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KBANKเร่่งช่่วยลููกค้้าสูู้้โค้วิด-19
พัักชำำ�ระเงิินต้้น-ดอกเบี้้�ย อัดสภ�พัคล่่องิ1.5แสนล่.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK เดิินิหนิ้า 
ช่่วยลููกค้าช่่วงโควิดิ-19 พัักช่ำาระเงินิต้้นิแลูะ 
ดิอกเบี้้�ยให้กับี้ลููกค้าบีุ้คคลูแลูะลููกค้าธุรุกิจ  
650,000 ราย ยอดิสิ์นิเช่่�อคงค้าง 828,000 ลู้านิบี้าท์  
พัร้อมให้เงินิท์ุนิเพัิ�มกับี้ลููกค้า 94,000 ราย  
เพ่ั�อเส์ริมส์ภาพัคลู่องในิช่่วงวิกฤต้ จำานิวนิเงินิ 
รวม 156,000ลู้านิบี้าท์ 
	 นายพััชร	สมะลาภา	กรรมการผู้้�จััดการ	
ธนาคารกสิกรไทย	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	KBANK 
เปิิดเผู้ยว่่า	ในช่ว่งวิ่กฤติิไว่รัสโควิ่ด-19	ธนาคาร 
ได�ให�การช่ว่ยเหลือล้กค�าด�ว่ยการพัักชำาระหน้� 
ให�กับล้กค�าบุคคลและล้กค�าธุรกิจั	650,000	ราย	 
ยอดสินเชื�อคงค�าง	828,000	ล�านบาท	และการ 
ให�เงินทุนเพิั�มเพืั�อเสริมสภาพัคล่องสำาหรับล้กค�า 
ธุรกิจั	94,000	ราย	จัำานว่น	156,000	ล�านบาท	
ซึ่่�งเปิ็นยอดการปิล่อยสินเชื�อท้�เติิบโติขึ้่�นจัาก 
ช่ว่งเด้ยว่กันขึ้องปีิก่อน	30%	โดยธนาคารยังคง 

เดินหน�าให�คว่ามช่ว่ยเหลือล้กค�าอย่างต่ิอเนื�อง
สำาหรับล้กค�าท้�ยังเดือดร�อนให�สามารถดำาเนิน
ธุรกิจัอย้่รอดติ่อไปิจันกว่่าสถานการณ์์จัะด้ขึ้่�น
	 นอกจัากน้ � 	 ธนาคารยังดำาเนินการ 
โครงการพัิเศษ	โดยม้เปิ้าหมายเพัื�อช่ว่ยเหลือ 

พันักงานขึ้องธุรกิจัให�อย่้รอด	โดยใช�งบปิระมาณ์ 
จัำานว่น	 1,500	 ล�านบาท	 ภายใติ�โครงการ	
“เถ้้าแก่ใจด้ิ เจ้าหน้ิ�ม้ใจ”	โดยธนาคารได�ม้การ 
ลดดอกเบ้�ยให�กับธุรกิจัท้�ยังม้กำาลังอย้่	 เพัื�อให� 
เจั�าขึ้องนำาเงินส่ว่นน้�ไปิจั่ายเงินเดือนพันักงาน	 
และโครงการ “สิ์นิเช่่�อ 0% เพ่ั�อรักษาคนิงานิ 
เอส์เอ็มอ้” เป็ินการให�เงินทุนแก่ธุรกิจัขึ้นาดเล็ก	 
ในอัติราดอกเบ้�ย	0%	เปิ็นเว่ลา	10	ปิี	ซึ่่�งทั�ง	 
2	โครงการได�ผู้ลติอบรับท้�ด้	และได�ให�เงินช่ว่ย
ล้กค�าไปิแล�ว่รว่ม	1,144	ล�านบาท	สามารถช่ว่ย 
รักษาการจั�างพันักงานได�จัำานว่น	49,000	ราย	
 ขึ้ณ์ะท้�ตัิ�งแต่ิติ�นปีิจันถ่งปัิจัจุับันล้กค�าธุรกิจั 
ขึ้องธนาคารม้ยอดรว่มเงินฝากเพิั�มข่ึ้�น	13%	ซ่ึ่�ง 
แสดงให�เห็นว่่าล้กค�าบางส่ว่นยังม้กำาลังพัอท้� 
จัะชำาระหน้�หลังครบกำาหนดพัักชำาระเงินติ�น 
และดอกเบ้�ย	โดยธนาคารได�ติิดติ่อล้กค�าเพัื�อ 
ให�คว่ามช่ว่ยเหลือโดยใช�ขึ้�อม้ลในการวิ่เคราะห์ 
หรือด้คว่ามจัำาเปิ็นขึ้องล้กค�าเพัื �อนำาเสนอ 
คว่ามช่ว่ยเหลือท้�เหมาะสม	ซ่ึ่�งหากล้กค�ารายใด 
ท้�ติ�องการคว่ามช่ว่ยเหลือสามารถติิดต่ิอเขึ้�ามา
ท้�ธนาคาร	โดยธนาคารพัร�อมท้�จัะช่ว่ยให�ล้กค�า
ท้�เดือดร�อนด�ว่ยเงินทุนท้�ธนาคารม้อย้่

