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SCNเคลีียร์์ปมพิิพิาทECOR
รั์บทรั์พิย์ปลีอบขวััญ40.71ลี.

SFLEXไม่หวัั�นโควิัด
คำาสัั่�งซ้ื้�อใหม่เพิิ�มข้�น
ป๊�มร์ายได้ส่่ั่1.56พัินลี.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KTC เดิินิหนิ้าธุุรกิิจส์ินิเชื่่�อ 
รถยนิต์์ครบวงจร หลัังท์่�ประชืุ่มผู้้้ถ่อหุ้นิอนิุมัต์ ิ
แผู้นิเข้้าซ่ื้�อหุ้นิ “เคท่์บ่ ล่ัส์ซิื้�ง” จากิธุนิาคารกิรุงไท์ย 
พร้อมอนิุมัต์ิจ่ายปันิผู้ลั 0.88 บาท์
 นายระเฑีียร ศรีมงคล กรรมการและประธาน 
เจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ บัตรกรุงไที่ย จ้ำากัด (มหาชน)  
หรือ KTC เปิดเผยว่่า ทีี่�ประชุมผ้้ถืือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 
แผนการเข้้าซื้ื�อหุ้นสามัญ qอ่านิต์่อหนิ้า 2

qอ่านิต์่อหนิ้า 2

qอ่านิต์่อหนิ้า 2

KTCลุียสิั่นเช้ื่�อร์ถยนต์์
ไฟเขีียวซื้้�อหุ้้�นKTBL อน้มััติิปัันผล0.88บาท

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SFLEX มั�นิใจ 
โควิดิระลัอกิใหม่ไม่ส่์งผู้ลักิระท์บ 
ต์่อธุุรกิิจ หวังรักิษาฐานิลั้กิค้า 
รายใหญ่่ไดิ้ครบถ้วนิ เดิินิหนิ้า 
ปั �นิรายไดิ้ปี 64 แต์ะระดิับ  
1.56 พันิลั้านิบาท์   
  ดร.สมชาย ว่งศ์รัศมี ประธาน 
เจ้้าหน้าที่ี�สายบัญชีและการเงิน  
สตาร์เฟล็กซื้์ จ้ำากัด (มหาชน)  
หรือ SFLEX เปิดเผยว่่า จ้ากสถืานการณ์์ 
การแพร่ระบาดข้องไว่รัสโควิ่ด-19  
ระลอกใหม่ทีี่�เกิดในข้ณ์ะนี� มองว่่า 
ไม่มีผลกระที่บเชิงลบต่อบริษััที่  
และมีโอกาสที่ี �ส ินค้าประเภที่ 
บรรจุ้ภัณ์ฑี์พลาสติกชนิดอ่อน  
(Flexible Packaging) จ้ะมีคำาสั�ง
ซื้ื�อใหม่เข้้ามาเพิ�มข้้�น ข้ณ์ะที่ี�กลุ่ม 
ล้กค้าเดิมที่ี�เป็นรายใหญ่

CHAYO เซื้็นิส์ัญ่ญ่าซื้่�อหนิ่�ธุนิาคารท์หารไท์ย
 นายนที่ี ลิ�มประเสริฐ กรรมการผ้้จ้ัดการ 
สายบริหารหนี� บริษััที่ ชโย กรุ�ป จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ CHAYO และนายพร้อมพงษั์ พัฒนธีระเดช  
หัว่หน้ากลยุที่ธ์และบริหารคุณ์ภาพสินเชื�อ – ทีี่�ปร้กษัา 
บริหารการเงินพิเศษั ธนาคารที่หารไที่ย จ้ำากัด 
(มหาชน) ร่ว่มในพิธีลงนามเซื้็นสัญญาซื้ื�อหนี� 
ด้อยคุณ์ภาพ ประเภที่หนี�มีหลักประกันข้องทีี่เอ็มบี  
ณ์ ที่ีเอ็มบี สำานักงานใหญ่

