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PTTลุุยธุุรกิิจเทรดดิ�งเต็็มสููบ

BTSเปิิดเดินรถปิลุายปีิน้�
สูายสู้เข้ียว ‘วัดพระศร้ฯ-คููคูต็’

SKลุงสูนามเทรด8ต็.คู.น้�
ลุุยลุงทุนหนุนธุุรกิิจแกิร่ง
พบขีาใหญ่่จองIPOเพ้ยบ

ผนึึก3โรงกลั่่�นึเดิินึหนึ้าProject One เป้้าป้ี64ยอดิค้้า1.4ลั่้านึบาร์เรลั่ต่่อวั่นึ

บริิษััท  เคแอนด์์เค ซุุปเปอริ์สโตริ์ เซุาท์เทิริ์น จำำากััด์  (มหาชน)  หริือ  (KK)  
เข้้าจำด์ทะเบียนและทำากัาริซุื�อข้ายในตลาด์หลักัทริัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วัันที�  7 ต.ค.63 เป็นวัันแริกั โด์ยเปิด์ 
ซืุ�อข้ายที�ริาคา 2.40 บาท เพิ�มข้้�น  1.52 บาท  หรืิอ 172.73%  จำากัริาคา  IPO  ที�  0.88 บาทต่อหุ้น  สะท้อนให้เห็น 
ถึ้งควัามเชื�อมั�นข้องนักัลงทุนที�มีต่อบริิษััท

KK.เปิดเทรดเหนือจอง172%....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – PTT ผนิึก 3 โรงกลั่่�นิลัุ่ย 
ธุุรกิจเท์รดดิ�งเต็็มสู์บ  ภายใต้็กลั่ยุท์ธ์ุ Project  
One หว่ง 5 ปีีส์ร้างมูลั่ค่าท์างธุุรกิจ 100 ล้ั่านิ 
เหรียญส์หร่ฐ วางเปี้าธุุรกิจเท์รดดิ�งปีี 64  
กล่ั่บมาที์�ระด่บ 1.4 ล้ั่านิบาร์เรลั่ พร้อมปัีกหมุด 
ธุุรกิจเท์รดดิ�งในิส์หร่ฐฯ ปีี 64 อย่างเป็ีนิท์างการ  
	 นายดิิษทััต	 ปัันยารชุุน	 รองกรรมการ 
ผู้้�จััดิการใหญ่่		 หน่วยธุุรกิจัการค้�าระหว่าง 
ปัระเทัศ	บริษัทั	ปัตทั.	จํัากัดิ	(มหาชุน)	หรือ	PTT	 
เปัิดิเผู้ยว่า	 ขณะน้�กลุุ่่มโรงการในเค้รือปัตทั.
ท้ั�ดํิาเนินธุุรกิจัปัลุ่ายนํ�า	(Downstream)	ปัระกอบดิ�วย	 
บริษัทั	ไทัยออยลุ่์	จัํากัดิ	(มหาชุน)	หรือ	TOP,
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BTS ท์ดส์อบเดินิรถไฟฟ้า 
จากส์ถานีิว่ดพระศรีมหาธุาตุ็ – ส์ถานีิคูคต็ 
เต็รียมเปีิดให้บริการปีลั่ายปีีนิี�
	 นายสุุรพงษ์	 เลุ่าหะอัญ่ญ่า	กรรมการ 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SK เนิ้�อหอม  กองท์ุนิ- 
น่ิกลั่งทุ์นิ ขาใหญ่เข้าซ้ื้�อ  IPO เพียบ ลั่งส์นิาม 
เท์รด 8 ต็.ค.นิี� ส์ยายปีีกธุุรกิจต็ามแผนิ
	 นายภากร	ตั�งนุก้ลุ่กิจั	กรรมการบริษัทั 
แลุ่ะผู้้�ชุ่วยกรรมการผู้้�จััดิการ	บริษัทั	ศิรกร	จํัากัดิ	 
(มหาชุน)	หรือ	SK		เปิัดิเผู้ยว่า		หุ�น		SK	เข�าซืื้�อขาย 
ในตลุ่าดิหลุ่ักทัรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในหมวดิ 
วัสุดิุก่อสุร�าง	วันทั้�		8	ต.ค้.63		มั�นใจัว่าจัะสุร�าง 
ค้วามปัระทัับใจัให�กับผู้้�ถืือหุ�นแลุ่ะนักลุ่งทุันไดิ� 
เปั็นอย่างดิ้
	 โดิยบริษัทัฯ	เตร้ยมนําเงินทั้�ไดิ�จัากการ 
ระดิมทุันเพื�อเสุริมศักยภาพในการดํิาเนินธุุรกิจั	 
พร�อมสุร�างค้วามแข็งแกร่งดิ�านเงินทัุน	แลุ่ะ 
ต่อยอดิในการขยายธุุรกิจั	พร�อมสุร�างค้วาม 

