�	20,000	
ล้านบาท	 เพ้�อิผลักดันให้ธุริกิจเติับโตัไปข้่างิ
หน้าได้อิย่างิยั�งิย้น	 มั�นค์งิตัามวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ที�บริิษััทฯ	 ได้วางิไว้	 ซ่�งิถ้ือิเป็นการิ
เตัรีิยมค์วามพร้ิอิมในการิเติับโตัข่อิงิกลุ่ม
บริิษััทฯ	เพ้�อิเป้าหมายการิเติับโตัไม่ตัำ�ากว่าปีละ	
20%	”	ดริ.สมบูริณ์กล่าว
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รัายงาน Q1/65 กำาไรัสุ้ทธิิ 10,519 ลบ. 
ลดลงเล็กน�อียเม่�อีเทียบกับไตรัมาสุ 4/64

PTTEP

ปตัท.สผ.	เผยผลปริะกอิบการิไตัริมาส	1	ปี	2565	
ยังิค์งิแข็่งิแกริ่งิ	 พร้ิอิมเดินหน้าแผนงิานผลิ
ตัก๊าซฯ	จากโค์ริงิการิจี	 1/61	 และจี	 2/61	 เต็ัม
กำาลังิหลงัิเข่า้เป็นผู้ดำาเนนิการิ	ริวมทั�งิ	มุ่งิมั�นเป็น
อิงิค์์กริค์าริบ์อินตัำ�า	ตัั�งิเปา้หมายปลอ่ิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกสุทธิเป็นศูนย์	สร้ิางิค์วามสมดุลด้านสังิค์ม
และสิ�งิแวดล้อิม

นายมนตัรีิ	ลาวัลย์ชัยกุล	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 ปตัท.สำาริวจ
และผลิตัปิโตัริเลียม	 จำากัด	 (มหาชน)	
หร้ิอิ	ปตัท.สผ.	กล่าวว่า	ในไตัริมาส	1	ที�ผ่าน
มา	ปตัท.สผ.	 ได้ปริะกาศค์วามมุ่งิมั�นที�จะดำาเนิน
ธุริกิจค์วบคู่์ไปกับการิสร้ิางิค์วามสมดุลทั�งิด้าน
สังิค์มและสิ�งิแวดล้อิม	 โดยจะริ่วมเป็นส่วนหน่�งิ
ในการิจัดการิก๊าซเร้ิอินกริะจกและภาวะโลกร้ิอิน	
ริวมทั�งิ	 สนับสนุนเป้าหมายข่อิงิปริะเทศเกี�ยว
กับการิบริริลุค์วามเป็นกลางิทางิค์าร์ิบอิน	 โดย	
ปตัท.สผ.	ได้กำาหนดเป้าหมายการิปลอ่ิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	2593	(Net	Zero	
Greenhouse	Gas	Emissions	by	2050)	ซ่�งิ
จะดำาเนินงิานผ่านแนวคิ์ด	EP	Net	Zero	2050	
เพ้�อิสร้ิางิคุ์ณค่์าร่ิวมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	 และการิ
เติับโตัร่ิวมกันอิย่างิยั�งิย้น

การิดำาเนินงิานตัามแนวคิ์ด	EP	Net	Zero	2050	
เพ้�อิลดการิปล่อิยก๊าซเร้ิอินกริะจกดังิกล่าว	
จะค์ริอิบค์ลุม	 Scope	 1	 การิปล่อิยก๊าซเร้ิอิน
กริะจกทางิตัริงิ	 และ	 Scope	 2	 การิปล่อิยก๊าซ
เร้ิอินกริะจกทางิอ้ิอิมจากการิใช้พลังิงิาน	 ใน
ธุริกิจสำาริวจและผลิตัปิโตัริเลียม	 ซ่�งิ	 ปตัท.สผ.	
เป็นผู้ดำาเนินการิ	 (Operational	Control)	 โดย
ได้กำาหนดเป้าหมายเพ้�อิลดปริิมาณค์วามเข้่ม	
(Intensity)	 การิปล่อิยก๊าซเร้ิอินกริะจกลงิให้ได้
ไม่น้อิยกว่าร้ิอิยละ	30	ภายในปี	2573	และร้ิอิย
ละ	50	ภายในปี	2583	(จากปีฐาน	2563)	เพ้�อิ

