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 ผลัักดัันเทศกาลัดันตรีีรีะดัับโลัก ผลัักดัันเทศกาลัดันตรีีรีะดัับโลัก
สู่่�ความเป็็นกลัางทางคาร์ีบอน 

WAVE WAVE ผนึกผนึก“ONE ASIA”“ONE ASIA”

ปิ็ดัท้ายโรีดัโชว์ที�ตลัาดัหลัักทรัีพย์ฯปิ็ดัท้ายโรีดัโชว์ที�ตลัาดัหลัักทรัีพย์ฯ

ก�อนขาย IPO 123.18 ล้ัานห้้น
นลท.ตอบรัับดีีนลท.ตอบรัับดีี
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อ่่านต่่อ่หน้า 6

WAVE จัับมือื “ONE ASIA” นำำ�ร่อ่งจััดง�นำ Siam Songkran 
Music Festival 2023 เทศก�ลดนำตร่รี่ะดับโลก สู่่ค่ว�มืเป็็นำกล�งท�งค�ร่บ์อนำ 

เพื่ื�อเป็็นำสู่ว่นำหน่ำ�งช่ว่ยขับัเคลื�อนำในำก�ร่ลดก๊�ซเร่อืนำกร่ะจัก

ก.ลั.ต. นับหนึ�งไฟล่ั�งก.ลั.ต. นับหนึ�งไฟล่ั�ง
เตรีียมขาย IPO 280 ล้ัานห้้น

PLTPLT

ก.ล.ต.นัำบหน่ำ�งไฟล่�ง PLT 
ขั�ย IPO จัำ�นำวนำ 280 ล้�นำห้น้ำ 

เตร่ยีมืเด่นำหน้ำ�เขั�้เทร่ดตล�ด mai ปี็ 66 

ระดมทุนุขยายกองเรอื
-รถบรรทุกุขนส่ง่ก๊าซปิโิตรเลียีมเหลีว 

เพื่่�มืขัดีคว�มืสู่�มื�ร่ถในำก�ร่ลงทน้ำ
-ก�ร่ใหบ้ร่ก่�ร่ หน้ำนำธุ้ร่ก่จัโตแขัง็แกร่ง่

อ่่านต่่อ่หน้า 2 3
อ่่านต่่อ่หน้า 4

"เด็กซซ์อน เทุคโนโลีย"ี ปิดิทุ้ายโรดโชว์ทุี�ตลีทุ. 
เส่นอขาย IPO 123.18 ล้ีานหุน้ ป็ลื�มืนัำกลงทน้ำใหก้�ร่ตอบร่บัด ี

โช่ว์พืื่�นำฐ�นำธุ้ร่ก่จัแกร่ง่ ต่อยอดขัย�ยธุ้ร่ก่จัต่�งป็ร่ะเทศ 
พื่ฒันำ�เทคโนำโลยตีร่วจัสู่อบท�งว่ศวกร่ร่มืขัั�นำสู่ง่

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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ก.ล.ต.นัับหน่ั�งไฟล่�ง PLT ขาย IPO จำำานัวนั 280 
ล้านัห้น้ั เตรียีมเด่ินัหน้ัาเขา้เทรีดิตลาดิ mai ปี ี
66 รีะดิมท้นัขยายกองเรีือ-รีถบรีรีท้กขนัส่่ง
ก๊าซปีิโตรีเลียมเหลว เพิ่่�มขีดิความส่ามารีถ
ในัการีลงท้นั-การีให้บรี่การี หน้ันัธุ้รีก่จำโต
แขง็แกรีง่

 นำ�งสู่�วร่ัช่นำี ช่�ต่บัญช่�ชั่ย ร่อง
กร่ร่มืก�ร่ผู้่จั้ัดก�ร่ บร่ษั่ัท เซจัแคป็ปิ็ตอล 
จัำ�กัด ในัฐานัะที�ปีรีก่ษาทางการีเง่นั บรีษั่ท 
พิ่ลีาทัส่ มารีนีั จำำากัดิ (มหาชนั) หรีอื PLT ผู้้้
ปีรีะกอบธุ้รีก่จำขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลว 
(LPG) ทางเรีอืและทางรีถบรีรีท้ก เปีิดิเผู้ยว่า 
ขณะนัี� ส่ำานัักงานัคณะกรีรีมการีกำากับหลัก
ทรีพัิ่ย์และตลาดิหลักทรีพัิ่ย์ (ก.ล.ต.) ได้ิเรี่�ม
นัับหน่ั�งแบบแส่ดิงรีายการีขอ้มล้การีเส่นัอขาย
หลักทรีพัิ่ยแ์ละรีา่งหนัังส่อืชี�ชวนั(Filing) ของ 
PLT เปีน็ัที�เรียีบรีอ้ยแล้ว

