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MILL ปรับักลยุุทธ์์การัดำำาเนิินิธุ์รักิจ 

ยุกรัะดัำบเป็นิมากกว่่าอุุตสาหกกรัรัม

เหล็กด้ำว่ยุแนิว่คิิดำ "เติบโตอุยุา่งยุั�งยุนืิ" 

ตามแนิว่ทาง ESG พรัอุ้มเดิำนิหน้ิาหา

พนัิธ์มติรัทั�งในิปรัะเทศและต่างปรัะเทศ 

สรัา้ง New-S Cuve ว่างเป้าหมายุ 
Net Zero ในิปี 2050

อ่านต่อหน้า 2

‘บมจ.ท่าฉาง กรันีิ เอ็ุนิเนิอุรัย์ุี�’ หรัอืุ TGE ผู้้พ้ฒันิาโคิรังการั
โรังไฟฟา้พลังงานิสะอุาดำ โชว์่คิว่ามสำาเรัจ็รับัศกัรัาชใหม่ 
ชนิะปรัะมล้โคิรังการัโรังไฟฟ้า....

KBANKKBANK
NIM 3.3-3.45% ,NPL <3.25%

ต้ั้�งเป้้าสิินเช่ื่�อปี้66 โตั้5-7%ต้ั้�งเป้้าสิินเช่ื่�อปี้66 โตั้5-7%

3
อ่านต่อหน้า 4

ด้ำว่ยุที�ปรัะชุมคิณะกรัรัมการั บมจ. ธ์นิาคิารักสิกรัไทยุ คิรัั�งที� 
1 /2566 เมื�อุวั่นิที� 26 มกรัาคิม 2566 มมีติอุนุิมัติเป้าหมายุ
ทางการัเงินิขอุงธ์นิาคิารักสิกรัไทยุ 3

อ่านต่อหน้า 5

ด้้วยแนวคิิด้ "เติั้บโตั้อย่างย้�งย่น"

ต้ั้�งเป้้าโตั้ ต้ั้�งเป้้าโตั้ 10%10%

วางกลยุทธ์์ธุ์รกิจปี้ 66วางกลยุทธ์์ธุ์รกิจปี้ 66

MILL MILL 

TGETGEชื่นะป้ระมููลชื่นะป้ระมููล
โรงไฟฟ้าขยะชุื่มูชื่น จ.ช้ื่ยนาท 8 MW

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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MILL ปรัับกลยุุทธ์์การัดำำาเนิินิธุ์รักิจ ยุก
รัะดัำบเป็นิมากกว่่าอุุตสาหกกรัรัมเหล็ก
ด้ำว่ยุแนิว่คิิดำ "เติบโตอุยุ่างยุั�งยุืนิ" ตาม
แนิว่ทาง ESG พรัอุ้มเดิำนิหน้ิาหาพันิธ์มิตรั
ทั�งในิปรัะเทศและต่างปรัะเทศ สรัา้ง New-S 
Cuve ว่างเปา้หมายุ Net Zero ในิป ี2050 
โดำยุปนีิ้�ตั�งเปา้โตขึ้้�นิ 10% 

 นิายุปรัะวิ่ทยุ ์หอุรุัง่เรัอืุง กรัรัมการั
ผู้้้จัดำการัใหญ่่ บรัิษััท มิลล์คิอุนิ สตีล 
จำากัดำ (มหาชนิ) หรัอืุ MILL ผู้้้ผู้ลิตและ
จำาหน่ิายุผู้ลิตภััณฑ์์เหล็กแบบคิรับว่งจรั เปดิำ
เผู้ยุถ้ึงแนิว่ทางการัดำำาเนิินิธุ์รักิจปีนิ้�ว่่า เป็นิ
อุ้กปีท้�ม้คิว่ามท้าทายุสำาหรัับบรัิษััทในิการั
เดิำนิหน้ิาสรัา้งการัเติบโตท่ามกลางการัคิาดำ
การัณ์แนิว่โน้ิมเศรัษัฐกิจโลกท้�ถึดำถึอุยุ  