นำาไปสู่การิปล่อิยก๊าซเร้ิอินกริะจกสุทธิเป็นศูนย์	
ให้ได้ตัามเป้าหมายในปี	2593

ในด้านผลการิดำาเนินงิานในไตัริมาส	 1	 ที�ผ่านมา	
ปตัท.สผ.	มีริายได้ริวม	2,083	ล้านดอิลลาร์ิสหรัิฐ	
(สริอิ.)	(เทยีบเท่า	68,890	ลา้นบาท)	เพิ�มข่่�นร้ิอิย
ละ	5	จากไตัริมาส	4	ปี	2564	ซ่�งิมีริายได้	1,989	
ล้านดอิลลาร์ิ	สริอิ.	(เทียบเท่า	66,222	ล้านบาท)	
สาเหตุัหลักมาจากริาค์าข่ายผลิตัภัณฑ์์ในไตัริมาส
นี�ปรัิบตััวสูงิข่่�นจากริาค์านำ�ามันดิบในตัลาดโลก
ที�ปรัิบตััวเพิ�มข่่�น	 ข่ณะที�ปริิมาณข่ายปิโตัริเลียม
เฉลี�ยต่ัอิวันเพิ�มข่่�นมาอิยู่ที�	 427,368	 บาร์ิเริล
เทียบเท่านำ�ามันดิบต่ัอิวัน	 เทียบกับ	 420,965	
บาริ์เริลเทียบเท่านำ�ามันดิบต่ัอิวันใน	 ไตัริมาส	 4	
ข่อิงิปีก่อิน	 ซ่�งิเป็นผลมาจากการิเพิ�มปริิมาณ
การิผลิตัและข่ายก๊าซขั่�นตัำ�าข่อิงิโค์ริงิการิอิาทิตัย์	
อิย่างิไริก็ตัาม	ในไตัริมาสที�	1	นี�	บริิษััทมีริายจ่าย
จากริายการิที�ไม่ใช่การิดำาเนินงิานปกติั	 (Non-
operating	 items)	 โดยมีผลข่าดทุนจากการิ
ปริะกันค์วามเสี�ยงิริาค์านำ�ามัน	จำานวน	240	ล้าน
ดอิลลาร์ิ	สริอิ.

จากผลปริะกอิบการิดังิกล่าว	ส่งิผลให้	ปตัท.สผ.	
มีกำาไริสุทธิในไตัริมาส	 1	 ที�	 318	 ล้านดอิลลาร์ิ	
สริอิ.	(เทียบเท่า	10,519	ล้านบาท)	ลดลงิเล็กน้อิย
เม้�อิเทียบกับในไตัริมาส	4	 ปีที�ผ่านมา	 ซ่�งิมีกำาไริ
สุทธิที�	321	ล้านดอิลลาริ	์สริอิ.	(เทียบเท่า	10,646	
ล้านบาท)	สำาหรัิบต้ันทุนต่ัอิหน่วย	(Unit	cost)	ใน
ไตัริมาสที�	1	นี�	อิยู่ที�	26.54	ดอิลลาร์ิ	สริอิ.	ต่ัอิ
บาร์ิเริลเทียบเท่านำ�ามันดิบ	และมีอัิตัริากำาไริก่อิน
ดอิกเบี�ย	ภาษีั	และค่์าเส้�อิมริาค์าที�ร้ิอิยละ	78	ซ่�งิ
เป็นไปตัามที�เป้าหมายที�วางิไว้

"ในส่วนการิดำาเนินงิานหลักข่อิงิปีนี�	 ปตัท.สผ.	
ให้ค์วามสำาคั์ญกับการิดำาเนินงิานในโค์ริงิการิจี	
1/61	หลังิจากบริิษััทเข้่าเป็นผู้ดำาเนินการิ	เม้�อิวัน
ที�	24	เมษัายน	2565	โดยจะเริง่ิแผนงิานการิเพิ�ม