โดิย PLT ได้ิยื�นัเส่นัอขายห้น้ัส่ามัญเพิ่่�มทน้ัให้
แก่ปีรีะชาชนัทั�วไปีเปีน็ัครีั�งแรีก (IPO) จำำานัวนั 
280,000,000 ห้น้ั มล้ค่าที�ตรีาไว้ (พิ่ารี)์ ห้น้ัละ 
0.50 บาท หรีอืค่ดิเปีน็ั 29.17 % ของจำำานัวนั
ห้้นัส่ามัญที�ออกและเรีียกชำารีะแล้วทั�งหมดิ
ของบรี่ษัท ภายหลังการีเส่นัอขายห้้นัส่ามัญ

เพิ่่�มท้นัครีั�งนัี� และเตรียีมเข้าจำดิทะเบียนัในั
ตลาดิหลักทรีพัิ่ย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดิยใช้ชื�อยอ่ 
PLT ในักล้่มธุ้รีก่จำขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลว 
(LPG) ทางเรีอืและรีถบรีรีท้ก โดิยม ีบรีษั่ท เซ
จำแคปีปีติอล จำำากัดิ เปีน็ัที�ปีรีก่ษาทางการีเง่นั
บรีษั่ท พิ่ีลาทัส่ มารีนีั จำำากัดิ (มหาชนั) หรีอื 
PLT เปีน็ัหน่ั�งในัผู้้น้ัำาธุ้รีก่จำให้บรีก่ารีขนัส่ง่ก๊าซ
ปีิโตรีเลียมเหลวทางเรีอื และธุ้รีก่จำให้บรีก่ารี
ขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลวทางรีถ ก่อตั�งโดิย
กล่้มตรีะก้ลฉ่ิมตะวันั เมื�อปีี 2553 ปีัจำจ้ำบันั 
บรีษั่ทมเีรีอืขนัส่ง่ก๊าซปีโิตรีเลยีมเหลว จำำานัวนั 
19 ลำา มีขนัาดิตั�งแต่ 570- 900 ตันั และรีถ
ขนัส่ง่ก๊าซปีโิตรีเลยีมเหลว จำำานัวนั 44 คันั (รีถ 
6 ล้อ รีถ 10 ล้อ รีถลากจ้ำง และรีถก่�งพิ่ว่ง) ทั�งนัี� 
ในัการีให้บรี่การีขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลว
ทางเรีอื จำะใช้เส้่นัทางเรีอืกลเด่ินัทะเลเฉิพิ่าะ
เขตครีอบคลม้ปีรีะเทศไทย (ฝัั่� งอ่าวไทย) และ
เรีอืกลเด่ินัทะเลใกล้ฝั่ั� ง (Near-coastal) ได้ิแก่ 
ปีรีะเทศกัมพิ่้ชาและเวยีดินัาม โดิยล้กค้ารีาย
ใหญ่ของบรีษั่ทและบรีษั่ทย่อยในัธุ้รีก่จำขนัส่่ง
ก๊าซปีิโตรีเลียมเหลวทางเรีอื คือ กล่้มบรีษั่ท
ที�เปีน็ัผู้้ผู้้ล่ตและ/หรีอืจำำาหน่ัายก๊าซ LPG รีาย
ใหญใ่นัปีรีะเทศไทย เชน่ั 
 บรีษั่ท ปีตท. นัำามนััและการีค้าปีลกี จำำากัดิ 
(มหาชนั) 

 บรีษั่ท ปีตท. จำำากัดิ (มหาชนั)  และ 
 บรี่ษัท ดัิบบล่วพิ่ี  เ อ็นัเนัอรี์ยี�  จำำากัดิ 
(มหาชนั) 
 นัอกจำากนัี� PLT มบีรีษั่ทลก้ "บรีษั่ท เว่ลด์ิ
ไวด์ิ ทรีานัส่ปีอรีต์ จำำากัดิ" หรีอื WWT เพิ่ื�อให้
บรีก่ารีขนัส่ง่ก๊าซปีโิตรีเลยีมเหลวทางเรีอื โดิย
ทำาการีว่าจ้ำางเรีือขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลว
จำากบรีษั่ทในัลักษณะส่ญัญาเชา่เหมาเรีอืแบบ
รีะยะเวลา (Time Charter) เป็ีนัเวลา 10 ปี ีในั
การีให้บรี่การีขนัส่่งก๊าซปีิโตรีเลียมเหลวแก่
กล้่มลก้ค้า โดิย PLT ถือห้น้ั 99.99 % 

ส่ว่นัการีขนัส่ง่ก๊าซปีโิตรีเลยีมเหลวทางรีถ ใช้
เส่น้ัทางในัปีรีะเทศและต่างปีรีะเทศในัภม้ภ่าค
อาเซยีนัในัการีบรีก่ารีขนัส่่ง โดิยมกีล้่มล้กค้า
หลัก เปีน็ักล้่มผู้้ค้้ามาตรีา 7, ส่ถานับีรีก่ารีก๊าซ
ปีโิตรีเลยีมเหลว (ปีั� ม LPG), โรีงบรีรีจ้ำก๊าซหง้
ต้ม และโรีงงานัอ้ตส่าหกรีรีม