ดร.ภากร ปีีตธวััชชัย  กรรมการและผู้้�จััดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ร่วัมแสดงควัามยินดีกับนางสาวัจัริญญา จัิโรจัน์กุล  
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่ พร�อมด�วัยผู้้�บริหาร  บริษััท ศรีตรังโกลฟส์ (ปีระเทศไทย) จัำากัด 
(มหาชน) หรือ STGT ในโอกาสที�หุ�น เข้�าทำาการซืื้�อข้ายเป็ีนวัันแรก  โดยเปิีดซืื้�อข้ายที�ราคา 
55.25 บาทต่อหุ�น เพิ�มข้้�น 62.5% จัากราคา IPO ที�หุ�นละ 34 บาท

STGT เปิดเทรดเหนือจอง 62.5%....

สมะลาภาสมะลาภา
พัชัรพัชัร
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – DOD ลูุยปรับี้โครงส์ร้าง  
2 ธุุรกิจหลัูก หวังช่่วยเพิั�มการเติ้บี้โต้ของยอดิขาย  
พัร้อมลูุ้นิยอดิขายช่่วงคร่�งปีหลูังกลูับี้มา 
ฟ้ื้�นิตั้วมากข่�นิ พัร้อมเปิดิตั้วผลิูต้ภัณฑ์์ใหม่ 
โพัรไบี้โอต้ิกส์์ต้อบี้โจท์ย์ความต้้องการ 
ของลููกค้า

ายธนิน	ศร้เศรษฐ้ี	ปิระธานเจั�าหน�าท้� 
บริหาร	บริษัท	ด้โอด้	ไบโอเทค	จัำากัด	

(มหาชน)	หรือ	DOD	เปิิดเผู้ยว่่า	บริษัทเติร้ยม 
ปิรับโครงสร�างธุรกิจัภายใติ�แนว่ทาง	1+1=3	 
ด�ว่ยการปิรับโครงสร�างภายในองค์กรเพัื �อ 
เกิดการ	 Synergy	 ร่ว่มกันขึ้องกลุ่มบริษัท	 
ปิระกอบด�ว่ยธุรกิจัผู้ลิติภัณ์ฑ์์อาหารเสริมสุขึ้ภาพั 
ภายใติ�ด้แลขึ้อง	 DOD	 และบริษัท	 พั้ซึ่้ซึ่้เอ	
แล็บบอราเทอร้�	จัำากัด	(PCCA)	ซ่ึ่�งเป็ินบริษัทล้ก	
ในร้ปิแบบการนำาเสนอผู้ลิติภัณ์ฑ์์ใหม่ให�กับ 
ฐีานล้กค�าทั�ง	2	กลุ่ม	คือกลุ่มด้แลสุขึ้ภาพัและ 
กลุ่มคว่ามงาม	เพัื�อเพัิ�มทางเลือกให�กับล้กค�า 
รับร้�ขึ้�อม้ล	เพืั�อต่ิอยอดนำาไปิส่้ยอดขึ้ายท้�เพิั�มข่ึ้�น 

DODปร่ับหมากธุุร่กิจดันยอดขาย

ในอนาคติ
	 สำาหรับแนว่โน�มยอดขึ้ายผู้ลิติภัณ์ฑ์์ 
อาหารเสริมสุขึ้ภาพัในคร่�งปีิหลังม้โอกาสเติิบโติ
ได�ติามคว่ามติ�องการขึ้องผู้้�บริโภคในปิระเทศ
ท้�ปิรับเปิล้�ยนการใช�ช้วิ่ติในยุค	“New Normal” 
หันมาด้แลสุขึ้ภาพักันมากข่ึ้�นหลังจัากเกิดการ 