ซึ่้� งปีท้�ผู้่านิมาบรัิษััทสามารัถึก้าว่ผู้่านิ
อุุปสรัรัคิและผู้ลกรัะทบจากสงคิรัาม
รัะหว่่างปรัะเทศรััสเซึ่้ยุและยุ้เคิรันิ ต้นิทุนิ
พลังงานิท้�เพิ�มขึ้้�นิ เงินิบาทอุ่อุนิค่ิา การัแพรั่
รัะบาดำโคิวิ่ดำ-19 ซึ่้�งกรัะทบต้นิทุนิการัผู้ลิต
และการัดำำาเนิินิงานิในิช่ว่่งปที้�ผู้า่นิมา

โดำยุปีนิ้� ไ ด้ำปรัับมุมมอุงใหม่  ยุกรัะดัำบ
ธุ์รักิจบรัิษััทให้เป็นิมากกว่่าอุุตสาหกรัรัม

เหล็ก ด้ำว่ยุการัผู้ลักดัำนิธุ์รักิจในิกลุ่มจาก
อุุตสาหกรัรัมเหล็กส้่ "อุุตสาหกรัรัมเหล็ก
เพื�อุสิ�งแว่ดำล้อุม" ด้ำว่ยุแนิว่คิิดำ "เติบโตอุยุา่ง
ยุั�งยุืนิ" หรัอืุ "Sustainability" คิำาน้ิงเรัื�อุง
การัดำ้แลรัักษัาสิ�งแว่ดำล้อุม รัับผิู้ดำช่อุบต่อุ
สงัคิมและธ์รัรัมาภิับาล หรัอืุท้�เรัยุ้กสั�นิๆ ว่่า 
ESG (Environment, Social, Governance) 

พรัอุ้มทั�ง ปรับัอุงค์ิกรัใหม้ค้ิว่ามคิล่อุงตัว่มาก
ขึ้้�นิ เพื�อุรับัมือุปจัจัยุภัายุนิอุกท้�อุยุ้น่ิอุกเหนืิอุ
การัคิว่บคิมุ หลังได้ำรับับทเรัยุ้นิจากปที้�ผู้า่นิ
มา ทั�งปจัจัยุด้ำานิต้นิทนุิพลังงานิ และต้นิทนุิ
ด้ำานิการัเงินิ 

โดำยุในิปีนิ้�ตั�งเป้าการัเติบโตในิรัะดัำบ 10% 
ด้ำว่ยุการัสรั้างคิว่ามสัมพันิธ์์ท้�ดำ้ทางธุ์รักิจ
รั่ว่มกับล้กค้ิาและค่้ิค้ิา รัว่มทั�งขึ้ยุายุฐานิ
ล้กค้ิาใหม่ๆ รับัคิว่ามท้าทายุท้�มากขึ้้�นิ โดำยุ
บรัษัิัทจะใหค้ิว่ามสำาคัิญการัดำำาเนิินิธุ์รักิจในิ
ทกุมิติทั�ง 

 - ด้ำานิสิ�งแว่ดำล้อุม ลดำการัปล่อุยุ
ก๊าซึ่คิารับ์อุนิไดำอุอุกไซึ่ด์ำ ส่งเสรัมิการัสรัา้ง
คิารับ์อุนิเคิรัดิำต เปา้หมายุการัลดำการัปล่อุยุ
ก๊าซึ่เรัอืุนิกรัะจกสุทธิ์เปน็ิศน้ิย์ุ หรัอืุ 
Net Zero ในิป ี2050  

 - การัส่งเสรัิมนิโยุบายุต่างๆ เพื�อุ
สรัา้งคิว่ามยุั�งยืุนิ อุาทิ การัสรัา้งม้ลค่ิาจาก
ขึ้ยุะอุุตสาหกรัรัม (Waste-to-Value)
 - ด้ำานิการัเงินิจะมุง่เน้ินิคิว่ามเปน็ิไป
ได้ำด้ำานิการัเงินิ หรัอืุ Financial Feasibility 
ด้ำว่ยุการัวิ่เคิรัาะห์ศักยุภัาพด้ำานิการัเงินิ
ขึ้อุงธุ์รักิจ ไม่ว่่าจะเป็นิเงินิลงทุนิ หรัอืุการั
บรัหิารักรัะแสเงินิสดำท้�มค้ิว่ามเหมาะสมขึ้อุง
โคิรังการัเพื�อุคิว่ามมั�นิคิงทางด้ำานิการัเงินิ
 - และท้�จะละเลยุไมไ่ด้ำ คืิอุ การับรัหิารั
ทรััพยุากรับุคิคิล บรัิษััทมุ่งมั�นิพัฒนิาเพิ�ม
ทักษัะในิการับรัิหารัจัดำการัขึ้อุงพนัิกงานิ 
เพื� อุส่งเสรัิมคิว่ามก้าว่หน้ิาในิอุาช่้พให้
เติบโตก้าว่หน้ิาในิอุงค์ิกรั 