" หลังจำากนัี� PLT เตรียีมนัำาเส่นัอข้อม้ลรีาย
ละเอียดิหลักทรีัพิ่ย์แก่นัักลงท้นั (โรีดิโชว์) 
ผู้่านัรีะบบออนัไลน์ั และการีเข้าจำดิทะเบียนั
ในัตลาดิหลักทรีพัิ่ยเ์อ็มเอไอ (mai) ครีั�งนัี� จำะ
ทำาให ้PLT เขา้ถ่งแหล่งเง่นัทน้ั เพิ่ื�อนัำามาต่อย
อดิธุ้รีก่จำให้เต่บโตในัอ้ตส่าหกรีรีมได้ิอย่าง
มั�นัคงมากย่�งข่�นั" นัางส่าวรีชันั ี กล่าว
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 ด้�นำ นำ�ยวร่�ว่ช่ ฉ่ิมืตะวันำ  กร่ร่มืก�ร่
และป็ร่ะธุ�นำเจ้ั�หน้ำ�ที�บร่ห่�ร่ บร่ษั่ัท 
พื่ลี�ทัสู่ มื�ร่นีำ จัำ�กัด (มืห�ช่นำ) หร่อื PLT 
กล่าวถ่งแผู้นัการีเขา้รีะดิมทน้ัและจำดิทะเบยีนั
ในัตลาดิหลักทรีพัิ่ย์ mai ในัครีั�งนัี� ว่าบรีษั่ทฯ 
เตรีียมนัำาเง่นัที�ได้ิไปีใช้ลงท้นัในัการีขยาย
ก่จำการี โดิยซื�อเรีอืทดิแทนัเรีอืที�ถ่งกำาหนัดิปีลดิ
รีะวาง ขยายกองเรีือบรีรีท้กก๊าซ LPG และ
ก๊าซเคมเีหลว ขยายกองรีถบรีรีท้กก๊าซ LPG  
พิ่รีอ้มต่ดิตั�งรีะบบ ERP ภายในัองค์กรี ปีรีบัปีร้ีง
ลานัจำอดิรีถบรีรีท้กก๊าซ LPG ก่อส่รีา้งโรีงซอ่ม
บำาร้ีงรีถบรีรีท้ก และใช้เปี็นัเง่นัท้นัหม้นัเวียนั
ในัก่จำการี นัับเป็ีนัการีส่รีา้งโอกาส่ในัการีขยาย

ธุ้รีก่จำให้เต่บโตตามเป้ีาหมาย เพิ่ื�อให้บรี่ษัท
ส่ามารีถขยายตัวพิ่รี้อมรีองรีับการีเต่บโต
ในัอนัาคตและผู้ลักดัินัผู้ลการีดิำาเน่ันังานัให้
เต่บโตอยา่งยั�งยนืั

ส่ำาหรีับผู้ลดิำาเน่ันังานัปีี 2562 ถ่งปีี 2565 
บรี่ษัท มีรีายได้ิจำากการีให้บรี่การีขนัส่่งรีวม 
707.77 ล้านับาท 637.75 ล้านับาท 665.34 
ล้านับาท และ 794.16 ล้านับาท ตามลำาดัิบ 
และกำาไรีส่้ทธุ่ 69 ล้านับาท 36.31ล้านับาท 
55.07  ล้านับาท และ 62.21 ล้านับาท ตาม
ลำาดัิบ โดิยเพิ่่�มข่�นัตามการีฟ้� นัตัวของภาวะ
เศรีษฐก่จำ

"การีเขา้รีะดิมท้นัในัตลาดิหลักทรีพัิ่ย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai)  นัับเปี็นัก้าวส่ำาคัญในัการีขยาย
ธุ้รีก่จำของบรีษั่ทใหม้คีวามแขง็แกรีง่ และเพิ่่�ม
โอกาส่การีลงทน้ัโครีงการีในัอนัาคตให้เต่บโต
ได้ิอย่างมีปีรีะส่่ทธุ่ภาพิ่และมั�นัคงในัรีะยะ
ยาว" นัายวรีาว่ช กล่าว

ทั�งนัี� ผู้้ล้งทน้ัและผู้้ส้่นัใจำ ส่ามารีถดิร้ีายละเอยีดิ
จำากหนัังส่ือชี�ชวนัของบรี่ษัท ที�เว็บไซต์ของ
ส่ำานัักงานั ก.ล.ต. www.sec.or.th และเว็บไซต์
บรีษั่ท www.pilatusmarine.co.th
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"เด็ิกซ์ซอนั เทคโนัโลย"ี ปีดิิท้ายโรีดิโชว์ที�ตลท. 
เส่นัอขาย IPO 123.18 ล้านัห้น้ั ปีลื�มนัักลงทน้ั
ให้การีตอบรีบัดิ ี โชว์พิ่ื�นัฐานัธุ้รีก่จำแกรีง่ ต่อย
อดิขยายธุ้รีก่จำต่างปีรีะเทศ พิ่ฒันัาเทคโนัโลยี
ตรีวจำส่อบทางว่ศวกรีรีมขั�นัส่ง้

