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LST ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15-20%  ส่วนUPOIC วางเป้าโต 30% เตรียมขอใบอนุญาตปลูกกัญชง คาดริ่มปลูกปีหน้า ก่อนลุยผลิตน�้ามันเมล็ดกัญชง 

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  LST  เปิดเผยว่า 

บริษัทฯ  ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2564  เติบโต 15-20% จากปีก่อนที่ท�าได้ 6,840.55 ล้านบาท  โดยงวด 6 เดือนแรกท�าได้แล้ว 4,617.37  ล้านบาท 

ขณะที่ บริษัท สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)UPOIC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มล�่าสูงฯ  วางเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 30% จากปีก่อนท�าได้ 

986.69 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อย (UFC) ปีนี้คาดว่าผลการด�าเนินงานจะเท่ากับปีก่อนหน้า โดยคาดว่าราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วยและปริมาณการ

ขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นยังมีทิศทางดีต่อเนื่อง  ขณะที่ในช่วงที่เหลือปีนี้บริษัทฯ  มีแผนลงทุนเครื่องเป่าขวดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้เงิน

ลงทุนปีนี้ที่ตั้งไว้ที่ 80 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกใช้ไปแล้ว 40% ส่วนที่เหลืออีก 60% จะใช้ในครึ่งปีหลังนี้ 

อีกทัง้บริษัทฯ  ยงัมแีผนขยายธรุกจิการปลกูกญัชง ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิใหม่ โดยในส่วนของบรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิน�า้มนัเมลด็กญัชง โดยให้ UPOIC 

เป็นผู้ปลูก และบริษัทฯ (LST) จ�าเป็นผู้จ�าหน่ายและท�าการตลาด  เบื้องต้นจะทดลองปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ และจะพัฒนาเมล็ดกัญชงให้เหมาะกับพื้นที่ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ และเตรียมจะขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ในปี2565 

LST ต้ังเป้ารายได้ปีน้ีโต 15-20%  

ส่วน UPOIC วางเป้าโต 30% 

เตรียมขอใบอนุญาตปลูกกัญชง
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นายจตรุงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ 
โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) TIGER เปิดเผย

ว่า บริษัทฯคาดหวังว่าภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ในปี 2564 จะมรีายได้รวมทัง้ปีเตบิโตมากกว่าปีก่อน 

จากการทยอยรบัรูร้ายได้จากงานในมอื (Backlog) 

จ�านวน 1,200ล้านบาท ควบคู่ไปกับการบริหาร

ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างมากพอ

สมควร

นอกจากนี ้บริษัทฯยังลุยแสวงหารายได้ให้เพิม่มาก

ขึ้นด้วยการเข้าประมูลงานใหม่ๆเพิ่มเติมในช่วงที่

เหลือของปีนี้ มูลค่ารวมราว 3,500 ล้านบาท แบ่ง

เป็นงานของหน่วยงานรฐับาลราว 2,500 ล้านบาท 

และงานของเอกชน ราว1,000 ล้านบาท คาดว่า

ชนะงานประมลูไม่ต�า่กว่า50% ซึง่หวงัเป็นอย่างยิง่

ว่าจะได้งานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นงาน

ทีแ่ม้มาร์จิน้น้อยกว่าเอกชนแต่สามารถเกบ็เงนิรบัรู้

รายได้ทันที 100%

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้งานจากภาครัฐเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เราถนัด ไม่