อัิตัริาการิผลิตัก๊าซธริริมชาติัให้ได้ตัามเง้ิ�อินไข่
ในสัญญาแบ่งิปันผลผลิตั	 เพ้�อิริอิงิริับค์วาม
ต้ัอิงิการิใช้พลังิงิานข่อิงิปริะชาชนและปริะเทศ	
นอิกจากนี�	 บริิษััทยังิมอิงิหาโอิกาสทางิการิ
ลงิทุนในธุริกิจใหม่นอิกเหน้อิจากธุริกิจสำาริวจ
และผลิตัปิโตัริเลียม	 เพ้�อิริอิงิรัิบการิเปลี�ยนผ่าน
ทางิพลังิงิาน	 ซ่�งิข่ณะนี�ได้ร่ิวมม้อิกับพันธมิตัริ
ทำาการิศ่กษัาเกี�ยวกับการิผลิตักรีินอีิเมทานอิล
ซ่�งิเป็นพลังิงิานสะอิาด	และการิดักจับและกักเก็บ
ค์าร์ิบอิน	(Carbon	Capture	and	Storage	หร้ิอิ	
CCS)	 ซ่�งิเป็นเทค์โนโลยีใหม่ในการิช่วยลดก๊าซ
ค์าร์ิบอินไดอิอิกไซด์	โดยเป็นอีิกหน่�งิแนวทางิ	ใน
การิดำาเนินธุริกิจข่อิงิ	ปตัท.สผ.	ที�จะสร้ิางิสมดุล
ริะหว่างิธุริกิจ	สังิค์ม	และสิ�งิแวดล้อิม	เพ้�อินำาไป
สู่เป้าหมายการิเป็นอิงิค์์กริค์าริ์บอินตัำ�า	 และการิ
เติับโตัร่ิวมกันอิย่างิยั�งิย้น"	นายมนตัรีิ	กล่าว

เม้�อิเร็ิว	ๆ 	นี�	ปตัท.สผ.	ได้ร่ิวมม้อิกับ	บริิษััท	อิินเป็กซ์	
ค์อิร์ิปอิเริชั�น	และเจจีซี	โฮลดิ�งิส์	ค์อิร์ิปอิเริชั�น	ซ่�งิ
เป็นพันธมิตัริจากปริะเทศญี�ปุ่น	ศ่กษัาค์วามเป็น
ไปได้ในการิพัฒนาโค์ริงิการิดักจับและกักเก็บ
ค์าร์ิบอิน	(Carbon	Capture	and	Storage	หร้ิอิ	
CCS)	ในปริะเทศไทย	ซ่�งิจะค์ริอิบค์ลุมถ่ืงิขั่�นตัอิน	
เทค์โนโลยี	 และกริะบวนการิต่ัางิ	 ๆ	 ที�เกี�ยวข้่อิงิ	
เพ้�อิผลักดันการิลดก๊าซค์าร์ิบอินไดอิอิกไซด์
ข่อิงิภาค์อิุตัสาหกริริม	 ริวมถ่ืงิ	 ได้ลงินามค์วาม
ร่ิวมม้อิกับ	 5	 บริิษััทนานาชาตัิชั�นนำาด้านพลังิ
งิานและโลจิสติักส์	 ศ่กษัาค์วามเป็นไปได้ในการิ
จัดตัั�งิ	 "โริงิงิานผลิตักรีินอีิเมทานอิล"	 (Green	
e-methanol)	เช้�อิเพลิงิค์าร์ิบอินตัำ�าที�ได้จากการิ
ดักจับค์าร์ิบอินไดอิอิกไซด์ชวีภาพ	ซ่�งิเป็นการิใช้
เทค์โนโลยีที�จะนำาก๊าซค์าร์ิบอินไดอิอิกไซด์มาใช้
ปริะโยชน์	(Carbon	Capture	and	Utilization	
หร้ิอิ	CCU)
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แบงิก์กสิกริไทย	ค์าด	เปิดปริะเทศ	เต็ัมรูิปแบบ	
ฟ้ี�นริายได้การิท่อิงิเที�ยวปี	65	เพิ�มข่่�น	6.5	แสนล้านบาท	

พร้ิอิมส่งิบริิการิการิเงิินค์ริบวงิจริ	
กริะตุ้ันนักท่อิงิเที�ยวไทยและต่ัางิชาติั