 นำ�งมืลัล่ก� แก่กล้� ป็ร่ะธุ�นำเจ้ั�หน้ำ�ที�
บร่ห่�ร่ บร่ษั่ัท เด็กซซ์อนำ เทคโนำโลย ีจัำ�กัด 
(มืห�ช่นำ) หร่อื DEXON เปีดิิเผู้ยว่า บรีษั่ทฯ
ได้ิปีดิิท้ายการีนัำาเส่นัอขอ้มล้กับนัักลงทน้ั หรีอื
โรีดิโชว์ เพิ่ื�อเส่นัอขายห้้นัให้แก่ปีรีะชาชนั
เปีน็ัครีั�งแรีก หรีอื IPO  จำำานัวนั 123.18 ล้านั
ห้้นั ที�ตลาดิหลักทรีัพิ่ย์แห่งปีรีะเทศไทย 
กร้ีงเทพิ่มหานัครีในัวันัที� 17 มีนัาคม โดิย
ก่อนัหน้ัานัี�ได้ิเด่ินัทางไปีนัำาเส่นัอข้อม้ลกับ
นัักลงท้นัในั 4 จัำงหวัดิปีรีะกอบไปีด้ิวยรีะยอง 
ขอนัแก่นั เชยีงใหม ่และอำาเภอหาดิใหญ ่จัำงหวัดิ
ส่งขลา โดิยบรีษั่ทฯได้ินัำาเส่นัอขอ้มล้ใหกั้บนััก
ลงท้นัมากกว่า 1,500 คนั ซ่�งได้ิรีับการีตอบ
รีับเปี็นัอย่างดิี จำากพิ่ื�นัฐานัธุ้รีก่จำซ่�งมีความ
แข็งแกรีง่ ซ่�ง DEXON เปี็นัผู้้้ให้บรีก่ารีตรีวจำ
ส่อบทางว่ศวกรีรีม และส่รี้างนัวัตกรีรีมทาง
เทคโนัโลยีส่ำาหรีับตรีวจำส่อบโครีงส่รี้าง และ
อ้ปีกรีณ์การีผู้ล่ตในัอ้ตส่าหกรีรีมปีิโตรีเลียม 
พิ่ลังงานั ปีโิตรีเคม ีอ้ตส่าหกรีรีมก่อส่รีา้ง โรีง

ไฟฟ้า และอ้ตส่าหกรีรีมปีรีะเภทอื�นั ๆ ซ่�ง 
DEXON มทีีมผู้้้เชี�ยวชาญ และทีมว่ศวกรีที�มี
ปีรีะส่บการีณ์ รีวมถ่งใหบ้รีก่ารีด้ิวยมาตรีฐานั
ทางเทคโนัโลย ีและเครีื�องมือที�ทันัส่มัย โดิยที�
บรีษั่ทส่ามารีถพิ่ฒันัาข่�นัเอง ได้ิรีบัการียอมรีบั 
และได้ิรีบัใบรีบัรีองมาตรีฐานัต่างๆ จำากหน่ัวย
งานัรีบัรีองรีะบบในัรีะดัิบส่ากล

โดิยมร้ีีปีแบบการีให้บรีก่ารีตามโครีงส่รีา้ง แบ่ง
ออกเปีน็ั 4 ปีรีะเภท ปีรีะกอบด้ิวย 
 1. การีบรีก่ารีตรีวจำส่อบโดิยใชเ้ทคโนัโลยี
ขั�นัส่ง้ (Advance Inspection Technology)  
2. การีบรี่การีตรีวจำส่อบโดิยใช้เทคโนัโลยี
ขั�นัพิ่ื�นัฐานั (Conventional Inspection 
Technology) 
 3. การีบรีก่ารีฝั่กึอบรีมด้ิานัการีตรีวจำส่อบ 
(Training Services) 
 4 .  ก า รี ใ ห้ บ รี่ ก า รี อ อ ก แ บ บ ท า ง
ด้ิานัว่ศวกรีรีม ปีรีะกอบ ต่ดิตั�งและซ่อม
บำาร้ีง (Engineering design, Assembly, 
Installation and Maintenance Service)

ซ่�งการีรีะดิมท้นัในัครีั�งนัี�บรี่ษัทมีแผู้นัที�จำะ
ขยายธุ้รีก่จำไปียังปีรีะเทศเนัเธุอรีแ์ลนัด์ิ(ทวีปี