ว่าจะเป็นงานเดนิท่อน�า้ดบิ งานเดนิท่อน�า้หล่อเยน็ 

งานปรบัปรงุก่อสร้างนคิมอุตสาหกรรม ซึง่เป็นงาน

ที่เรามีเทคนิคที่ดีในการบริหารงานรวมถึงมีความ

สามารถในการควบคุมมาร์จิ้นได้ดี “นายจตุรงค์ 

กล่าว

ขณะที่สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ภายใน

ประเทศ ส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯมีรายได้

ชะลอตัวจากการส่งมอบงานล่าช้าจากการเก็บ

ค่างวดงานและอนุมัติงานท่ีช้าออกไปจากเดิม ซ่ึง

เป็นอุปสรรคและความล่าช้าที่เกิดจากมาตรการ

ปิดไซด์งานและจ�ากัดการเดินทางใน 29 จังหวัด

ในช่วงมิ.ย. - ก.ค.นั้น จึงท�าให้บริษัทต้องปรับ

กลยุทธ์ในการท�างานเพื่อให้สามารถกลับมาส่ง

งานได้ตามแผน โดยได้มกีารเพิม่ชัว่โมงแรงงานและ

ชัว่โมงการท�างานให้มากขึน้เพือ่ทดแทนชัว่โมงการ

ท�างานที่หายไปในช่วงที่เกิดล็อคดาวน์ รวมถึงได้มี

การเพิม่เครือ่งจกัรเข้ามาช่วยระบบการท�างานมาก

ขึ้นเมื่อติดปัญหาของการเคลื่อนย้ายแรงงานตาม

มาตรการป้องกันโควิด-19

ด้านทิศทางราคาวัสดุก่อสร้างบางชนิดโดยเฉพาะ

เหลก็ หรอืวัสดท่ีุเกีย่วเนือ่งกบัเหลก็ อาท ิเหลก็รปู

พรรณ แผ่นเหล็ก คอมโพสิต อลูมิเนียม ทองแดง 

ท่อทองแดง ฯลฯ ทีม่แีนวโน้มปรบัตัวสงูขึน้มากกว่า

กลุ่มอื่นๆนั้น มองว่าจะกระทบกับต้นทุนค่าบริหาร

งานของบริษัทไม่ถึง1% เพราะบริษัทได้มีการปรับ

ตัวให้ทันต่อราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการ

ปรับราคาในสัญญาขึ้นมาก่อนการเสนอราคากับ

ทางลูกค้า รวมถึงมีการสต็อกสินค้า หรือมัดจ�า

สินค้าล่วงหน้าไว้แล้วบางส่วน ท�าให้ได้ราคาดีกว่า

ผู้ที่ซื้อสินค้าในช่วงล่าสุด

TIGER หวังผลงานปี64 ดีกว่าปีก่อน 

หลังทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog 1.2 พันลบ. 

พร้อมลุยประมูลงานใหม่ ราว 3.5 พันลบ. 

คาดได้งานเกิน 50%

8 www.HoonInside.com 13  September  2021



บอร์ด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) อนุมัติเพิ่มทุน 

205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รองรับ

การการใช้สทิธวิอร์แรนต์ครัง้ที ่2 (DOD-W2) ทีเ่สนอ

ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 205 ล้านหน่วย ในอัตรา

การ 2:1 ที่ราคา 0.10 บาท มีอายุ 2 ปี เพื่อน�าเงิน

มาขยายธรุกจิผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทีมี่ส่วนผสมของ

กญัชง-กัญชา และพืชกระท่อม ตัง้แต่ต้นน�า้ถึงปลาย

น�้า ตอกย�้าศักยภาพทางธุรกิจด้านการสกัดสมุนไพร

อนัดบัต้นๆของประเทศ พร้อมเตรยีมชงขอมตผิูถ้อืหุน้ 

เพื่ออนุมัติไฟเขียว ต.ค.นี้

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่ม

ทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จ�านวน 102.5 ล้านบาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม จ�านวน 205 ล้านบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 307.5 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) 

จ�านวนไม่เกนิ 205,000,246 หน่วย ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้

ถอืหุน้เดิมของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 

Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.10 

บาท อายุใบส�าคญัแสดงสิทธ ิ2 ปี นบัจากวันทีอ่อกใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 18.00 

บาท ทัง้นีบ้รษิทัฯจะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่

ขอให้พิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้

ส�าหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน

คร้ังนี ้เนือ่งจากบรษิทัฯมแีผนน�าเงนิทีไ่ด้ไปขยายและ

ต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืช

กระท่อม รวมทัง้สมนุไพรอืน่ๆ ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯมี

แผนทีจ่ะขยายการลงทนุในส่วนของธรุกจิต้นน�า้ โดย

การท�าโรงเรอืนเพาะปลกู ส่วนธรุกิจกลางน�า้ บรษิทัฯ

มีแผนท�าโครงการโรงสกัดแบบ full spectrum และ

ส่วนธุรกิจปลายน�้า บริษัทฯมีแผนการลงทุนในการ

สร้างผลติภณัฑ์ ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัเอง เพือ่

ต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจ�าหน่ายแบรนด์

สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความ

เสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

อกีท้ังบรษิทัฯ ยงัมแีผนลงทนุด้านการสร้างศนูย์วจิยั

และพฒันาสารสกดัพชืสมนุไพร แบบครบวงจรตัง้แต่

ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบ 

โลจิสติกส์ของบริษัทเอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหาร

เสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯจะน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต อีกทั้งมีแผน ใน

การช�าระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาว แก่สถาบัน

การเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจากแผน

ขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย�้าให้

เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้น�าของ 

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ในฐานะผู้ผลิต ผู้สกัด และผู้จัด

จ�าหน่าย ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืช

กระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่ครบวงจรระดับต้นๆ

ของประเทศ

บอร์ด DOD เคาะ คลอด W-2 
จ�านวน 205 ล้านหน่วย ขาย RO 2ต่อ1 ราคา 0.10บ./หน่วย 

ดึงเงินสยายปีก ธุรกิจด้านการผลิต - สกัด - จ�าหน่าย 

กัญชง - กัญชา - พืชกระท่อม
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TM ร่วมกับพาร์ทเนอร์น�าเข้าชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ยี่ห้อ 