ระเฑียีรระเฑียีร

ดร.ฤทธี ีดร.ฤทธี ี

ศรีีมงคลศรีีมงคล

กิจิพิพิิธิ กิจิพิพิิธิ 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SCN ชื่นิะคด่ิข้้อพิพาท์กัิบ ECOR พร้อมรับเงินิชื่ดิใช้ื่  
40.71 ลั้านิบาท์ จากิกิรณี่ท์่� ECOR ไม่ส์ามารถจัดิหากิ๊าซื้ให้ไดิ้ 
ต์ามส์ัญ่ญ่า ดิ้านิรายไดิ้ปีนิ่�คาดิวิ�งส์้่ระดิับ 2.3 พันิลั้านิบาท์
 ดร.ฤที่ธี  กิจ้พิพิธ ประธานเจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ สแกน อินเตอร์ จ้ำากัด  
(มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่่า บริษััที่ได้ชนะคดีข้้อพิพาที่ทีี่�ยื�นเรียกร้องให้  
บริษััที่ อีโค่ โอเรียนท์ี่ (ประเที่ศไที่ย) จ้ำากัด (ECOR) รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ข้องการลงทุี่นเครื�องจั้กรแบบสั�งที่ำาพิเศษั ค่าเสียหายเชิงพาณิ์ชย์ และอื�นๆ  
คิดเป็นจ้ำานว่น 40,712,438.34 บาที่ พร้อมดอกเบี�ย 7.5 ต่อปี โดยสาเหตุ 
เกิดจ้ากที่ี�ที่าง ECOR ไม่สามารถืจ้ัดหาก�าซื้ให้กับบริษััที่ได้
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ข้องบริษััที่ กรุงไที่ยธุรกิจ้ลีสซื้ิ�ง จ้ำากัด (KTBL) 
จ้ำานว่น 75,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่ว่น 75.05% 
ข้องจ้ำานว่นหุ้นที่ั�งหมด จ้ากธนาคารกรุงไที่ย 
จ้ำากัด (มหาชน) หรือ KTB
 โดยการเข้้าซืื้�อหุ้นดังกล่าว่จ้ะช่ว่ยให้ KTC  
สามารถืดำาเนินธุรกิจ้สินเชื�อที่ี�เกี�ยว่กับรถืยนต์ 
ได้อย่างครบว่งจ้ร และยังสามารถืข้ยายผลิตภัณ์ฑ์ี

ตามสัญญา ในปริมาณ์จ้ำานว่น 700,000 ล้กบาศก์ฟุต
มาตรฐานต่อว่ัน เป็นระยะเว่ลา 10 ปี 
 โดยประเด็นดังกล่าว่เกิดจ้าก ECOR  
ซื้้�งเป็นผ้้ประกอบการขุ้ดเจ้าะหลุมปิโตรเลียม 
และก�าซื้ธรรมชาติ โดยบริษััที่ล้กข้องบริษััที่ 
รายหน้�งทีี่�ดำาเนินธุรกิจ้อย่้ทีี่�จี้น-ฮ่่องกง ได้เข้้ามา 

KTC

SFLEX

SCN

ยังคงมีคำาสั�งซื้ื�อเข้้ามาอย่างต่อเนื�อง
 ที่ั�งนี� บริษััที่มั�นใจ้ว่่ารายได้รว่มในปี 64 
จ้ะที่ำาได้ตามเป้าหมายที่ี� 1,560 ล้านบาที่  
โดยโรงงานแห่งใหม่จ้ะแล้ว่เสร็จ้ช่ว่งไตรมาส 4/64 
ซ้ื้�งจ้ะที่ำาให้กำาลังการผลิตข้องบริษััที่เพิ�มข้้�นมา
อย่้ทีี่� 27.5 ล้านเมตรต่อเดือน จ้ากปัจ้จุ้บันอย่้ทีี่� 
ราว่ 22 ล้านเมตรต่อเดือน โดยมีอัตราการใช้ 
เครื�องจ้ักรเฉลี�ยราว่ 70% รว่มที่ั�งบริษััที่ยังได้ 
เริ�มเจ้าะตลาดบรรจุ้ภัณ์ฑี์ในกลุ่มอาหารเพิ�ม 
มากข้้�นตามเที่รนด์ข้องเดลิเว่อรี�อาหารในปัจ้จุ้บัน  
ซื้้�งได้ผลตอบรับที่ี�ดีมาก
 อย่างไรก็ตาม ปัจ้จุ้บันราคาวั่ตถุืดิบหลัก 