นิอุกจากนิ้�  บรัิษััทยุังม้แผู้นิเดิำนิหน้ิาหา
พันิธ์มิตรัทางธุ์รักิจ ทั�งภัายุในิปรัะเทศและ
ต่างปรัะเทศ เพื�อุแสว่งหาโอุกาสใหม่ๆ  เพื�อุ
สรัา้งโอุกาสการัเติบโตใหม่ทางธุ์รักิจให้แก่
ธุ์รักิจในิกลุ่ม (New S-Curve) มุง่เน้ินิธุ์รักิจ
ท้�ส่งเสรัิมเกื�อุก้ลซึ่้�งกันิและกันิ และสรั้าง
ปรัะโยุช่น์ิให้กับกลุ่มบรัษัิัท เพื�อุการัเติบโต
อุยุา่งมั�นิคิง และยุั�งยุนืิ
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MILL MILL ด้้วยแนวคิิด้ "เติั้บโตั้อย่างย้�งย่น"

ต้ั้�งเป้้าโตั้ ต้ั้�งเป้้าโตั้ 10%10%

วางกลยุทธ์์ธุ์รกิจปี้ 66วางกลยุทธ์์ธุ์รกิจปี้ 66

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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บมจ. ธ์นิาคิารักสกิรัไทยุ หรัอืุ KBANK เปดิำเผู้ยุว่่า ด้ำว่ยุท้�ปรัะชุ่มคิณะกรัรัมการั บมจ. ธ์นิาคิารักสกิรัไทยุ คิรัั�งท้� 1 /2566 เมื�อุวั่นิท้� 
26 มกรัาคิม 2566 มม้ติอุนุิมัติเปา้หมายุทางการัเงินิขึ้อุงธ์นิาคิารักสกิรัไทยุ สำาหรับัป ี2566 โดำยุมส้ารัะสำาคัิญดัำงนิ้�

เปา้หมายุทางการังินิดัำงกล่าว่ข้ึ้างตันิเปน็ิการัคิาดำการัณ์ขึ้อุงธ์นิาคิารัในิเบื�อุงตันิ ซ้ึ่�งอุาจมก้ารัเปล้�ยุนิแปลงได้ำหากสภัาว่ะเศรัษัฐกิจ
และสถึานิการัณ์เปล้�ยุนิแปลงไป ทั�งนิ้� ธ์นิาคิารัได้ำเผู้ยุแพรัเ่ปา้หมายุทางการัเงินิพรัอุ้มรัายุละเอุยุ้ดำต่อุสาธ์ารัณะผู้า่นิเว็่บไช่ต์ขึ้อุง
ธ์นิาคิารัท้� www.kasikornbank.com ภัายุใต้หมว่ดำนัิกลงทุนิสัมพันิธ์์ หัว่ขึ้้อุขึ้้อุม้ลนิำาเสนิอุและว่ารัสารั ตั�งแต่วั่นิท้� 27 มกรัาคิม 
2566 เปน็ิต้นิไป
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KBANKKBANK
NIM 3.3-3.45% ,NPL <3.25%