Humasis วางจ�าหน่ายในร้านเวชภัณฑ์ยา คาดนโยบายผ่อนปรนจะมี

ความต้องการใช้ชดุ ATK ตรวจโควดิ-19 เพิม่มากขึน้ มัน่ใจยอดขายครึง่

ปีหลังสดใส

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ�ากดั (มหาชน) หรอื TM เปิดเผย

ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีการระบาดที่รุนแรง

และมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเน่ือง ท�าให้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับ

พันธมิตรน�าเข้าชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จากประเทศเกาหลีใต้ 

ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกย่ีห้อ Humasis ซึ่งชุดตรวจดัง

กล่าวได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ให้

วางจ�าหน่ายผ่านร้านยาเวชภัณฑ์ทั่วไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส�าหรับจุดเด่นของชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ยี่ห้อ Humasis นั้น

สามารถตรวจ Antigen โดยให้ความแม่นย�ามากกว่า 90% ใกล้เคียงกับ

การตรวจแบบ Rt-PCR ทีม่คีวามแม่นย�าและน่าเชือ่ถอืสงู พร้อมทัง้ยงัมี

ค่า Sensitivity อยู่ที่ 93-93.3% และมีค่า Specificity 99.1-100% โดย

ครอบคลุมการตรวจสอบได้เกือบทุกสายพันธุ์ อาทิ สายพันธุ์อังกฤษ 

แอฟริกาใต้ บราซิล นิวยอร์ก อินเดีย เป็นต้น

“ในช่วงทีภ่าครฐัได้มกีารผ่อนปรนการเฝ้าระวงั ท�าให้สถานประกอบการ

ต่าง ๆ กลับมามีการเปิดให้บริการ ถึงแม้ว่าจะมีการจ�ากัดการใช้บริการ

อยู่ก็ตาม แต่ก็จะเกิดการเดินทาง หรือการพบปะกันมากขึ้น ส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น บริษัทฯ คาด

ว่าผูค้นให้ความสนใจและมคีวามต้องการซือ้ชดุตรวจ เพือ่ตรวจสอบเชือ้

โควิด-19 เบื้องต้นด้วยตัวเองมากขึ้น เราจึงอยากแนะน�าชุดตรวจโควิด 

Antigen Test Kit ยี่ห้อ Humasis ที่มีความแม่นย�า และได้รับอนุมัติให้

ใช้ตรวจตนเองโดยรฐับาลเกาหลใีต้ ซึง่จากสถานการณ์และจากปัจจยัดงั

กล่าวคาดว่ายอดขายของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเติบโตแบบมี

นัยส�าคัญอีกด้วย” นางสุนทรี กล่าว

TM จับมือพาร์ทเนอร์

น�าเข้า Antigen Test Kit จากประเทศเกาหลีใต้

คร่ึงปีหลัง สดใส
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STEC ยกเลิกซื้อกิจการ บจก. เอส ที ไอ ที (STIT) 

จาก STPI เหตุไม่คุ้มค่าลงทุน ระบุประเมิน Equity 

IRR ลดลงเหลือร้อยละ 0.16 จากเดิมท่ีประเมินไว้

ร้อยละ 16.53

 

นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
STEC เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัท ชิโน-ไทย 

เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด(มหาชน) 

ครั้งที่4/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มีมติดังนี้

มีมติอนุมัติไม่เข้าท�ารายการซื้อกิจการ บจก. เอส ที 

ไอ ที จาก บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ

ที่มาและเหตุผล

จากการท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2563 

เมือ่วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 มมีติเข้าซือ้กจิการ บจก.

เอส ที ไอ ที่ เนื่องด้วย เล็งเห็นว่ากิจการ บจก. เอส 

ท ีไอ ท่ี จะช่วยสานประโยชน์และส่งเสรมิการท�าธรุกจิ

ของบรษิทัฯ โดยจะช่วยสร้างความมัน่คงในการจดัหา

เครื่องจักรแล อุปกรณ์ เพ่ือรองรับการด�าเนินงาน 

และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

กิจการดังกล่าวให้ผลตอบแทนการลงทุน (Equity 

IRR) ทีร้่อยละ 16.53 ซึง่เป็นผลตอบแทนการลงทนุที่

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 

ที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2564 และยังรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังเตือน

เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันยังคงระบาดอย่าง

รุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประเทศโดยรวม

ท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคม การเปิดประมูลงาน

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐล่าข้าออกไป รวม

ทั้งงานก่อสร้างของภาคเอกชนก็ชะลอออกไปเช่น

เดียวกัน ซึ่งคาดว่ายังไม่ฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้ 

อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการลงทุนใน

กจิการของ บจก. เอส ที ่ไอ ที ่ดงันัน้ เพือ่ความมัน่ใจ 

บริษทัฯ จงึได้ว่าจ้างทีป่รกึษาทางการเงินบรษิทั ซ.ีเจ. 

