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บมจ.ไทยฟู้้�ดส์ ์กรุ๊๊�ป (TFG) โชว์์ผลงานส์ด๊ส์ว์ย 

กำาไรุ๊ส์ท๊ธิิงว์ดครุ๊่�งแรุ๊กปี 65 แตะ 1,857.01 ล้านบาท 

เพิ่ิ�มขึ้่�น 112.21% จากงว์ดเดยีว์กันปีก่อน

TFGTFG กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65

เค�ะปัีนผลระหว่่�งกำ�ล 0.10 บ�ท/ห้�น
โตแรง โตแรง 112.21%112.21%

3
อ่่านต่่อ่หน้า 6

บมจ.ชยัวั์ฒนา แทนเนอรุ๊ี� กรุ๊๊�ป หรุ๊อื CWT ปลื�ม!! ขึ้ายห๊น้ก้้แปลงส์ภาพิ่
มล้ค่า 200 ล้านบาท หมดเกลี�ยง! ด้ว์ยอัตรุ๊าดอกเบี�ย 5.5% ต่อปี
มอีาย๊ 2 ปี 6 เดือน ส์ะท้อนคว์ามมั�นใจขึ้องผ้ล้งทน๊ที�มต่ีอบรุ๊ษัิัท

TIDLORโชว์์รุ๊ายได้และกำาไรุ๊ส์ท๊ธิิ Q2/65 

นิว์ไฮต่อเนื�อง ครุ๊่�งปีหลังเดินหน้า

ขึ้ยายส์าขึ้า พิ่ฒันาเทคโนโลยดิีจิทัล  

เผยครุ๊่�งปีแรุ๊กขึ้องปีนี�เปิดส์าขึ้าเพิิ่�มแล้ว์ 

198 แหง่ รุ๊ว์มเป็น 1,484 แหง่ 
และมยีอดออกบตัรุ๊ติดล้อส์ะส์มแล้ว์

เกือบ 400,000 ใบ
อ่่านต่่อ่หน้า 2 3

อ่่านต่่อ่หน้า 4

CWTCWT
ข�ยห้�นก้ำ�แปีลงสภ�พ 200 ลบ.

ปลื้้�มนลื้ท.ม่�นใจบริิษั่ทฯปลื้้�มนลื้ท.ม่�นใจบริิษั่ทฯ

หมดเกลื้้�ยงหมดเกลื้้�ยง

TIDLORTIDLOR
โชว์่กำำ�ไรส้ทธิิ Q2/65โชว์่กำำ�ไรส้ทธิิ Q2/65

พ่้งนิว่ไฮพ่้งนิว่ไฮ
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TIDLOR โชว์์รายได้้และกำำาไรสุทุธิ ิQ2/65 นิวิ์ไฮ
ต่่อเน่ิ�อง คร่�งปีีหลังเดิ้นิหนิา้ขยายสุาขา พัฒันิา
เทคโนิโลยีดิ้จิิทัล  เผยคร่�งปีีแรกำของปีีนิี�เปีิด้
สุาขาเพัิ�มแล้ว์ 198 แหง่ รว์มเปีน็ิ 1,484 แหง่ 
และมียอด้ออกำบััต่รติ่ด้ล้อสุะสุมแล้ว์เก่ำอบั 
400,000 ใบั

 นายปิยะศักัดิ� อ๊กฤษัฎ์์น๊กล้ กรุ๊รุ๊มการุ๊
ผ้้จัดการุ๊ใหญ่่ บรุ๊ษัิัท เงินติดล้อ จำากัด 
(มหาชน) หรุ๊อื TIDLOR เปิีด้เผยว่์า ภาพั
รว์มผลกำารด้ำาเนินิิงานิไต่รมาสุ 2/2565 เติ่บัโต่
อยา่งแขง็แกำรง่ในิระดั้บัที�นิา่พัอใจิ และทำาสุถิิติ่
สุงูสุดุ้ใหม ่ (นิวิ์ไฮ) ทั�งรายได้้และกำำาไรอยา่งต่่อ
เนิ่�อง จิากำกำารขยายตั่ว์ของพัอร์ต่สิุนิเช่�อจิำานิำา
ทะเบีัยนิรถิและรายได้้ด้อกำเบัี�ยรับั รว์มถ่ิงราย
ได้้จิากำค่าธิรรมเนิียมนิายหนิ้าปีระกัำนิภัยที�เพัิ�ม
ข่�นิ หลังจิากำผูป้ีระกำอบักำารคลายคว์ามกัำงว์ลต่่อ
สุถิานิกำารณ์ก์ำารแพัร่ระบัาด้ของโรค COVID-19 
ในิปีระเทศไทย และกำารเดิ้นิหนิ้าเปีิด้ปีระเทศ
อยา่งเต็่มรูปีแบับัสุง่ผลดี้ต่่อภาพัรว์มเศรษฐกิำจิ