ย้โรีปี) รีวมถ่งส่หรีัฐอเมรี่กา โดิยเน้ันัให้
บรีก่ารีตรีวจำส่อบทางว่ศวกรีรีมรีะบบท่อด้ิวย
เทคโนัโลยขีั�นัส่ง้ (Smart Pigging Technology) 
ที�มีค้่แข่งในัตลาดิน้ัอยรีาย โดิยเฉิพิ่าะการี
ตรีวจำส่อบรีอยแตกขนัาดิเล็กในัรีะบบท่อส่่ง
ที�ต้องใช้เครีื�องมือพิ่่เศษที�มีเทคโนัโลยีส่้งที�
บรี่ษัทพิ่ัฒนัาข่�นั (Hawk Pipeline Crack 
Detection and Measurement System), 
ลงท้นัในังานัว่จัำย และพิ่ัฒนัาเทคโนัโลยี
ที�ตอบส่นัองต่อความต้องการีของล้กค้า 
และการีเปีลี�ยนัแปีลงของอ้ตส่าหกรีรีม เช่นั
การีเปีลี�ยนัไปีส่้่พิ่ลังงานัส่ะอาดิได้ิอย่างมี
ปีรีะส่่ทธุ่ภาพิ่, การีตรีวจำส่อบรีะบบท่อส่่ง
เพิ่ื�อรีองรีบัการีแปีลงไปีส่้่การีใช้งานัของก๊าซ
ไฮโดิรีเจำนั (Hydrogen Energy Conversion) 
ที�จำะเปีลี�ยนัผู้ล่ตภัณฑ์์ในัรีะบบท่อส่่งจำากเด่ิม
เปี็นันัำามันั และก๊าซธุรีรีมชาต่ เปี็นัการีขนัส่่ง
ก๊าซไฮโดิรีเจำนั การีดัิกจัำบและกักเก็บก๊าซ
คารีบ์อนัไดิออกไซด์ิ (Carbon Capture and 
Storage : CCS) เพิ่ื�อลดิปีรี่มาณการีปีล่อย
ก๊าซเรีือนักรีะจำก, ชำารีะเง่นัก้้ยืมจำากส่ถาบันั
การีเง่นั รีวมถ่งเปีน็ัทน้ัหมน้ัเวยีนัในัการีดิำาเน่ันั
ธุ้รีก่จำ ซ่�งถือเปีน็ัการีเส่รีม่ส่รีา้งความแข็งแกรีง่
ใหกั้บบรีษั่ท และส่รีา้งโอกาส่ในัการีแขง่ขันัให้
กับบรีษั่ท
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ในัขณะเดีิยวกันั DEXON ยงัมเีปีา้หมายในัการี
เพ่ิ่�มศักยภาพิ่การีดิำาเน่ันัธุ้รีก่จำเพิ่ื�อขยายการี
ใหบ้รีก่ารี และตอบส่นัองต่อความต้องการีของ
ล้กค้าแบบครีบวงจำรีได้ิอย่างครีอบคล้ม โดิย
จัำดิตั�งบรี่ษัทย่อยได้ิแก่ 1. บรี่ษัท เด็ิกซ์ซอนั 
เทคโนัโลย ีพิ่ทีอี ีล่มเ่ต็ดิ (DTS) ให้บรีก่ารีล้กค้า
ในัปีรีะเทศส่ง่คโปีรี ์และปีรีะเทศขา้งเคยีง 
2. บรีษั่ท เด็ิกซซ์อนั เทรีนัน่ั�ง เซ็นัเตอรี ์จำำากัดิ 
(DTC) ให้บรีก่ารีการีฝั่กึอมรีบเพิ่ื�อส่ง่เส่รีม่ และ
ยกรีะดัิบความร้ีค้วามส่ามารีถแก่บ้คลากรีทั�ง
ภายในั และภายนัอกบรีษั่ท 3. บรีษั่ท เด็ิกซ์
ซอนั เมคคาน่ัคอล โซล้ชั�นัส์่ จำำากัดิ (DMS) 
ให้บรี่การีงานัออกแบบทางว่ศวกรีรีม งานั
ปีรีะกอบ งานัโครีงส่รี้าง และงานัให้บรี่การี
บ้คลากรีทางด้ิานัเครีื�องกล และซ่อมบำาร้ีงทั�ง
ในัส่ว่นังานัท่อ และโครีงส่รีา้ง ในัอ้ตส่าหกรีรีม
ปีิโตรีเลียม และปีิโตรีเคม ี 4. บรีษั่ท ดิาคอนั 
ย้โรีปี บีวี (DEBV) (อย้่รีะหว่างเปีลี�ยนัชื�อ
จำาก ดิาคอนั เปีน็ั เด็ิกซซ์อนั คาดิว่าจำะดิำาเน่ันั
การีแล้วเส่รีจ็ำภายในัไตรีมาส่ 1 ปีี 2566) จัำดิ
ตั�งในัเนัเธุอรี์แลนัด์ิ เพิ่ื�อให้การีดิำาเน่ันังานั
ครีอบคลม้ลก้ค้าในัแถบอเมรีก่าใต้ และลก้ค้า
ในักล่้มย้โรีปี ซ่�งได้ิรีบัปีรีะโยชน์ัทางภาษีตาม
ที�กำาหนัดิไว้ในัสั่ญญาว่าด้ิวยการีเก็บภาษีซำา
ซ้อนั (Double Tax Treaty) โดิยเน้ันัการีให้

บรีก่ารีการีตรีวจำส่อบท่อโดิยใชเ้ทคโนัโลยี
ขั�นัส่ง้ (Advance Inline Inspection)