มอร์แกน จ�ากัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ในการร่วม

กนัจดัท�าประมาณทางการเงนิใหม่ ภายใต้สมมตฐิาน

ที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญจากผลกระทบของโรค

ระบาด Covid-19 ผลปรากฏว่า เมือ่พจิารณาจากเงิน

ลงทุน การเข้าท�ารายการจะท�าให้ผลตอบแทนของผู้

ถือหุน้ (Equity IRR ลดลงเหลอืร้อยละ 0.16 จากเดมิ

ท่ีประเมนิไว้ร้อยละ 16.53 ซึง่เป็นผลตอบแทนทีไ่ม่คุม้

ค่าต่อการลงทนุในห้วงเวลานี ้รวมถงึเปลีย่นแปลงไป

อย่างมนียัส�าคญัจากทีไ่ด้เสนอไว้ต่อทีป่ระชมุวสิามญั

ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจาสอบถามราคาซื้อขายกิจการ 

บจก. เอส ที ไอ ที กับ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ แล้ว 

และได้รับค�าตอบยืนยันราคาเดิม ทั้งสองฝ่ายจึงไม่

บรรลุข้อตกลงร่วมกันอยู่ในระดับที่ดี 

ด้านนายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ 
จ�ากัด (มหาชน) (“STPI”) เปิดเผยว่า ด้วย

บรษิทั เอสทพี ีแอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ” 

หรือ “STPI”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมกา

รบริษัทฯ ครั้งที 3/2564 ในวันที 9 กันยายน 2564 

ระหว่างเวลา 14.00 นาฬิกา – 16.45นาฬิกา บริษัทฯ 

ขอเรียนให้ทราบว่า

บรษิทัฯ ได้รบัจดหมายจากบรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยี

รงิ แอนด์ คอนสตรคัชนั จ�ากดั (มหาชน)(“STEC”) ที่

ซท/2021/0471 ลงวนัท ี9 กนัยายน 2564 เรอืง แจ้งมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที 4/2564 ในการไม่เข้าท�า

รายการซือ้กจิการ บรษิทั เอส ท ีไอ ที จ�ากดั (“STIT”) 

โดยอ้างเหตุผลของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

การลงทุนใน STITที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

รับทราบและได้ขอให้ฝ่ายจัดการเตรียมแผนรองรับ

และพิจารณาถึงผลกระทบต่อการที STEC ไม่เข้าท�า

รายการซื้อ STIT จากบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการเพือพิจารณาโดยด่วน หากมีความคืบหน้า

ประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

STEC ล้มกระดาน

ซื้อกิจการ เอส ที ไอ ที จาก STPI
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วันนี้ (10กันยายน2564) เวลา08.38 น. บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STEC แจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมติ
คณะกรรมการบริษัทเรื่องไม่เข้าท�ารายการซื้อขายกิจการ 
บจก.STIT จากบมจ.STPI ซึ่งเป็นกิจการในเครือซิโน-ไทย 
ตามคาด และเป็นไปตามทีผู่ล้งทุนรายย่อยได้ร้องเรยีนต่อ
หน่วยงานก�ากับดูแลทั้งก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์

นางน�้าทิพย์ วิชชุเกรียงไกร ในฐานะตัวแทน
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของ STEC และนายภานุ
พงศ์ คโุณปการพนัธ์ ในฐานะตวัแทนกลุม่ผูถ้อื
หุ้นรายย่อยของ STPI ร่วมกันแถลงข่าวว่า รู้สึกผิด
หวังเป็นอย่างยิ่งต่อมติที่STECแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์
ในวันนี้ โดยเมื่อดูเผินๆอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการรักษาผล
ประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้รายย่อย แต่เมือ่พจิารณา
โดยละเอียดจะพบว่าการณ์เป็นตรงกันข้ามดังนี้

1.การที่ STEC อ้างเหตุผลว่าเพราะ COVID-19 ระบาด
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 ถงึหลังเดอืนเมษายน 2654 ส่ง
ผลกระทบต่อการลงทุนนั้น ถือว่าไม่สมเหตุผล เนื่องจาก 
STEC เพิ่งแจ้งข่าวเผยแพร่ในเวบไซต์บริษัทในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2564 แจ้งรายงานประชุมผูถื้อหุน้ใหญ่สามญัผู้
ถือหุน้เมือ่วัรนที ่30 เมษายน 2564 ตามลิง้ค์ http://www.
stecon.co.th/page_bx.php?cid=21&cname=&cno=
809&show=0 โดยวาระที่1ได้รับรองการเข้าซื้อหุ้นSTIT 
ด้วยเสียงเอกฉันท์93.36% และการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้น
รายหนึ่งชื่อนายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ได้สอบถามเรื่อง
การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีผลก�าไรขาดทุนอย่างไร นายภาค
ภูมิ ศรีช�านิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า STEC จะต้อง
พิจารณาความคุม้ค่าของการซือ้กจิการเป็นหลกั ไม่ใช่ก�าไร
หรือขาดทุน

