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KKPKKP
รองรับกลยุุทธ์์การขยุายุธุ์รกิจ

แจงคลอดวอร์แรนท์แจงคลอดวอร์แรนท์

TMILLTMILL
บอร์ดฯใจดี ปัันผลอีกหุุ้�นละ 0.13 บ.
รายุได�จากการจำาหุ้น่ายุโต 32.5%รายุได�จากการจำาหุ้น่ายุโต 32.5%

โชว์ปีั65โชว์ปีั65

ควัก ควัก 90.790.7 ล�านปัอนด์ ล�านปัอนด์

ในสหุ้ราชอาณาจักรในสหุ้ราชอาณาจักร

GULFGULF
ลงทุนพลังงานลมฯ 1.5 พันเมกฯ 

GULF ลงทุนุ 24.99% ในโครงการ

โรงไฟฟา้พลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเล

ระยะเร่�มต้้น ขนาดกำาลังการผล่ต้ 

1,500 เมกะวััต้ต์้ ในสหราชอาณาจัักร 

เล็งงเป้้าจัะมกีำาลังการผล่ต้จัาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
นอกชายฝั่่� งทุะเล 5 หม่�นเมกะวััต้ต์้

อ่านต่อหน้า 2

TMILL โชว์ัปี้65 รายได้จัากการจัำาหน่ายโต้ 32.5% 
เทุยีบปี้ก่อนมรีายได้จัากการจัำาหน่าย 1,483.16 ล้านบาทุ 
โดยทุี�รายได้จัากการจัำาหน่ายแป้้งสาลี 3

อ่านต่อหน้า 4

3
อ่านต่อหน้า 6

บอรด์ KKP ไฟเขยีวัป่้นผล 3.25 บ./หุน้ - แจัก KKP-W5,
KKP-W6 ฟร ีสดัสว่ัน 12ต่้อ1 รองรบักลยุทุธ์์การขยายธุ์รก่จั
ในอนาคต้ของธ์นาคาร ตั้�งเป้้าพอรต์้สน่เช่�อปี้นี�โต้ 13%

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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GULF ลงทุุน 24.99% ในโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเลระยะ
เร่�มต้้น ขนาดกำาลังการผล่ต้ 1,500 เมกะ
วััต้ต์้ ในสหราชอาณาจัักร เล็งงเป้้าจัะ
มีกำาลังการผล่ต้จัากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเล 5หม่�นเมกะ
วััต้ต์้ ภายในป้ี 2573 และเพ่�อบรรลุเป้้า
หมายการป้ล่อยก๊าซเรอ่นกระจักเป็้นศูนูย์  
ภายในป้ ี2593

 นางสาวัยุพาพน่ วัังว่ัวััฒน์ ป้ระธ์าน
เจ้ัาหน้าทุี�บรห่ารด้านการเง่น บรษั่ัทุ 
กัลฟ ์เอ็นเนอรจ์ั ีดเีวัลลอป้เมนท์ุ 
จัำากัด (มหาชน) GULF  เป้ิดเผยว่ัา 
Gulf International Holding Pte. Ltd. 
(“GIH) ซ่�งเป้็นบร่ษััทุย่อยทุี�บร่ษััทุฯ ถ่ือ
หุ้นในสัดส่วันร้อยละ 100 ได้เข้าซ่�อหุ้น
ทุางอ้อมใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมนอกชายฝั่่� งทุะเล Outer Dowsing 
Offshore Wind Project (“โครงการฯ”) 
ในสดัสว่ันรอ้ยละ 24.99 โดยการรว่ัมทุนุ
กับ Green Investment Group (“GIG”) 

ซ่�งเป้็นกองทุุนทุี�มีควัามเชี�ยวัชาญด้าน
การลงทุุนในโครงการพลังงานสะอาด 
(Specialist Green Investor) โดยอยู่
ภายใต้้การจััดการของ Macquarie Asset 
Management โดย GIG ถ่ือหุน้ทุางอ้อมใน 
โครงการฯ ในสัดสว่ันรอ้ยละ 25.01 และ
ส่วันทุี�เหล่ออีกรอ้ยละ 50.00 ถ่ือหุ้นโดย 
TotalEnergies (“TotalEnergies”) ซ่�ง
เป้น็บรษั่ัทุ พลังงานระดับโลกทุี�มี
สำานักงานใหญตั่้�งอยูใ่นป้ระเทุศูฝั่รั�งเศูส 