"เรีาได้ิมีโอกาส่เด่ินัทางไปีให้ข้อม้ลกับนััก
ลงท้นัในัท้กภ้ม่ภาคทั� วปีรีะเทศ ซ่� งต้อง
ขอบค้ณนัักลงท้นัท้กจัำงหวัดิที�ให้การีต้อนัรีับ 
และให้การีตอบรีับเปี็นัอย่างดิี ทำาให้เรีามี
ความมั�นัใจำย่�งข่�นัในัการีเด่ินัหน้ัานัำาบรีษั่ทเขา้
จำดิทะเบยีนัในัตลาดิหลักทรีพัิ่ย ์ซ่�งด้ิวยพิ่ื�นัฐานั
ของธุ้รีก่จำที�มีความแข็งแกรี่ง และโอกาส่ในั
การีเต่บโตในัอนัาคต ทำาให้เรีาหวังเปี็นัอย่าง
ย่�งว่าจำะได้ิรีับการีตอบรีับที�ดิีจำากนัักลงท้นั
อยา่งต่อเนืั�อง" นัางมัลล่กากล่าว

 นำ�ยว่ช่� โตมื�นำะ กร่ร่มืก�ร่ผู้่จั้ัดก�ร่
ฝ่�่ยว�ณ่ิช่ธุนำก่จั บร่ษั่ัทหลักทร่พัื่ย ์ฟลิล่ป็ 
(ป็ร่ะเทศไทย) จัำ�กัด (มืห�ช่นำ) ในัฐานัะ
ที�ปีรี่กษาทางการีเง่นัของบรี่ษัท เด็ิกซ์ซอนั 
เทคโนัโลย ีจำำากัดิ (มหาชนั) หรีอื DEXON เปีดิิ
เผู้ยว่า DEXON เส่นัอขายห้้นัส่ามัญเพ่ิ่�มท้นั
ต่อปีรีะชาชนัทั�วไปีครีั�งแรีก หรีอื IPO จำำานัวนั 
123,183,200 ห้น้ั มล้ค่าที�ตรีาไว้ 0.50 บาท ค่ดิ
เปีน็ั 25.85% ของจำำานัวนัห้น้ัส่ามญัที�ออกและ
เรียีกชำารีะแล้วทั�งหมดิของบรีษั่ทภายหลังการี

เส่นัอขายห้น้ัส่ามญัในัครีั�งนัี� โดิยภายหลังได้ิรีบั
อน้ัมัต่ให้เส่นัอขายห้้นั IPO และแบบไฟล่�งมี
ผู้ลใชบ้งัคับ รีวมถ่งเด่ินัทางนัำาเส่นัอขอ้ม้ลกับ
นัักลงท้นัเรียีบรีอ้ยแล้ว จำะกำาหนัดิวันัที�เส่นัอ
ขายห้น้ั IPO และคาดิว่าจำะนัำา DEXON เขา้จำดิ
ทะเบยีนัในัตลาดิหลักทรีพัิ่ย์เอ็ม เอ ไอ เรีว็ ๆ  นัี�

ในัขณะที�ผู้ลปีรีะกอบการีของ DEXON ในัปี ี
2563-2565 บรี่ษัท และบรี่ษัทย่อยมีรีายได้ิ
จำากการีขาย และบรี่การี 438.97 ล้านับาท 
433.46 ล้านับาท และ 608.51 ล้านับาท ตาม
ลำาดัิบ และมกีำาไรีส่ท้ธุ่ 11.04 ล้านับาท 18.15 
ล้านับาท 105.15 ล้านับาท ตามลำาดัิบ  ซ่�ง
รีายได้ิในัปีี 2565 เพิ่่�มข่�นั 175.04 ล้านับาท 
เต่บโต 40.38% เมื�อเปีรียีบเทยีบกับปีี 2564 
และมีกำาไรีส่้ทธุ่ในัปีี 2565 เพิ่่�มข่�นั 87 ล้านั
บาท เต่บโต 479.33% เมื�อเปีรียีบเทยีบกับปี ี
2564  เนืั�องจำากล้กค้าต่างปีรีะเทศเปี็นัหลัก
ตามส่ถานัการีณ์ COVID-19 ที�ผู้อ่นัคลายและ
บรี่ษัทส่ามารีถเด่ินัทางไปีให้บรี่การีในัต่าง
ปีรีะเทศได้ิมากข่�นั โดิยเชื�อว่าเศรีษฐก่จำจำะเรี่�ม
กลับเข้าส่้่ภาวะปีกต่ หลังจำากที�เผู้ช่ญว่กฤต 
COVID-19 มาตั�งแต่ปี ี2563
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WAVE จัำบมือ “ONE ASIA” นัำารีอ่งจัำดิงานั 
Siam Songkran Music Festival 2023 
เทศกาลดินัตรีรีีะดัิบโลก ส่้่ความเปี็นักลาง
ทางคารี์บอนั เพิ่ื� อเปี็นัส่่วนัหน่ั�งช่วยขับ
เคลื�อนัในัการีลดิก๊าซเรีือนักรีะจำก คาดิมี
ผู้้้เข้ารี่วมงานักว่า 10,000 คนัต่อวันั โดิย
มีนัักท่องเที�ยวต่างชาต่เข้ารี่วมงานั 40%  
ลั�นั Wave BCG พิ่รีอ้มใหก้ารีส่นัับส่น้ันัการี
คำานัวณ การีปีรีะเม่นัการีปีล่อยคารี์บอนั 
รีวมทั�งจัำดิหาคารีบ์อนัเครีด่ิต รีว่มกับ Net 
Zero Carbon (Thailand)    

