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 ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพา
เวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ผล

การด�าเนินงานในงวดปี2562 บริษัท และบริษัท

ย่อย มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 3,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

3,596% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีก�าไร

สุทธิเท่ากับ 84.64 ล้านบาท และบันทึกก�าไร

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส�าหรับรายได้รวมอยู่ที่ 

6,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121% จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 2,986.65 ล้าน

บาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ต่อหุ้น (D/E) ลดลง

กว่าครึ่ง เหลือเพียง 0.48x จากเดิม 0.9x สาเหตุ

ที่ผลการด�าเนินงานปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมี

รายได้เพิ่มขึ้นในส่วนโครงการกลุ่มลูกค้าหน่วย

งานราชการ และงาน EPC รายได้จากขายก๊าซ

ธรรมชาติ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าช่วงปีก่อน ขณะเดียวกัน มีรายได้พิเศษ

จากการขายหุ้นสามัญของบริษัทไทย ไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะเดียวกัน 

สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยจะก�าหนดวันปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มี.ค. และ

พร้อมจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 29 พ.ค.63

"การด�าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมามีทิศทางที่ดี และ

จะเป็นฐานที่ส�าคัญช่วยให้บริษัทฯมีการเติบโต

อย่างมีเสถียรภาพ จากงานในมือรอรับรู้ราย

ได้เพิ่มขึ้น และการรุก ขยายการลงทุนในธุรกิจ

ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ประจ�าอย่างสม�่าเสมอ ช่วย

สนับสนุนผลประกอบการในอนาคตให้มั่นคง"ดร.

พระนายกล่าว

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่า ใน

ปี2563 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต มากกว่า 20% 

จากปีก่อน โดยบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

ไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากธุรกิจทุก

กลุ่มมีสัญญาณที่ดี รวมทั้งมีงานในมือรอรับรู้ราย

ได้ในส่วนของธุรกิจ EPC ไว้แล้วกว่า 3,000 ล้าน

บาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง และรวมถึง

มีโรงไฟฟ้าชีวภาพอยู่ระหว่างการทดสอบขนาน

ไฟอยู่อีก 5.6 MW. และคาดว่าจะเริ่มขายไฟฟ้าได้

ภายในสิ้นเดือน ก.พ. นี้ 

 

 ขณะที่บริษัทเตรียมงบลงทุนประมาณ 

1,000 ล้านบาท โดยเน้นการขยายการลงทุน

โรงไฟฟ้า Private PPA เพื่อสร้างรายได้และผล

ตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยปัจจุบันบริษัทฯมี

ความพร้อมทั้งแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี รวม

ทั้งยังเดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านการจ�าหน่าย

ระบบก๊าซ LNG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขอมติผู้ถือหุ้น 

รวมพาร์เป็นมูลค่า 0.50 บาท จาก 0.10 บาท 

และยื่นขอย้ายหุ้นไปซื้อขาย ในกระดานหลักของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จาก

ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใน MAI เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ขยายธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน และเปิดโอกาสให้

กลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

เข้ามาลงทุนกับบริษัทเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะ

ด�าเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในกลางปี

นี้

PSTC เผยก�ำไรปี62 โตสน่ัน 3,596% 

หลังรับรู้รายได้งานในมือ -ขายไฟฟ้าเพ่ิม -บุ๊กก�าไรพิเศษ  

แจกปันผล 0.01 บ./หุ้น จ่อย้ำยเข้ำซื้อขำยใน SET กลำงปีน้ี
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 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานปี 2562 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีก�าไรสุทธิ 3,928.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 927.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 

30.92% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีก�าไรสุทธิ 3,000.89 ล้าน

บาท

 ส�าหรับรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 นางสาวธิดา

กล่าวว่า ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ดอกเบี้ย 7,239.25 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,442.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.89% เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ดอกเบี้ย 5,796.51 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้อื่น 

2,551.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 468.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 22.51% เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้อื่น 2,082.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา

จากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 23.38% จากสิ้นปี 2561 ที่มีพอร์ตลูก

หนี้ 29,573.18 ล้านบาท เพิ่มเป็น 36,488.04 ล้านบาท ส�าหรับสิ้นสุดปี 2562

 "การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อมาจากการขยายสาขาต่อเนื่อง ตามนโยบาย

ของกลุ่มศรีสวัสดิ์จากสิ้นปี 2561 มีจ�านวน 2,870 สาขา เพิ่มเป็น 4,080 สาขา 

ในสิ้นปี 2562 และปีนี้คาดว่าจะมีการขยายสาขาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

จ�านวนอีกประมาณ 200 - 300 สาขา เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่

ต้องการใช้สินเชื่อ"นางสาวธิดา กล่าว

 ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

(มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงานในปีนี้ยังมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง 

โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20-30% แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม

จะได้รับผลกระทบจากการชลอตัวของภาคท่องเที่ยวเนื่องจากการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะมีฐานลูกค้ากระจาย

ไปทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้ายังมีความจ�าเป็นในการใช้สินเชื่อสูง

 ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยตั้งเป้า

หมายจะรักษาระดับตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้อยู่ระหว่าง 

3-5% ตามนโยบายของกลุ่มศรีสวัสดิ์

 นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการปี 

2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 6,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้าน

บาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยมีก�าไรสุทธิ 

3,128 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน ภาพรวมในการด�าเนินธุรกิจมี