ในกลุ่มสินเชื�อเช่าซืื้�อและลีสซิื้�งให้กับฐานล้กค้า 
ปัจ้จุ้บันข้อง KTC ได้ทัี่นทีี่ รว่มทัี่�งยังเพิ�มโอกาส 
ข้ยายธุรกิจ้เข้้าส่้ตลาดสินเชื�อข้องผ้้ประกอบการ  
SME ในอนาคต ซื้้�งจ้ะที่ำาให้ KTC มีสัดส่ว่น 
สินเชื�อมีหลักประกันมากข้้�น รองรับคว่ามเสี�ยง
จ้ากคว่ามไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ้
 ทัี่�งนี� บริษััที่มั�นใจ้ว่่าจ้ะใช้ประโยชน์จ้าก 
คว่ามสามารถืและสินที่รัพย์ข้องกรุงไที่ยลีสซิื้�ง 
จ้ากสาข้า 11 แห่งที่ี�ตั�งอย้่ในจ้ังหว่ัดสำาคัญ 

ที่ั�ว่ประเที่ศไที่ย สร้างคว่ามสัมพันธ์กับกลุ่ม 
ล้กค้าท้ี่องถิื�นหรือตัว่แที่นจ้ำาหน่ายในพื�นทีี่�นั�นๆ  
ในการปล ่อยส ินเช ื �อรว่มถื ้งการแนะน ำา 
บริการอื�นๆ ข้อง KTC ให้กับฐานล้กค้าข้อง KTBL 
 และ KTB 
 นอกจ้ากนี� ที่ี�ประชุมผ้้ถืือหุ้นยังมีมติ 
อนุมัติจ้่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.88 บาที่ 
ภายในว่ันที่ี� 7 พ.ค.64 รว่มเงินปันผลที่ั�งสิ�น 
2,268,933,982 บาที่

สำารว่จ้หาแหล่งก�าซื้ธรรมชาติ และอ้างว่่า 
พบหลุมทีี่�มีแก�สจ้ำานว่น 10 หลุม พร้อมได้เสนอ 
และชักชว่น SCN ให้เข้้าร่ว่ม ซื้้�ง SCN เล็งเห็น 
โอกาสในการอัดก�าซื้เพื�อจั้ดส่งให้กับบริษััที่ต่างๆ 
ได้สะดว่กมากยิ�งข้้�น จ้้งได้เข้้าไปลงทุี่น ซ้ื้�ง ECOR  
ให้ SCN ชำาระเงินในหลายกระบว่นการ 
 อย่างไรก็ตาม เมื�อกระบว่นการต่างๆ 
เสร็จ้สิ�น ปรากฎว่่าไม่มีก�าซื้ตามที่ี�ที่าง ECOR 

ทีี่�ใช้ในการผลิตสินค้าพลาสติกชนิดอ่อนได้ปรับตัว่ 
เพิ�มข้้�นเป็นอย่างมาก และค่าเงินบาที่ทีี่�แกว่่งตัว่ 
ผันผว่น จ้้งที่ำาให้บริษััที่มีการปรับราคาสินค้า 

ได้ระบุไว่้ จ้นกระที่ั�ง ECORได้เสนอให้บริษััที่ 
ไปสำารว่จ้หลุมใหม่ทีี่�อย่้ในจ้ำานว่น 10 หลุมดังกล่าว่  
ซ้ื้�งมีก�าซื้เพียง 200,000 ล้กบาศก์ฟุตมาตรฐาน 
ต่อว่ันเที่่านั�น และผ่านมาในระยะประมาณ์ 
2 เดือนก�าซื้ได้หมดลงไป และยังมีอีก 1 หลุม 
ทีี่�มีก�าซื้จ้ำานว่นมาก แต่ ECOR ไม่ให้ที่าง SCN 
เข้้าดำาเนินงานหรือที่ำาการแต่อย่างใด จ้้งที่ำาให้
เกิดคดีฟ้องร้องดังกล่าว่เกิดข้้�น 
 ข้ณ์ะทีี่�หลังจ้ากนี�บริษััที่จ้ะมีการฟ้องร้อง 
คดีอื�นๆ กับที่าง ECOR ต่อไป เพื�อเรียกร้อง 
ค่าเสียหายในแง่ข้อง ค่าเสียโอกาส และค่าอื�นๆ 
แต่ในส่ว่นข้องชนะคดีข้้อพิพาที่ในรอบแรกที่ี� 
ต้องชดใช้เงินจ้ำานว่น 40,712,438.34 บาที่ นั�น  
คาดว่่าจ้ะได้รับคืนในช่ว่งไตรมาส 2/64 หรือ 
ไตรมาส 3/64 แต่หลังจ้ากนี�รอเพียงข้ั�นตอน 
ข้องกระบว่นการศาลฯ เพื�อชี �คำาข้าดต่อไป  
สำาหรับภาพรว่มรายได้ปี 64 มั�นใจ้ว่่าจ้ะที่ำาได้ 
ประมาณ์ 2,370 ล้านบาที่