และกำารท่องเที�ยว์เริ�มฟื้้� นิตั่ว์ จ่ิงมคีว์ามต้่องกำาร
เงินิทุนิเพั่�อเปีดิ้กิำจิกำารหรอ่เสุรมิสุภาพัคล่องรบัั
โอกำาสุทางธุิรกิำจิ นิอกำจิากำนิี� กำารเดิ้นิทางด้้ว์ย
รถิสุ่ว์นิบุัคคลที�กำลับัมาเป็ีนิปีกำติ่หลังจิากำผ่อนิ
คลายมาต่รกำารล็อกำด้าว์นิ์ สุ่งผลให้เกิำด้คว์าม
ต้่องกำารซื้่�อปีระกัำนิภัยรถิที�เพัิ�มข่�นิ

สุำาหรับัไต่รมาสุ 2/2565 บัริษัทฯ มีกำำาไรสุุทธิ ิ
981 ล้านิบัาท เติ่บัโต่ 26% จิากำช่ว์งเดี้ยว์กัำนิ
ของปีีก่ำอนิ และเพัิ�มข่�นิ 4% จิากำไต่รมาสุก่ำอนิ
หนิา้ และมีรายได้้รว์ม 3,616 ล้านิบัาท เติ่บัโต่ 
24% จิากำช่ว์งเดี้ยว์กัำนิของปีีก่ำอนิ และเพัิ�มข่�นิ 
8% จิากำไต่รมาสุก่ำอนิหนิ้า สุ่งผลให้ภาพัรว์ม
คร่�งปีแีรกำของปีนีีิ� มกีำำาไรสุุทธิ ิ1,921 ล้านิบัาท 
เติ่บัโต่ 23% จิากำชว่์งเดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ

ทั�งนิี� อัต่ราสุว่์นิค่าใชจ่้ิายกำารด้ำาเนินิิงานิต่่อราย
ได้้รว์ม (Cost to Income Ratio) ปีรับัลด้ลง 
เนิ่�องจิากำรายได้้เติ่บัโต่สุูงกำว่์าค่าใช้จ่ิาย และมี
ต้่นิทุนิทางกำารเงินิลด้ลง จิากำกำารที�บัริษัทฯ 