กสิกริ ไทย 	 ปริ ะ เ มินมาตัริการิ เ ปิด
ปริะเทศตัั�งิแต่ัวันที�	 1	 พ.ค์.	 นี�	 จะส่งิผล
ให้อุิตัสาหกริริมด้านการิท่อิงิเที�ยวฟ้ี�น
ตััว	ค์าดไตัริมาส	2	และ	3	น่าจะมีนักท่อิงิ
เที�ยวต่ัางิชาติัเที�ยวไทยเฉลี�ยเด้อินละไม่
ตัำ�ากว่า	 300,000	ค์น	 เพิ�มจากไตัริมาส
แริกที�มีเฉลี�ยเด้อินละ	166,000	ค์น	สร้ิางิ
ริายได้การิท่อิงิเที�ยวปี	 2565	 ริวมตัลาด
ต่ัางิชาติัเที�ยวไทยและตัลาดไทยเที�ยวไทย
ที�กำาลังิฟ้ี�นตััว	 แตัะ	 9	 แสนล้านบาท	 เพิ�ม
ข่่�นกว่า	6.5	แสนล้านบาทจากปีก่อิน	ทั�งินี�	
ธนาค์าริเตัรีิยมส่งิผลิตัภัณฑ์์และบริิการิ
ทางิการิเงิินตัอิบโจทย์ลูกค้์าบุค์ค์ลและผู้
ปริะกอิบการิ	กริะตุ้ันการิเดินทางิท่อิงิเที�ยว
ทั�งิในปริะเทศและต่ัางิปริะเทศ	ด้วยการิเปิด
จุดแลกเปลี�ยนเงิินตัริาต่ัางิปริะเทศริวม
กว่า	 800	 แห่งิ	 บัตัริใช้จ่ายเพ้�อิการิท่อิงิ
เที�ยววิถีืใหม่แบบ	 Cashless	 เช่น	 บัตัริ
เดบิตั	JOURNEY	กสิกริไทย	บัตัริ	YouTrip	
และเพิ�มช่อิงิทางิบริิการิข่อิงิผู้ปริะกอิบ
การิธุริกิจท่อิงิเที�ยวริายย่อิย	เช่น	โริงิแริม	
ร้ิานอิาหาริ	 บนแพลตัฟีอิร์ิม	 TAGTHAi	
(ทักทาย)	 หลังิจากนี�	 จับตัาการิปริะกาศ
ให้โค์วิดเป็นโริค์ปริะจำาถิื�นข่อิงิปริะเทศไทย	
และมาตัริการิในปริะเทศเพ้�อิอิยู่ร่ิวมกับโค์
วิด	 ซ่�งิจะส่งิผลต่ัอิจำานวนนักท่อิงิเที�ยวให้
เติับโตัต่ัอิเน้�อิงิ

ดริ.พิพัฒน์พงิศ์	โปษัยานนท์	กริริมการิผู้
จัดการิ	ธนาค์าริกสิกริไทย	กล่าวว่า	การิ
เปิดปริะเทศโดยยกเลิกมาตัริการิ	 Test	
&	Go	ตัั�งิแต่ัวันที�	1	พฤษัภาค์มนี�	ในข่ณะ
ที�ทั�วโลกมีปริะเทศที�เปิดรัิบนักท่อิงิเที�ยว

ต่ัางิชาติัอิย่างิเต็ัมรูิปแบบริวมแล้ว	 104	
ปริะเทศ	 (อ้ิางิอิิงิข้่อิมูลจาก	wego.com)	
ล้วนส่งิเสริิมบริริยากาศการิเดินทางิและ
ท่อิงิเที�ยวทั�วโลกให้กลับมาอีิกค์รัิ�งิ	 หลังิ
จากตัอ้ิงิเผชญิกับสถืานการิณแ์พร่ิริะบาด
โค์วิด-19	 นานกว่า	 2	 ปี	 โดยข่้อิมูลจาก
ศูนย์วิจัยกสิกริไทย	ค์าดวา่จำานวนนกัท่อิงิ
เที�ยวต่ัางิชาติัเที�ยวไทยในช่วงิไตัริมาสที�	2	
และ	3	ข่อิงิปี	 2565	จะมีเฉลี�ยเด้อินละไม่
ตัำ�ากว่า	 300,000	ค์น	มากกว่าไตัริมาส
แริกที�มีชาวต่ัางิชาติัเที�ยวไทยเฉลี�ยเด้อิน
ละ	 166,000	 ค์น	 และค์าดว่าจำานวนนัก
ท่อิงิเที�ยวต่ัางิชาติัเที�ยวไทยในปี	2565	จะ
อิยู่ที�ปริะมาณ	4	ล้านค์น	สร้ิางิริายได้ตัลาด
ต่ัางิชาติัเที�ยวไทย	2.4	แสนล้านบาท	 เม้�อิ
ริวมกับตัลาดไทยเที�ยวไทยที�ก็ฟ้ี�นตััว	 ได้
รัิบปัจจัยส่งิเสริิมจากเทศกาลสงิกริานต์ั	
และโค์ริงิการิภาค์รัิฐทั�งิเริาเที�ยวด้วยกัน	
และ	 ค์นละค์ร่ิ�งิ	 ส่งิผลให้ริายได้ริวมการิ
ท่อิงิเที�ยวปี	 2565	 แตัะ	 9	 แสนล้านบาท	
เพิ�มข่่�นกว่า	 6.5	 แสนล้านบาทจากปีก่อิน	
นอิกจากนี�	แนวโนม้การิเดนิทางิท่อิงิเที�ยว
ไปต่ัางิปริะเทศข่อิงิค์นไทย	ยังิเพิ�มมากข่่�น
จากการิที�หลายปริะเทศเริิ�มปลดล็อิกเปิด
ปริะเทศรัิบนักท่อิงิเที�ยวโดยไม่ต้ัอิงิกักตััว
แล้ว	 เช่น	 เกาหลีใต้ั	 สิงิค์โปร์ิ	 เกาะบาหลี	
อิินโดนีเซีย	เป็นต้ัน