เพิ�มข้้�นเพื�อให้สอดคล้องกับสภาว่ะแว่ดล้อมต่างๆ 
ที่ี�เกิดข้้�น ซื้้�งเป็นปัจ้จ้ัยสำาคัญที่ี�ที่ำาให้บริษััที่ 
ต้องเน้นไปที่ี�ล้กค้ารายใหญ่ แต่ก็ต้องที่ำาราคา 
ทีี่�เหมาะสม จ้้งที่ำาให้มาร์จิ้�นลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
แต่บริษััที่ได้มีสต�อกว่ัตถืุดิบเดิมไว่้บางส่ว่นแล้ว่ 
ในช่ว่งที่ี�ราคาตำ�า จ้้งสามารถืชดเชยและเพิ�ม 
ข้ีดคว่ามสามารถืในการแข้่งในอุตสาหกรรม 
เดียว่กันได้อย่างมีประสิที่ธิภาพ
 สำาหรับคว่ามคืบหน้าข้องแผนการร่ว่มมือ 
กับบริษััที่ที่ี�ประกอบธุรกิจ้ผลิตภัณ์ฑี์อาหาร 
ส่งออก ปัจ้จุ้บันยังคงอย้่ในข้ั�นตอนข้องการเจ้รจ้า  
ซื้้�งข้ั�นตอนข้องหลักการต่างๆ เสร็จ้สิ�นแล้ว่  
เหลือเพียงรอจ้ังหว่ะที่ี�เหมาะสมในการเริ �ม 
ดำาเนินงานเที่่านั�น

ดร.สมชาย ดร.สมชาย 
วงศร์ีศัม ีวงศร์ีศัม ี
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 บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) นำ�โดย น�ยนริินทร์ิ เอกวิงศ์์วิิริิยะ  
ผู้้�บริิห�ริฝ่่�ยก�ริตล�ดและส่ื่�อสื่�ริองค์์กริ มอบหมวิกนิริภััย เพ่�อป้องกัน 
อุบัติเหตุในช่ีวิงเทศ์ก�ลสื่งกริ�นต์ ให�กับค์ณะค์ร้ิและนักเรีิยน โริงเรีิยน 
วัิดเลียบริ�ษัฎร์ิบำ�รุิง สื่ำ�นักง�นเขตบ�งซ่ื่�อ โดยมี ดริ.สุื่ทธิิพล ทวีิชัียก�ริ 
เลข�ธิิก�ริค์ณะกริริมก�ริกำ�กับและส่ื่งเสื่ริิมก�ริปริะกอบธุิริกิจำปริะกันภััย  
ให�เกียริติร่ิวิมเป็นสัื่กขีพย�นในก�ริส่ื่งมอบ ในง�นแถลงข่�วิพิธีิเปิดโค์ริงก�ริ 
ริณริงค์์ค์วิ�มปลอดภััยท�งถนนในช่ีวิงเทศ์ก�ลสื่งกริ�นต์ ปริะจำำ�ปี 2564