ทัุ�งนี� GIH ได้ลงทุุนในโครงการฯ ไป้แล้วั
เป้น็จัำานวันเง่นป้ระมาณ 90.7 ล้านป้อนด์

โครงการดังกล่าวั เป้น็โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเลทุี�อยูร่ะหว่ัาง
การพัฒนาในระยะเร่�มต้้น โดยมีกำาลัง 
การผล่ต้ 1,500 เมกะวััต้ต์้ ตั้�งอยู่นอก
ชายฝั่่� ง Lincolnshire ทุางภาคต้ะวัันออก
ของสหราชอาณาจัักร ในทุะเลเหน่อต้อน
ใต้้ (Southern North Sea) โดยเป้น็การ
พัฒนาร่วัมกันระหว่ัาง TotalEnergies 

และ Corio Generation ซ่� งเป้็นผู้
เชี�ยวัชาญในธุุรก่จั พลังงานลมนอก
ชายฝั่่� งทุะเลภายใต้้ GIG ทัุ�งนี� โครงการฯ 
ได้รบัสทุ่ธุ่ในการใชทุ้ี�ด่นในทุะเล (Seabed 
Rights) โดยผา่นการคัดเล่อก ผูไ้ด้รบัสทุ่ธุ่
เชา่ทุี�ด่นในทุะเล รอบทุี� 4 เม่�อต้้นป้ ี2564 
และได้ลงนามในข้อต้กลงการเช่าทุี�ด่น
ดังกล่าวักับ The Crown Estate ในเด่อน
มกราคม 2566 เป้น็ทุี�เรยีบรอ้ยแล้วั ซ่�งนับ
ว่ัาเป้น็ก้าวัสำาคัญต่้อการพฒันาโครงการฯ 
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ทัุ�งนี� โครงการฯ มแีผนทุี�จัะเขา้รว่ัม ป้ระมูลราคาค่าไฟภายใต้้ CD (Contracts for Difference) โดยโครงการฯ จัะขายไฟฟา้เขา้
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของรฐับาล สหราชอาณาจัักรทุี�รบัป้ระกันราคาแบบคงทุี�เป้น็ระยะเวัลา 15 ป้ ีหรอ่ ลงนามในสญัญาซ่�อขาย
ไฟฟา้ระหว่ัางเอกชน (Private Power Purchase Agreement) กับลกูค้าองค์กร หรอ่ ขายไฟฟา้ใหกั้บต้ลาดซ่�อขายไฟฟา้แบบเสร ี
(Merchant Market) และ คาดว่ัาจัะเร่�มเป้ดิดำาเน่นการเชง่พาณ่ชยใ์นป้ลายป้ ี2572 

ทัุ�งนี� เม่�อโครงการฯ ก่อสรา้งแล้วัเสรจ็ัจัะถ่ือเป้น็หน่�งในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเลทุี�มขีนาดใหญทุ่ี�สุดในสห
ราชอาณาจัักร และจัะมบีทุบาทุสำาคัญต่้อควัามมุ่งมั�นของของ รฐับาลสหราชอาณาจัักรทุี�ตั้�งเป้้าจัะมกีำาลังการผล่ต้จัากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเล 50,000 เมกะวััต้ต์้ ภายในป้ ี2573 และเพ่�อบรรลุเป้า้หมายการป้ล่อยก๊าซเรอ่นกระจักเป้น็
ศููนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในป้ ี2593

