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	 OSP	รายงานรายได้จากการขายในปี	2562	

ที่	25,611	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	3,259	ล้าน

บาท	มีผลด�าเนินงานเติบโต	5.4%	ตามแผน	ด้วย

ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งทั้ง

ในและต่างประเทศ	กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใน

ประเทศเติบโตทุกเซกเมนต์	ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์

ของใช้ส่วนบุคคลขยายตัวโดดเด่น	และโครงการ	

Fit	Fast	Firm	ท�าได้ดีกว่าแผน	ช่วยบริหาร

จัดการต้นทุนดีขึ้น	ด้านบอร์ดฯ	เห็นชอบจ่าย

เงินปันผลงวดผลการด�าเนินงานปี	2562	จ�านวน	

1.0	บาทต่อหุ้น	พร้อมตั้งเป้าเติบโตเลข	2	หลัก	

ในปี	2563

 นายเพชร โอสถานุเคราะห์ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และ CEO บริษัท โอสถสภา จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ OSP ผู้ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าของ

ประเทศ	เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานปี	2562	ว่า	

OSP	สามารถสร้างการเติบโตทั้งรายได้และก�าไร

สุทธิได้ตามเป้าหมาย	โดยมีรายได้จากการขาย	

25,611	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.4%	จากปี	2561	

และมีก�าไรสุทธิ	3,259	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.4%	

จากปี	2561	โดย	OSP	ยังคงความเป็นผู้น�าใน

ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่มีส่วนแบ่งตลาด

รวม	53.5%	และตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล

ดริงก์	(Functional	Drink)	ที่มีส่วนแบ่งตลาด

รวม	33.3%	โอสถสภาในฐานะผู้น�าตลาดมีส่วน

ส�าคัญในการผลักดันตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

ให้เติบโต	5.7%	และตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลด

ริงก์ที่เติบโต	19.3%	ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้

ส่วนบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ส่วนการบริหารต้นทุนใน

โครงการ	Fit	Fast	Firm	นั้น	ท�าได้ดีกว่าแผน	ช่วย

ลดต้นทุนได้ถึง	775	ล้านบาท

	 ส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังเอ็ม-150	ยังคง

ความเป็นผู้น�าตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	และได้

รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี	ทั้งการ

ออกสินค้าใหม่	สูตรกระชายด�าผสมน�้าผึ้ง	เพื่อ

ตอบรับเทรนด์สมุนไพรที่ก�าลังมาแรง	รวมถึง

แคมเปญแต้มเอ็ม	แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้าง

ลอยัลตี้ในระยะยาว	ส่วน	‘ซี-วิต’	เป็นอีกแบรนด์

ที่เติบโตโดดเด่นถึง	46.1%	จากปีก่อน	ครอง

ความเป็นผู้น�าตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์	

(Functional	Drink)	โดยมีส่วนแบ่งการตลาด

อยู่ที่	25.6%	และ	‘เปปทีน’	เติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลังออกผลิตภัณฑ์	‘เปปทีนพลัส’	ในระหว่างปี	

นอกจากนี้	ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่	ได้แก่	แบรนด์	‘วี

พลัส’	เครื่องดื่มผสมเกลือแร่วิตามิน,	แบรนด์	

‘สลิมม่า’	เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของใยอาหาร	

แอลคาร์นิทีน	และวิตามินบี	ช่วยลดการดูดซึม

และเผาผลาญไขมัน	และแบรนด์	‘เปปทีน	โกลด์’	

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเสริมภูมิต้านทาน	โดย

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เจาะผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มและจัด

จ�าหน่ายในช่องทาง

	 เฉพาะ	(Selective	Channel)	เช่น	ช่อง

ทางออนไลน์	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังขยาย

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปยังตู้จ�าหน่ายสินค้า

อัตโนมัติ	ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เติบโต

อย่างมากในปีที่ผ่านมา	ส่วนตลาดต่างประเทศยัง

คงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ณ	อัตราแลกเปลี่ยน

คงที่	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ตลาดเมียนมาร์ซึ่งเป็น

ตลาดหลักในต่างประเทศ	(มีต่อ)