รูิปแบบการิเดินทางิท่อิงิเที�ยวในปัจจุบัน	
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่อิงิเที�ยวอิิสริะ	
หร้ิอิ	FIT	(Free	Individual	Traveler)	มี
ทั�งิที�เดินทางิท่อิงิเที�ยวพักผ่อิน	 และค์นที�
เปลี�ยนบริริยากาศการิทำางิานในสถืานที�

ท่อิงิเที�ยว	 (Workcations)	 โดยธนาค์าริ
ได้เตัรีิยมค์วามพริอ้ิมอิำานวยค์วามสะดวก
ด้านการิเงิินสำาหรัิบนักท่อิงิเที�ยวทั�งิชาว
ไทยและชาวต่ัางิชาติั	ดังินี�	*

***	กลุ่มนักท่อิงิเที�ยวต่ัางิชาติัเที�ยวไทย

1.	 ธนาค์าริเปิดจุดบริิการิแลกเปลี�ยนเงิิน
ตัริาต่ัางิปริะเทศกว่า	800	แห่งิ	ค์ริอิบค์ลุม
พ้�นที�สำาคั์ญที�นักท่อิงิเที�ยวต้ัอิงิผ่าน	 เช่น	
สนามบิน	ซ่�งิมีทั�งิบูธแลกเงิิน	และตู้ัแลกเงิิน
ต่ัางิปริะเทศอิตััโนมติัั	ริวมถ่ืงิสาข่าธนาค์าริ
ทั�วปริะเทศ	 เพ้�อิอิำานวยค์วามสะดวกให้
นักท่อิงิเที�ยวไทยที�ต้ัอิงิการิแลกเงิินต่ัางิ
ปริะเทศเช่นกัน	โดยธนาค์าริเตัรีิยมเปิดตััว
บริิการิแลกเงิินต่ัางิปริะเทศรูิปแบบใหม่	 ที�
สอิดค์ล้อิงิกับรูิปแบบการิท่อิงิเที�ยววิถีืใหม่
ในเร็ิว	ๆ	นี�
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แบงิก์กสิกริไทย	ค์าด	เปิดปริะเทศ	เต็ัมรูิปแบบ	
ฟ้ี�นริายได้การิท่อิงิเที�ยวปี	65	เพิ�มข่่�น	6.5	แสนล้านบาท	

พร้ิอิมส่งิบริิการิการิเงิินค์ริบวงิจริ	
กริะตุ้ันนักท่อิงิเที�ยวไทยและต่ัางิชาติั