การลงทุุนในครั�งนี� ถ่ือเป้น็จุัดเร่�มต้้นของบรษั่ัทุฯ ในการเขา้สูต่้ลาดพลังงานลมนอกชายฝั่่� งทุะเลของสหราชอาณาจัักร และสอดคล้อง
กับกลยุทุธ์ุของบรษั่ัทุฯ ในการขยายธุุรก่จัโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวัยีน นอกจัากนี� ยงัชว่ัยใหบ้รษั่ัทุฯ สามารถืผน่กกำาลังทุี�แขง็แกรง่
กับบรษั่ัทุพลังงานระดับโลกทุี�มากด้วัยป้ระสบการณ์ได้อกีด้วัย
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TMILLโชว์ัป้ี65 รายได้จัากการจัำาหน่าย
โต้32.5%  เทุียบป้ีก่อนมรีายได้จัากการ
จัำาหน่าย 1,483.16 ล้านบาทุ โดยทุี�รายได้
จัากการจัำาหน่ายแป้ง้สาลเีพ่�มข่�น 30.8% 
และรายได้จัากการจัำาหน่ายรำาข้าวัสาลี
เพ่�มข่�น 1.7%  บอรด์ฯ ใจัด ีป้น่ผลอกีหุน้
ละ13 สต้างค์ หลังป้น่ผลระหว่ัางกาล

ไป้แล้วัหุน้ละ 8 สต้างค์

 นางแวัวัต้า กลุโชต้ธ์าดา 
รองผ้้อำานวัยการฝ่ั่ายการเง่นและ
บญัช ีบรษั่ัทุ ทุ ีเอส ฟลาวัมล่ล์ จัำากัด 
(มหาชน) "TMILL" เป้ิดเผยว่ัา  ผล
ป้ระกอบการของบรษั่ัทุฯและบรษั่ัทุย่อย
ในป้ี 2565  บร่ษััทุฯ มีรายได้จัากการ
จัำาหน่าย 1,965.19 ล้านบาทุ เพ่�มข่�น 
482.03 ล้านบาทุหร่อค่ดเป้็น 32.5% 
เทุยีบกับป้ก่ีอนทุี�มรีายได้จัากการจัำาหน่าย
อยูทุ่ี�  1,483.16 ล้านบาทุ   โดยทุี�รายได้
จัากการจัำาหน่ายแป้ง้สาลเีพ่�มข่�น 30.8% 
และรายได้จัากการจัำาหน่ายรำาข้าวัสาลี

เพ่�มข่�น 1.7% ทัุ�งนี�ถ่ืงแม้ป้ร่มาณการ
จัำาหน่ายแป้้งสาลีและรำาข้าวัสาลีลดลง 
3.8% และ 3.2% แต่้ราคาจัำาหน่ายแป้้ง
สาลีและรำาข้าวัสาลีเฉลี�ยเพ่�มข่�น 42.2% 
และ 14.1% ต้ามราคาต้ลาดทุี�ป้รบัสงูข่�น 
ขณะทุี�อัต้ราต้้นทุนุขายในป้ ี2565 สงูข่�น
และอัต้รากำาไรขั�นต้้นลดลง 4.0% เม่�อ
เทุยีบกับป้ก่ีอน เป้น็ผลมาจัากต้้นทุนุเฉลี�ย
ของข้าวัสาลีทุี�ใช้ในป้ี 2565 นี�สูงข่�นใน
สัดส่วันทุี�มากกว่ัาราคาจัำาหน่ายแป้้งและ
รำาขา้วัสาลทีุี�ป้รบัเพ่�มข่�น 

ด้านการใช้อัต้รากำาลังการผล่ต้เฉลี�ยในป้ ี
2565 อยู่ทุี� 69.59% ลดลง 2.6% เม่�อ
เป้รียบเทุียบกับป้ีก่อน เน่�องมาจัากบร่
ษััทุฯ ได้ป้รับกลยุทุธ์ุในการจัำากัดการ
จัำาหน่ายแป้้ง จัากผลกระทุบด้านราคา
ข้าวัสาลีทุี�ป้รบัสูงข่�นแรงมาก สำาหรบังบ
การเง่นของบร่ษััทุฯแสดงผลการดำาเน่น
งานกำาไรสุทุธุ่ 109.40 ล้านบาทุ เม่�อ
เป้รยีบเทุียบกับป้ี 2564 มีผลกำาไรสุทุธุ่