OSP ล่ันปีหนูโตเลข 2 หลัก 

ลุยจับมือพันธมิตรท้องถ่ินบุกตลาดใหม่ 

พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง 
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	 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลนั้น	มี

การเติบโตที่โดดเด่นผ่านการออกผลิตภัณฑ์และ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	มีการ	Crossover	ระหว่าง

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสู่ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	น�า

กลิ่นหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกอมโอเล่รส

สตรอเบอร์รี่ไปต่อยอดเป็นสินค้าอื่นๆ	สร้างกระแส

ในหมู่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก	นอกจากนี้	ยังมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	โดย

แบรนด์	‘เบบี้มายด์’	ออกผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์	

เบบี้ครีม	แอนตี้	โพลูชั่นช่วยปกป้องผิวลูกน้อย

จากมลภาวะและฝุ่น	PM	2.5	รวมถึงแบรนด์	

‘ทเวลฟ์	พลัส’	และ	‘เอ็กซิท’	ก็ขยายตัวโดดเด่น

จากการท�าแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ความส�าเร็จครั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563	จึงลงมติเสนอ

จ่ายเงินปันผลจากงวดผลการด�าเนินงานปี	2562	

ในอัตรารวม	1.0	บาทต่อหุ้น	

เป็นเงินจ�านวน	3,004	ล้าน

บาท	ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลที่	0.35	บาทต่อหุ้น	และที่เหลือ	

0.65	บาทต่อหุ้น	ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ	ณ	วัน

ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่	8	

พฤษภาคม	2563	และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ในวันที่	28	พฤษภาคม	2563	โดยจะขออนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	29	เมษายน	

2563

	 นายเพชร	กล่าวว่า	“ในปี	2562	ที่ผ่านมานั้น	

ถือเป็นปีที่การลงทุนในด้านนวัตกรรมได้แสดงผล

ให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	

โดยเฉพาะการต่อยอดทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและ

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	และมั่นใจได้ว่าจะได้

เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน	

ส่วนการร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในการบุกตลาด

ใหม่ๆ	และธุรกิจใหม่ๆ	ในต่างประเทศนั้น	ก็เป็นไป

ตามแผน	บริษัทฯ	จึงตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี	

2563	ไว้ที่เลข	2	หลัก	”

	 ส�าหรับแผนลงทุนปีนี้	บริษัทฯ	อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตการบรรจุเครื่อง

ดื่มในประเทศ	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้	

และด�าเนินการก่อสร้างโรงงานขวดแห่งใหม่ใน

ประเทศเมียนมาร์	มูลค่า	1,200	ล้านบาท	ร่วมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่น	คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี	2564	ในขณะที่โรงงานเครื่องดื่มในเมียนมาร์

ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเตรียมเดินเครื่องจักร

เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่	1	ซึ่งจะเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันที่ดีขึ้น	และช่วยเพิ่มอัตราการ

ท�าก�าไรได้อย่างดี

OSP ล่ันปีหนูโตเลข 2 หลัก 

ลุยจับมือพันธมิตรท้องถ่ินบุกตลาดใหม่ 
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 นายวิทการ จันทวิมล รอง
กรรมการผู้อ�านวยการ สายงาน
กลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) AP	เปิดเผยว่า	บริษัทได้ตั้งเป้า

ยอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2563	ไว้

ที่	33,500	ล้านบาท	เนื่องจาก	บริษัทฯ	เตรียม

เปิดตัวโครงการใหม่จ�านวนทั้งสิ้น	37	โครงการ	

มูลค่า	47,150	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นสินค้าแนว

ราบจ�านวน	33	โครงการ	มูลค่ารวม	35,050	

ล้านบาท	และคอนโดมิเนียม	4	โครงการ	มูลค่า	

12,100	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการในครึ่งปี

แรกจ�านวน	19	โครงการ	มูลค่าประมาณ	23,290	

ล้านบาท	แบ่งเป็นแนวราบ	17	โครงการ	มูลค่า	

17,790	ล้านบาท	และปีนี้บริษัทฯ	มีโครงการ

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จเตรียมส่งมอบจ�านวน	4	

โครงการ	โดยเป็น	2	โครงการร่วมทุน	คือ	LIFE	

ลาดพร้าว	มูลค่า	8,000	ล้านบาท	ซึ่งจะเริ่ม

ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้น

ไป	LIFE	อโศก-พระราม	9	มูลค่า	9,800	ล้าน

บาท	พร้อมโอนฯ	ช่วงไตรมาส	3	ของปี	โดยทั้ง	2	

โครงการมียอดขายไปแล้วทั้งสิ้น	93%	และคอนโด

เอพีอีกจ�านวน	2	โครงการ	คือ	ASPIRE	สุขุมวิท-

อ่อนนุช	มูลค่า	1,600	ล้านบาท	ซึ่งจะเริ่มโอน

เดือนกุมภาพันธ์นี้	และ	ASPIRE	อโศก-รัชดา	

มูลค่า	2,900	ล้านบาท	เริ่มโอนประมาณไตรมาส	

3	ของปี	และตั้งเป้ารายได้	100%	รวมโครงการ

ร่วมทุนไว้ที่	40,550	ล้านบาท

	 ขณะที่	รายได้ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าไว้ที่	40,550	

ล้านบาท	หลังปัจจุบัน	มีสินค้ารอรับรู้รายได้

รวมโครงการร่วมทุน	(Backlog)	มูลค่ามากถึง	

51,987	ล้านบาท	เป็นโครงการแนวราบมูลค่าราว	

8,387	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ทั้งหมดภายใน

ปีนี้	และคอนโดมิเนียม	มูลค่า	43,601	ล้านบาท	

(แบ่งเป็นคอนโดเอพี	มูลค่า	4,328	ล้านบาท	ซึ่ง

จะทยอยรับรู้	ในปีนี้ประมาณ	2,792	ล้านบาท	

และเป็นโครงการร่วมทุน	มูลค่า	39,273	ล้านบาท	

จะทยอยรับรู้ในปีนี้	ประมาณ	13,768	ล้านบาท	

และที่เหลือจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี	2566

	 นอกจากนี้	บริษัทยังมีสต็อกสินค้าที่พร้อม

ขายและโอนอยู่ที่ประมาณ	3,200	ล้านบาท	ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม	

โดยเชื่อว่าการขายยังมีความเป็นไปอย่างปกติ	ยัง

ไม่จ�าเป็นต้องมีแผนกระตุ้นการขายพิเศษ

	 ด้านแผนการซื้อที่ดิน	บริษัทได้เตรียมงบ

ส�าหรับซื้อที่ดินในการท�าโครงการ	จ�านวน	8,500	

ล้านบาท	ซึ่งได้ใช้ไปแล้ว	700	ล้านบาท	ในการซื้อ

ที่ดินส�าหรับก่อสร้างโครงการแนวราบโดยได้ซื้อ

ที่ดินในต่างจังหวัดไปแล้ว1ที่	คือ	นครศรีธรรมราช	

และจังหวัดที่เหลือยังอยู่ในระหว่างศึกษาท�าเล

และการตัดสินใจ	โดยบริษัทยังมีแผนจะกระจาย

การพัฒนาโครงการแนวราบออกไปยังภูมิภาค

ต่างๆ	ของประเทศ	หลังจากที่โครงการแนวราบ

ของบริษัทมีสัดส่วนการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	ซึ่งโครงการในต่างจังหวัดที่แรกคือ	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	และคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวใน

ช่วงครึ่งปีหลัง	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

พฤติกรรมลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ	ให้ครอบคลุมทุก

ภูมิภาค

	 ทั้งนี้บริษัทจะด�าเนินการภายใต้กลุยทธ์	

“Masterplan	for	Tomorrow”	ขยายขอบเขต

ในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งการอยู่อาศัยให้

ครอบคลุมพื้นที่กทม.และกระจายไปยังภูมิภา

คอื่นๆ	พร้อมใช้นวัตกรรมในการบริการลูกค้า	

ผ่านบริษัทในเครือ	SEAC	(เอสอีเอซี)	CLAYMORE	

(เคลย์มอร์)	VAARI	(วาริ)	เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพ

ที่แข็งแรงยืนยาว	บริการที่รองรับสังคมผู้สูง

วัย	การสร้างระบบนิเวศที่พร้อมสนับสนุนการมี

คุณภาพชีวิตแบบครบวงจร

AP ต้ังเป้ายอดขายปี63 

แตะ 3.3หม่ืนลบ. - รายได้ 4.05 หม่ืนลบ. 

เล็งเปิด 37 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 4.7 หม่ืนลบ.
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	 PREB	ตั้งเป้ารายได้ปี63	โตต่อเนื่อง	อานิสงส์ตุนงานในมือรอรับรู้รายได้กว่า	9	พันล้านบาท	หนุนอนาคตสดใส	ด้านบอร์อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี	62	

ให้ผู้ถือหุ้นรวม	0.80	บาทต่อหุ้น	ขณะที่รายงานก�าไรปี	62	แตะ	271.79	ล้านบาท	

 นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จ�ากัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า	ส�าหรับแผนการด�าเนิน
ธุรกิจในปี	2563	บริษัทฯ	ยังมีการเติบโตอยู่	เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ปัจจุบันมีงานในมือรอส่งมอบ	(backlog)	มูลค่ารวม	9	พันล้านบาท	และคาด

ว่าจะมีโครงการใหม่เข้ามาเพิ่มเติม	ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้ได้ในระยะยาว	และรองรับการเติบโตได้ในอนาคต

	 ในส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบ	มีการทยอยโอนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่ธุรกิจร่วมลงทุนนั้นด�าเนินการตาม

แผนที่วางไว้	ล่าสุดได้ร่วมมือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน	ระหว่าง	บริษัท	รีโว	เอสเตท	จ�ากัด	และบริษัท	เค.อาร์.ซี	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท	รีโว	ดี

เวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	เพื่อพัฒนาโครงการไอเจ้นท์	(EIGEN)	ทาวน์โฮมแห่งใหม่ย่านถนนพัฒนาการ

	 "ปี	2563	น่าจะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ	เนื่องจากเป็นช่วงที่จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการลงทุนที่สร้างเสร็จแล้ว	ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทฯมี

แบ็คล็อกตุนไว้แล้ว	ซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี	แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยจะชะลอตัว	บริษัทฯเชื่อว่ายังรักษาการเติบโตได้

อย่างยั่งยืน"	นายวิโรจน์กล่าว

	 ขณะที่	บริษัทฯรายงานผลการด�าเนินงานในงวดปี	2562	มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	271.79	ล้านบาท	และมีรายได้รวมอยู่ที่	4,295.43	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็น	

10.25%	จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวม	3,896.14	ล้านบาท	เนื่องจากทั้งในส่วนธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง	และงานผลิต	จ�าหน่ายแผ่นพื้นมียอดเพิ่มขึ้น	

รวมถึงการรับรู้การลงทุนในส่วนธุรกิจอื่น	ๆ

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปี	2562	รวมอัตรา	0.80	บาทต่อหุ้น	โดยได้จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว	

0.20	บาทต่อหุ้น	จึงเหลือที่ส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ	0.60	บาทต่อหุ้น	ซึ่งจะก�าหนดปิด	XD	ในวันที่	8	พฤษภาคม	2563	และจ่ายเป็นเงินสดในวันที่	