ซึง่การท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้วนัที ่30 เมษายน 2564 
และเผยแพร่ทางเวบไซต์บริษัทในวันที่ 14 พฤษภาคม ยัง
ลงมติรับรองท่วมท้น 93.36% และกรรมการผู้จัดการก็
ตอบข้อสงสัยผู้ถือหุ้นถึงความคุ้มค่า แต่มติของที่ประชุม
ของคณะกรรมการเมื่อวานนี้(9กันยายน)อ้างว่าการแพร่
ระบาดในเดือนมกราคม-หลังเดือนเมษายนรุนแรง มีผลก
ระทบเลยยกเลิกการซื้อ จึงนับว่าขาดเหตุผลที่เคยมีมติไว้

2.การที่ให้เหตุผลว่าเดิมที่ปรึกษาการเงินอิสระ คือบริษัท
คันทรีกรุ๊ปแอดไวซอรี เคยท�าผลการศึกษาว่าการซื้อ ST
ITมีผลดีหลายประการและให้ผลตอบแทนการลงทุน 
(Equity IRR) สูงถถึง 16.53% แต่ต่อมาทางบอร์ด STEC 
เปล่ียนไปจ้างบริษัทซี.เจ.มอร์แกน มาศึกษาเรื่องนี้ใหม่
อ้างว่าผลกระทบจาก COVID-19 ระบาด ท�าให้ IRR ลด
ลงเหลอื0.16%จงึไม่คุม้ค่าในการซ้ือนัน้ กน่็ากงัขาอย่างย่ิง 
เนือ่งจากเป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าซ.ีเจ.มอร์แกนนัน้เคย
มีนายช�านิ จันทร์ฉาย เป็นเจ้าของและประธานบริษัท ใน
ขณะท่ีเวลานีน้ายช�าน ิด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบของ STEC และเป็นกรรมการของ STPI จึงน่า
สงสัยว่าซ.ีเจ.มอร์แกน เป็นทีป่รกึษาการเงินท่ีมคีวามอสิระ
จริงหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด และควรสงสัยว่าเข้า
ข่ายขัดผลประโยชน์ระหว่างกัน (Conflict of interest) 
หรือไม่ ขณะที่บริ๋ัทที่ปรึกษาการเงินรายเดิมคือคันทรีกรุ๊ป
แอด�าไวซอรีน่ัน้น่าเชือ่ถอืว่าเป็นบรษิทัทีป่รกึษาอสิระ ไม่มี
ผลประโยชน์ระหว่างกันแบบซี.เจ.มอร์แกน

3.การที่คณะกรรมการ STEC อ้างว่า ไม่มีผลกระทบทาง
ด้านการเงิน การด�าเนินงาน ด้านกฎหมายนั้น คงจะลืม
ไปว่าSTEC เป็นบริษัทมหาชน มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 22,700 
ราย และเกี่ยวเนื่องกับ STPI อีก 11,400 ราย รวม
มากกว่า 35,000 รายที่ได้หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่คณะ
กรรมการSTECแจ้งว่าเป็นผลบวกในการซื้อกิจการSTIT 

ท�าให้มผีูห้ลงเชือ่ซือ้หุน้STECและSTPIไว้ หรอืถอืไว้จ�านวน
มาก ได้เกิดความเสียหายจากการยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นอัน
มิชอบนี้

ดังนั้นทางผู้ถือหุ้นรายย่อยของ STEC และSTPI จึงจะเข้า
ยื่นหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) อกีรอบว่า คณะ
กรรมการSTECได้กระท�าความผิดส�าเร็จแล้ว โดยขอให้ผู้
จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเลขาธกิาร ก.ล.ต.ด�าเนนิการ
สอบสวน คณะกรรมการบมจ.ซิโน-ไทย เนื่องจากกระท�า
การโดยทุจริตและฝ่าฝืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเลิกมติ
เดมิโดยขาดความสมเหตสุมผลและขดัผลประโยชน์ระหว่าง
กจิการซิโน-ไทยกบัผูถ้อืหุน้รายย่อย รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู
ทีเ่ป็นเทจ็ต่อผูถ้อืหุน้และประชาชนท่ัวไป ซึง่เป็นการกระท�า
ผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เป็นเหตุ
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจ�านวนมากและบริษัทเสียหายอย่าง
ร้ายแรง (มาตรา 89/20, 89/21, 281/2, 240, 306, 309, 
311 และ 315 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์)มีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ

และการกระท�าดงักล่าวของคณะกรรมการบรษิทัซโิน-ไทย 
ยังมีความเสี่ยงที่จะท�าให้บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสีย
หายเป็นจ�านวนมากอีกต่างหาก นอกจากนี ้ขอให้ท่านมคี�า
สัง่ให้ถอดถอนกรรมการทกุคนออกจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัท ซิโน-ไทย และบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ 
เนือ่งจากกรรมการกระท�าการโดยทุจรติและขาดคณุสมบติั
ที่ดีที่กรรมการบริษัทจดทะเบียนพึงจะมี (มาตรา 89/3 
ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์) เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ย่อยของ ซิโน-ไทย และผู้ถือหุ้นรายย่อยของ STPI

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเครือซิโน-ไทย

เดินหน้าเรียกร้องกลต.-ตลท.สอบสวน

เอาผิดบอร์ดและผู้บริหาร STEC 

หลังจากลงมติไม่เข้าซื้อกิจการในเครือตามคาด
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นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นัก
กลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค 
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) ให้ความเห็นว่า เมื่อ 

European Central Bank (ECB) (Sep 2021) 

Implication ส่งสัญญาณลดขนาดกระตุ ้น

เศรษฐกิจ จงึประเมนิ "ผลกระทบจ�ากดัต่อตลาด

หุ้นไทย" ดังนี้

จากมติการประชุม ECB ให้คงดอกเบี้ย เมื่อ

คืนที่ผ่านมา ECB มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0% และคง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝาก

ไว้กับ ECB ที่ -0.50% ขณะเดียวกันก็คงอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25%และปรับประมาณ

การณ์เศรษฐกิจขึ้น อย่างไรก็ดี ECB  มีมุมอง

เชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจ และมีโอกาสฟื้นตัว

ได้เร็วกว่าคาด โดย 1) ปรับประมาณการ GDP 

ปี 2021 ขึ้นจาก +4.6% สู่ระดับ +5%  และ 2) 

คาดเงนิเฟ้อยโูรโซนปีนีจ้ะเร่งขึน้ชัว่คราวสู ่2.2% 

และค่อยๆลดลงสู่ 1.5% ในปี 2566 พร้อมส่ง

สัญญาณปรับลดวงเงินและน�าไปสู่การยกเลิก

โครงการ Pandemic Emergency Purchase 

Programme (PEPP) ในช่วงถัดไป แม้ว่าจะยัง

ไม่มี Timeline ท่ีชัดเจนในการปรับลดวงเงิน

การซื้อคืนพันธบัตร แต่จากแนวโน้มเศรษฐกิจ

ที่ฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าคาด ท�าให้ ECB เริ่มส่ง

สัญญาณสะท้อนโอกาสการยกเลิกโครงการใน

ช่วงถัดไป น�าโดย 1) ทยอยลดขนาดการซื้อใน

ช่วง 4Q64 จะซื้อน้อยลงกว่า 2 ไตรมาสที่ผ่าน

มา และ 2) คงโครงการไว้ จนถึง มี.ค. 2565 

หรือจนกว่าจะมีความเห็นว่า COVID-19 จบลง

Implication to Thailand: ใกล้เคยีงกบัท่ีตลาด

คาด ผลกระทบจ�ากัด โดยในระยะสั้น Neutral 

รายละเอยีดต่างๆใกล้เคยีงกบัท่ีตลาดคาดการณ์ 

(คงดอกเบีย้ และ เริม่มกีารส่งสญัญาณลดขนาด 

PEPP แต่ยังไม่มี Timeline ที่แน่นอน) อย่างไร

ก็ดีถือเป็นการส่งสัญญาณที่เกิดขึ้นตอกย�้ามุม

มอง Monetary Policy Normalization ที่น่า

จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีน้ี น่ันคือการปรับ

ลดขนาดการท�า QE ของ Fed และ การปรับลด

ขนาดโครงการ PEPP ของ ECB ซึ่งจะส่งผลกระ

ทบต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินทั่วโลก

ระยะกลาง-ยาว ตลาดหุน้ไทยอาจโดนผลกระทบ

เชิงลบ แต่ไม่มากนกั ผลกระทบจากสภาพคล่อง

ในระบบที่ลดลง น่าจะส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อตลาดหุ้น U.S. และ Eurozone โดยตรง 