ลดลง 3.28 ล้านบาทุ ค่ดเป้น็ 2.9%

นางแวัวัต้ากล่าวัว่ัา  สถืานการณ์ป้จ่ัจุับนั
เน่�องจัากราคาต้ลาดข้าวัสาลีป้รับสูงข่�น
ป้ระมาณ 50% โดยป้รบัข่�นอยา่งต่้อเน่�อง
ตั้�งแต่้ป้ี 2564 จ่ังทุำาให้มีการป้รับราคา
จัำาหน่ายแป้ง้สาลขี่�น โดยบรษั่ัทุฯ แบกรบั
ภาระต้้นทุุนทุี�สูงข่�นบางส่วันไว้ั เพ่�อช่วัย
บรรเทุาผลกระทุบต่้อลูกค้าและผู้บรโ่ภค
ป้ลายทุางไม่ให้รุนแรงมากจันเก่นไป้ จ่ัง
ส่งผลต่้ออัต้รากำาไรขั�นต้้นทุี�ลดลงเม่� อ
เทุยีบกับป้ก่ีอน
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แต่้อยา่งไรก็ต้าม ทุางบรษั่ัทุฯ ก็ยงัมกีารป้รบักลยุทุธ์ุทัุ�งด้านการผล่ต้และการจััดจัำาหน่าย เพ่�อให้ยงัคงควัามสามารถืในการทุำากำาไร 
ทุำาใหไ้ด้ผลป้ระกอบการเก่นเป้า้หมายทุี�ตั้�งไว้ัในป้ ี2565 นี� ซ่�งจัะเห็นได้ว่ัาในชว่ังคร่�งหลังของป้มีกีารป้รบัราคาจัำาหน่ายแป้ง้สาลขี่�น
ได้ใกล้เคยีงกับต้้นทุนุทุี�สงูข่�น ทุำาใหอั้ต้รากำาไรขั�นต้้นเร่�มสงูข่�นกว่ัาสองไต้รมาสแรก

พรอ้มกันนี�บรษั่ัทุฯ ยังคงมุ่งมั�นสรา้งผลต้อบแทุนทุี�ดีให้กับผู้ถ่ือหุ้น โดยคณะกรรมการบรษั่ัทุได้มมีต่้อนุมัต่้จ่ัายเง่นป้่นผลระหว่ัาง
กาลหุ้นละ 0.08 บาทุไป้ในวัันทุี� 24 พฤศูจ่ักายน 2565 และยังมมีต่้จัะเสนอจ่ัายเง่นป้น่ผลอกีหุ้นละ 0.13 บาทุในการป้ระชุมสามัญ
ผูถ่้ือหุ้นป้ระจัำาป้วัีันทุี� 27 เมษัายน 2566 นี�อกีด้วัย   โดยกำาหนดรายช่�อผู้มสีทุ่ธุ่ได้รบัป้น่ผล (Record date) วัันทุี�24 ม.ีค. 2566  และ
จัะข่�นเคร่�องหมายวัันทุี�ไมไ่ด้รบัส่ทุธุ่ป้น่ผล(XD) วัันทุี�23 ม.ีค. 2566  กำาหนดจ่ัายป้น่ผล วัันทุี� 25 พ.ค. 2566

ทัุ�งนี� นอกจัากบรษั่ัทุฯ จัะพยายามสรา้งผลต้อบแทุนทุางการเง่นทุี�ดใีห้กับผูถ่้ือหุน้แล้วั ก็ยงัคงมกีารทุำาก่จักรรมต้อบแทุนสงัคมอยา่ง
สม�าเสมอ เพ่�อควัามยั�งย่นของการดำาเน่นธุุรก่จั เป้น็ทุางเล่อกการลงทุุนทุี�มั�นคงให้กับนักลงทุุนต้ลอดไป้
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TMILLTMILL
บอร์ดฯใจดี ปัันผลอีกหุุ้�นละ 0.13 บ.