2.	สนับสนุนผู้ปริะกอิบการิด้านการิท่อิงิเที�ยว	เช่น	โริงิแริม	
ร้ิานอิาหาริ	 ร้ิานข่ายข่อิงิฝ่าก	 เน้นการิดูแลสภาพค์ล่อิงิ
ทางิการิเงิินให้ผู้ปริะกอิบการิมีเงิินทุนเพียงิสำาหรัิบดำาเนิน
ธุริกิจ	นอิกจากนี�	ยังิได้ร่ิวมผลักดันการิใช้แอิปฯ	TAGTHAi	
(ทักทาย)	แพลตัฟีอิร์ิมบริิการิด้านการิท่อิงิเที�ยวที�เช้�อิมโยงิ
ข้่อิมูลการิท่อิงิเที�ยว	 สินค้์าและบริิการิข่อิงิผู้ปริะกอิบการิ
แบบค์ริบวงิจริ	พร้ิอิมอิอิกบัตัริทักทายพาส	 (TAGTHAi	
pass)	 บัตัริดิจิทัลด้านไลฟ์ีสไตัล์การิท่อิงิเที�ยว	 (Digital	
pass)	 อิำานวยค์วามสะดวกแก่นักท่อิงิเที�ยวด้วยการิชำาริะ
เงิินซ้�อิเพียงิค์รัิ�งิเดียว	 ก็สามาริถืเข่้าถ่ืงิบริิการิการิท่อิงิ
เที�ยวที�คั์ดสริริอิย่างิดีโดยค์นท้อิงิถิื�น	ทั�งิบัตัริเข้่าชมสถืานที�
ท่อิงิเที�ยวสำาคั์ญ	ร้ิานอิาหาริ	บริิการิด้านการิเดินทางิ	สปา
และสุข่ภาพ	และมีสิทธิปริะโยชน์เพิ�มเติัมอ้ิ�น	 ๆ	พร้ิอิมเปิด
ช่อิงิทางิบริิการิให้ผู้ปริะกอิบการิริายย่อิยที�อิยู่ในธุริกิจท่อิงิ
เที�ยว	ทั�งิสถืานที�ท่อิงิเที�ยว	ร้ิานอิาหาริ	พิพิธภัณฑ์์	และอ้ิ�น	
ๆ	 เพิ�มศักยภาพข่อิงิตันเพ้�อิเข่้าถ่ืงิกลุ่มนักท่อิงิเที�ยวในวงิ
กว้างิผ่านแอิปฯ	TAGTHAi

กลุ่มนักท่อิงิเที�ยวไทยเที�ยวต่ัางิปริะเทศ

1.	 บัตัริใช้จ่ายเพ้�อิการิท่อิงิเที�ยววิถีืใหม่แบบ	 Cashless	
ได้แก่	บัตัริเดบติั	JOURNEY	กสิกริไทย	สามาริถืใชจ่้ายไดทุ้ก
สกุลเงิิน	ไม่มีชาร์ิจ	2.5%	ฟีรีิปริะกันการิเดินทางิต่ัางิปริะเทศ	
คุ้์มค์ริอิงิสูงิสุด	1.5	ล้านบาท	และบริิการิ	YouTrip	ซ่�งิเป็น	
Multicurrency	Wallet	 ลูกค้์าสามาริถืแลกเงิินล่วงิหน้า
ได้	10	สกุลเงิิน	ใช้จ่ายได้กว่า	150	สกุลเงิิน	และสามาริถืรูิด
ใช้จ่ายผ่านบัตัริ	YouTrip	ได้ทั�วโลก	ไม่มีชาร์ิจ	2.5%	ฟีรีิค่์า
ธริริมเนียมทุกริายการิ

ดริ.พิพัฒน์พงิศ์	 กล่าวเพิ�มเติัมว่า	 ถ่ืงิแม้สถืานการิณ์โดย
ริวมมีแนวโน้มที�ดีข่่�นสำาหรัิบภาค์การิท่อิงิเที�ยว	 แต่ัยังิมี
ปัจจัยที�ยังิส่งิผลต่ัอิจำานวนนักท่อิงิเที�ยว	 ได้แก่	 นโยบาย
ปลอิดโค์วิดข่อิงิจีน	ซ่�งิทำาให้นักท่อิงิเที�ยวจีนยังิไม่สามาริถื
มาเที�ยวไทยได้อิย่างิปกติั	 สถืานการิณ์ในยูเค์ริน	 หาก
รุินแริงิข่่�นอิาจกริะทบตัอ่ิการิเดนิทางิข่อิงินกัท่อิงิเที�ยวจาก
ยุโริป	 ริวมถ่ืงิการิปริะกาศให้โค์วิดเป็นโริค์ปริะจำาถิื�นข่อิงิ
ปริะเทศไทย	 และมาตัริการิในปริะเทศเพ้�อิอิยู่ร่ิวมกับโค์วิด	
ซ่�งิจะส่งิผลต่ัอิจำานวนนักท่อิงิเที�ยวให้เติับโตัอิย่างิต่ัอิเน้�อิงิ
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PTT		เตัรีิยมอิอิกหุ้นกู้	อิายุ	7	ปี	
อัิตัริาดอิกเบี�ย	3.25%	ต่ัอิปี	เปิดจอิงิซ้�อิสำาหรัิบ	

ผู้ถ้ือิหุ้นกู้เดิมริะหว่างิ	19-20	พ.ค์.	
และผู้ลงิทุนทั�วไปริะหว่างิ	24-26	พ.ค์.