ได้้รับักำารจัิด้อันิดั้บัคว์ามนิ่าเช่� อถ่ิอที�ระดั้บั 
A ซื้่�งแข็งแกำร่งกำว่์าผู้ปีระกำอบักำารรายอ่�นิในิ
อุต่สุาหกำรรมเดี้ยว์กัำนิ ขณ์ะที�คว์ามค่บัหนิา้กำาร
ออกำ “บัตั่รติ่ด้ล้อ” ณ์ สิุ�นิไต่รมาสุ 2/2565 ได้้
ออกำบัตั่รแล้ว์ทั�งสิุ�นิเก่ำอบั 400,000 ใบั คิด้เปีน็ิ
สุดั้สุว่์นิมากำกำว่์า 50% ของจิำานิว์นิพัอร์ต่สุนิิเช่�อ
ที�ทำาสัุญญากัำบัลูกำค่า เพัิ�มข่�นิจิากำสิุ�นิไต่รมาสุ 
1/2565 อยู่ที�กำว่์า 330,000 ใบั เปี็นิผลจิากำ
คว์ามสุำาเร็จิของแคมเปีญบััต่รติ่ด้ล้อในิเด่้อนิ
มนีิาคม - พัฤษภาคมที�ผา่นิมา ในิสุว่์นิของกำาร
ขยายสุาขาทำาได้้รว์ด้เรว็์กำว่์าเปีา้หมาย โด้ยชว่์ง 
6 เด่้อนิแรกำของปีีนีิ�เปีิด้สุาขาใหม่เพัิ�มอีกำ 198 
สุาขา จิากำเป้ีาหมายทั�งปีี 300 สุาขา สุง่ผลให้ 
ณ์ สิุ�นิไต่รมาสุ 2/2565 มสีุาขาที�ใหบ้ัรกิำารรว์ม 
1,484 สุาขา สุำาหรบััอัต่ราเอ็นิพัแีอลเพิั�มข่�นิเล็กำ
นิอ้ยจิากำไต่รมาสุก่ำอนิหนิา้สุอด้คล้องกัำบัทิศทาง
ของภาพัรว์มอุต่สุาหกำรรม อยา่งไรก็ำต่ามอัต่รา
เอ็นิพัแีอลของบัรษัิทฯ ยงัคงอยูใ่นิระดั้บัต่ำาและ
อยูใ่นิระดั้บัเดี้ยว์กัำบัที�บัรษัิทฯได้้คาด้กำารณ์ไ์ว้์
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กำรรมกำารผูจั้ิด้กำารใหญ ่TIDLOR กำล่าว์ว่์า แนิว์โนิม้คว์ามต้่องกำารสุนิิเช่�อจิำานิำาทะเบัยีนิรถิและกำารทำาปีระกัำนิภัยในิคร่�งปีหีลังของปีนีิี�คาด้ว่์าจิะอยูใ่นิ
ระดั้บัที�ดี้ โด้ยเฉพัาะชว่์งไต่รมาสุสุดุ้ท้ายที�เปีน็ิไฮซื้ซีื้นัิของธุิรกิำจิ โด้ยบัริษัทฯ ได้้ว์างเปีา้หมายขยายพัอรต์่ธุิรกิำจิสุนิิเช่�อจิำานิำาทะเบัยีนิรถิเติ่บัโต่ 20 – 
25% และเบัี�ยปีระกัำนิวิ์นิาศภัยเติ่บัโต่ 30 – 35% กำลยุทธิห์ลักำจิะมุง่ขยายสุาขาเชงิรุกำต่ามแผนิงานิ ขยายกำารลงทนุิพัฒันิาเทคโนิโลยดิี้จิิทัลเพั่�อขบัั
เคล่�อนิธุิรกิำจิและเขา้ถ่ิงกำารใหบ้ัรกิำารแก่ำลกูำค้าได้้ดี้ข่�นิ รว์มถ่ิงทด้สุอบัผลิต่ภัณ์ฑ์์สุนิิเช่�อและปีระกัำนิภัยใหม่ๆ

สุ่ว์นิคว์ามกัำงว์ลต่่ออัต่ราด้อกำเบีั�ยที�อยู่ในิช่ว์งขาข่�นิ บัริษัทฯ มุ่งเน้ินิกำารบัริหารจัิด้กำารอย่างปีระสิุทธิิภาพัเพั่�อให้มีต้่นิทุนิทางกำารเงินิอยู่ในิระดั้บั
ต่ำา โด้ยเม่�อเด่้อนิเมษายนิที�ผา่นิมาได้้ออกำหุ้นิกำู้ล็อต่ใหญว่์งเงินิรว์ม 8,300 ล้านิบัาท ซื้่�งเปี็นิชว่์งที�อัต่ราด้อกำเบัี�ยยังไมไ่ด้้ปีรับัข่�นิมากำนิักำ จ่ิงมีต้่นิทุนิ
ด้อกำเบัี�ยที�ค่อนิข้างต่ำา ในิขณ์ะที�ว์งเงินิกำู้ย่มและหุ้นิกำู้ทั�งหมด้ในิปีัจิจุิบัันิ เปี็นิกำารกำู้ย่มแบับัอัต่ราด้อกำเบัี�ยคงที� จ่ิงไมถ่ิูกำผลกำระทบัจิากำอัต่ราด้อกำเบัี�ย
ขาข่�นิ นิอกำจิากำนีิ�บัรษัิทฯ มีว์งเงินิกำู้จิากำสุถิาบัันิกำารเงินิภายในิปีระเทศและต่่างปีระเทศที�เพัยีงพัอ เพั่�อนิำามาใชข้ยายธุิรกิำจิและเป็ีนิเงินิทนุิหมุนิเวี์ยนิ 
ต่อกำย�าถ่ิงคว์ามแข็งแกำรง่ด้้านิฐานิะกำารเงินิและคว์ามพัร้อมด้้านิเงินิทุนิ
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บัมจิ.ไทยฟืู้้ด้ส์ุ กำรุ�ปี(TFG) โชว์์ผลงานิสุุด้สุว์ย กำำาไรสุุทธิิงว์ด้คร่�ง