ดิิษทัตัดิิษทัตั
ปันัยาริชุนุปันัยาริชุนุ
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ผู้้�อํานวยการใหญ่่	บริษัทั	ระบบขนสุ่งมวลุ่ชุน 
กรุงเทัพ	จัํากัดิ	 (มหาชุน)	 เปัิดิเผู้ยว่า	ตั�งแต ่
วันทั้�	5	ต.ค้.		63	ทั้�ผู้่านมา	บริษัทัฯ	ไดิ�นําขบวน
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บริษัทั	พ้ท้ัท้ั	โกลุ่บอลุ่	เค้มิค้อลุ่	จํัากัดิ	(มหาชุน)	 
หรือ	PTTGC	แลุ่ะบริษัทั	ไออาร์พ้ซ้ื้	จํัากัดิ	(มหาชุน)	 
หรือ	IRPC	ไดิ�จััดิทัําแผู้นสุร�างม้ลุ่ค้่าทัางธุุรกิจั	
(Synergy)	ภายใต�กลุ่ยุทัธุ์	Project	One	
	 ทัั�งน้�		การร่วมมือกันภายใต�	Project	One	 
ในการดิําเนินธุุรกิจัเทัรดิดิิ�ง		จัะเปั็นการบริหาร 
จััดิการแลุ่ะจััดิซื้ื�อนํ�ามันดิิบร่วมกัน	ซื้่�งจัะชุ่วย 
เพิ�มอํานาจัการต่อรองในตลุ่าดิการค้�า	หากจััดิซืื้�อ 
ร่วมกันในปัริมาณมาก	แลุ่ะไม่เกิดิการลุ่งทุันท้ั�
ซื้ํ�าซื้�อนในกลุุ่่มปัิโตรเค้ม้แลุ่ะโรงกลุ่ั�น	เปั็นต�น	
	 ปััจัจัุบัน	 โค้รงการน้�ฯ	อย้่ระหว่างริเริ�ม 
จััดิทํัาแผู้นการดํิาเนินการร่วมกัน	ตั�งเป้ัาหมาย 
จัะเริ�มเทัรดิร่วมกันในปีั	64	ค้าดิว่า	ภายใน	5	ปีั	 
จัะเกิดิการสุร�างม้ลุ่ค้่าเพิ�มปัระมาณ	100	ลุ่�าน 
เหร้ยญ่สุหรัฐ	หรือ	ปัระมาณ	3,200	ลุ่�านบาทั
	 สุ่วนแนวโน�มการดิําเนินงานของหน่วย 
ธุุรกิจัเทัรดิดิิ�งในปีั	63	ค้าดิว่าปัริมาณการค้�า	หรือ
การเทัรดิดิิ�งผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ปิัโตรเลุ้่ยม	ท้ั�ค้รอบค้ลุุ่ม 
ทัั�ง	นํ�ามันดิิบ	ค้อนเดินเสุทั	ก๊าซื้ปิัโตรเลุ้่ยมเหลุ่ว	
ผู้ลิุ่ตภัณฑ์์นํ�ามันสํุาเร็จั	ปิัโตรเค้ม้	ตัวทํัาลุ่ะลุ่าย	 
เค้ม้ภัณฑ์์	ก๊าซื้ธุรรมชุาติเหลุ่ว(LNG)	แลุ่ะการค้�า 
อนุพันธุ์	จัะลุ่ดิลุ่งปัระมาณ	8-10%	จัากปัี	62	
ม้ปัริมาณเทัรดิราว	1.4	ลุ่�านบาร์เรลุ่ต่อวัน	แลุ่ะ 
เทัรดิอนุพันธ์ุอ้ก	1	ลุ่�านบาร์เรลุ่ต่อวัน	อย่างไรก็ตาม		 
ในปัี	64	กลุุ่่มปัตทั.ตั�งเปั้าว่าปัริมาณการเทัรดิ 
จัะกลัุ่บมาใกลุ่�เค้้ยงท้ั�ระดัิบ	1.4	ลุ่�านบาร์เรลุ่ต่อวัน
 สุ่วนการจััดิตั�ง	PTT	International	Trading	 
USA	Inc.	(PTTT	USA)	ในสุหรัฐฯ	แลุ่ะ	UAE	Office	 
ค้าดิว่าจัะสุามารถืเปิัดิดํิาเนินการอย่างเป็ันทัางการ 
ไดิ�ในเดิือน	เม.ย.	64	แลุ่ะเริ�มธุุรกิจัเทัรดิดิิ�งไดิ�	 
ซื้่�งปััจัจัุบันอย้่ระหว่างการจััดิทัําแผู้นแลุ่ะศ่กษา 
ในรายลุ่ะเอ้ยดิเพิ�มเติม		หลุ่ังจัากรับผู้ลุ่กระทับ 
ไวรัสุโค้วิดิ-19	เพื�อปัรับเป้ัาหมายการเทัรดิใหม่	 
จัากเดิิมตั�งเป้ัาจัะเริ�มเทัรดิปัริมาณ	30,000	บาร์เรลุ่ 
ต่อวัน	ซ่ื้�งจัะชุ่วยหนุนปัริมาณการเทัรดิของปีั	64	 
เพิ�มข่�น