ทิศทางที่ดีต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

โดยมีรายได้จากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

        

 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 

23,158 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,033 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,125 

ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน : ทุนเพียง 0.76 เท่า 

 จากผลประกอบการของปี 2562 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใน

ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ�าปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน

อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2562 รวมเงินปันผลตลอด ปี 2562 

ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท 

TTW เผยก�ำไรสุทธิปี 62 โต 10% จำกปีก่อน 

-ปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.30 บาทต่อหุ้น

SAWAD ตั้งเป้ำผลงำนปี 63 โตรำว 20-30% 

แม้เศรษฐกิจชะลอตัว - คุม NPL ในช่วง 3-5%
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 นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ALL 

เปิดเผยว่า ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 

จ�านวน 501.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ

ร้อยละ 17.17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 157.67 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิ

จากงวดเดียวกันปี 2561 

 ส�าหรับ ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท

มีรายได้รวม จ�านวน 2,302.56 ล้านบาท และ 

2,918.22 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ 

มีรายได้รวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรายได้หลัก

ของกลุ่มบริษัท คือ รายได้จากธุรกิจพัฒนาและ

ขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของ

โครงการที่แล้วเสร็จซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 1.1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ส�าหรับปี 2561 และปี 2562 จ�านวน 1,938.61 ล้าน

บาท และ 2,347.03 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดป็

นร้อยละ 84.19 และร้อยละ 80.43 ของรายได้รวม 

ตามล�าดับ ดังนั้น จากการเพิ่มขึ้นของงวดเดียวกัน 

เกิดจากการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม

และโครงการแนวราบ ได้แก่ โครงการ The 

ExcelGroove มูลค่ารวม 17.80 ล้านบาท โครงการ 

The Excel Khukot มูลค่ารวม 343.90 ล้านบาท 

โครงการ Rise Rama9 มูลค่ารวม 1,293.06 ล้าน

บาท และโครงการ Hue มูลค่ารวม 26.33 ล้าน

บาท และจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 

จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Vision 

Ladpao-Nawamin มูลค่ารวม 510.94 ล้านบาท

อีกทั้ง กลุ่มบริษัท ได้รายได้พิเศษ จากการขายที่ดิน 

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการมัยลาภ มูลค่ารวม 

155 ล้านบาท

 1.2. รายได้จากการให้บริการ ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก

การให้บริการ จ�านวน 48.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 1.65ของรายได้รวม ลดลงจ�านวน 155.24 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้จากการให้บริการ ลดลงจากการขายห้องชุด

ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นของบริษัท

ย่อยลดลง

 1.3. รายได้ค่านายหน้าจากการขายที่ดิน 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายที่จ านวน 442.51 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.16 ของรายได้รวม จาก

การขายที่ดิน จ�านวน 3 แปลง ได้แก่รายได้จากการ

ขายที่ดินแปลงอุดมสุข มีก�าไรสุทธิ 85.65 ล้านบาท 

รายได้จากการขายที่ดินแปลงส�าโรง มีก�าไรสุทธิ 

124.99 ล้านบาท และรายได้จากการขายที่ดินแปลง 

20 มิถุนา มีก�าไรสุทธิ 231.87 ล้านบาท

 1.4. รายได้อื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ประกอบ

ด้วยรายได้จากการให้เช่าดอกเบี้ยรับ รายได้จากการ

ยกเลิกสัญญา ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่น

จากกิจการที่เกี่ยวข้อง รายได้ค่าบริการ และรายได้

อื่นๆ รวมเป็นจ�านวน 80.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 2.76 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปี 2561 จ�านวน 37.92 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 89.04 ส่วนใหญ่รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารงานโครงการ

กับบริษัทที่มีการร่วมลงทุน ได้แก่ โครงการ The 

Excel HideawaySukhumvit 50 และโครงการ The 

Impression Ekkamai, รายได้จากการให้เช่า ราย

ได้ดอกเบี้ยรับ และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจาก

การยกเลิกสัญญา 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 

โดย จ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 3.50 หุ้นเดิม : 1 หุ้น

ปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.1000 บาท

ต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิ

ปันผล (XD) 5 พ.ค. 2563 และก�าหนดจ่ายปันผล                           

วันที่ 22 พ.ค. 2563

 ขณะที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2563 มีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 

2,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น4,000 ล้านบาท หรือใน

สกุลเงินอื่นในจ�านวนที่เทียบเท่า

ALL เผยก�าไรปี 62 โต 45.91% 

-รายได้โตต่อเน่ือง จ่ายปันผลเป็นหุ้นควบเงินสด 

เพ่ิมวงเงินหุ้นกู้เป็น 4,000 ลบ.
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 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลี
เทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ QLT เปิด

เผยว่า ผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯมีรายได้

รวมอยู่ที่ 480.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.28% เมื่อ

เทียบกับปีก่อน และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 50.94 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 407.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย

สาเหตุที่ท�าให้ผลประกอบการในปี 2562 ของบ

ริษัทฯเติบโตอย่างโดดเด่น เป็นผลมาจากงาน

บริการของบริษัทฯ เริ่มฟื้นตัวจากภาวะที่ซบเซา

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้งาน

บริการทดสอบโดยไม่ท�าลายมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบและ

ทดสอบงานซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปีของลูกค้า

กลุ่มโรงกลั่นน�้ามันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นโปรเจคขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ท�าให้ภาพ