ผู้ลการดำาเนินงานขึ้องบริษัทในปิีน้�มั�นใจัว่่า 
รายได�รว่มจัะอย่้ท้�ระดับ	70,000	ล�านบาท	ขึ้ณ์ะท้� 
ยอดขึ้ายก๊าซึ่	LPG	คาดว่่าจัะทำาได�ถ่งระดับ	4	ล�านตัิน 
ติามเปิ้าหมายท้�ติั�งไว่�	อย่างไรก็ติาม	ยอมรับว่่า 
ยอดขึ้ายในช่ว่งไติรมาส	2/63	อาจัปิรับติัว่ลด 
ลงเล็กน�อย	เนื�องจัากได�รับผู้ลกระทบจัากมาติรการ 
ล็อคดาว่น์	ซ่ึ่�งห�างสรรพัสินค�าและโรงงานอุติสาหกรรม 
หลายแห่งปิิดบริการชั�ว่คราว่	 แติ่ยังม้รายได� 
จัากภาคครัว่เรือนเขึ้�ามาชดเชย

	 นอกจัากน้�	ยอดขึ้ายก๊าซึ่	LPG	ในช่ว่ง 
เดือนมิ.ย.เริ �มปิรับติัว่ด้ขึ้่�น	 จัากเดือน	 พั.ค. 
ท้�ได�รับผู้ลกระทบหนักมากท้�สุด	 จั่งมองว่่า 
ยอดขึ้ายในช่ว่งคร่�งปิีหลังจัะเติิบโติมากกว่่า 
คร่�งปีิแรก	ส่ว่นการลงทุนในปิระเทศอินโดน้เซ้ึ่ย	
บริษัทติ�องเลื�อนการก่อสร�างคลังก๊าซึ่แห่งใหม่
ในปิี	63	ออกไปิอย่างไม่ม้กำาหนด	เนื�องจัาก 
ได�รับผู้ลกระทบจัากการแพัร่ระบาดขึ้องไว่รัส
โคว่ิด-19
 สำาหรับการท้�ทริสเรทติิ�งปิระกาศคงอันดับ 
เครดิติองค์กร	และหุ�นก้�	 ขึ้งบริษัทไว่�ท้�ระดับ	
“BBB+”	หุ�นก้�ม้การคำ�าปิระกันในสัดส่ว่น	70%	 
ท้�	“A”	และหุ�นก้�ม้การคำ�าปิระกัน	85%	ท้�	“A+”  
แนว่โน�ม	“Stable”	เป็ินการสะท�อนถ่งคว่ามเขึ้�มแข็ึ้ง 
ขึ้องบริษัทผู้้�จััดจัำาหน่าย	LPG	รายใหญ่่อันดับสอง 
	โดยม้มาร์เก็ติแชร์	25%	การเติิบโติท้�แข็ึ้งแกร่ง 
ในติลาดต่ิางปิระเทศ	การม้เครือข่ึ้ายกระจัายสินค�า 
ท้ �ครอบคลุม	 และม้สภาพัคล่องเพั้ยงพัอ	
ส่ว่นแนว่โน�มอันดับเครดิติ “Stable”

แพัร่ระบาดเชื�อโคว่ิด-19	ล่าสุดบริษัทเติร้ยม
ออกผู้ลิติภัณ์ฑ์์ใหม่เปิ็นปิระเภทโพัรไบโอติิกส์	
(Probiotics)	เป็ินจุัลินทร้ย์ขึ้นาดเล็ก	ซ่ึ่�งจััดเป็ิน 
กลุ่มจัุลินทร้ย์ชนิดด้ช่ว่ยปิรับสมดุลในลำาไส�	
พับว่่าในติลาดม้คว่ามติ�องการเปิ็นอย่างมาก
	 ขึ้ณ์ะท้�คำาสั �งซึ่ื �อเจัลแอลกอฮอล์จัาก	
PCCA	ก็ยังม้เขึ้�ามาติ่อเนื�อง	แม�ว่่าระยะสั�น 
จัะพับว่่าสินค�าเกิดภาว่ะล�นติลาด	แต่ิแนว่โน�ม 
ระยะยาว่บริษัทเชื�อว่่ายังเปิ็นสินค�าท้�จัำาเปิ็น 
และม้คว่ามติ�องการอย้่ในระดับหน่�ง	สำาหรับ 
คร่�งปิีหลังจัะม้การปิรับกระบว่นการผู้ลิติให�ม ้
ปิระสิทธิภาพัเพัื�อรักษาคว่ามสามารถในการ
แขึ้่งขึ้ันในระยะยาว่	ส่ว่นบริษัท	อัลทิมา	ไลฟ์	์
จัำากัด	ซึ่่�งปิระกอบธุรกิจัขึ้ายติรง	ภายใติ�ผู้ลิติ
ภัณ์ฑ์์เสริมอาหารท้�เน�นสารสกัดจัากธรรมชาติิ
ทั�งหมดแม�ในช่ว่งท้�ผู่้านมาจัะได�รับผู้ลกระทบจั
ากการแพัร่ระบาดเชื�อโคว่ิด-19	บ�าง	แติ่หากส
ถานการณ์์เศรษฐีกิจักลับมาฟ้์�นตัิว่ได�ด้	คาดว่่า
จัะเห็นการกลับมาเติิบโติขึ้องยอดขึ้ายอ้กครั�ง