แรกำปี ี65 แต่ะ 1,857.01 ล้านิบัาท เพัิ�มข่�นิ 112.21% จิากำงว์ด้

เดี้ยว์กัำนิปีีก่ำอนิ เปี็นิผลจิากำราคาจิำาหนิ่ายไก่ำและสุุกำรในิปีระเทศ

เพัิ�มข่�นิ และราคาสุง่ออกำของไก่ำดิ้บั ไก่ำแชแ่ขง็ และไก่ำปีรุงสุกุำ ต่่าง

ปีระเทศทรงตั่ว์ในิระดั้บัสุงู รว์มถ่ิงปีรมิาณ์กำารสุง่ออกำไก่ำที�เพัิ�มข่�นิ 

ขณ์ะเดี้ยว์กัำนิบัอร์ด้ใจิดี้อนิมัุติ่จ่ิายเงินิปีนัิผลระหว่์างกำาลในิอัต่รา 

0.10 บั./หุน้ิ พัรอ้มกำำาหนิด้รายช่�อผู้ได้้รบััสุทิธิวัิ์นิที� 29 สุงิหาคม 

2565 ฟื้ากำผูบ้ัรหิาร "เพัชร นัินิทวิ์สุยั" มั�นิใจิปี ี65 ผลงานิโต่

เขา้เปีา้ที�ระดั้บั 15-20%

 นายเพิ่ชรุ๊ นันทวิ์ส์ัย ปรุ๊ะธิานเจ้าหน้าที�ปฏิิบัติการุ๊ 
บรุ๊ษัิัท ไทยฟู้้�ดส์ ์กรุ๊๊�ป จำากัด (มหาชน) หรุ๊อื TFG เปิีด้เผยว่์า 

ผลกำารด้ำาเนินิิงานิของบัรษัิทฯในิงว์ด้ 6 เด่้อนิแรกำของปี ี2565 มี

รายได้้รว์ม 22,936.59 ล้านิบัาท เพัิ�มข่�นิ 33.76% เทียบักัำบังว์ด้

เดี้ยว์กัำนิของปีีก่ำอนิ มกีำำาไรสุทุธิ ิ1,857.01 ล้านิบัาท 

เพัิ�มข่�นิ 112.21% เทียบังว์ด้เดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ

ขณ์ะที�งว์ด้ไต่รมาสุ 2 ของปี ี2565 มรีายได้้รว์ม 12,476.48 ล้านิ

บัาท เพัิ�มข่�นิ 42.68% เทียบักัำบังว์ด้เดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ มกีำำาไรสุุทธิ ิ

1,238.49 ล้านิบัาท เพัิ�มข่�นิ 188.30% เทียบังว์ด้เดี้ยว์กัำนิ

ของปีก่ีำอนิ ซื้่�งเปีน็ิกำำาไรรายไต่รมาสุที�สุงูสุดุ้เป็ีนิปีระวั์ติ่กำารณ์์

สุำาหรับัรายได้้จิากำธุิรกิำจิไก่ำในิไต่รมาสุ 2 ของปีี 2565 มีจิำานิว์นิ 

5,792.14 ล้านิบัาท เพัิ�มข่�นิ 42.54% เทียบังว์ด้เดี้ยว์กัำนิของปีี

ก่ำอนิอยูที่� 4,063.49 ล้านิบัาท ซื้่�งราคาไก่ำเฉลี�ยในิไต่รมาสุ 2 ของปี ี

2565 เท่ากัำบั 59.12บัาทต่่อกิำโลกำรมั เพัิ�มข่�นิ 47.76% เทียบังว์ด้

เดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ สุว่์นิรายได้้จิากำธุิรกิำจิสุกุำรในิไต่รมาสุ 2 ของปี ี

