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PTTGC เพิ่่�มสัดัสัว่นถืือหุ้้�นใน Vencorex Holding อกี 

9.18 %  หุ้น้นถืือหุ้้�น 100%  ลุย้ธุ้รก่จกลุ้่มผลุ่ตภััณฑ์์

ที่ี�มมีลูุค่่าสังูตามกลุย้ที่ธ์ุแลุะเป้้าหุ้มายระยะยาว

PTTGCPTTGC รวบหุ้้�นรวบหุ้้�น
Vencorex Holding Vencorex Holding 100%100%
ลุยธุุรกิจกลุ�มผลิตภััณฑ์์ท่ี่�ม่มูลค�าสูง

3
อ่่านต่่อ่หน้า 4

ก.ลุ.ต.ไฟเขียีว นับหุ้น่�งไฟลุ่�ง CH เด่นหุ้น�าระดมที่น้ 160 ลุ�านหุ้้�น 

เขี�าเที่รด SET อัพิ่ฐานธุ้รก่จผลุ่ตแลุะจำาหุ้น่ายผลุไม�แลุะอาหุ้ารแป้รรูป้ 

เตรยีมโรดโชว์ใหุ้�ขี�อมลูุต่อนักลุงที่น้ในเดือนสัง่หุ้าค่ม 2565

LEO  จับมือ 
"เน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ั" 
Start up ในเค่รอืปู้นซเ่มต์ไที่ย 

รว่มที่น้ "แซดพิ่เีอสั ค่อรเ์ป้อเรชั�น" 

ใหุ้�บรก่ารแพิ่ลุตฟอรม์
 ZUPPORTS

อ่่านต่่อ่หน้า 2 3
อ่่านต่่อ่หน้า 3

LEO LEO จัับมืือจัับมืือ Start up Start up
ในเครือปููนซิิเมืต์์ไทยในเครือปููนซิิเมืต์์ไทย

ต่์อยอดธุ้รกิิจัขนส่่งระหุ้ว่างปูระเทศ

CHCH
160160 ล้�านหุ้้�น ล้�านหุ้้�น

เดินหุ้น�า ขายหุ้้�นไอพีีโอเดินหุ้น�า ขายหุ้้�นไอพีีโอ

หุ้ลั้งกิ.ล้.ต์.นับหุ้น่�งไฟลิ้�ง

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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LEO  จัับมือื "เน็ก็ซเตอร์ ์เวน็เจัอร์ส์" Start up ใน็เครื์อปููน็ซเิมืต์ไทย 
ร์ว่มืทนุ็ "แซดพีเีอส คอร์เ์ปูอเร์ชั่ั�น็"ให้บ้ร์กิาร์แพีลตฟอร์ม์ื ZUPPORTS 
ต่อยอดธุุร์กิจัขน็ส่งร์ะห้ว่างปูร์ะเทศ เพีิ�มืศักยภาพีแข่งขัน็ใน็โลกยุค
ดิจิัทัล 

 นายเกตต่ว่ที่ย์ สั่ที่ธุ่สั้นที่รวงศ์์ ป้ระธุานเจ�าหุ้น�าที่ี�
บรหุ่้าร บรษั่ัที่ ลุโีอ โกลุบอลุ โลุจ่สัต่กสั ์ จำากัด (มหุ้าชน) 
หุ้รอื LEO เปูดิเผยว่าบร์ษัิัทฯ และบริ์ษััท เน็ก็ซเตอร์ ์เวน็เจัอร์ส์ จัำากัด 
(Nexter Ventures) ซ่�งเปูน็็ Venture Capital ใน็เครื์อ SCG Group ได้
เล็งเห้็น็ศักยภาพีของแพีลตฟอร์์มื ZUPPORTS ที�จัะเปู็น็ส่วน็สำาคัญ
ของแผน็การ์จััดทำา Digital Transformation และต่อยอดทางธุุร์กิจั
ของทั�งสองบร์ษัิัท จ่ังได้เข้าซื�อหุ้น้็เพีิ�มืทนุ็ใน็บร์ษัิัท ZPS Corporation 
Ltd. (ZPS)  เมืื�อวัน็ที� 27 มืถิุนุ็ายน็ 2565 ที�ผา่น็มืา โดยทาง ZPS ได้
ดำาเน็นิ็การ์จัดทะเบยีน็กับกร์มืธุุร์กิจัการ์ค้า (DBD) ใน็วัน็ดังกล่าวเปูน็็
ที�เรี์ยบร์อ้ยแล้ว 