รวมผลการด�าเนินงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดิม

 

 ทั้งนี้ จากผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจาก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบ

กับการลงทุนในปี 2562 รวมถึงก�าไรคงเหลือที่ยัง

ไม่จัดสรร ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562 ใน

อัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายปันผล

ระหว่างกาลงวดผลด�าเนินงาน 1 มกราคม 2562-

30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้น

บริษัทฯคงเหลือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้ง

ที่ 2 (งวดผลด�าเนินงาน 1 กรกฎาคม 2562 -31 

ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดย

บริษัทฯ ก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ใน

วันที่ 9 มีนาคม 2563, วัน Record Date ในวัน

ที่ 10 มีนาคม 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยจะมีการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปันผลในวันที่ 

9 เมษายนนี้

 

 ส�าหรับแผนธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯจะเน้น

กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า พร้อมกับเดินหน้า

เข้าประมูลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่า

อุตสาหกรรมงานก่อสร้างใหม่ของลูกค้าในกลุ่ม

พลังงานและปิโตรเคมีและงานโครงการอื่นยัง

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้าในกลุ่ม 

Fabrication และเชื่อว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

ยังมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ EEC ใน

ส่วนของบริษัทฯ ก็ยังคงหาโอกาสในการเพิ่มชนิด

บริการให้มากขึ้น รวมถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจ

อื่น ขณะที่ในส่วนงานต่างประเทศปัจจุบันก�าลัง

อยู่ระหว่างก�าลังศึกษาการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติม 

เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้หลากหลาย และ

กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยบริษัทฯตั้งเป้า

รักษาฐานรายได้ในปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน  

QLT โชว์ก�าไรปี 62 พุ่ง 407.74% 

แตะ 50.94 ลบ. - ปันผล 0.30 บ./หุ้น 

ข้ึน XD 9 มี.ค.น้ี
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 นายทศพร อังสุวรังษี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ VRANDA เปิดเผยว่าผลการด�าเนินงานประจ�า

ปี 2562 มีรายได้รวม 1,747 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 83 ล้านบาท แบ่ง

เป็นรายได้จากกิจการโรงแรม 1,252 ล้านบาท ปรับตัวลงเล็กน้อยตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมโรงแรม รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ 371 ล้านบาทจาก

การโอนฯ โครงการ “วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา” ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก

โครงการฯ ได้โอนฯ ส่วนใหญ่ไปแล้วในปี 2561

 นอกจากนี้ VRANDA ยังเตรียมจ่ายเงินปันผล นับเป็นการจ่ายปันผล

ครั้งแรก หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�านวน 0.20 บาท

ต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (dividend yield) ประมาณ 3% ซึ่ง

ค่อนข้างสูงในกลุ่มโรงแรม โดยทาง VRANDA ให้ความมั่นใจว่าการจ่าย

ปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนในอนาคต เนื่องจากเป็น

โครงการที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา นอกจากนั้นจะมีกระแสเงินสดเพิ่มเข้า

มาหลังจากเริ่มโอนฯ โครงการ “วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน” ในช่วงต้นปีนี้

 นายทศพร กล่าวต่อไปว่าการกระจายความเสี่ยงที่ดีในธุรกิจที่มีความ

ถนัด (well-diversified) ท�าให้ในปี 2563 VRANDA จะมีการเติบโต แม้ว่า

จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากโครงการ “วีรันดา 

เรสซิเดนซ์ หัวหิน” ที่มียอดขายรอโอน 2,000 กว่าล้านบาท โดยคาดว่าจะ

เริ่มโอนในไตรมาส 1/2563 นอกจากนี้ ยังจะมีรายได้จาก Gram pancakes 

และ Pablo Cheesetart ซึ่งเป็นแบรนด์ขนมหวานใหม่ที่เพิ่งลงทุนไปเมื่อ

ปลายปี 2562 ด้านธุรกิจโรงแรมจะมีแผนการเปิดตัวโรงแรม Verso Hua - 

Hin ขนาด 39 ห้องพักในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งรายได้จากธุรกิจต่างๆ นี้จะท�า

บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ในปี 2563 มากกว่า 50%

 บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) เทิร์นอะราวด์ สร้างสถิติท�ารายได้-ก�าไร

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมโชว์ก�าไรปี 62 อยู่ที่ 85.81 ล้านบาท จากปีก่อน

ขาดทุน 10.93 ล้านบาท โกยรายได้ทะลุ 1,397 ล้านบาท เติบโต 133.1% จาก

ปีก่อน ด้านผู้บริหาร "เอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ "ยุวดี 

เอี่ยมสนธิทรัพย์" กรรมการผู้จัดการ เผยงบปี62 เป็นไปตามคาดการณ์ตาม

แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ หลัง 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สติ๊กเกอร์เติบโต

 

 นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ซีลิค คอร์พ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่าผลการ

ด�าเนินงานงวดปี 2562 สร้างสถิติท�ารายได้-ก�าไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่า

ในปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวและมีการแข่งขันสูงในตลาด โดย

บริษัทรายงานรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ 1,397.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.1% 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นมาจากรายได้ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมอยู่ที่ 

723.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากธุรกิจ

สติ๊กเกอร์และฉลากท�ารายได้อยู่ที่ 812.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2%เมื่อเทียบ