PTT

รถืไฟฟ้าบ้ท้ัเอสุ	เข�าดํิาเนินการทัดิสุอบการเดิินรถื	 
ต่อจัากสุถืาน้วัดิพระศร้มหาธุาตุ	จํัานวน		7	สุถืาน้ 
 ตั�งแต่	สุถืาน้พหลุ่โยธิุน	59,	สุถืาน้สุายหยุดิ, 
	 สุถืาน้สุะพานใหม่,	 สุถืาน้โรงพยาบาลุ่ 
ภ้มิพลุ่อดุิลุ่ยเดิชุ,	สุถืาน้พิพิธุภัณฑ์์กองทััพอากาศ,	 
สุถืาน้แยก	ค้ปัอ.	แลุ่ะสุถืาน้ค้้ค้ต	ซื้่�งเปั็นสุถืาน้ 
ปัลุ่ายทัางของโค้รงการรถืไฟฟ้าสุายสุ้เข้ยวเหนือ	 
ชุ่วงหมอชุิต	-สุะพานใหม่-ค้้ค้ต	รวมระยะทัาง	
9.8	กิโลุ่เมตร	เพื�อเปั็นการเตร้ยมค้วามพร�อม 
ในการเปิัดิทัดิลุ่องให�บริการภายในปัลุ่ายปีั	63	น้� 
 สํุาหรับการทัดิสุอบการเดิินรถืนั�นบริษัทัฯ	 
ไดิ�นํารถืไฟฟ้าวิ�งทัดิสุอบในราง	(Test	Track)	
ทัั�งเสุ�นทัาง	แลุ่ะวัดิระยะระหว่างโค้รงสุร�างกับ 
ตัวรถืไฟฟ้า	รวมถ่ืงตรวจัสุอบว่าอุปักรณ์ท้ั�ติดิตั�ง	 
ไม่ก้ดิขวางการเดิินรถื	
	 โดิยภาพรวมการทัดิสุอบเดิินรถืไปั-กลัุ่บ 
ระหว่าง	 7	 สุถืาน้	 ผู้ลุ่การทัดิสุอบเปั็นไปัไดิ� 
อย่างราบรื�น	 ไม่ม้ข�อบกพร่อง	 ทัั�งน้�บริษัทัฯ	