จุัดเริ์�มืต้น็ของทีมืผูก่้อตั�ง ZPS Corporation มืาจัากการ์เปูน็็สตาร์ท์
อัพี ภายใต้โคร์งการ์ของ ZERO TO ONE ซ่�งเปู็น็สตาร์์ทอัพีสตูดิโอ
ภายใต้ SCG Group  ซ่�งได้สนั็บสน็นุ็ทีมื ZUPPORTS ตั�งแต่ชั่ว่งเร์ิ�มืบม่ื
เพีาะ ผา่น็โคร์งการ์ Internal Startup (HATCH WALK FLY)  ตั�งแต่
ปู ี2020 

โดยทีมื ZUPPORTS ได้มืกีาร์ปูร์บัรู์ปูแบบธุุร์กิจัและผลิตภัณฑ์์ จัน็ได้
ร์บัการ์ตอบรั์บเป็ูน็อยา่งดีจัากทางบริ์ษััทผู้ส่งออกและผู้น็ำาเข้าชั่ั�น็น็ำา

มืากกว่า 50 บริ์ษััท ทั�งบร์ษัิัทใน็ไทยและใน็อาเซียน็ ซ่�งทีมื ZUPPORTS 
เองก็สามืาร์ถุฝ่า่ฟนั็ผา่น็บททดสอบต่างๆ มืาได้โดยตลอด ร์วมืไปูถุ่ง
ก้าวสำาคัญใน็การ์ Spin-Off ออกจัาก Sandbox มืาจััดตั�งบริ์ษััท ZPS 
Corporation ใน็คร์ั�งน็ี�ด้วย 

บร์ษัิัท แซดพีเีอส คอร์เ์ปูอเร์ชั่ั�น็ จัำากัด (ZPS Corporation) เปูน็็บร์ษัิัท
สตาร์ท์อัพี ผูใ้ห้บ้ร์กิาร์แพีลตฟอร์ม์ื "ZUPPORTS" ที�ชั่ว่ยผูน้็ำาเข้าสง่
ออกบริ์ห้าร์การ์ขน็ส่งร์ะห้ว่างปูร์ะเทศผ่าน็ชั่่องทางออน็ไลน็์  ได้แก่ 
ร์ะบบเปูร์ียบเทียบผู้ให้้บร์ิการ์ขน็ส่งร์ะห้ว่างปูร์ะเทศ (Bidding), 
ร์ะบบจัองขน็ส่งทั�งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก (Booking), 
ร์ะบบตร์วจัสอบเอกสาร์วางบิลร์าคาขน็ส่ง(Billing), และร์ะบบจััดการ์
และวิเคร์าะห้ข์อ้มืลูผา่น็ชั่อ่งทางออน็ไลน็ ์(Analytics) 

"บร์ิษััทลีโอ โกลบอล โลจิัสติกส์ จัำากัด (มืห้าชั่น็) (LEO) เปู็น็
พีัน็ธุมิืตร์สำาคัญที�ได้มืีการ์ให้้บริ์การ์ขน็ส่งร์ะห้ว่างปูร์ะเทศใน็
แพีลตฟอร์์มื ZUPPORTS และได้เล็งเห้็น็ศักยภาพีของแพีลตฟอร์์มื 
ZUPPORTS ที�จัะเป็ูน็ส่วน็สำาคัญของแผน็การ์จััดทำา Digital 
Transformation และต่อยอดทางธุุร์กิจั LEO จ่ังได้ร์ว่มืลงทนุ็ใน็ ZPS 
โดยมืวัีตถุปุูร์ะสงค์ใน็การ์ลงทนุ็เพืี�อสน็บัสน็นุ็การ์ใชั่เ้ทคโน็โลยดิีจิัทัล
มืาเพืี�อเพิี�มืปูร์ะสิทธุิภาพีใน็ดำาเน็ิน็ธุุร์กิจั ลดขั�น็ตอน็ของการ์ทำางาน็ 
สร์า้งศกัยภาพีใน็การ์แขง่ขนั็สำาห้ร์บัโลกธุุร์กิจัใน็ยุคดิจิัทัลของ
บร์ษัิัทฯ  ให้มี้ืการ์เติบโตได้อยา่งก้าวกร์ะโดดใน็อน็าคตอัน็ใกล้น็ี�"  
น็ายเกตติวิทยก์ล่าว 
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LEO LEO จัับมืือจัับมืือ Start up Start up
ในเครือปููนซิิเมืต์์ไทยในเครือปููนซิิเมืต์์ไทย