กับปีก่อน โดยการเติบของทั้งสองธุรกิจส่งผลให้บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 85.81 

ล้านบาท

 ส�าหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ก�าไรและรายได้ปรับตัวขึ้น เนื่องจากในปี 2562 

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการท�า Synergy ระหว่างกันไปอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ง

ด้านนโยบายการท�าธุรกิจ การบันทึกบัญชี และการรับรู้รายได้เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�าคัญที่จะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอด

ขายและก�าไรในอนาคต สะท้อนถึงผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างชัดเจนตั้งแต่

ในปี 2562 และมั่นใจว่าจะส่งผลต่อเนื่องมายังปีนี้

 "ผลการด�าเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปตามคาดการณ์ตามแผน

กลยุทธ์ที่วางไว้ โดยงบในปี 2562 เติบโตมาจากการควบรวม PMC และยังมี

การเติบโตทางด้านยอดขายของทั้งสองกลุ่มธุรกิจของกิจการ โดยเฉพาะการ

เติบโตด้านยอดขายจากกลุ่มกาวอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจกาวอุตสาหกรรมมีการ

พัฒนาการในปีที่ผ่านมาที่เห็นได้ชัดคือด้านรายได้และความสามารถในการท�า

ก�าไรทีดีขึ้น" นายเอก กล่าว

 นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความ

สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัท

มีการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าที่ดีขึ้นและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปีก่อนหน้านี้

 ขณะที่โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามประเภทธุรกิจในปี 2562 นี้ 

ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจกาวอุตสาหกรรมสัดส่วน 44.2% และรายได้จาก

ธุรกิจสติ๊กเกอร์สัดส่วน 55.8% ซึ่งเป็นไปตามความคาดการณ์

SELIC ปี 62 พลิกก�าไร 85.81 ลบ. 
ตามคาดการณ์ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

หลัง ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมและธุรกิจสติ๊กเกอร์เติบโต

VRANDA ประเมินปี63 มีการเติบโต 

แม้ได้รับผลกระทบ COVID-19 เหตุคาดจะเริ่มโอน 

“วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน” ในไตรมาส 1/63
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ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธ์  3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 ก.ล.ต. วาง 4 เป้าหมายตอบโจทย์การ

พัฒนาทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน 7 แผนยุทธศาสตร์

ปี 2563-2565 มุ่งเน้นการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อ

การเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน และการก�ากับดูแลที่เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนระดับรอง

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลง

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563 –2565 

ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าว

น�าสู่ความยั่งยืน” โดยนายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ 

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าว

เปิดงาน พร้อมน�าเสนอแผนโดยนางสาวรื่น

วดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ และคณะผู้บริหาร

ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กล่าวว่า “ในยุคที่ภูมิทัศน์ของตลาดทุนไทย

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและซับ

ซ้อน ก.ล.ต. จะต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง การก�าหนดทิศทางและนโยบาย

จ�าเป็นต้องสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง 

ๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อไปสู่เป้าหมาย

ที่จะท�าให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึง

จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง แผน

ยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. จึงก�าหนดจากประเด็น

หลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้าง

โอกาสการเข้าถึง การส่งเสริมความสามารถใน

การแข่งขัน และการสร้างความน่าเชื่อถือ และ

จะต้องน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและคาดเดาได้ยาก กุญแจส�าคัญ

ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ แนวทางการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และด้วย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 –2565 ก.ล.ต. ได้

ค�านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและ

ความท้าทายในอนาคต โดยให้ความส�าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ตลาด

ทุนท�าหน้าที่ตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ และ

ถือเป็นครั้งแรกที่การจัดท�าแผนมุ่งเน้นความ

สอดคล้องกับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  

2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

รวมถึงแผนแม่บท 23 ประเด็น และนโยบาย

รัฐ 12 ด้าน โดย ก.ล.ต. พร้อมขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายหลัก 4 ด้าน คือ 

ยั่งยืน-เข้าถึง-แข่งได้และเชื่อมโยง-เชื่อถือ

ได้ และเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ก.ล.ต. ได้ก�าหนด “แผนองค์กรเข้มแข็ง” ด้วย

ค�าจ�ากัดความ “DECIDE” กล่าวคือ Delegate 

- Empowerment – Communication – 

Integration – Development – Engagement 

ในการร่วมกันสร้างองค์กร ก.ล.ต. ให้มั่นคงและ

ยั่งยืนไปพร้อมกับตลาดทุนไทย

 นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ 
รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวในหัวข้อ 

“เปิดมิติใหม่ของการระดมทุน” ว่า ก.ล.ต. 

ต้องการเปิดกว้างให้ธุรกิจทุกขนาด

สามารถระดมทุนได้ โดยวาง

แนวทางก�ากับดูแล

ด้วยหลักการ

เปิดเผย

ข้อมูล (disclosure) เพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนกับ

ธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ รวมถึงพัฒนา

แพลตฟอร์มการระดมทุนในช่องทางที่เหมาะ

กับผู้ลงทุนยุคใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิด

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน 

และมีแผนที่จะด�าเนินงานด้านการให้ความรู้การ

ลงทุนแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รอง
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงหัวข้อ “เสริม