ต้ั้�งเป้้าสิินเช่ื่�อปี้66 โตั้5-7%ต้ั้�งเป้้าสิินเช่ื่�อปี้66 โตั้5-7%

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


Hooninside

Hooninside

รู้ ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

4

‘บมจ.ท่าฉาง กรัน้ิ เอ็ุนิเนิอุรัย์ุ้�’ หรัอืุ TGE 
ผู้้้พัฒนิาโคิรังการัโรังไฟฟ้าพลังงานิ
สะอุาดำ โช่ว์่คิว่ามสำาเรัจ็รับัศกัรัาช่ใหม ่
ช่นิะปรัะม้ลโคิรังการัโรังไฟฟ้าขึ้ยุะ
ชุ่มช่นิจังหวั่ดำช่ยัุนิาท กำาลังการัผู้ลิตติดำ
ตั�ง 8 เมกะวั่ตต์ จากเทศบาลตำาบลหนิอุง
มะโมง และได้ำรัับเลือุกเป็นิผู้้้ลงทุนิ
ก่อุสรั้างและบรัิหารัขึ้ยุะม้ลฝอุยุเพื�อุ
ผู้ลิตกรัะแสไฟฟ้าจากชุ่มช่นิขึ้อุงเทศ
บาลฯ ผู้ลักดัำนิผู้ลการัดำำาเนิินิงานิเติบโต
แขึ้ง็แกรัง่ สอุดำคิล้อุงกับแผู้นิยุุทธ์ศาสตรั์
ขึ้อุงบรัษัิัทฯ ท้�จะเพิ�มกำาลังการัผู้ลิตติดำ
ตั�งเปน็ิ 200 MW ในิอุนิาคิต 
 
 นิายุสเุมธ์ ลักษิัตานินิท์ ปรัะธ์านิ
เจ้าหน้ิาที�บรัิหารั บรัิษััท ท่าฉาง 
กรัีนิ เอ็ุนิเนิอุรั์ยุี� จำากัดำ (มหาชนิ) 
หรัอืุ TGE เปิดำเผู้ยุว่่า บรัษัิัทฯ ได้ำรุักขึ้
ยุายุธุ์รักิจโรังไฟฟ้าพลังงานิสะอุาดำ
ตามแผู้นิยุุทธ์ศาสตรัท์้�ว่างไว้่เพื�อุสรัา้ง
การัเติบโตอุยุ่างแขึ้็งแกรั่งและมั�นิคิง 

ล่าสดุำในิวั่นิท้� 27 มกรัาคิม 2566 บรัษัิัท 
ท่าฉาง เอุนิเนิอุรั์ยุ้� โซึ่ล้ช่ันิ (ช่ัยุนิาท) 
จำากัดำ ซึ่้�งเป็นิบรัิษััทยุ่อุยุขึ้อุง TGE ได้ำ
ผู้่านิการัพิจารัณาจากเทศบาลตำาบล
หนิอุงมะโมง อุำาเภัอุหนิอุงมะโมง จังหวั่ดำ
ช่ัยุนิาท ให้เป็นิผู้้้ช่นิะปรัะม้ลโคิรังการั 
“โรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิช่ัยุนิาท” (TES 
CNT) กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�ง 8 เมกะวั่ตต์ 
(MW) ม้ปรัิมาณไฟฟ้าท้�จะเสนิอุขึ้ายุ
ตามสญัญา (PPA) 6 MW และได้ำรับัคัิดำ
เลือุกให้เปน็ิผู้้ล้งทุนิก่อุสรัา้งและบรัหิารั
จัดำการัขึ้ยุะม้ลฝอุยุ ตามโคิรังการักำาจัดำ
ขึ้ยุะม้ลฝอุยุเพื�อุผู้ลิตกรัะแสไฟฟ้าจาก
ชุ่มช่นิในิเทศบาลตำาบลหนิอุงมะโมง 
โดำยุม้รัะยุะเว่ลาดำำาเนิินิโคิรังการัรัว่ม 
25 ปีและบรัิษััทฯ จะเป็นิผู้้้ลงทุนิและ
บรัิหารัจัดำการัเอุงทั�งหมดำในิร้ัปแบบ 
Build Own and Operate หรัอืุ BOO  