รายุได�จากการจำาหุ้น่ายุโต 32.5%รายุได�จากการจำาหุ้น่ายุโต 32.5%
โชว์ปีั65โชว์ปีั65

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

6

บอรด์ KKP ไฟเขยีวัป้่นผล 3.25 บ./หุ้น 
- แจัก KKP-W5, KKP-W6 ฟร ี  สัดส่วัน 
12ต่้อ1 รองรบักลยุทุธ์ุการขยายธุุรก่จัใน
อนาคต้ของธุนาคาร ตั้�งเป้า้พอรต์้สน่เช่�อ
ป้นีี�โต้ 13%

 น า ย อ ภ่ิ นั น ท์ุ  เ ก ลี ย วั ป้ ฏ่ิ น น ท์ุ 
ป้ระธ์านเจ้ัาหน้าทุี�บร่หาร กลุ่มธุ์รก่จั
การเง่นเกยีรต่้นาค่นภัิทุร  (Mr. Aphinant 
Klewpatinond, Chief Executive Officer, 
Kiatnakin Phatra Financial Group) 
เป้ดิเผยว่ัาคณะกรรมการ ธุนาคารเกยีรต่้
นาค่นภัทุร จัำากัด (มหาชน) ได้มีมต่้เห็น
ชอบเพ่�อให้นำาเสนอต่้อทุี�ป้ระชุมสามัญผู้
ถ่ือหุ้นเพ่�อพ่จัารณาอนุมัต่้ เร่�องการจ่ัาย
เง่นป้่นผลสำาหรับป้ี 2565 ในอัต้ราหุ้น
ละ 3.25 บาทุให้แก่ผู้ถ่ือหุ้นของธุนาคาร 
โดยเม่�อหักเง่นป้่นผลระหว่ัางกาลสำาหรบั
ผลการดำาเน่นงานงวัด 6 เด่อนแรกของ
ป้ี 2565 ทุี�ได้จ่ัายให้แก่ผู้ถ่ือหุ้นไป้แล้วั
ในอัต้ราหุ้นละ 1.75 บาทุ จัะมีอัต้รา
เง่นป้น่ผลคงเหล่อในงวัดนี�เทุ่ากับ
หุน้ละ 1.5 บาทุ 

นอกจัากนั�น คณะกรรมการยังได้มีมต่้
เห็นชอบเพ่� อให้นำาเสนอต่้อทุี�ป้ระชุม
สามัญผู้ถ่ือหุ้นเพ่�อพ่จัารณาอนุมัต่้ เร่�อง
การออกและจััดสรร ‘วัอรแ์รนท์ุ’ หรอ่ใบ
สำาคัญแสดงส่ทุธุ่ทุี�จัะซ่�อหุ้นสามัญเพ่�ม
ทุุนของธุนาคารเกียรต่้นาค่นภัทุร จัำากัด 
(มหาชน) ครั�งทุี� 5 (KKP-W5) และครั�งทุี� 
6 (KKP-W6) อายุ 10 เด่อนและ 2 ป้ ี10 
เด่อน ต้ามลำาดับ ให้แก่ผู้ถ่ือหุ้นเด่มต้าม
สดัสว่ันการถ่ือหุน้ ในอัต้ราการจััดสรร 12 
หุ้นเด่มต่้อใบสำาคัญแสดงส่ทุธุ่ KKP-W5 
และ KKP-W6 อย่างละ 1 หน่วัย โดยใบ
สำาคัญแสดงส่ทุธุ่แต่้ละหน่วัยมีส่ทุธุ่ซ่�อ
หุน้สามัญเพ่�มทุนุของธุนาคารได้ 1 หุน้ ทุี�
ราคาการใชส้ทุ่ธุ่ 70 บาทุต่้อหุน้ 

ทัุ�งนี� เพ่�อรองรบักลยุทุธ์ุการขยายธุุรก่จัใน
อนาคต้ของธุนาคาร ตั้�งเป้้าขยายพอร์ต้
สน่เช่�อรอ้ยละ 13 ในป้นีี�

“ผลป้ระกอบการในระยะทุี�ผ่านมาได้
พ่สูจัน์ให้เห็นว่ัายุทุธุศูาสต้ร์ของกลุ่ม

ธุุรก่จัฯ ทุี�มุง่เต่้บโต้โดยระมัดระวััง (Smart 
Growth) โดยให้ควัามสำาคัญกับการ
บรห่ารควัามเสี�ยง การจััดกลุ่มลกูค้าและคู่
ค้าอยา่งมปี้ระสทุ่ธุ่ภาพ (Segmentation) 
ต้ลอดจันการขายผล่ต้ภัณฑ์์เกี�ยวัข้อง 
(Cross-Selling) โดยใช้ป้ระโยชน์จัาก
ควัามแข็งแกร่งในธุุรก่จัต้ลาดทุุนของ
บร่ษััทุภายในกลุ่มธุุรก่จัฯ ส่งผลให้ส่น
เช่�อในภาพรวัมของธุนาคารเต่้บโต้อย่าง
น่าพ่งพอใจั เช่น ป้ี 2565 ทุี�ส่นเช่�อของ
ธุนาคารขยายตั้วัถ่ืงร้อยละ 21.4 จัากป้ี
ก่อนหน้า ด้วัยเหตุ้นี� กลุ่มธุุรก่จัฯ จ่ังมุ่ง
เต้รยีมควัามพร้อมในด้านทุุน เพ่�อสร้าง
ควัามย่ดหยุ่นในการขยายธุุรก่จั รองรับ
การขยายสน่เช่�อใหเ้ต่้บโต้ได้เต็้มศูกัยภาพ 
อกีทัุ�งยงัสามารถืรกัษัาการป้น่ผลในระดับ
ทุี�ดีอย่างต่้อเน่�อง โดยในป้ีนี�ตั้�งเป้้าโต้ส่น
เช่�ออกีรอ้ยละ 13” นายอภ่นันท์ุ กล่าวั
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KKPKKP
รองรับกลยุุทธ์์การขยุายุธุ์รกิจ

แจงคลอดวอร์แรนท์แจงคลอดวอร์แรนท์
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KKPKKP
รองรับกลยุุทธ์์การขยุายุธุ์รกิจ

แจงคลอดวอร์แรนท์แจงคลอดวอร์แรนท์

ทัุ�งนี� ธุนาคารมแีผนการลงทุนุเพ่�อยกระดับศูกัยภาพการแขง่ขันของธุนาคาร โดยเฉพาะการรุกหน้าบรก่ารด่จ่ัทัุลเต็้มรูป้แบบ ไมว่่ัา
ผา่นแอป้ KKP Mobile ของธุนาคาร หรอ่บรก่าร Edge (เอดจ์ั) และ Dime (ไดม์) ซ่�งเช่�อว่ัาจัะชว่ัยขยายฐานลกูค้าของธุนาคารไป้
ยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยอกีเป้็นจัำานวันมากทุี�มองหาเง่นฝั่ากดอกเบี�ยสูง ควับคู่ไป้กับบรก่ารด้านการลงทุุนทุี�สะดวัก ต้อบโจัทุย์ และ
มชี่�อเสยีงได้รบัการยอมรบัของเกยีรต่้นาค่นภัทุร โดยบรก่ารเหล่านี�จัะทุำาหน้าทุี�เป้น็ New S-Curve หรอ่หน่วัยธุุรก่จัทุี�จัะสรา้งการ
เต่้บโต้ใหมใ่หกั้บกลุ่มธุุรก่จัฯ

ในโอกาสเดยีวักัน คณะกรรมการธุนาคารยงัได้มต่้เหน็ชอบเพ่�อใหน้ำาเสนอต่้อทุี�ป้ระชุมสามญัผูถ่้ือหุน้เพ่�อพจ่ัารณาอนุมต่ั้ เร่�องการ
ออกและจััดสรร KKP ESOP Warrants หรอ่ ใบสำาคัญแสดงส่ทุธุ่ทุี�จัะซ่�อหุ้นสามัญเพ่�มทุุนของธุนาคารให้แก่กรรมการ ผู้บรห่าร 
และ/หรอ่พนักงานของธุนาคาร และบรษั่ัทุยอ่ยทุี�กำาหนดโดยไมค่่ดมูลค่าจัำานวันไมเ่ก่น 60,000,000 หน่วัย ซ่�งมรีาคาการใชส้ทุ่ธุ่ 
72 บาทุต่้อหุน้ และมอีายุ 4 ป้ ีนับจัากวัันทุี�ได้ออกใบสำาคัญแสดงสทุ่ธุ่ เพ่�อเป้น็แรงจูังใจัสำาหรบับุคลากรในการสรา้งการเต่้บโต้และ
ผลกำาไรทุี�ด ีต้ลอดจันสรา้งควัามผกูพนักับองค์กรในระยะยาวัอกีด้วัย
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