 นำ�ยเจัมืส์ู่ แอนำดร่ว่ มือร่ ์ ป็ร่ะธุ�นำ
เจ้ั�หน้ำ�ที�บร่ห่�ร่ บร่ษั่ัท เวฟ เอ็นำเตอร่์
เทนำเมืน้ำท์ จัำ�กัด (มืห�ช่นำ) หร่อื WAVE 
เปีดิิเผู้ยว่า บรีษั่ท เวฟ บซีจีำ ีจำำากัดิ (WAVE 
BCG) ซ่�งเปี็นับรีษั่ทล้กของ WAVE ได้ิรีว่ม
ลงนัามความรี่วมมือ (MOU) กับ นัายธุนั
นันัท์ เตรียีมชาญชัย ผู้้้ก่อตั�ง บรี่ษัท เน็ัท
ซีโรี คารี์บอนั จำำากัดิ (Net Zero Carbon 
(Thailand)) และนัายรีชต ธัุนัยาว้ฒ่ ผู้้้ก่อ
ตั�ง บรีษั่ท วันั เอเชยี เวนัเจำอรี ์จำำากัดิ (ONE 
ASIA)  นัายพิ่ชรี ว้ฑ์ฒ่ชาต่  ปีรีะธุานัเจ้ำา

หน้ัาที�ส่ายงานัปีฏ่ิบัต่การี บรีษั่ทวันั เอเชยี 
เวนัเจำอรี์ จำำากัดิ ผู้ลักดัินัการีจัำดิเทศกาล
ดินัตรีรีีะดัิบโลกต่างๆส่้่ความเปี็นักลางทาง
คารี์บอนั (Carbon Neutral Event) เพิ่ื�อ
เปี็นัส่่วนัหน่ั�งช่วยขับเคลื�อนัในัการีลดิก๊าซ
เรีอืนักรีะจำก โดิยเรี่�มที�งานั Siam Songkran 
Music Festival รีะหว่างวันัที� 12-14 และ 16 
เม.ย.นัี�         

ความรี่วมมือนัี� นัำาโดิยบรี่ษัท Wave BCG 
ซ่�งเปี็นัผู้้้นัำาด้ิานั Carbon Credits ในั
ปีรีะเทศไทยจำะรีว่มกับNet Zero Carbon 
(Thailand) ซ่�งเปี็นัผู้้้เชี�ยวชาญในัตลาดิ 
Carbon Credits และ RECs ในัภ้ม่ภาค
ตะวันัออกเฉิียงใต้มาอย่างยาวนัานั ขณะ
ที� ONE ASIA เปี็นับรีษั่ทที�เปี็นัผู้้้จัำดิ และที�
ปีรี่กษาด้ิานัการีจัำดิงานัเทศกาลดินัตรีทีี�ส่่ง
มอบความบนััเท่งและปีรีะส่บการีณ์ที�หลาก
หลายแก่ลก้ค้าทั�งไทยและต่างปีรีะเทศ

“ความรีว่มมือในัครีั�งนัี� Wave BCG มคีวาม
ม้ง่มั�นัด้ิานัการีพัิ่ฒนัาอย่างยั�งยนืัรีว่มกันั จ่ำง
ได้ิรีว่มลงนัาม MOU เพิ่ื�อช่วยให้คำาแนัะนัำา

ให้กับ ONE ASIA ส่ำาหรีบัการีจัำดิงานัต่างๆ 
ในัอนัาคตที�จำะเก่ดิข่�นัให้มีความเป็ีนักลาง
ทางคารี์บอนั รีวมถ่งการีจัำดิหาคารี์บอนั
เครีด่ิตส่ำาหรีบัการี Offset รีว่มกับ Net Zero 
Carbon (Thailand) เพิ่ื�อให้ผู้้้จัำดิงานับรีรีล้
เปี้าหมายของการีเปี็นั Carbon Neutral 
Event เพิ่ื�อเปีน็ัส่ว่นัหน่ั�งที�จำะชว่ยขับเคลื�อนั
ในัการีลดิก๊าซเรีอืนักรีะจำก”

