
T K N  อั ด ง บ  1 0 0  ล บ . ซื้ อ หุ้ น คื น  2 0  ล้ า น หุ้ น  
เพื่อเป็นการบรหิารสภาพคล่องส่วนเกินของบรษัิทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ เริ่มซื้อคืน  10 เม.ย.-9 ต.ค.63

บมจ.ออโตคอร์ป โฮลด้ิง มั่นใจไร้ผลกระทบจากกรณี "ฮอนด้า ออโตโมบิล"หยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวเท่านั้น ชี้ด�าเนินการ

ให้สอดคล้องกับมาตรการคุมการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามภาครัฐ ด้าน"คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ระบุโชว์รูมรถและศูนย์บริการ "ฮอนด้ามะลิวัลย์" ท้ัง 10 สาขา ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ  มีรถยนต์ทุกรุ่นรองรับ

ความต้องการลูกค้า และไม่ต้องห่วงมีอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งท่ีพร้อมจ�าหน่ายและให้บริการ....

นายอิทธิพัทธ์ พรีะเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์

มารเ์ก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) หรอื TKN เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทอนุมัติ

โครงการซื้อหุน้คืน (Treasury Stock) เพื่อบรหิารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 

ล้านบาท จ�านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุน้ หรอืคิดเป็นจ�านวนไม่เกินรอ้ยละ 

1.45 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คืนต้ังแต่วันที ่10 

เมษายน 2563 ถึงวันที ่9 ตลุาคม 2563

TKN ทนไม่ไหว!!
อัดงบ 100 ลบ.
ซื้อหุ้นคืน 20 ล้านหุ้น
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ACG ยันไร้ผลกระทบฮอนด้า ออโตโมบิลฯ
หยุดประกอบรถยนต์ หนีโควิด-19

ของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% หรือไม่ต�ากว่า 500 บาท ต่อรอบบัญชี ให้สมาชิกบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความ
ประสงค์ ต้ังแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) KTC  เปิดเผยว่า  เพ่ือแบ่งเบาภาระของสมาชิก
บัตรเครดิต KTC ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
เคทีซี ได้ท�าการปรับลดอัตราผ่อนช�าระข้ันต�าของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็น
รายบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งจากเดิม 10% ลดเหลือ:

KTC เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกฯ ช่วงCOVID-19 ระบาด ปรับลดอัตราผ่อนช�าระ
ข้ันตํ่าของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% หรือไม่ตํ่ากว่า 500 บาท ต่อรอบบัญช ี 

อ่านต่อหน้า 6

KTC ลดอัตราผ่อนช�าระขั้นต�่าเป็น 5% จาก 10%
บรรเทาผลกระทบ COVID-19

ACG ล่ันโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ท้ัง 10 แห่ง เปิดบรกิาร-มรีถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  แจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราว หลังโควิด-19 รุนแรงขึ้น

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ออโตคอรป์ 

โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) หรอื ACG

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เถ้าแก่น้อย 

ฟู๊ดแอนด์มารเ์ก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) หรอื TKN
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 บมจ.ออโตคอร์ป โฮลด้ิง มั่นใจไร้ผลกระทบ

จากกรณี "ฮอนด้า ออโตโมบิล"หยุดเดินสายการ

ประกอบรถยนต์ชั่วคราวเท่าน้ัน ชี้ด�าเนินการให้

สอดคล้องกับมาตรการคุมการการควบคุมการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามภาค

รัฐ ด้าน"คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร ระบุโชว์รูมรถและศูนย์บริการ "ฮอน

ด้ามะลิวัลย์" ท้ัง 10 สาขา ยังเปิดให้บริการได้ตาม

ปกติ  มีรถยนต์ทุกรุ่นรองรับความต้องการลูกค้า 

และไม่ต้องห่วงมีอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งท่ี

พร้อมจ�าหน่ายและให้บริการเต็มอัตรา มั่นใจจะ

ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้แน่นอน

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮ

ลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACG ประกอบ

ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding company) 

ปัจจุบันมีบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด เป็นบริษัท

แกน ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายและซ่อมบ�ารุงรถยนต์

ยี่ห้อ Honda มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจาก

กรณีท่ี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด หยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ช่ัวคราว

ของโรงงานท้ัง 2 แห่ง ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 

และ จ.ปราจีนบุรี ต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม จนถึง

วันท่ี 30 เมษายน 2563 (รวม 35 วัน) หรือจนกว่า

จะมีประกาศเพิ่มเติมตามมาตรการการควบคุม

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

ของภาครัฐ เนื่องจากบริษัทฯ มีรถยนต์ส�าหรับจัด

จ�าหน่ายให้ลูกค้าอย่างเพียงพอ สามารถส่งมอบ

รถยนต์ให้ลูกค้าได้ตามปกติทุกสาขา ในส่วนของ

อุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่นั้นฮอนด้ายังคงจัดส่ง

ให้แก่บริษัทย่อยของ ACG ตามปกติทุกสาขา 

 ท้ังน้ี บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังคงเปิดให้

บริการตามปกติทุกสาขา และให้บริการลูกค้า

ตามมาตรฐานของฮอนด้าภายใต้การปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยมาตรการ

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมท้ัง

วัดอุณหภูมิร่างกาย ท�าความสะอาดพื้นท่ีบริการ 

และการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพิ่ม

ความมั่นใจให้ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการ 

ฉบับที่ 1139 วันที่ 27 มีนาคม 2563
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 "การปิดโรงงานประกอบรถยนต์ดังกล่าว 