ต่์อยอดธุ้รกิิจัขนส่่งระหุ้ว่างปูระเทศ

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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PTTGC เพีิ�มืสัดส่วน็ถืุอหุ้้น็ใน็ Vencorex 
Holding   อีก 9.18 %  ห้น็นุ็ถืุอหุ้น้็ 100%  
ลุยธุุร์กิจักลุ่มืผลิตภัณฑ์์ที�มืีมืูลค่าสูงตามื
กลยุทธุแ์ละเปูา้ห้มืายร์ะยะยาว

 นางสัาวภััที่รลุดา สัง่าแสัง รอง
กรรมการผู�จัดการใหุ้ญ่ ่สัายงานการเง่น
แลุะบญั่ช ี บรษั่ัที่ พิ่ทีี่ทีี่ ีโกลุบอลุ เค่มค่่อลุ 
จำากัด (มหุ้าชน) PTTGC  (“บริ์ษััทฯ”) ขอ
แจ้ังให้ท้ร์าบว่าเมืื�อวัน็ที� 20 มืถิุนุ็ายน็ 2565 
ที�ปูร์ะชุั่มืคณะกร์ร์มืการ์บร์ิษััท PTTGC 
International (Netherlands) B.V. (“GC 
Inter B.V.”) ซ่�งเป็ูน็บริ์ษััทย่อยที�บริ์ษััทฯ
ถืุอหุ้้น็ 100% ได้มืีมืติอนุ็มืัติใน็การ์เข้าทำา
ธุุร์กร์ร์มืซื� อหุ้้น็สามัืญเพีิ�มืเติมืใน็บริ์ษััท 
Vencorex Holding (“Vencorex”) อีกร้์อย
ละ 9.18 จัาก Perstorp Holding AB ซ่�งจัะ
ทำาให้G้C Inter B.V. มืสีดัสว่น็การ์ถืุอหุ้น้็จัาก
เดิมืที�ถืุออยูร่์อ้ยละ 90.82 เปูน็็ร์อ้ยละ 100 
โดยได้ทำาการ์ลงน็ามืใน็สัญญาซื�อขายหุ้้น็
และดำาเนิ็น็การ์ชั่ำาร์ะค่าหุ้้น็แล้วเสร์็จัเมืื�อ
วัน็ที� 30 มืถุิุน็ายน็ 2565

Vencorex เปู็น็ผู้ผลิตและเปู็น็เจ้ัาของ
เทคโน็โลยีใน็การ์ผลิต Isocyanateโดย
เฉพีาะเคมีืภัณฑ์์ใน็กลุ่มื HDI และHDI 
Derivatives ซ่�งเปู็น็วัตถุุดิบห้ลักใน็การ์
ผลิตพีลาสติก PU ที�มืีคุณสมืบัติเห้มืาะ
สำาห้รั์บการ์ผลิตโฟมืและสาร์เคลือบใน็
อุตสาห้กร์ร์มืยาน็ยน็ต์และสิ�งก่อสร้์าง โดย
ใน็ปูัจัจุับัน็ Vencorex มืีโร์งงาน็ผลิตใน็ 
3 ปูร์ะเทศ คือ ปูร์ะเทศฝ่ร์ั�งเศส ปูร์ะเทศ
สห้รั์ฐอเมืริ์กา และปูร์ะเทศไทย และมีื
ฐาน็ลูกค้ากร์ะจัายอยูใ่น็ทุกภูมืภิาคทั�วโลก 
ทั�งนี็� ธุุร์กร์ร์มืดังกล่าวยังเปู็น็การ์ดำาเนิ็น็
การ์ตามืกลยุทธุ์และเปู้าห้มืายร์ะยะยาว
ใน็การ์เพิี�มืสัดส่วน็การ์ทำากำาไร์จัากธุุร์กิจั
กลุ่มืผลิตภัณฑ์์ที�มืีมืูลค่าสูง (HighValue 
Business) ของบร์ษัิัทฯ