 บมจำ.ไทยสื่มุทริปริะกันชีีวิิต ชีวินค์นไทยออกม�เที�ยวิในเทศ์ก�ล 
สื่งกริ�นต์ช่ีวิยกริะตุ�นเศ์ริษัฐกิจำในปริะเทศ์ ด�วิยก�ริส่ื่งปริะกันภััยอุบัติเหตุ 
ส่ื่วินบุค์ค์ลคุ์�มค์ริองตลอด 24 ชัี�วิโมงทั�วิโลก “ประกัันอุุบััติิเหตุิ OCEAN LIFE  
เท่ี่�ยวไที่ยกัันเถอุะ” ให�คุ์ณใชี�ชีีวิิตได�อย่�งสื่บ�ยใจำ หมดห่วิงเร่ิ�องค่์�รัิกษั� 
พย�บ�ลจำ�กอุบัติเหตุ ด�วิยค์วิ�มค์ุ�มค์ริองค์่�ริักษั�พย�บ�ลสื่้งสืุ่ด  
1 แสื่นบ�ท/ค์รัิ�ง รัิบปริะกันภััยบุค์ค์ลตั�งแต่อ�ยุ 5 - 70 ปี ไม่ต�องตริวิจำสุื่ขภั�พ  
เพียงแถลงค์ำ�ถ�มสุื่ขภั�พ พิเศ์ษั! ห�กทำ�ปริะกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE 
เที�ยวิไทยกันเถอะ ภั�ยในวัินที� 31 ธัินวิ�ค์ม 2564 รัิบเลย Gift Voucher  
ส้ื่งสุื่ด 400 บ�ท
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กัรุงเที่พประกัันช่วิติ มอุบัหมวกักัันน็อุค

ประกัันอุุบััติิเหตุิ OCEAN LIFE เท่ี่�ยวไที่ยกัันเถอุะ

ภาพข้่าว

PROEN จ่อโรดิโชื่ว์
 จ้ากนี�ไปเตรียมพบกับหุ้นเที่คฯ น้องใหม่ไฟแรง บมจ้. โปรเอ็น  
คอร์ป (PROEN) ผ้้ให้บริการธุรกิจ้เที่คโนโลยี และการสื�อสาร ให้บริการ 
เที่คโนโลยีสารสนเที่ศด้านศ้นย์ข้้อม้ล Internet Data Center 
บริการอินเที่อร์เน็ต ISP บริการคลาว่ด์ บริการรักษัาคว่ามปลอดภัย 
บนอินเที่อร์เน็ต รว่มที่ั�งรับเหมาก่อสร้างงานโที่รคมนาคม และ 
สาธารณ้์ปโภคพื�นฐาน นำาโดยซีื้อีโอหนุ่มไฟแรง “กิิต์ติ์พันิธ์ุ ศร่บัวเอ่�ยม”  
คว่งแข้นบริษััที่ ทีี่�ปร้กษัา เอเซีื้ย พลัส จ้ำากัด ในฐานะทีี่�ปร้กษัาที่างการเงิน  
เตรียมโชว่์ศักยภาพคว่ามโดดเด่นที่ี�แตกต่างข้อง PROEN ในงา
นโรดโชว่์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  เตรียมเสิร์ฟข้้อม้ลเด็ดให้กับ 
นักลงทีุ่นที่ี�สนใจ้เร็ว่ๆ  นี� 
 เอาเป็นว่่า เกาะติดกันไว้่ ข้อบอก งานนี�ห้ามพลาด หุ้นดีอนาคตไกล  
ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆ นะคร้าาา

CSS ม่งานิให้ลัุ้นิเพ่ยบ
 ดว่งงานรุ่งพุ่งแรงตอนนี� ต้องยกให้ บมจ้.คอมมิว่นิชั�น แอนด์ 
ซื้ิสเต็มโซื้ล้ชั�น (CSS) ข้องเฮ่ียกัง “ส์มพงษ์ กิังส์วิวัฒนิ์” ที่ี�โค้งแรก 
ข้องปีงานพาเหรดเข้้าจ้นล้นไม้ล้นมือ แถืมแว่่ว่ๆ มาอีกว่่าในช่ว่ง 
ทีี่�เหลือข้องปีนี�ยังมีโครงการใหม่ๆ อีกเพียบให้ได้ลุ้นยาว่ยันปลายปี  
 ดว่งงานเปิดแบบจั้ดเต็มอย่างนี� แฟนคลับหายห่ว่งผลงานปี 64  
ไม่พลาดเป้าที่ี� 20% แน่นอนจ้้า!!

สมพงษ์ ์กังัสวิวิิฒัน์์สมพงษ์ ์กังัสวิวิิฒัน์์

กัติตพินั์ธี ์ศรีบัวัิเอี่ี�ยมกัติตพินั์ธี ์ศรีบัวัิเอี่ี�ยม