2565 มจีิำานิว์นิ 3,017.15 ล้านิบัาท ซื้่�งราคาสุกุำรเฉลี�ยในิไต่รมาสุ 

2 ของปี ี2565 เท่ากัำบั 100.00 บัาทต่่อกิำโลกำรมั เพัิ�มข่�นิ 33.24% 

เทียบัชว่์งเดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ

ขณ์ะที�รายได้้จิากำธุิรกิำจิอาหารสุตั่ว์์ในิไต่รมาสุ 2 ปี ี2565 มจีิำานิว์นิ 

1,955.69 ล้านิบัาท เพัิ�มข่�นิ 11.01% จิากำงว์ด้เดี้ยว์กัำนิของปีก่ีำอนิ 

อยูที่� 1,761.72 ล้านิบัาท

TFGTFG กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65

เค�ะปัีนผลระหว่่�งกำ�ล 0.10 บ�ท/ห้�น
โตแรง โตแรง 112.21%112.21%
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"ปีัจิจัิยที�สุนิับัสุนิุนิให้กำำาไรปีรับัตั่ว์สุูงข่�นิ
เนิ่�องจิากำได้้รับัปีัจิจัิยสุนิับัสุนิุนิจิากำราคา
เน่ิ�อสุัต่ว์์ทั�งไก่ำ และสุุกำรย่นิในิระดั้บัสุูงต่่อ
เนิ่�อง ขณ์ะที�ปีริมาณ์กำารสุ่งออกำปีรับัตั่ว์
เพัิ�มข่�นิ จิากำคว์ามต้่องกำารบัริโภคมากำข่�นิ 
โด้ยฐานิกำารสุ่งออกำไก่ำไปีต่่างปีระเทศที�
สุำาคัญอยูใ่นิยุโรปี ญี�ปุี่นิ จีินิ และมาเลเซื้ีย 
แนิว์โน้ิมกำารสุ่งออกำไก่ำ นิ่าจิะเติ่บัโต่ได้้ต่่อ
เนิ่�องต่ลอด้ทั�งปีีนิี� รว์มถ่ิงกำารที�ค่าเงินิบัาท
อ่อนิค่าในิชว่์งคร่�งแรกำของปีี 2564 ทำาให้
ได้้รับัผลดี้อีกำด้้ว์ย และธุิรกิำจิร้านิค้าปีลีกำก็ำ
มแีนิว์โน้ิมที�ดี้ ปีระกำอบักัำบัแนิว์โน้ิมวั์ต่ถิดิุ้บั
และค่าขนิสุง่มีทิศทางลด้ลง"

ทั�งนิี� ที�ปีระชุมคณ์ะกำรรมกำารบัริษัทฯ ครั�ง
ที� 5/2565 ได้้มีมติ่อนิุมัติ่จ่ิายเงินิปัีนิผล
ระหว่์างกำาลให้กัำบัผู้ถ่ิอหุ้นิเปี็นิเงินิสุด้ 

ในิอัต่ราหุน้ิละ 0.10 บัาท รว์มเปีน็ิเงินิปัีนิผล

ทั�งสุิ�นิ 565.40 บัาท และกำำาหนิด้รายช่�อผู้ถ่ิอ
หุน้ิที�มีสุทิธิไิด้้รบััเงินิปีนัิผล (Record Date) 
ในิวั์นิที� 29 สุิงหาคม 2565 และกำำาหนิด้
จ่ิายเงินิปีนัิผลวั์นิที� 9 กัำนิยายนิ 2565

เขากำล่าว์อีกำว่์า ภาพัรว์มกำารด้ำาเนิินิธุิรกิำจิ
ในิปีี 2565 กำลุ่มบัริษัทฯว์างเป้ีาหมาย
เติ่บัโต่ปีระมาณ์ 15-20% เทียบัปีีที�ผา่นิมา 
จิากำสุถิานิกำารณ์์โควิ์ด้-19 ที�คลี�คลาย อีกำทั�ง
ยงัได้้รับัปีจัิจัิยหนินุิจิากำราคาขายสุกุำร และ
ไก่ำอยู่ในิระดั้บัสุูงทั�งในิปีระเทศ และต่่าง
ปีระเทศ ต่ามดี้มานิด์้ที�เพัิ�มข่�นิ ขณ์ะที�ตั่�งงบั

ลงทุนิไว้์ที�ปีระมาณ์ 3.5 พัันิล้านิบัาท เพั่�อ
ลงทุนิในิธุิรกิำจิสุุกำรทั�งในิปีระเทศไทยและ
เวี์ยด้นิาม รว์มทั�งขยายร้านิค้าปีลีกำ