จัะเตร้ยมพร�อมทัดิสุอบระบบรวม	 (System	
Integration	Test)	เชุ่น	ระบบอาณัติสุัญ่ญ่าณ	
ระบบการสุื�อสุาร	 เพื�อให�มั�นใจัว่าการทัํางาน 
ทัุกระบบสุอดิค้ลุ่�องกัน	ม้ปัระสุิทัธุิภาพ	แลุ่ะม้ 
ค้วามปัลุ่อดิภัย
	 สุําหรับค้วามค้ืบหน�าการก่อสุร�างงาน 
โยธุา	แลุ่ะติดิตั�งระบบไฟฟ้าทัั�งโค้รงการแลุ่�วเสุร็จั	 
100%	โดิยจัะพร�อมเปิัดิให�บริการตลุ่อดิเสุ�นทัาง 
ภายในปัีน้�	ซื้่�งจัะทัําให�รถืไฟฟ้าบ้ทั้เอสุม้สุถืาน ้
ให�บริการทัั�งหมดิ	59	สุถืาน้	รวมระยะทัางทัั�งสิุ�น	
68.25	กิโลุ่เมตร
	 สํุาหรับรถืไฟฟ้าสุายสุ้เข้ยวเหนือ		สุ่วนต่อ 
ขยายตั�งแต่สุถืาน้พหลุ่โยธิุน	59	ถ่ืง	สุถืาน้ค้้ค้ต	 
ไดิ�ม้การดิําเนินการติดิตั�งปัระต้กั�นชุานชุาลุ่า	
(Platform	Screen	Doors	หรือ	PSD)	เร้ยบร�อย 
ทัั�ง	7	สุถืาน้	แลุ่ะทัดิสุอบการใชุ�งานพร�อมให�บริการ
	 สุ่วนค้วามค้ืบหน�าการติดิตั�งปัระต้กั�น 
ชุานชุาลุ่าทั้�สุถืาน้สุุรศักดิิ�	แลุ่ะสุถืาน้ทัองหลุ่่อ	
ทัางบริษัทัฯ	ไดิ�ดํิาเนินการติดิตั�งตามแผู้นเสุร็จั 
เร้ยบร�อยแลุ่�ว

แข็งแกร่งดิ�านเงินทุัน	แลุ่ะต่อยอดิในการขยาย 
ธุุรกิจั	ตามนโยบายการขยายธุุรกิจัรับเหมาก่อสุร�าง 
สุายสุ่งแลุ่ะสุายจํัาหน่ายไฟฟ้าตามแผู้นยุทัธุศาสุตร์ 
ชุาติในการพัฒนาปัระเทัศ	
 ซ่ื้�งบริษัทัฯ	ม้แผู้นจัะเข�าปัระม้ลุ่งานรับเหมา 
ก่อสุร�างสุายสุ่งแลุ่ะสุายจัําหน่ายไฟฟ้า	แลุ่ะ 

งานรบัเหมาก่อสุร�างโยธุาทัั�งในสุว่นของภาค้รัฐ 
แลุ่ะเอกชุนเพิ�มข่�นอ้กทัั�งม้แผู้นจัะลุ่งทุันเค้รื�องจัักร	 
อุปักรณ์	แลุ่ะรถืขนสุ่ง	เพื�อเพิ�มปัระสุิทัธุิภาพ 
ในการผู้ลิุ่ต		รองรับโอกาสุในการจํัาหน่ายผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ 
ทั้�เพิ�มข่�นในอนาค้ต	
	 นายกิตติพันธุ์	 ภ้ษณวรรณ		 กรรมการ 
ผู้้�จััดิการอาวุโสุ	บลุ่.โกลุ่เบล็ุ่ก		ในฐานะผู้้�จััดิการ 
การจััดิจัําหน่ายแลุ่ะรับปัระกันการจัําหน่าย 
หุ�นสุามัญ่เพิ�มทุัน	SK		กลุ่่าวว่า	จัากค้วามแข็งแกร่ง 