สร้างความพร้อมแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกันวัย

เกษียณ” ว่า การเสริมสร้างความพร้อมในการ

แข่งขันของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จะลดอุปสรรค

ในการด�าเนินธุรกิจของตัวกลาง ควบคู่ไปกับ

การคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะเดียวกันมีแผนที่จะ

ส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สร้าง

ภูมิคุ้มกันส�าหรับวัยเกษียณ (มีต่อ)
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 นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รอง
เลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายในหัวข้อ 

“เตรียมพร้อมให้เท่าทันอาชญากรรมเศรษฐกิจ

ยุคดิจิทัลเพื่อความเชื่อมั่นตลาดทุน” ว่า ระบบ

การก�ากับดูแลในยุคดิจิทัล ก.ล.ต. ต้องให้ความ

ส�าคัญกับการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย

ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนินงานด้วยหลัก “4จ : หาให้เจอ จับให้ได้ 

จบให้เร็ว เจ็บให้จ�า” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับตลาดทุน 

 นายก�าพล ศรธนะรัตน์ ผู้
ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวในหัวข้อ 

“ก.ล.ต. สู่องค์กรดิจิทัลเพื่อตลาดทุน” ว่า 

ก.ล.ต. ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลโดยน�าดิจิทัล

เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท�างาน พร้อม

กับสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลาง (shared 

infrastructure) เพื่อเชื่อมต่อให้ภาคธุรกิจทั้ง

รายเดิมและรายใหม่สามารถต่อยอดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยก

ระดับอุตสาหกรรมในเรื่องความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์และมีการซักซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ

จัดการความเสี่ยงได้

 นอกจากนี้ ยังมีเสวนาในหัวข้อ “มุม

มองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.” โดยได้รับ

เกียรติจาก คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธาน

บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผศ. 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณไพบูลย์ 

นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รอง

ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหาร

สูงสุด Economic Intelligence Center 

(EIC) ร่วมสะท้อนมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ 

ก.ล.ต. ปี 2563 – 2565 โดยผู้ร่วมเสวนาให้

ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. เชิง

บวกและกล่าวชื่นชมว่ามีความครบถ้วนรอบ

ด้าน พร้อมทั้งเสนอแนะ ก.ล.ต. ให้ส่งเสริม

ประชาชนให้เข้าถึงการลงทุนด้วยการให้ความรู้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางที่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนให้บริษัทที่จะเข้า

ระดมทุนมีความพร้อมและมีความเข้าใจในการ

เป็นบริษัทมหาชน รวมทั้งควรเพิ่มเติมการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาตลาดทุนที่มีอยู่แล้ว

ให้มากขึ้น

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 ทั้ง 

7 ด้าน มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 (1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

พัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน (Ecosystem for 

sustainable capital market) ส่งเสริมให้ผู้

ระดมทุนเห็นประโยชน์และสามารถผนวก 

ESG เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ 

และเปิดเผยข้อมูลผ่าน 

one-report ส่ง

เสริมให้มี

ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน เช่น 

Green Bond และ Social Bond พร้อมกับ

สนับสนุนให้มีผู้ท�าหน้าที่ประเมินในไทย (local 

reviewer) และจัดท�ามาตรฐานด้าน ESG รวม

ทั้งผลักดันให้มีศูนย์รวมข้อมูล ESG ที่จ�าเป็นต่อ

การตัดสินใจลงทุน จัดท�าแผนด้านความยั่งยืน

ภาคการเงินและตลาดทุน ซึ่งรวมถึงด้านสิทธิ

มนุษยชนให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

 (2) ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการ

เงินในระยะยาว (Financial well-being) มุ่งให้

ความรู้ทางการเงินเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการ

ออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเป้า

หมาย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านช่อง

ทางที่เหมาะสม สนับสนุนมาตรการการลงทุน

เพื่อรองรับการเกษียณอายุผ่านกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ (PVD) และผลักดันการลงทุนผ่าน

กองทุนรวม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ

โจทย์การลงทุนระยะยาว (มีต่อ)
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 (3) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับ

ธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (SMEs/Startups 

Growth & financing) โดยมีเครื่องมือให้ 

SMEs และ Startups สามารถเลือกใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเภท ขนาด

และการเติบโตโดยออกหลักเกณฑ์รองรับการ

ระดมทุน เปิดทางให้กิจการดังกล่าวสามารถ

เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและหุ้นกู้แปลง

สภาพแก่ผู้ลงทุนโดยตรงและการระดมทุนผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะ 

SMEs/Startups ที่มีศักยภาพและความพร้อม 

 (4) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

และสร้างโอกาสจากความเชื่อมโยงกับต่าง

ประเทศ (Enabling regulatory framework 

& connectivity) โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ 

(Regulatory Guillotine) ลดขั้นตอน 

กระบวนการ และต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น รวมทั้งสร้าง

ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ และปรับ

เกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถแข่งขัน

ได้ ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ยังสร้างโอกาสใหม่ ๆ 

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยการมีบทบาทในเวที

โลก เป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ

และตลาดทุนชั้นน�า ตลอดจนมีบทบาทในการ

เป็นสปริงบอร์ดให้กับตลาดทุนกัมพูชา ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม (CLMV springboard) 

เพื่อช่วยยกระดับการเติบโตของภูมิภาคอย่างมี

คุณภาพ เช่น การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และ

บริการในตลาดทุนระหว่างกันได้อย่างเป็นรูป

ธรรม

 (5) ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพตลาด

ทุนและยกระดับการก�ากับดูแล (Digital for 

capital market) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ามา

ใช้ในการเข้าถึงตลาดทุน ปรับปรุงกฎเกณฑ์

การท�าความรู้จักลูกค้า (e-KYC) รวมทั้งจัดท�า 

single form เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน

สามารถเปิดบัญชีได้เร็วและง่าย และทบทวน

ความเหมาะสม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งยกระดับความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber resilience)  