เป็นการปิดเพียงชั่วคราวและเป็นไปตามมาตรการ

การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ตามภาครัฐ ซึ่งดีลเลอร์ของ Honda ยังสามารถ

ให้บริการได้ตามปกติ โดยเฉพาะโชว์รูมและศูนย์

บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ท้ัง 10 แห่ง มีความ

พร้อมและมีรถยนต์ทุกรุ่นไว้รองรับความต้องการ

ของลูกค้าจ�านวนมาก ส่วนเรื่องอุปกรณ์ตกแต่ง

และอะไหล่ก็ไม่ต้องกังวล ยังมีการซัพพลายสินค้า

ให้ตามปกติ ดังนั้นลูกค้าผู้ใช้บริการไม่มีอะไรต้อง

กังวล HONDA คือผู้น�าในตลาดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลในประเทศไทย ผมจึงมั่นใจว่า  HONDA จะ

อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปอีกตราบนานเท่านาน ส่วน

วิกฤติในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถ

ผ่านไปได้อย่างแน่นอน" นายภานุมาศกล่าวใน

ท่ีสุด 

 อน่ึง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด แจ้งหยุดการเดินสายการ

ประกอบรถยนต์ชั่วคราวของโรงงานท้ัง 2 แห่ง 

ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปราจีนบุรี เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดท่ีลดลงอย่าง

รวดเร็ว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ท่ีทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

แนวทางการแก้ไข ตลอดจนมาตรการการควบคุม

การแพร่ระบาดอ่ืนๆ ของภาครัฐ

 โดยบริษัทฯ จะหยุดการเดินสายการประกอบ

รถยนต์ของโรงงานท้ัง 2 แห่ง ต้ังแต่วันท่ี 27 

มีนาคม จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่า

จะมีประกาศเพิ่มเติม โดยให้พนักงานท่ีเก่ียวข้อง

บางส่วนท�างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) 

และบริษัทฯ ยังคงมาตรการท่ีเข้มงวดให้พนักงาน

อยู่ในท่ีพักอาศัย งดเว้นการเดินทาง รวมถึงไม่เดิน

ทางกลับภูมิล�าเนาในช่วงเวลาดังกล่าว และจะ

ด�าเนินการตามมาตรการอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องก�าหนดอย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี้บริษัทฯ จะยังคงเฝ้าติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมใน

การด�าเนินการต่างๆ โดยให้ความส�าคัญสูงสุดกับ

การดูแล ให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กร

ต่างๆ เพื่อร่วมฝ่าฟัน และผ่านพ้นสถานการณ์ยาก

ล�าบากนี้ไปด้วยกัน 

ฉบับที่ 1139 วันที่ 27 มีนาคม 2563
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 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊
แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TKN  เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury 

Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่

เกิน 100 ล้านบาท จ�านวนหุ้นท่ีจะซื้อคืนไม่เกิน 

20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 

1.45 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ก�าหนด

ระยะเวลาท่ีจะซื้อหุ้นคืนต้ังแต่วันท่ี 10 เมษายน 

2563 ถึงวันท่ี 9 ตุลาคม 2563

 ส�าหรับเหตุผลในการซ้ือหุ้นคืน เพื่อ

เป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้จ�านวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free 

float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

หรือวันท่ี 10 มีนาคม2563 เท่ากับร้อยละ 

41.51 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ 

 ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณา

ตามความเหมาะสม สถานการณ์ และปัจจัย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก�าหนดระยะเวลา

การจ�าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืน และจะแจ้งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกคร้ัง

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสามารถจ�าหน่าย

หุ้นท่ีซื้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซ้ือหุ้น

คืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยหากบริษัทฯ 

ซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนก�าหนดระยะเวลา 6 

เดือน ระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นท่ีซื้  อคืนจะเร่ิมต้น

เมื่อพ้นก�าหนด 6 เดือนนับแต่วันท่ีซ้ือหุ้นคืนได้

เสร็จสิ้นดังกล่าว 

ฉบับที่ 1139 วันที่ 27 มีนาคม 2563

TKN ทนไม่ไหว!!
อัดงบ 100 ลบ.
ซื้อหุ้นคืน 20 ล้านหุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% หรือไม่ต�ากว่า 500 บาท ต่อรอบบัญชี ให้สมาชิกบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ต้ังแต่ 26 

มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) KTC  เปิดเผยว่า  เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ได้ท�าการปรับลดอัตราผ่อนช�าระข้ันต�าของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิ

กบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งจากเดิม 10% ลดเหลือ:

• 5% หรือไม่ต�ากว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตท่ีมีการสรุปรอบบัญชี ต้ังแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

• 8% หรือไม่ต�ากว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตท่ีมีการสรุปรอบบัญชี ต้ังแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

• 10% หรือไม่ต�ากว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตท่ีมีการสรุปรอบบัญชี ต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

.

หมายเหตุ

1. ยกเว้นการปรับลดอัตราผ่อนช�าระข้ันต�า ส�าหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC 

UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

2. ยกเว้นยอดผ่อนช�าระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC

3. ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกช�าระเต็มจ�านวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19

ฉบับที่ 1139 วันที่ 27 มีนาคม 2563

KTC ลดอัตราผ่อนช�าระขั้นต�่าเป็น 5% จาก 10%
บรรเทาผลกระทบ COVID-19

https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1139 วันที่ 27 มีนาคม 2563

https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19