ปตัท.	เตัรีิยมอิอิกและเสนอิข่ายหุ้นกู้ให้แก่
ปริะชาชนทั�วไป	อิายุ	 7	 ปี	 อัิตัริาดอิกเบี�ย	
3.25%	ตั่อิปี	 กำาหนดจ่ายดอิกเบี�ยทุก	 6	
เด้อิน	 ด้วยอัินดับค์วามน่าเช้�อิถ้ือิที�ริะดับ	
AAA	 (tha)	 จากบริิษััท	 ฟิีทช์	 เริทติั�งิส์	
(ปริะเทศไทย)	จำากัด		ซ่�งิเป็นริะดับที�สูงิที�สุด
สำาหรัิบตัริาสาริหนี�ที�อิอิกในปริะเทศไทย	
โดยจอิงิซ้�อิขั่�นตัำ�า	 100,000	 บาท	 และ
สามาริถืจอิงิซ้�อิได้ไม่จำากัดจำานวน	 ผ่าน
สถืาบันการิเงิิน	 5	 แห่งิ	 ได้แก่	 ธนาค์าริ
กรุิงิเทพ	 ธนาค์าริกรุิงิไทย	 ธนาค์าริกรุิงิ
ศรีิอิยุธยา	ธนาค์าริกสิกริไทย	และธนาค์าริ
ไทยพาณิชย์	 ซ่�งิเปิดจอิงิซ้�อิให้แก่	 ผู้ถ้ือิ
หุ้นกู้เดิม	 (รุ่ิน	 PTTC20NA,	 PTTC21NA	
และ	 PTTC21NB)	 ริะหว่างิวันที�	 19-20	
พฤษัภาค์ม	 2565	 และปริะชาชนทั�วไป
ริะหว่างิวันที�	24-26	พฤษัภาค์ม	2565

นายอิริริถืพล	ฤกษ์ัพิบูลย์	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิ
ผู้จัดการิใหญ่	 บริิษััท	 ปตัท.	 จำากัด	
(มหาชน)	 เปิดเผยว่า	ปตัท.	 เตัรีิยมอิอิก
และเสนอิข่ายหุ้นกู้ให้แก่ปริะชาชนทั�วไป	
อิายุ	 7	 ปี	 อัิตัริาดอิกเบี�ย	 3.25%	 ต่ัอิปี	
กำาหนดจ่ายดอิกเบี�ยทุก	 6	 เด้อิน	 โดยมี
วัตัถุืปริะสงิค์์เพ้�อิใช้ในการิลงิทุน	 เป็นเงิิน
ทุนหมุนเวียน	หร้ิอิเพ้�อิทดแทนเงิินกู้ที�ค์ริบ
กำาหนด	ทั�งินี�	หุ้นกู้ดังิกลา่วเปน็อีิกหน่�งิทางิ
เล้อิกสำาหรัิบปริะชาชนทั�วไปในการิลงิทุน
ในบริิษััทที�มีค์วามมั�นค์งิ	 ดำาเนินธุริกิจใน
อุิตัสาหกริริมปโิตัริเลียมและปโิตัริเค์มคี์ริบ
วงิจริ	 ทั�งิที�ดำาเนินการิเอิงิและลงิทุนผ่าน
บริิษััทในกลุ่ม	 มีศักยภาพในการิเติับโตั

อิย่างิต่ัอิเน้�อิงิ	 พร้ิอิมผลักดันปริะเทศสู่
สังิค์มค์าร์ิบอินตัำ�าผ่านแผนการิลงิทุนใน
เทค์โนโลยีและนวัตักริริมพลังิงิานที�ตัอิบ
โจทย์วิถีืชีวิตัในอินาค์ตั	 ริวมถ่ืงิเพิ�มพ้�นที�
สีเขี่ยวดูดซับค์าร์ิบอิน	เพ้�อิการิเติับโตัทางิ
ธุริกิจค์วบคู่์ไปกบัการิดแูลสิ�งิแวดลอ้ิมและ
ยกริะดับคุ์ณภาพชีวิตัข่อิงิค์นไทย	ภายใต้ั
วิสัยทัศน์	"Powering	Life	with	Future	
Energy	and	Beyond	ขั่บเค์ล้�อินทุกชีวิตั
ด้วยพลังิแห่งิอินาค์ตั"