เนือ่งจากเป็นตลาดท่ี Outperform (ปรบัตวัขึน้ 

+73.5% และ +70.5% ตามล�าดับ ในช่วง 16 

มี.ค. – ปัจจุบัน) ได้ประโยชน์จากสภาพคล่อง

โดยตรง ในทางกลับกันส�าหรับตลาดหุ้นเอเชีย 

รวมถึงตลาดหุ้นไทย อาจโดนผลเชิงลบจ�ากัด

เนื่องจากเป็นหนึ่งในตลาดที่แทบไม่ได้อานิสงค์

บวกจากสภาพคล่องดังกล่าว (นักลงทุนต่าง

ชาติ Net ขาย) และเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมี

ปัจจัยบวกเฉพาะตัว เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณ

การฟื้นตัว จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 

และความคาดหวังการเปิดประเทศ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินผลกระทบ

ต่อตลาดหุ้นไทย เมื่อ ECB มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์
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SENA สตาร์ทเครือ่งออกขายหุน้กู ้1,200 ลบ.ชู

ดอกเบี้ย4.40%ต่อปี ไม่หวือหวาแต่ขอโตอย่าง

ยั่งยืน ลุยขายสถาบัน – รายใหญ่ เปิดดีลดี

เดย์ 20 – 22 ก.ย.นี้ เผย Next Paradigm มุ่ง

เน้นลงทุนกระแสธุรกิจหลักเทรนด์อนาคต และ

ด�าเนินกิจการภายใต้หลักการ ESG ดีเวลลอป

โปรดกัส์ - การบริการทีค่วบคูก่บัการดูแลสงัคม

และสิ่งแวดล้อม

นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรื อ  SENA  ผู ้ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าทั้งแนวราบและแนวสูง

และในฐานะ Developer รายแรกที่ท�าหมู่บ้าน

โซลาร์เต็มรูปแบบ เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมออก

และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี

จ�านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขายรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,200 

ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้

ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 6 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ช�าระดอกเบี้ย

ทุก 3 เดือน

หุน้กูน้ีเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มีประกนั 

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 ผ่าน

สถาบันการเงินทั้ง 5 แห่ง อันได้แก่ ธนาคาร

กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอม็บี ไทย 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิ

นภัทร จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมู

ระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก

ทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเตรียม

ไว้ส�าหรับช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดไถ่ถอน 

และเพื่อช�าระคืนเงินกู้ระยะยาวภายในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2565 ทัง้นีจ้ากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ปัจจุบันที่ค่อนข้างผันผวน ท�าให้บริษัทต้องมี

การวางแผนการบรหิารกระแสเงนิสดด้วยความ

รอบคอบมากย่ิงขึ้น จึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้

บางส่วนก่อนที่หุ้นกู้ชุดเดิมจะครบก�าหนด เพื่อ

กระจายความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดอาจมีความ

ผันผวนสูงมากในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ได้จัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู ้ ที่ระดับ 

"BBB" แนวโน้ม "Stable" สะท้อนถึงสถานะของ

ธรุกจิทีมี่ความเข้มแข็งทางการเงนิ และสามารถ

พัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ได้อย่างเป็นไป

ตามเป้าหมายทั้งโครงการในกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัด โดยเฉพาะทางพันธมิตรธุรกิจ 

ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป พร้อม

ร่วมลงทุนในทุกโครงการของเสนา ท�าให้บรษัิท

มียอดขายและยอดโอนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของผลประกอบการที่

ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเจน

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทนั้นมี

การทบทวนปรับลดแผนการเปิดโครงการใหม่

ในปีน้ีเหลือ 14 โครงการ มูลค่ารวม 10,565 

ล้านบาท จากแผนเดิม 18 โครงการ มูลค่า 

16,700 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรก บริษัทเปิด

โครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการ SENA 

KITH เวสต์เกต-บางบัวทอง และครึ่งปีหลังนี้

ในไตรมาส 3/64 เปิดตัว 4 โครงการ มูลค่า 2.3 

พันล้านบาท ซึ่งได้เปิดโครงการ SENA KITH 

ลาดกระบงั-ฉลองกรงุ เฟส 1 ไปแล้ว และเตรยีม

จะเปิดเฟส 2 ในเดือนก.ย.น้ี พร้อมกับอีก 2 

โครงการที่เหลือส่วนไตรมาส 4/64 จะมีจ�านวน

โครงการที่เปิดตัวมากที่สุด 9 โครงการ มูลค่า 

7,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาโครงการ แบรนด์ 

SENA KITH ที่ได้มีการเปิดตัวไปในช่วงที่ปีผ่าน

มาได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้ ทางบริษัทคาด

ว่าในช่วงตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 เป็นต้นไป หาก

สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายภาพรวมของ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยเริ่มฟื้น หลังจาก

ผู้ซื้อเริ่มมั่นใจในสถานการณ์และกลับมาซื้อที่

อยู่อาศัยมากขึ้น

SENA เสนอขายหุ้นกู้ 1,200 ลบ. 

ชูดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี 

เปิดจองซื้อ 20 - 22 ก.ย.นี้
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ขณะที่ยอดขายในปีนี้ ทางบริษัทปรับลดลง

เหลอื 7,111 ล้านบาท จากเดมิอยูท่ี ่11,000 ล้าน

บาท หลงัจากบริษทัตดัสนิใจลดจ�านวนการเปิด

โครงการใหม่ โดยเลือ่นบางโครงการไปเปิดตวัใน

ปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีผลก

ระทบต่อก�าลังซื้อ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา 

(ม.ค.-ส.ค. 64) บริษัทสามารถท�ายอดขายได้

แล้ว 3,200 ล้านบาท ส่วนยอดโอนของบริษัท

ได้ปรับลดลงมาเหลือ 6,943 ล้านบาท จาก

เดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000ล้านบาท ทั้งนี้มองว่า

จากผลกระทบของมาตรการปิดแคมป์คนงาน

ทีท่�าให้การโอนบางโครงการช่วงครึง่ปีหลงัต้อง

เลือ่นออกไป โดยเฉพาะ 2 โครงการ คอื โครงการ 

Nich Mono Mega Space บางนา มูลค่า 2,400 

ล้านบาท และโครงการ Nich Mono อิสรภาพ 

มูลค่า 849 ล้านบาท ที่จะมีความล่าช้าในการ

โอนห้องให้กับลูกค้าไปบ้าง แต่จะเริ่มกลับมา

ทยอยโอนในช่วงปลายไตรมาส 3/64 ต่อเน่ือง

ไปถึงไตรมาส 4/64 ปัจจุบันยอดรับรู้รายได้จาก

มลูค่ายอดขายรอโอน (Backlog) ทัง้หมด 7,052 

ล้านบาท สามารถรับรู้ในปีนี้ 3,689 ล้านบาท 

ที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการจัดแคมเปญเสนอ

ราคาขายพิเศษ และแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ 

เพื่อเร่งระบายสต็อกออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สร้างรายได้เข้ามาให้กับบริษัท

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ส�าคัญใน

การปรับแผนให้สอดรับกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและอนาคต 

ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโต

อย่างยั่งยืน โดยน�าหลักการของ ESG หรือ 

Environment, Social, Governance มาสู่

การด�าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การบริการที่ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่ง

แวดล้อม โดยไม่ได้ค�านงึถึงการเติบโตทางธรุกจิ

เพยีงอย่างเดียว แม้ว่าจะท�าให้ต้นทนุของบรษิทั

จะเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นส่ิงท่ีต้องลงทุนแต่ถือเป็น

ความคุ้มค่าในระยะยาวที่จะท�าให้ผู้บริโภคเกิด

ความเชื่อมั่นในแบรนด์เสนา ตามปรัชญาของ

องค์กร “ความไว้วางใจจากลูกค้า คือ ความ

ภูมิใจของเรา” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้วาง

แนวทางการบริหารความเส่ียง และได้เข้าไป

ช่วยเหลือในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขตั้งแต่ 

ระดับ พนักงานภายในองค์กร ลูกค้า ลูกบ้าน 

พาร์ทเนอร์ และสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความ

มุง่มัน่ขององค์กร ท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

ได้แท้จริง

ส�าหรับนักลงทุนท่ีสนใจจองซ้ือหุ้นกู้ สามารถ

ศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี www.sec.or.th 

หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายทั้ง 5 

แห่งดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 

02-111-1111 (โดยผู ้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยสามารถจองซ้ือทาง

ออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai 

ได้อีก 1 ช่องทาง)

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 

02-626-7777 (บุคคลธรรมดาสามารถจอง

ซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai Digital 

Banking หรือ ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุก

สาขา ส�าหรับนิติบุคคลสามารถจองซื้อผ่าน

ส�านักงานใหญ่และสาขา)

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด 

(มหาชน) รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555

-บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด โทร. 

02-695-5000

-บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด 

(มหาชน) โทร. 02-638-5500

SENA เสนอขายหุ้นกู้ 1,200 ลบ. 

ชูดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี 

เปิดจองซื้อ 20 - 22 ก.ย.นี้
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
โออาร ์ร่วมสนับสนุน ก๊าซหุงต้ม ปตท. 

ให้โครงการ “ต้องรอด” ส�าหรับประกอบอาหาร

ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงไทยเคียงข้างทุกพลังใจ 
มอบ Krungthai Care Box 
ให้โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 
ร่วมใจสู้วิกฤตโควิด-19 บริจาคเงินสมทบทุน 

1 ล้านบาท ให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

บิ๊กซ ีสนันสนุนเกษตรกรไทย ผนึกแบรนด์ข้าวถุง

-กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลดค่าครองชีพ 

จัดแคมเปญ “นึกถึงข้าวไทย ต้องที่บิ๊กซี ปี 2564” 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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