นิ

นิ

SGPค้อนเฟิิร่์มร่ายได้7หม่�นลู.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SGP มั�นิใจรายไดิ้ปี 63  
แต้ะระดัิบี้ 7 หม่�นิลู้านิบี้าท์ พัร้อมลุู้นิยอดิขาย  
LNG กลูับี้มาฟื้้ �นิต้ัวในิช่่วงคร่ �งปีหลูัง  
หนุินิยอดิขายรวมปีน้ิ�ท์ำาได้ิต้ามเป้าท้์�ตั้�งไว้ 
4 ลู้านิต้ันิ หลูังกิจกรรมท์างเศรษฐกิจกลูับี้
มาเดิินิหนิ้าต้ามปกต้ิ 

างจิันตินา	กิ�งแก�ว่	รองกรรมการผู้้�จััดการ	 
บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	ปิิโติรเคม้คัลส์  

จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SGP	เปิิดเผู้ยว่่า	แนว่โน�ม 

กิ่่ �งแกิ่ว้ กิ่่ �งแกิ่ว้ 

ศรีีเศรีษฐี ีศรีีเศรีษฐี ี

จิินตนา จิินตนา 

ธนิน ธนิน 
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บมจั.กันกุลเอ็นจิัเนียริ�ง (GUNKUL)  สานต่อกิจักรรมเพื�อสังคม มอบถุุงยังชีพ “กัันกุัล”  
ปัีนนำาใจัให�ชุมชน แจักจ่ัายให�กับปีระชาชนที�อาศัยอย่้บริเวัณรอบ ชุมชนวััดน�อยนพคุณ  
กรุงเทพมหานคร นำาโดย คุณกัลกุล ดำารงปิียวุัฒิิ์� ปีระธานกรรมการบริษััท พร�อมด�วัย 
คุณโศภชา ดำารงปิียวุัฒิิ์� ปีระธานเจั�าหน�าที�บริหาร และทีมผู้้�บริหาร รวัมถุ้งพนักงาน 
ร่วัมส่งมอบถุุงยังชีพ จัำานวัน 1,100 ชุด  เพื�อบรรเทาควัามเดือดร�อนให�แก่ปีระชาชน 
ที�ได�รับควัามเดือนร�อนจัากสถุานการณ์โควิัด-19

คณะผู้้�บริหารพร�อมด�วัยพนักงาน บริษััท ร่มโพธิ� พร็อพเพอร์ตี� จัำากัด (มหาชน) หรือ  TITLE   
ร่วัมถุวัายชุดสังฆทาน เนื�องในวัันเข้�าพรรษัาปีระจัำาปีี 2563 แด่พระภิกษัุสงฆ์ 
วััดดอยธรรมเจัดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จั.สกลนคร เพื�อสืบทอดปีระเพณี และ 
ทำานุบำารุงพุทธศาสนา รวัมทั�งส่งเสริม อนุรักษ์ั และสืบสานวััฒิ์นธรรมไทย ในด�าน 
ปีระเพณีและวััฒิ์นธรรม โดยกิจักรรมดังกล่าวัจััดข้้�นอย่างต่อเนื�องทุกปีี
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GUNKUL รวมพลังปันสุข

TITLE ร่วมถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์

ภาพัข่าว

นิ

นิิวส์์ คอนิเนิ็คส์์ - ALL เดิินิหนิ้ารุกธุุรกิจ 
โต้มั�นิคง ต้ั�งเป้ายอดิขายรวมปี 2563 แต้ะ 
5,000 ลู้านิบี้าท์ เต้ร้ยมแจก   Free  Warrant 
อัต้ราส์่วนิ 4 หุ้นิเดิิมต้่อ 1 Warrant