นิอกำจิากำนิี� มีแผนิขยายฐานิรายย่อยผ่านิ
กำารขยายสุาขา รา้นิไทยฟืู้ด้้ส์ุ เฟื้รช มาร์เก็ำต่ 
เพั่�อช่ว์ยกำระจิายผลิต่ภัณ์ฑ์์ของ TFG ให้
กัำบัลูกำค้ารายย่อยโด้ยต่รง สุามารถิสุ่งต่่อ
สุนิิค้าคุณ์ภาพัในิราคาเหมาะสุม โด้ยบัรษัิท
ตั่�งเป้ีาขยายสุาขาในิปีี 2565 ให้มีจิำานิว์นิ
สุาขา เป็ีนิ 200 - 220 สุาขา โด้ย ณ์ สุิ�นิ
เด่้อนิมถิินุิายนิ 2565 บัรษัิทมจีิำานิว์นิสุาขา 
132 สุาขา

TFGTFG กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65

เค�ะปัีนผลระหว่่�งกำ�ล 0.10 บ�ท/ห้�น
โตแรง โตแรง 112.21%112.21%
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บัมจิ.ชยัวั์ฒนิา แทนิเนิอรี� กำรุ�ปี หร่อ CWT ปีล่�ม!! 
ขายหุน้ิกำู้แปีลงสุภาพัมูลค่า 200 ล้านิบัาท หมด้
เกำลี�ยง! ด้้ว์ยอัต่ราด้อกำเบัี�ย 5.5% ต่่อปีีมีอายุ 
2 ปี ี6 เด่้อนิ สุะท้อนิคว์ามมั�นิใจิของผูล้งทุนิที�
มีต่่อบัริษัท ด้้านิบัิ�กำบัอสุ  "วี์ระพัล ไชยธิีรัต่ต์่" 
ระบุันิำาเงินิมาต่่อยอด้ธุิรกิำจิพัลังงานิไมเ่กิำนิ 150 
ล้านิบัาท  ใช้เป็ีนิเงินิทุนิหมุนิเวี์ยนิและสุำารอง
สุำาหรับัธุิรกิำจิในิอนิาคต่ไม่เกิำนิ 50 ล้านิบัาท 
มั�นิใจิสุนิบััสุนุินิผลกำารด้ำาเนินิิงานิเติ่บัโต่

อยา่งแขง็แกำรง่ในิระยะยาว์

 นายว์รีุ๊ะพิ่ล ไชยธิรีุ๊ตัต์ กรุ๊รุ๊มการุ๊
ผ้จั้ดการุ๊ บรุ๊ษัิัท ชยัวั์ฒนา แทนเนอรุ๊ี� 
กรุ๊๊�ป จำากัด (มหาชน) (CWT) เปีดิ้เผยว่์า 
หุ้นิกำู้แปีลงสุภาพัที�เปีิด้ขายให้กัำบัผู้ถ่ิอหุ้นิเดิ้ม
ของบัรษัิทฯระหว่์างวั์นิที� 3 - 9 สุงิหาคม 2565 
ที�ผ่านิมา (รว์ม 5 วั์นิทำากำาร) ได้้รับักำารต่อบั
รับัอย่างดี้เยี�ยม มียอด้จิองเข้ามาเกิำนิจิำานิว์นิ
ที�จัิด้สุรร สุะท้อนิให้เห็นิถ่ิงคว์ามเช่�อมั�นิที�นิักำ
ลงทนุิมต่ี่อปัีจิจัิยพ่ั�นิฐานิของบัรษัิทฯ ที�มคีว์าม
แขง็แกำรง่ โด้ยหุน้ิกำู้แปีลงสุภาพัมีอายุ 2 ปี ี

6 เด่้อนิ อัต่ราด้อกำเบัี�ย 5.5% ต่่อปี ีจ่ิายด้อกำเบัี�ย
ทกุำ ๆ  3 เด่้อนิ จัิด้สุรรใหผู้ถ่้ิอหุน้ิต่ามสุดั้สุว่์นิกำาร
ถ่ิอหุน้ิ รว์มมลูค่า 200 ล้านิบัาท พัรอ้มแจิกำว์อ
แรนิต์่ CWT-W6 ฟื้รี จิำานิว์นิไม่เกิำนิ 120 ล้านิ
หนิ่ว์ย โด้ยไม่คิด้มูลค่าให้กัำบัผู้ถ่ิอหุ้นิที�ได้้จิอง
ซื้่�อหุน้ิกำู้แปีลงสุภาพัที�ออกำใหม ่ในิอัต่ราสุว่์นิ 1 
หนิว่์ยหุน้ิกำูแ้ปีลงสุภาพัต่่อ 600 หนิว่์ย CWT-W6