ทั�งนี็� ร์ายงาน็สาร์สน็เทศใน็คร์ั�งน็ี� ไมื่ใชั่่
ร์ายการ์ที� เกี�ยวโยงกัน็ และขน็าดของ
ร์ายการ์ไมื่ เข้าข่ายที�จัะต้องร์ายงาน็
สาร์สน็เทศตามืห้ลักเกณฑ์์การ์ได้มืาและ
จัำาห้น็า่ยไปูซ่�งสนิ็ทร์พัียข์องบร์ษัิัท
จัดทะเบียน็
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PTTGCPTTGC รวบหุ้้�นรวบหุ้้�น
Vencorex Holding Vencorex Holding 100%100%
ลุยธุุรกิจกลุ�มผลิตภััณฑ์์ท่ี่�ม่มูลค�าสูง
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ก.ล.ต.ไฟเขยีว น็บัห้น็่�งไฟลิ�ง CH เดิน็ห้น็า้
ร์ะดมืทนุ็ 160 ล้าน็หุ้น้็ เขา้เทร์ด SET อัพี
ฐาน็ธุุร์กิจัผลิตและจัำาห้น็่ายผลไมื้และ
อาห้าร์แปูร์รู์ปู เตรี์ยมืโร์ดโชั่ว์ให้้ข้อมูืลต่อ
น็กัลงทนุ็ใน็เดือน็สงิห้าคมื 2565  
 
 น า ย สั ม ศ์ัก ด่�  ศ์่ ร่ชั ย น ฤ ม่ ต ร 
ป้ระธุานเจ�าหุ้น�าที่ี�บร่หุ้าร บร่ษััที่ 
แอสัเซที่ โป้ร แมเนจเม�นท์ี่ จำากัด 
หุ้รือ APM ใน็ฐาน็ะที�ปูร่์กษัาทางการ์
เงิน็ บร์ิษััท เจัริ์ญอุตสาห้กร์ร์มื จัำากัด 
(มืห้าชั่น็) ห้ร์อื CH เปูดิเผยว่า สำาน็กังาน็
คณะกร์ร์มืการ์กำากับห้ลักทร์ัพีย์และ
ตลาดห้ลักทรั์พีย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ์�มืน็ับ
ห้น็่�งคำาขออนุ็ญาตเสน็อขายห้ลักทรั์พีย์

และแบบแสดงร์ายการ์ข้อมืูล การ์เสน็อ
ขายห้ลักทร์ัพีย์ (ไฟลิ�ง) ของ CH ที�ได้
ยื�น็ขออน็ุญาตเสน็อขายหุ้้น็สามืัญเพีิ�มื
ทุน็ให้้แก่ปูร์ะชั่าชั่น็เปู็น็คร์ั�งแร์ก (IPO) 
จัำาน็วน็ 160 ล้าน็หุ้น้็ มืลูค่าที�ตร์าไว้ (พีาร์)์ 
0.50 บาทต่อหุ้้น็ คิดเปู็น็ 20% ของ
จัำาน็วน็หุ้้น็สามืัญภายห้ลังการ์ IPO เปู็น็
ที�เร์ียบร์้อยแล้ว เมืื�อวัน็ที� 1 กร์กฎาคมื  
2565 ปูจััจุับนั็ บริ์ษััทฯ อยูร่์ะห้ว่างการ์เต
ร์ยีมืน็ำาเสน็อข้อมูืลต่อน็กัลงทนุ็ (โร์ดโชั่ว์) 
เพีื�อสร์้างความืเชั่ื�อมืั�น็และความืเข้าใจั
ใน็ธุุร์กิจัของ บร์ิษััทฯ มืากยิ�งข่�น็ โดย
จัะทำาการ์โร์ดโชั่ว์ทั�งห้มืด 14 จัังห้วัด
ใน็เดือน็สิงห้าคมื 2565 และคาดว่าจัะ
เข้าจัดทะเบียน็ใน็ตลาดห้ลักทร์ัพีย์แห้่ง
ปูร์ะเทศไทย (SET) ห้มืวดธุุร์กิจัอาห้าร์
และเคร์ื�องดื�มื ภายใน็ปีูน็ี�  