ปีจัำจ้ำบนััในัต่างปีรีะเทศมกีารีปีรีบัเปีลี�ยนัร้ีปี
แบบการีจัำดิงานัต่างๆ ให้มคีวามเปี็นักลาง
ทางคารี์บอนัมากข่�นั ทั�งผู้้้จัำดิงานัเทศกาล
ดินัตรี ีงานัคอนัเส่ร่ีต์ เรี่�มมมีาตรีการีใหผู้้้้เข้า
รีว่มงานัปีฏ่ิบัต่ตาม รีวมไปีถ่งศล่ปีินับางวง
เลือกจำะทำาการีแส่ดิงในังานัจัำดิในัร้ีปีแบบ
ของ Carbon Neutral เท่านัั�นั
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โดิย Siam Songkran Music Festival ที�
ดิำาเน่ันัการีโดิย ONE ASIA รีะหว่างวันั
ที� 12-14 และ 16 เมษายนั 2566 จำะเปี็นั
เทศกาลดินัตรีีรีะดัิบโลกในัร้ีปีแบบงานั
ส่งกรีานัต์แรีก ที�มีความเปี็นักลางทาง
คารี์บอนั (Carbon Neutral) โดิย Siam 
Songkran Music Festival มผีู้้เ้ขา้รีว่มงานั
กว่า 10,000 คนัต่อวันั มนัีักท่องเที�ยวต่าง
ชาต่เขา้รีว่มถ่ง 40% ในังานั ซ่�งการีเปีน็ังานั
ที�เปี็นักลางทางคารีบ์อนัจำะส่รีา้งมาตรีฐานั
การีจัำดิเทศกาลดินัตรีต่ีางๆ ทั�วโลกให้เปี็นั
ม่ตรีต่อส่่�งแวดิล้อมมากข่�นั  โดิยมี Wave 
BCG ให้การีส่นัับส่น้ันัการีคำานัวณ การี

ปีรีะเม่นัการีปีล่อยคารี์บอนั รีวมทั�งจัำดิหา
คารีบ์อนัเครีด่ิต รีว่มกับ Net Zero Carbon 
(Thailand)

การีจัำดิปีรีะช้ม (Meeting) การีท่องเที�ยว
เพิ่ื�อเปี็นัรีางวัล (Incentive) การีปีรีะช้ม
นัานัาชาต่ (Convention) การีจัำดิแส่ดิง
ส่่นัค้าหรีอืน่ัทรีรีศการี (Exhibition) หรีอืที�
ร้ีจั้ำกกันัในันัามของอ้ตส่าหกรีรีมไมซ์ MICE 
(Meeting, Incentive, Convention, และ 
Exhibition) เป็ีนัส่่วนัหน่ั�งของการีส่รี้าง
ผู้ลกรีะทบต่อส่่�งแวดิล้อม และภาวะโลก
รีอ้นั จำากทั�งก่จำกรีรีม การีเด่ินัทาง และของ
เส่ียภายในัจัำดิงานั โดิยเฉิลี�ยในัการีจัำดิงานั
ปีรีะช้ม 3 วันัมกีารีปีล่อยก๊าซเรีอืนักรีะจำก
เฉิลี�ย 0.5 ตันั ถ่ง 1.5 ตันัคารี์บอนัต่อคนั 
ส่ำาหรีับเทศกาลดินัตรีมีีการีปีล่อยของเส่ีย
ถ่งปีรีะมาณ 2,000 ตันัต่อส่ปัีดิาห์ ดัิงนัั�นัจ่ำง
มีการีรีณรีงค์ให้มีการีจัำดิงานัร้ีปีแบบที�เปี็นั 
Carbon Neutral เพิ่ื�อรีว่มเปี็นัส่่วนัหน่ั�งในั
การีรีบัผู้ด่ิชอบการีปีล่อยก๊าซเรีอืนักรีะจำก

นัายเจำมส่์ กล่าวว่า หนัทางหน่ั�งที�ทำาให้
การีจัำดิงานัอีเว้นัท์ต่างๆ ส่ามารีถเด่ินัส่้่
เปี้าหมายความเปี็นัการีทางคารี์บอนัก็คือ 
การีนัำาคารี์บอนัเครีด่ิตมาชดิเชยปีรี่มาณ
ก๊าซเรีือนักรีะจำกที�ปีล่อยออกมาจำากกการี
จัำดิงานั หรีอืที�เรียีกว่า การีทำาก่จำกรีรีมชดิเชย
การีปีล่อยก๊าซเรีือนักรีะจำก หรีือก่จำกรีรีม
ชดิเชยคารี์บอนั (Carbon Offsetting) 
เพิ่ื�อทำาให้การีปีล่อยก๊าซเรีือนักรีะจำกจำาก
งานันัับได้ิเท่ากับศ้นัย์ ซ่�งทาง Wave BCG  
พิ่รีอ้มส่นัับส่น้ันักล้่มอ้ตส่าหกรีรีม MICE ที�
มีแนัวโน้ัมเต่บโตมากข่�นั ด้ิวยการีช่วยให้
คำาแนัะนัำาและให้บรี่การีอย่างครีบวงจำรี
ส่ำาหรีบัการีงานัในัร้ีปีแบบ Carbon Neutral 
Event เพิ่ื�อเปีน็ัส่ว่นัหน่ั�งที�จำะชว่ยขับเคลื�อนั
ในัการีลดิก๊าซเรีอืนักรีะจำก ซ่�งเปีน็ัแนัวทาง
หน่ั�งที�ส่ำาคัญต่อการีบรีรีลเ้ป้ีาหมายการีเป็ีนั
ศน้ัย์กลางคารีบ์อนัของปีรีะเทศไทยที�ตั�งเปีา้
ในัปี ี2050 และเปีน็ั Net Zero ในัปี ี2065
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