ายธนากร	ธนว่ริทธิ�	ปิระธานเจั�าหน�าท้� 
บริหาร	 บริษัท	 ออลล์	 อินสไปิร	์

ด้เว่ลลอปิเม�นท์	 จัำากัด	 (มหาชน)	หรือ	ALL 
เปิิดเผู้ยว่่า		แม�ว่่าปัิจัจุับันบริษัทจัะม้ผู้ลปิระกอบการ 
ท้ �ด ้ 	และม้สภาพัคล่องขึ้องกระแสเง ินสด 
ท้�เพ้ัยงพัอ	แต่ิคณ์ะกรรมการบริษัทม้คว่ามเห็นว่่า	 
ด�ว่ยสถานการณ์์การคว่บคุมการแพัร่ระบาด 
ในปิัจัจัุบันท้�ยังม้คว่ามไม่แน่นอน	บริษัทคว่ร 
ท้�จัะติ�องรักษากระแสเงินสดไว่�เพัื �อรองรับ 
สถานการณ์์ต่ิางๆ	ท้�อาจัจัะเกิดข่ึ้�นได�ในอนาคติ	
และเพัื�อให�บริษัทสามารถรักษาสภาพัคล่อง 
ทางการเงินสำาหรับการดำาเนินงานต่ิอไปิในภายหน�า
 ท้�ปิระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท		จ่ังได�อนุมัติิ 
ให�ออกใบสำาคัญ่แสดงสิทธิท้�จัะซืึ่�อหุ�นสามัญ่ใหม่	 
โดยไม่คิดม้ลค่า	(Free	Warrant)	ให�แก่ผู้้�ถือหุ�น 
ทุกราย	ในสัดส่ว่น	4	หุ�นเดิมต่ิอ	1	Free	Warrant	 
ซึ่่�งเปิ็นปิระโยชน์แก่ผู้้ �ถือหุ�นทั�งในระยะสั�น	
ระยะกลาง	และระยะยาว่

	 ทั�งน้�	เพืั�อรักษาปิระโยชน์ขึ้องผู้้�ถือหุ�นให�
ยังได�รับผู้ลปิระโยชน์ใกล�เค้ยงกับนโยบายเดิม	 
ท้�เคยสรุปิไว่�ว่่า	หุ�นปิันผู้ลอัติรา	3.5	หุ�นเดิม 
ติ่อ1	หุ�นปิันผู้ล	 และปิันผู้ลเปิ็นเงินสดอัติรา	 
0.10	บาท/หุ�น
	 โดย	 ALL-W1	 จัะม้ราคาแปิลงสิทธิท้�	
2.80	บาท	กำาหนดใช�สิทธิในระยะเว่ลา	2	ปิ	ี
โดยจัะนำาเขึ้�าพัิจัารณ์าในการปิระชุมสามัญ่ 
ผู้้�ถือหุ�นในว่ันท้�	30	ก.ค.	2563	ติ่อไปิ
 ขึ้ณ์ะเด้ยว่กัน	บริษัทยังมองเป้ิายอดขึ้ายรว่ม 
ปีิ	2563	ท้�	5,000	ล�านบาท	รายได�	4,000	ล�านบาท	 
และยอดขึ้ายรอโอน	(Backlog)	กว่่า	11,500	ล�านบาท	 
พัร�อมปิรับฐีานการเงินขึ้องบริษัทให�พัร�อมรับ

ALLดันยอดขาย5พัันลู.-แจกWarrantฟิรี่

การเติิบโติ	
	 นายธนากร	 กล่าว่ว่่า	 แม�สถานการณ์ ์
ภาว่ะเศรษฐีกิจัโลกปิี	2563	ในช่ว่งท้�ผู้่านมา 
จัะชะลอติัว่	 ปิัจัจััยหลักท้ �ส่งผู้ลกระทบติ่อ 
ภาพัรว่มในธุรกิจัอสังหาริมทรัพัย์ยังคงเปิ็น 
เรื�องขึ้องกำาลังซืึ่�อขึ้องผู้้�บริโภค	บริษัทฯ	ยังมั�นใจัว่่า 
จัะไม่กระทบกับโครงสร�างธุรกิจัพืั�นฐีานท้�สำาคัญ่ 
ในการพััฒนาโครงการในอนาคติหากย�อนกลับไปิ 
ด้ในปิี	2562	อัติราส่ว่นกำาไรสุทธิติ่อหุ�น	EPS	
(Earnings	per	Share)	อย่้ท้�	0.89	บาท	และจัาก 
ผู้ลการดำาเนินงานขึ้องบริษัทในไติรมาสท้�ผู่้านมา	 
เชื�อมั�นว่่าปิระมาณ์การ	 EPS	 ในปิี	 2563	น้�	
จัะยังอย้่ในอัติราใกล�เค้ยงเดิม
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