“CH มีืความืพีร์อ้มืแล้ว สำาห้ร์บัการ์

เตร์ียมืเข้าเปู็น็บร์ิษััทจัดทะเบียน็ใน็
ตลาดห้ลักทรั์พียแ์ห้ง่ปูร์ะเทศไทย (SET) 
เพีื�อให้้บริ์ษััทฯ ก้าวสู่ความืเป็ูน็เลิศใน็

ฐาน็ะผู้น็ำาการ์ผลิตและจัำาห้น็่ายผลไม้ื
และอาห้าร์แปูร์รู์ปู กลุ่มืผลิตภัณฑ์์ผล
ไมื้อบแห้้ง ปูลากร์ะปู๋อง และขน็มืเพืี�อ
สขุภาพี ร์วมืถุ่งเพีิ�มืขดีความืสามืาร์ถุการ์
แขง่ขัน็อยา่งยั�งยนื็ใน็ร์ะยะยาว”  

น็ายสมืศักดิ� กล่าว

 ด� า น  น า ย สั้ พิ่ ลุ  ค่� า พิ่ ลุ อ ย ด ี
กรรมการผู�จัดการ บรษั่ัที่ แอสัเซที่ 
โป้ร แมเนจเม�นท์ี่ จำากัด (APM) ใน็
ฐาน็ะที�ปูร์ก่ษัาทางการ์เงิน็ กล่าวเสร์มิืว่า 
CH จัะน็ำาเงิน็ที�ได้จัากการ์ร์ะดมืทนุ็ใน็คร์ั�ง
น็ี� ไปูใชั่ใ้น็การ์ปูร์บัปูรุ์งโร์งงาน็ผลิตสิน็ค้า
ที�โร์งงาน็ท่าฉลอมื จัังห้วัดสมืุทร์สาคร์ 
เพีื� อเพีิ�มืปูร์ะสิทธุิภาพีและลดต้น็ทุน็
การ์ผลิตสิน็ค้า และปูรั์บปูรุ์งคลังสิน็ค้า
ท่าทร์าย จัังห้วัดสมืุทร์สาคร์ เพีื�อเพีิ�มื
พืี�น็ที�การ์จััดเก็บวัตถุดิุบ (Raw Material) 
สนิ็ค้าก่�งสำาเร์จ็ัรู์ปู (Semi-Product) และ
สนิ็ค้าสำาเร์จ็ัรู์ปู (Finished Goods) ร์วมื
ถุ่งจัะใชั่้เปู็น็เงิน็ทุน็ห้มืุน็เวียน็เพีิ�มืเติมื
เพืี�อร์องรั์บการ์ดำาเน็นิ็ธุุร์กิจัของบร์ษัิัท
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 ขีณะที่ี� นายศ์ักดา ศ์รแีสังนาม 
ป้ระธุานเจ�าหุ้น�าที่ี�บร่หุ้ารบร่ษััที่ 
เจรญ่่อ้ตสัาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน) 
(CH) กล่าวถุ่งเปูา้ห้มืายของการ์ร์ะดมืทนุ็
เพีื�อเข้าจัดทะเบียน็ใน็ตลาดห้ลักทร์ัพีย์
แห้ง่ปูร์ะเทศไทย (SET) ครั์�งนี็� ว่า น็บัเปูน็็
ก้าวสำาคัญใน็การ์ขยายธุุร์กิจัของบริ์ษััท
ให้้มืีความืแข็งแกร์่ง และเพีิ�มืโอกาสใน็
การ์เติบโตได้อย่างมืีปูร์ะสิทธุิภาพีและ
มืั�น็คง โดยเฉพีาะการ์ลงทุน็โคร์งการ์
ใน็อน็าคต ร์วมืถุ่งมืีเงิน็ทุน็ห้มืุน็เวียน็ใน็
กิจัการ์ เพีื�อสร์า้งความืแขง็แกร์ง่ทางด้าน็
การ์เงิน็ ทั�งน็ี� CH ปูร์ะกอบธุุร์กิจัผลิตและ
จัำาห้น็่ายผลไมื้และอาห้าร์แปูร์รู์ปู ใน็ 3 
กลุ่มืผลิตภัณฑ์์ ได้แก่ ผลไมือ้บแห้ง้ ภาย
ใต้แบร์น็ด์ EROS และ Bangkok Tasty , 
ปูลากร์ะปู๋อง ภายใต้แบร์น็ด์  Sumaco, 
Eiffel Tower, Pailin, Triangle และ
เร์อืร์บ ร์วมืถุ่ง ขน็มืเพีื�อสุขภาพี กร์าโน็ล่า 
(Granola) ผกัและผลไมืท้อดสุญญากาศ 
(Vacuum Fried) ภายใต้แบร์น็ด์ Meble 