ภากรภากร
ตั้ั�งนุกููลกูจิตั้ ั �งนุกููลกูจิ

SK

BTS

สุุรพงษ์สุุรพงษ์
เลาหะอัญัญาเลาหะอัญัญา

ทัางธุุรกิจั	สุ่งผู้ลุ่ให�กระแสุตอบรับในการจัองซืื้�อ 
หุ�นปัระสุบค้วามสุําเร็จัเกินค้าดิ	
	 ลุ่่าสุุดิ	 ปัรากฏรายชุื�อกลุุ่่มนักลุ่งทัุนทั้� 
เข�ามาซื้ื�อหุ�น	 “SK”	 ไดิ�แก่	บริษัทัหลุ่ักทัรัพย์ 
จััดิการกองทุันเอ็มเอฟซ้ื้	จํัากัดิ	(มหาชุน)	หรือ		MFC	 
จัํานวน	 20,000,000	 หุ�น	 แลุ่ะนายยรรยง	 
พันธ์ุุวงศ์กลุ่่อม	จํัานวน	5,000,000	หุ�น	จัากหุ�น	IPO	 
ทัั�งหมดิ	115,348,120	หุ�น	
	 เนื�องจัาก	 “SK”	 เปั็นหุ�นทั้�ม้ศักยภาพ 
แลุ่ะพื�นฐานการเติบโตท้ั�แข็งแกร่ง	แลุ่ะม้นโยบาย 
ในการจั่ายเงินปัันผู้ลุ่ต่อเนื�อง	โดิยจัะเห็นจัาก 
ในชุ่วง	5	ปีัท้ั�ผู่้านมา	บริษัทัฯม้ค้วามสุามารถืในการ 
จ่ัายปัันผู้ลุ่ไปัแลุ่�วกว่า	300	ลุ่�านบาทั	ซ่ื้�งสุ้งกว่า 
นโยบายปัันผู้ลุ่ของบริษัทัฯ		ท้ั�จ่ัายไม่ตํ�ากว่า	50%	 
ของกําไรสุุทัธุิ	ปัระกอบกับหากพิจัารณาจัาก 
อัตราสุ่วนราค้าต่อกําไรสุุทัธิุ	(P/E	Ratio)	ท้ั�	8	เท่ัา	 
ในขณะปััจัจุับัน	P/E	Ratio	ของบริษัทัเท้ัยบเค้้ยง 
อย้่ทั้�	11.38	เทั่า	ซื้่�งตํ�ากว่ากลุุ่่มอย่างมาก
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นายสิิทธิิเดช มััยลาภ ประธิานเจ้้าหน้าท่�บริหาร บริษััท สิกาย ไอซ่ีท่ จ้ำากัด (มัหาชน)  
ร่วมักับ ดร.สิมัชัย สัิจ้จ้พงษ์ั กรรมัการ บริษััท เครือไทย โฮลดิ�งส์ิ จ้ำากัด (มัหาชน) 
ร่วมัมัอบรถเข็็นวิลแชร์ เพื�อมูัลนิธิิ พอ.สิว. จ้ำานวน 100 คัน ในโครงการ HAPPY RUN  
BY DESIGN สุิข็ใจ้ท่�ได้ “ให้” สุิข็กายท่�ได้ “ว่ิ่�ง”โดยรายได้ไม่ัหักค่าใช้จ่้ายบริจ้าค 
เข้็ามูัลนิธิิ พอ.สิว. เพื�อมัอบรถเข็็นวิลแชร์แก่ผูู้้พิการยากไร้ในถิ�นธุิรกันดาร

นางสิาวเรือนแก้ว เกษัมัสิวัสิดิ�ศร่ (กลางซ้ีาย) ผูู้้อำานวยการ – ธุิรกิจ้สิินเชื�อ “เคทีซีีพีี่�เบ่ิ้�ม”  
บมัจ้. บัตรกรุงไทย ร่วมักับ นางสิาวชาตยา  สุิพรรณพงศ์  (กลางข็วา)  ประธิาน 
เจ้้าหน้าท่�บริหาร บริษััท ฟูู้�ดแพชชั�น จ้ำากัด นำาเสินอสิินเชื�อทะเบย่นรถยนต์ 
“เคทีซีีพี่ี�เบิ้่�ม” เป็นทางเลือกให้คนไทยท่�ไมั่ท้อและต้องการเป็นเจ้้าข็อง 
กิจ้การแฟู้รนไชส์ิ “หมูทอดกอดคอ” เข้็าถึงแหล่งเงินทุนอย่างถูกต้อง โปร่งใสิ 
และเป็นธิรรมั ด้วยอัตราดอกเบ่�ย 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก อนุมััติและรู้ผู้ล 
ใน 2 ชั�วโมัง พร้อมัรับเงินทันท่ เอกสิารไม่ัยุ่งยาก ไม่ัต้องม่ัสิลิปเงินเดือนหรือ 
ทะเบ่ยนการค้า