วั์ต่ถิุปีระสุงค์กำารระด้มทุนิผ่านิกำารออกำหุ้นิกำู้
ในิครั�งนิี� เพั่�อนิำาเงินิที�ได้้รับัใช้เปี็นิเงินิลงทุนิ
เพัิ�มเติ่มในิธุิรกิำจิปีัจิจุิบัันิต่ลอด้จินิธุิรกิำจิในิ
อนิาคต่ เชน่ิ กำลุ่มธุิรกิำจิพัลังงานิหรอ่กำลุ่มธุิรกิำจิ
ที�ต่่อเน่ิ�อง เพ่ั�อมุ่งสุร้างผลต่อบัแทนิที�ดี้และ
สุนิับัสุนุินิให้ผลกำารด้ำาเนิินิงานิของบัริษัทปีรับั
ตั่ว์ข่�นิ และเปีน็ิเงินิทนุิหมนุิเวี์ยนิในิบัรษัิทฯ

"บัรษัิทฯขอขอบัคุณ์ผูล้งทนุิทุกำท่านิ ที�ไว้์ว์างใจิ 
และต่อบัรับักำารออกำหุน้ิกำูแ้ปีลงสุภาพัของ CWT 
ถ่ิอเปีน็ิกำารต่อกำย�าใหเ้หน็ิถ่ิงคว์ามสุำาเรจ็ิ คว์าม
เช่�อมั�นิในิธุิรกิำจิ และร่ว์มเปี็นิสุ่ว์นิหนิ่�งในิกำาร
เติ่บัโต่ของบัริษัทฯ เราพัร้อมจิะนิำาเงินิทุนิจิากำ

กำารจิำาหนิา่ยหุน้ิกำู้แปีลงสุภาพัในิครั�งนิี� เพั่�อเดิ้นิ
หนิ้าธุิรกิำจิที�บัริษัทคาด้ว่์าจิะนิำามาซ่ื้�งรายได้้
และผลต่อบัแทนิที�ดี้ต่่อผูถ่้ิอหุน้ิ แบัง่เปีน็ิธุิรกิำจิ
พัลังงานิจิำานิว์นิไมเ่กิำนิ 150 ล้านิบัาท และเพ่ั�อ
ใชเ้ป็ีนิเงินิทนุิหมุนิเวี์ยนิในิกำารด้ำาเนิินิธุิรกิำจิและ
เปีน็ิเงินิทนุิสุำารองสุำาหรบััธุิรกิำจิในิอนิาคต่ไมเ่กิำนิ 
50 ล้านิบัาท"

กำรรมกำารผู้จัิด้กำาร CWT กำล่าว์อีกำว่์า แนิว์โน้ิม
ผลกำารด้ำาเนิินิงานิในิชว่์งคร่�งหลังปี ี2565 คาด้
ว่์าจิะเติ่บัโต่อย่างแข็งแกำร่ง เน่ิ�องจิากำบัริษัทฯ 
ยังคงทยอยสุ่งมอบังานิต่ามแผนิ โด้ยในิสุ่ว์นิ
ของธุิรกิำจิเบัาะหนิังมีออเด้อร์อยู่ในิม่อแล้ว์ 
ขณ์ะที�มีรายได้้จิากำธุิรกิำจิจิำาหนิ่ายไฟื้ฟ้ื้าเข้ามา
อย่างสุมำาเสุมอ และอยู่ระหว่์างรอสัุญญาซ่ื้�อ
ขายไฟื้ฟื้า้เขา้มาเพัิ�มเติ่ม สุว่์นิธุิรกิำจิ SKC มกีำาร
สุ่งมอบังานิต่ามกำำาหนิด้ที�ว์างไว้์ ทำาให้มั�นิใจิ
ว่์ารายได้้รว์มในิปีีนิี�จิะสุามารถิเติ่บัโต่ได้้อย่าง
แข็งแกำรง่ต่่อเนิ่�องจิากำปีก่ีำอนิและยงัคงเดิ้นิต่าม
แผนิงานิที�ว์างไว้์

CWTCWT
ข�ยห้�นก้ำ�แปีลงสภ�พ 200 ลบ.

ปลื้้�มนลื้ท.ม่�นใจบริิษั่ทฯปลื้้�มนลื้ท.ม่�นใจบริิษั่ทฯ

หมดเกลื้้�ยงหมดเกลื้้�ยง

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