 (6) เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ

บังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย (Effective 

enforcement) เดินหน้ายกระดับการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ป้องกันการกระท�าผิดและบังคับใช้กฎหมาย 

(E-enforcement) โดยพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ

รองรับการก�ากับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัล การตรวจจับความผิดปกติ การชี้

พฤติกรรมและพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐาน 

พร้อมกับสนับสนุนการใช้สิทธิด�าเนินคดีแบบ

กลุ่ม และจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหาย

ของผู้ลงทุน กรณีได้รับผลกระทบจากการกระ

ท�าความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

 (7) ติดตามประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ

ได้อย่างเท่าทัน (Systemic risk) เพื่อป้องกัน

ความเสียหายไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง โดยการ

พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถติดตามและประเมิน

ความเสี่ยงเชิงระบบ การจัดท�าแผนฉุกเฉิน

รองรับวิกฤตซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น และมี

แผนด�าเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อตลาดทุนและภาคการเงิน 
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บลจ.ไทยพาณิชย์ ปันผลกองอสังหาฯ  
พร้อมกองหุ้นต่างประเทศ กว่า 138 ล้านบาท

 นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลกว่า 
138 ล้านบาท ส�าหรับ 4 กองทุนให้กับผู้ถือหน่วย
พร้อมกันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 
ได้แก่ กองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ 
งวดผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 - วันที่ 31 มกราคม 2563 จ�านวน 3 
กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล 
อิควิตี้ (SCBGEQ) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ได้แก่ กองทุน Veritas Global Focus 
(กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก
ซึ่ง ได้ก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.6324 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ไปแล้วจ�านวน 0.1491 
บาทต่อหน่วย เหลือจ่ายงวดนี้ 0.4833 บาทต่อ
หน่วย นับเป็นครั้งที่ 11 รวมจ่ายปันผล 2.3740 
บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 14 
ก.พ. 2556) โดยกองทุนนี้จัดเป็นกองทุน 5 ดาว 
ประเภท Thailand Fund Global Equity ของมอร์
นิ่งสตาร์ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป 
(SCBEUEQ) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
ได้แก่ iShares STOXX Europe 600 (DE) โดย
มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการด�าเนิน
งานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี STOXX Europe 600 ก�าหนดจ่ายปันผล
ในอัตรา 0.4925 บาทต่อหน่วย โดยได้มีการจ่าย
ปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ไป
แล้วจ�านวน 0.2376 บาทต่อหน่วย เหลือจ่ายงวด
นี้ 0.2549 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 10 รวม
จ่ายปันผล 1.7895 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้ง
กองทุนเมื่อ 26 ก.พ. 2557) 

 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ 
(SCBCHA) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ 
ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) 
ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการด�าเนิน

งานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 
ก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.2768 บาทต่อหน่วย 
โดยได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2562 ไปแล้วจ�านวน 0.1388 บาทต่อ
หน่วย เหลือจ่ายงวดนี้ 0.1380 บาทต่อหน่วย นับ
เป็นครั้งที่ 6 รวมจ่ายปันผลแล้ว 0.5999 บาทต่อ
หน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 13 ก.พ. 2558) 

 นอกจากนี้ยังมีกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
อีก 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็ก
ซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBPIND) มีนโย
บายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
Fund) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สิงค์โปร์ ซึ่งมีกระบวนการลงทุนโดยการคัดเลือก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ REITs ภายใต้
กรอบการลงทุนคือ High Cash flow, High EPS 
Growth และ High Dividend Yield โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในตลาดไทยประมาณ 45% สิงคโปร์
ประมาณ 48% และเงินฝากหรือสินทรัพย์อื่น
อีกประมาณ 7% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 
2563ได้ก�าหนดจ่ายปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน
งานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - วันที่ 31 
มกราคม 2563 ในอัตรา 0.2650 บาทต่อหน่วย 
โดยได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วจ�านวน 0.1356 บาท
ต่อหน่วย เหลือจ่ายงวดนี้ 0.1294 บาทต่อหน่วย 
นับเป็นครั้งที่ 5 รวมจ่ายปันผลแล้ว 0.7757 บาท
ต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 21 สิงหาคม 
2561)

 บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และ REITs โดยมองว่าความ
น่าสนใจในสินทรัพย์
ประเภทนี้ยังคงมี
อยู่ ภายใต้
ส่วน

ต่างอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกองทุนฯ 
เทียบกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี 
อยู่ที่ 3.76% และส่วนต่างระหว่างเงินปันผล REIT 
สิงคโปร์ เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
สิงคโปร์ 10 ปี อยู่ที่ 3.58% ประกอบกับดัชนีใน
อสังหาริมทรัพย์ และ REITs สิงคโปร์ได้ให้ผล
ตอบแทนที่ดีในปี 2562 จากการเพิ่มสภาพคล่อง
และการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก โดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯได้ลดดอกเบี้ยมา 3 ครั้ง ใน
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดดอกเบี้ย
มา 2 ครั้ง ในปี 2562 ดัชนี PF&REIT ไทยให้ผล
ตอบแทน Total Return ที่ 22.54%  ในขณะ
ที่ดัชนี REIT ในสิงคโปร์ให้ผลตอบแทน Total 
Return ที่ 25.71%

 ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันผลการด�าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน
ควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผล
ตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุก
วันท�าการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-
777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุก
ราย
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ขายกองทุนใหม่อายุประมาณ 3 ปีลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐและหรือเอกชน 

เงินฝากในประเทศ เปิดขายครั้งเดียววันที่ 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2563

 นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขาย

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขาย

ผู้ลงทุนรายย่อย (MSI5AI) เสนอขายครั้งเดียว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 โดยมีอายุ

โครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต�่าของการลงทุน 

500,000 บาท ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI5AI จะรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผล

ตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.10 ต่อ

ปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อ

ครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็ม

เอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV 

ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปาน

กลางค่อนข้างต�่า 

 กองทุนเปิด MSI5AI จะลงทุนในตราสารหนี้

ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐ

และหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร

รัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดย

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้

ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้

รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ

ของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุน

จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งผู้ลงทุน

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปี ได้ 

และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหาก

มีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้

ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ�านวนมาก

 ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) TRIS : 

A- ผลตอบแทนของตราสาร 2.13% สัดส่วนลงทุน 

19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะ

ได้รับ 0.40% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของ

ตราสาร 2.85% ต่อปี สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อ

ปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.54% 

ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

จ�ากัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของ

ตราสาร 2.72% สัดส่วนการลงุทน 5.00% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.14% ต่อปี, 

หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

TRIS : BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.30% สัดส่วน

ลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่า

จะได้รับ 0.44% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพ

อร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทน

ของตราสาร 2.30% สัดส่วนการลงทุน 19.00% ต่อ

ปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.44% ต่อ

ปี, หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 

2.81% สัดส่วนการลงทุน 19.00% ต่อปี ผล

ตอบแทนของกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.53% ต่อ

ปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน

หรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต�่ากว่า BBB-

 ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการ

เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิทีล่งทนุหรอืสัดส่วนการลงทนุ

ได้ต่อเมื่อเป็นการด�าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่

จ�าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

เป็นส�าคัญ โดยไม่ท�าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่

ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ

 ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน

ของกองทุนเปิด MSI5AI ร้อยละ 2.49 ต่อปี 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.39 ต่อปี 

และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อย

ละ 2.10 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

ไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

อัตราดังกล่าว

 กองทุนเปิด MSI5AI เหมาะส�าหรับผู้ที่คาด

หวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผล

ตอบแทนที่อาจต�่ากว่าหุ้นได้ โดยสามารถ

ลงทุนได้นาน 3 ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้อง

ศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไข

ผลตอบแทน และ

ความเสี่ยง

ก่อน

การตัดสินใจลงทุน

 ส�าหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�่าได้ตั้งแต่ 

500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการ

ด�าเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. 

เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 

ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact 

Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-

57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา

ขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ 

โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-

100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 

หรือที่ www.mfcfund.com

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษา

ข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผล

ตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การ

ประมาณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดที่ลงทุน
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TCAP เปิดแผน ลงทุนปี 63 คาด ROE ไม่ต�่ากว่า 12%

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) หรือ TCAP ประกาศผลการด�าเนินงานปี 2562 มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 16,760 ล้านบาท +6% 

จากปีก่อน โดยเป็นก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ�านวน 10,807 ล้านบาท +38% จากปีก่อน พร้อมทั้งเปิดแผนการลงทุนในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ ROE 

อยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่า 12%

 

 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า 

“TCAP และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2562 จ�านวน 16,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% ในขณะที่ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ มีจ�านวน 

10,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 38% โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�าเนินงานของ TBANK และบริษัทย่อยที่เติบโตขึ้น รวมถึงก�าไรจากการขาย TBANK 

ให้แก่ TMB ซึ่ง TCAP เข้าไปถือหุ้นใน TMB 20.11% โดย TMB ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 นายสมเจตน์ กล่าวว่า ”การย้ายไปถือหุ้นใน TMB ที่รวม TBANK เข้าไปเป็นธนาคารที่ใหญ่ขึ้นเท่าตัว เป็นการปรับยุทธศาสตร์ของเรา ซึ่งธนาคารที่

ใหญ่ขึ้นจะมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ส่งผลดีต่อ TCAP ในอนาคต ประกอบกับการ ถือหุ้นในบริษัทลูกๆ โดยตรง เป็นการ

กระจายตัวของแหล่งรายได้ที่ดีขึ้นของ TCAP นอกจากนี้ ธุรกิจเช่าซื้อยังคงเป็นธุรกิจที่ TCAP ให้ความส�าคัญ ด้วยการถือหุ้นโดยอ้อมใน  TBANK ที่เป็น

ผู้น�าในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่าน TMB  และถือหุ้นโดยตรงใน THANI ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในสินเชื่อรถบรรทุก ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของ

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ”    

 “จากการปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้ TCAP มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14,000 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้อนุมัติวิธีการบริหารเงินสด

ส่วนเกินดังกล่าว โดยจะจัดสรรไปซื้อหุ้นคืน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น TCAP ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่ง

ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ อาทิ ธุรกิจการเงิน และธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งการด�าเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาคาดว่าจะส่งผลให้ในปี 2563 นี้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ROE) ของ TCAP ยังจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจและไม่น้อยกว่า 12%” นายสมเจตน์ กล่าว
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 แม่มดน้อย ภาคพิดาร เห็นหุ้นตกหนัก อย่างนี้ ด้วยความตื่นตระหนก กับ
ข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า วันนี้พบคน
ไทย 3 คนในครอบครัวเดียวกันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยผู้
เป็นปู่และย่าเดินทางกลับมาจากไปเที่ยวฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และน�าเชื้อกลับ
มาติดหลานชายวัย 8 ขวบ ขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ประกาศให้ผู้ที่
เดินทางด้วยเที่ยวบิน XJ 621 จากซับโปโร-ดอนเมือง ในวันที่ 20 ก.พ.63 ไปพบ
หมอด้วย 
 วันนี้ แม่มดน้อย ขอให้หุ้นไทย เด้งแรง บวกแรงๆ ขอไม่มากนัก สัก 1-3% ก็
พอแล้ว...นะโม......
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,366.41 จุด ลดลง 72.69 จุด หรือ 5.05% 
มูลค่าการซื้อขาย 93,189.41 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 4,494.27 
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 507.00 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ 833.93 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 4,821.20 
ล้านบาท

 CHO ประกาศก�าไรส�าหรับปี 62 
จ�านวน 65.86 ล้านบาท เติบโตเพิ่ม
ขึ้น 44.84% จากงวดเดียวกันปีก่อน 
มาจากการขยายตัวของธุรกิจให้
บริการ และงานซ่อมบ�ารุงที่มีรายได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นขึ้น และก�าไรจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ใน
ส่วนของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 2.14 เท่า ฟาก 
"สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร แห่ง CHO ยันมั่นใจปี 63 ผลงานดีต่อเนื่อง ตุนงานในมือไว้แล้ว 
1.8 พันล้านบาท ลุยงานโครงการขนาดใหญ่ และเร่งขยายเปิดศูนย์ซ่อมบ�ารุง
รถบรรทุก "สิบล้อ 24 ชม." ให้ครบ 8 แห่งภายในปี 65 จากปัจจุบันมี 3 แห่ง 
พร้อมมองหาโอกาสเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้น
 กลุ่มบริษัทศรีตรัง น�าโดยนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) และ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล 
กรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ได้มอบถุงมือยางทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
จ�านวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ นายแพทย์สุขุม 
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถุงมือยางทางการแพทย์ที่บริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรง
พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 (COVID-19) ต่อไป
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงาน
ไฟฟ้า ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสังคม
และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เดินหน้า
จัดกิจกรรม Focus Group ปี ๒๕๖๓ ร่วมรับฟังรับฟังความคิดเห็นและสร้างการ
มีส่วนร่วมสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความ
พร้อมในการจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ใน
อนาคต
 TKS ประกาศผลงานปี 2562 กวาดรายได้ 2,497 ลบ. โตร้อยละ 21.7 มี
ก�าไรสุทธิ 410 ลบ. โตร้อยละ 35.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ด้านบอร์ดมีมติ
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังเป็นเงินสด 0.40 
บาท/หุ้น ก�าหนดจ่ายปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 “สมคิด เวคินวัฒน
เศรษฐ์” เอ็มดี กางแผนธุรกิจปี 2563 ลุ้นเตรียมรับงานโปรเจ็กต์ใหญ่ รุกสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้มาร์จิ้นสูง และเพิ่มบริการอื่น หนุนรายได้โตต่อเนื่องร้อยละ 5 
กอดลูกค้าองค์กรในมือเหนียวแน่น แถมเล็งรับรู้ก�าไรจากการลงทุนบริษัทลูก 
TBSP-SYNEX อีกด้วย 
 TFG เผยปี 62 ก�าไรสุทธิ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 794.33 ล้านบาท หรือ 
123.10% เทียบปีที่ผ่านมา อานิสงส์ดีมานด์บริโภคไก่-สุกร ทั้งในและต่างประเทศ
พุ่ง บิ๊ก “วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ” มั่นใจปี 63 รายได้โต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ 
พร้อมตั้งงบลงทุน 3 พันล้านบาท สร้างโรงงานอาหารสัตว์-โรงแปรรูปสุกร และ
ขยายฟาร์มสุกร
 VRANDA ประกาศผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 มีรายได้รวม 1.74 
พันลบ. และก�าไรสุทธิ 83 ลบ. แบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงแรม 1.25 พันลบ. 
ปรับลงเล็กน้อยตามกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม ส่วนรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสัง
หาฯ ท�าได้ 371 ลบ.จากการโอนฯ โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา 

นะโม

บล.เคจีไอ : GFPT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 14.00 บ.
บล.เคจีไอ : M แนะน�า Neutral ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 71.50 บ.
บล.เคจีไอ : LPH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 5.70 บ.
บล.เคจีไอ : BCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 23.20 บ.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SISB แนะน�า ซ้ือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 12.00 บ. 
บล.เออีซี : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 8.65 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PRM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.20 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : ERW แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.20 บ. 
บล.ทิสโก้ : SISB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.30 บ.
บล.ทิสโก้ : GFPT แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 10.75 บ.
บล.ทิสโก้ : TCAP แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.
บล.ทิสโก้ : GGC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.70 บ.
บล.ทิสโก้ : BGRIM แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 46.00 บ.
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