q
qSKYมอบิ้รถเข็็นว่ิ่ลแชร์แก่ผูู้้พ่ี่การ

เคทีซีีพีี่�เบ่ิ้�ม”ร่วิ่มมือฟูู้�ดแพี่ชช่�น

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - MTS Gold คาดราคา 
ท์องคำาไต็รมาส์ 4/63 อยู่ที์� 2,000 - 2,070 เหรียญฯ 
ต่็อออนิซ์ื้ หร้อท์ยานิแต็ะ 30,000 บาท์ หล่ั่งเฟด 
มีแนิวโน้ิมอ่ดฉีีดเม็ดเงินิเข้าระบบเพิ�มอีกกว่า  
1.5 ลั่้านิลั่้านิเหรียญส์หร่ฐ   
	 นายณัฐพงศ์	หิรัณยศิริ	ปัระธุานบริหาร 
กลุุ่่มบริษัทัในเค้รือ	 MTS	 Gold	 แม่ทัองสุุก	
เปิัดิเผู้ยว่า	ไตรมาสุ	4/63	ราค้าทัองคํ้าม้แนวโน�ม 
ท้ั�จัะปัรับตัวสุ้งข่�นมาอย่้ท้ั�	2,000	-	2,070	ดิอลุ่ลุ่าร์/ออนซ์ื้	 
หรือแตะระดิับ	30,000	บาทั	หลุ่ังจัากค้าดิว่า 
ธุนาค้ารกลุ่างสุหรัฐ	(เฟดิ)	น่าจัะม้การอัดิฉี้ดิ 
เพิ�มอ้ก	1.5	ลุ่�านลุ่�านเหร้ยญ่สุหรัฐ	จัากการ 
ออกมาตรการ	QE	มาแลุ่�ว	4	ลุ่�านเหร้ยญ่สุหรัฐ	 
ซื้่�งรวมกับของเดิิมจัะอย้่ทั้�	7	ลุ่�านลุ่�านเหร้ยญ่ 
สุหรัฐ
	 ขณะเดิ้ยวกัน		 ข�อตกลุ่งระหว่างพรรค้ 
เดิโมแค้รตแลุ่ะร้พับลิุ่กัน		ยังม้ค้วามไม่แน่นอน	
ทํัาให�ดิอลุ่ลุ่าร์ม้การแกว่งตัว	แลุ่ะราค้าทัองคํ้า 
ม้ค้วามไม่แน่นอนค่้อนข�างมาก	ซ่ื้�งราค้าทัองคํ้า 
น่าจัะ	Bottom	out	จัากการปัรับฐานในชุ่วงเดืิอน	
สุ.ค้.	-	ก.ย.	63	โดิยม้การ	U-Turn	กลุ่ับบริเวณ	
1,800-1850	ดิอลุ่ลุ่าร์/ออนซื้์

MTS Goldช้ี้�ทองคูำาเดังกิลัุบแต็ะ3หม่�นบ.

	 อย่างไรก็ตาม		 มองว่าการเลุ่ือกตั �ง 
ปัระธุานาธิุบด้ิสุหรัฐฯ		ในกรณ้ท้ั�โจั	ไบเดิิน	เข�ามา 
ดํิารงตําแหน่งปัระธุานาธิุบด้ิสุหรัฐฯ	แลุ่ะวัค้ซ้ื้น 
ยังไม่สํุาเร็จั	ม้โอกาสุกดิดัินราค้าทัองคํ้าร่วงแรง 
ปัระมาณ	50	ดิอลุ่ลุ่าร์/ออนซื้์	 เนื�องจัากแนว 
ทัางมาตรการเศรษฐกิจัเปั็นไปัอย่างค้่อยเปั็น 
ค่้อยไปั	แตกต่างจัากโดินัลุ่ด์ิ	ทัรัมป์ั	ซ่ื้�งม้มาตรการ 
อัดิฉี้ดิเม็ดิเงินต่อเนื�อง
	 ทัั�งน้�		แนะนําให�นักลุ่งทัุนเข�าซื้ื�อทัองค้ํา 
ชุ่วงราค้าปัรับฐานท้ั�บริเวณ	27,000-27,500	บาทั	 

สุ่วนทัองโลุ่กแนะซืื้�อบริเวณ	1,800-1850	ดิอลุ่ลุ่าร์/ 
ออนซ์ื้	เพื�อลุุ่�นราค้าทัองปัรับตัวเพิ�มข่�นหลัุ่งทิัศ
ทัางดิอกเบ้�ยยังเปั็นระดิับตํ�า
	 สุําหรับกรณ้นโยบายของธุนาค้ารแห่ง 
ปัระเทัศไทัย	(ธุปัทั.)	จัะเปัิดิเสุร้ดิ�านการลุ่งทัุน
ทัองคํ้าผู่้านระบบออนไลุ่น์ดิ�วยสุกุลุ่เงินอื�นผู่้าน 
บัญ่ชุ้	FCD	ซื้่�ง	MTS	Gold	ม้ค้วามพร�อมแลุ่ะ 
สุามารถืดิําเนินการไดิ�ทัันทั้	 โดิยปััจัจัุบันอย้่ 
ระหว่างรอการอนุมัติจัากกระทัรวงการค้ลุ่ัง	 
ค้าดิว่าจัะปัระกาศใชุ�อย่างเป็ันทัางการไดิ�ในปีัน้�

ณัฐัพงศ์์ณัฐัพงศ์์
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