บรัิษััทฯ คิาดำว่่าโคิรังการัโรังไฟฟ้า
ขึ้ยุะชุ่มช่นิชั่ยุนิาท จะก่อุสรั้างแล้ว่

เสรั็จสามารัถึดำำาเนิินิการัผู้ลิตไฟฟ้า
เช่ิงพาณิช่ยุ์ (COD) และเรัิ�มรัับร้ั้รัายุ
ได้ำตั�งแต่ป ี2569 เปน็ิต้นิไป นิอุกจากนิ้�
บรัิษััทฯ จะม้รัายุได้ำจากการัรัับบรัิหารั
จัดำการัขึ้ยุะม้ลฝอุยุเพื�อุรัอุงรับัการัผู้ลิต
กรัะแสไฟฟ้าจากชุ่มช่นิขึ้อุงเทศบาล
ตำาบลหนิอุงมะโมง ซึ่้�งจะเขึ้้ามาเสรัิม
ศกัยุภัาพธุ์รักิจและผู้ลการัดำำาเนิินิงานิในิ
อุนิาคิตเติบโตอุยุา่งแขึ้ง็แกรัง่ 
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จากคิว่ามสำาเรัจ็จากการัช่นิะปรัะม้ลโคิรังการัโรังไฟฟ้าดัำงกล่าว่ เปน็ิไปตามแผู้นิยุุทธ์ศาสตรัข์ึ้อุงบรัษัิัทฯ ท้�ปรัะกาศไว้่กับผู้้้
ถืึอุหุ้นิ โดำยุจะมุ่งขึ้ยุายุการัลงทุนิในิธุ์รักิจโรังไฟฟ้าพลังงานิสะอุาดำเพื�อุสรัา้งการัเติบโตอุยุ่างมั�นิคิง โดำยุเฉพาะโคิรังการัโรัง
ไฟฟา้ขึ้ยุะชุ่มช่นิท้�มแ้ผู้นิงานิเขึ้า้รัว่่มปรัะมล้อุยุา่งต่อุเนืิ�อุงในิป ี2566 รัว่ม 3 โคิรังการั (รัว่มโรังไฟฟา้ขึ้ยุะชุ่มช่นิช่ยัุนิาท) และ
ใหค้ิว่ามสนิใจขึ้ยุายุการัลงทนุิในิโคิรังการัโรังไฟฟา้พลังงานิสะอุาดำปรัะเภัทอืุ�นิๆ ทั�งในิและต่างปรัะเทศ เพื�อุมุง่ส้เ่ปา้หมายุม้
กำาลังผู้ลิตติดำตั�งมากกว่่า 200 MW ภัายุในิป ี2575 

ขึ้ณะท้�ภัาพรัว่มการัดำำาเนิินิธุ์รักิจโรังไฟฟ้าพลังงานิสะอุาดำขึ้อุง TGE หลังจากช่นิะปรัะม้ลโรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิช่ัยุนิาท จะม้
กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�ง รัว่มทั�งสิ�นิเปน็ิ 69.6 MW ปรัะกอุบด้ำว่ยุ 1) กลุ่มธุ์รักิจโรังไฟฟ้าช่ว้่มว่ล ท้� COD แล้ว่จำานิว่นิ 3 โคิรังการั ตั�ง
อุยุ้พ่ื�นิท้�อุำาเภัอุท่าฉาง จังหวั่ดำสรุัาษัฎรัธ์์านิ ้ทั�งหมดำ กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�งรัว่ม 29.7 MW และ 2) กลุ่มธุ์รักิจโรังไฟฟา้ขึ้ยุะชุ่มช่นิ 
ท้�อุยุ้ร่ัะหว่่างพัฒนิา 5 โคิรังการั กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�งรัว่ม 39.9 MW (รัอุลงนิามซึ่ื�อุขึ้ายุไฟฟ้า (PPA)) ปรัะกอุบด้ำว่ยุ โรังไฟฟ้า
ขึ้ยุะชุ่มช่นิ TES-SKW จังหวั่ดำสรัะแก้ว่ กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�ง 8 MW โรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิ TES-RBR จังหวั่ดำรัาช่บุรั ้กำาลังการั
ผู้ลิตติดำตั�ง 8 MW โรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิ TES-CPN จังหวั่ดำชุ่มพรั กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�ง 6 MW โรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิ TES-TCN 
จังหวั่ดำสมุทรัสาคิรั กำาลังการัผู้ลิตติดำตั�ง 9.9 MW และล่าสุดำคืิอุโรังไฟฟ้าขึ้ยุะชุ่มช่นิ TES CNT จังหวั่ดำช่ัยุนิาท กำาลังการัผู้ลิต
ติดำตั�ง 8 MW
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