"เริามั�นใจว่า	หุ้นกู้ข่อิงิ	ปตัท.	จะได้รัิบการิ
ตัอิบรัิบเป็นอิย่างิดี	ดังิเช่นที�ได้รัิบค์วามไว้
วางิใจเสมอิมา	 	 โดยเฉพาะในช่วงิเวลาที�
ผู้ลงิทุนแสวงิหาโอิกาสการิลงิทุนที�ให้ผล
ตัอิบแทนที�น่าพอิใจ	 และสมำ�าเสมอิ	 	 ภาย
ใต้ัค์วามเสี�ยงิที�จำากัด	 ซ่�งิสะท้อินผ่านการิ
จัดอัินดับค์วามน่าเช้�อิถ้ือิที�ริะดับ	 AAA	
(tha)	 จาก	 ฟิีทช์	 เริทติั�งิส์	 เม้�อิวันที�	 11	
เมษัายน	 2565	 ซ่�งิเป็นริะดับที�สูงิที�สุด
สำาหรัิบตัริาสาริหนี�ที�อิอิกในปริะเทศไทย	
นอิกจากนั�น	ในปี	2564	ที�ผ่านมา	ปตัท.	ได้
รัิบคั์ดเล้อิกเป็นสมาชิกในดัชนีค์วามยั�งิย้น
ดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	
Indices	หร้ิอิ	DJSI)	 ต่ัอิเน้�อิงิเป็นปีที�	 10	
สะท้อินการิดำาเนินธุริกิจตัามแนวทางิการิ
พัฒนาอิย่างิยั�งิย้น	ภายใต้ัหลักการิกำากับ
ดูแลกิจการิที�ดีและมีธริริมาภิบาล	 ซ่�งิได้
รัิบค์วามยอิมรัิบในริะดับโลกอีิกด้วย"	นาย
อิริริถืพล	กล่าว	

สำาหรัิบผู้ลงิทุนทั�วไปที�สนใจจอิงิซ้�อิหุ้นกู้	
บริิษััท	ปตัท.	จำากัด	(มหาชน)	มีกำาหนดจอิงิ

ซ้�อิขั่�นตัำ�าที�	100,000	บาท	และทวีคู์ณค์รัิ�งิ
ละ	100,000	บาท	โดยไม่จำากัดมูลค่์าการิ
จอิงิซ้�อิข่อิงินักลงิทุนแต่ัละริาย	 สามาริถื
ติัดตัามริายละเอีิยดจากหนังิส้อิชี�ชวน
การิเสนอิข่ายได้ที�	www.sec.or.th	 หร้ิอิ
สอิบถืามข้่อิมูลผ่านสถืาบันการิเงิินที�เป็น
ผู้จัดการิการิจัดจำาหน่ายหุ้นกู้

ธนาค์าริกรุิงิเทพ	จำากัด	(มหาชน)	
(ยกเว้นสาข่าไมโค์ริ)	โทริ.	1333

ธนาค์าริกรุิงิไทย	จำากัด	(มหาชน)	
โทริ.	02-111-1111

ธนาค์าริกรุิงิศรีิอิยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	
โทริ.	1572

ธนาค์าริกสิกริไทย	จำากัด	(มหาชน)	
โทริ.	02-888-8888	ต่ัอิ	819

ธนาค์าริไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	
โทริ.	02-777-6784
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อิินไซด์	Business
ผู้ถ้ือิหุ้น	TPCH	เทค์ะแนนโหวตั
จ่ายปันผลอีิก	0.053	บาท/หุ้น

"WHAUP"	ค์วงิ	"ซุปเปอิร์ิแนป"	
วางิศิลาฤกษ์ัโค์ริงิการิ	Solar	Farm

เอ็ิกโก	กรุ๊ิป	มอิบเงิินบริิจาค์	1.5	ล้านบาท	
สนับสนุนมูลนิธิและ

อิงิค์์กริสาธาริณกุศล	9	แห่งิ"

"DOD"	ปริะชุมผู้ถ้ือิหุ้นปี	2565	
ปริะกาศขั่บเค์ล้�อินธุริกิจสู่	New	S-Cure
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