และถัุ�วผสมืผลไม้ือบแห้้ง (Mixed nut) 
ภายใต้แบร์น็ด์ EROS โดยเน้็น็สง่ออกไปู
จัำาห้น็่ายใน็ต่างปูร์ะเทศเป็ูน็ห้ลัก ร์วมื
กว่า 50 ปูร์ะเทศ

CH ปูร์ะกอบธุุร์กิจัมืาอย่างต่อเน็ื�องกว่า 
90 ปูี ด้วยทีมืผู้บริ์ห้าร์ที�มืีปูร์ะสบการ์ณ์
จัากรุ์่น็สู่รุ์่น็ ซ่�งเป็ูน็ที�รู์้จัักและได้ร์ับการ์
ยอมืรั์บอย่างแพีร์่ห้ลายทั�งใน็ปูร์ะเทศ
และต่างปูร์ะเทศ โดยบร์ิษััทฯ ยังคง
มืุ่งเน็้น็พีัฒน็าคุณภาพีผลิตภัณฑ์์ การ์
คิดค้น็ผลิตภัณฑ์์ให้มื่ ๆ ที�ดีต่อสุขภาพี 
และการ์จััดจัำาห้น็่ายใน็รู์ปูแบบต่างๆ 
โดยเฉพีาะการ์ OEM เพีื�อเพีิ�มืขีดความื
สามืาร์ถุการ์แขง่ขัน็ใน็ร์ะยะยาว

สำาห้ร์ับภาพีร์วมืผลปูร์ะกอบการ์ใน็ปู ี
2562 ถุ่งปูี 2564 บริ์ษััทฯ มืีร์ายได้จัาก
การ์ขาย 1,656.76 ล้าน็บาท 1,634.47 
ล้าน็บาท และ 1,442.28 ล้าน็บาท ตามื
ลำาดับ และกำาไร์สุทธิุ 7.90 ล้าน็บาท 

67.29 ล้าน็บาท และ 67.07 ล้าน็บาท 
ขณะที�ผลปูร์ะกอบการ์ไตร์มืาส 1/2565 
บริ์ษััทฯ มืีร์ายได้จัากการ์ขาย 395.03 
ล้าน็บาท และกำาไร์สทุธิุ 7.98 ล้าน็บาท

“การ์เข้าจัดทะเบียน็ใน็ตลาดห้ลักทรั์พีย์
แห้่งปูร์ะเทศไทย จัะทำาให้้บร์ิษััทฯ มืี
การ์พัีฒน็าศักยภาพีใน็การ์เติบโตอย่าง
แขง็แกร่์งต่อเน็ื�อง โดยห้ลังจัากน็ี� บริ์ษััทฯ 
จัะเดิน็ห้น้็าทำา OEM เป็ูน็ห้ลัก ร์วมืถุ่ง
การ์คิดค้น็และพีัฒน็าผลิตภัณฑ์์ให้มื่ ๆ 
อย่างสร้์างสร์ร์ค์ โดยเฉพีาะผลิตภัณฑ์์
กลุ่มื Healthy Food เพีื�อตอบโจัทย์เท
ร์น็ด์ผู้บร์ิโภคที�ใส่ใจัดูแลสุขภาพี และ
เสริ์มืศักยภาพีให้้ CH ก้าวสู่ความืเป็ูน็
ผู้น็ำาด้าน็ INNOVATIVE HEALTHY 
FOOD” น็ายศักดา กล่าว

01.07.2022 / Friday / #1250

CHCH
ขายหุ้้�นไอพีีโอ ขายหุ้้�นไอพีีโอ 160160 ล้�านหุ้้�น ล้�านหุ้้�น

เดินหุ้น�าเดินหุ้น�า

หุ้ลั้งกิ.ล้.ต์.นับหุ้น่�งไฟลิ้�ง

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