22	พฤษภาคม	2563

PREB สยายปีกปี63 โตต่อเน่ือง 

หลังกอด backlog แน่น 9 พันลบ. ทยอยรับรู้ต่อเน่ือง
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กบข. เชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยเหมาะสมทยอยเข้าลงทุนระยะยาว 
หลังดัชนี SET Index แตะระดับ 1,370 จุด

 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)	กล่าวถึงการที่ดัชนีตลาด
หุ้นไทย	SET	Index	ปรับตัวลงกว่า	210	จุด	จากระดับเมื่อต้นปีที่	1,580	จุด	ลงมาสู่ระดับ	1,370	จุด	ในปัจจุบัน	ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลต่อ

สถานการณ์ระบาดของไวรัส	COVID-19	ที่จะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ	ในไตรมาส	1	และ	2	ของปี	2563	การที่ดัชนีปรับตัวลด

ลงนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดอื่นทั่วโลกที่สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อปัจจัยภายนอกนี้	อย่างไรก็ตาม	เชื่อว่าราคาหุ้นหลายตัวได้ตอบรับ

กับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว	และมองว่าความเสี่ยงที่ดัชนีจะปรับลดลงต่อเนื่องอย่างรุนแรง	มีอยู่จ�ากัด

	 ทั้งนี้	ตลาดหุ้นไทยล่าสุดมีค่า	P/E	ในปี	2563	เท่ากับ	14.2	เท่า	ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาในรอบ	5	ปี	ที่	15.5	เท่า	ซึ่งลดต�่าลงค่อนข้างมาก	

ประกอบกับไม่อาจคาดเดาจุดต�่าสุดของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ทุกครั้ง	จึงมองว่าตลาดหุ้นไทยมีระดับราคาเหมาะสมส�าหรับการลงทุนระยะยาวที่ผู้

ลงทุนสามารถถือครองหุ้นได้เกินสิ้นปีเป็นต้นไป	อาจเริ่มพิจารณาทยอยกลับเข้ามาซื้อหุ้นได้	โดยเน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัว	(stock	selection)	เป็น

ส�าคัญ	เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งได้รับผลกระทบและราคาหุ้นปรับตัวลงมากน้อยแตกต่างกัน	ทั้งนี้	ให้พิจารณาเลือกซื้อหุ้นรายตัวที่มีปัจจัย

พื้นฐานดี	และราคาได้ปรับตัวลดลงมาก	หรือมีแนวโน้มที่ธุรกิจจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ในอนาคตอันใกล้	ซึ่งคาดว่าน่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อได้

รับอานิสงส์จากมาตรการต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในอดีต	โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะมีการสะท้อนกลับฟื้น

คืนอย่างมีเสถียรภาพเมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้	รวมถึงยังอาจพิจารณาการลงทุนในกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์	(REIT)	และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	(INFRA)	ที่มีการจ่ายปันผลสูง	เป็นต้น	ร่วมกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง	ๆ	

เพื่อลดความเสี่ยง	จึงมั่นใจว่านักลงทุนสถาบันต่างเริ่มทยอยกลับเข้าซื้อหุ้นไทยแล้ว

	 เกี่ยวกับ	กบข.	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	จัดตั้งขึ้นตาม	พ.ร.บ.	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	เพื่อเป็นหลัก

ประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ	ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก	และจัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก	กบข.	มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	

มีคณะกรรมการ	กบข.	เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	ปัจจุบัน	กบข.	มีสมาชิกประมาณ	1	ล้านคน

13 www.HoonInside.com 28  FEBRUARY  2020



“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดนของต้นปี 63 
มูลค่า 8.6 หมื่นลบ. ลดลง 10.76% 

	 กรมการค้าต่างประเทศ	เผยสถิติการค้า

ชายแดน	ของเดือนมกราคม	2563	มูลค่า	86,070	

ล้านบาท	ลดลง	10.76%	โดยมาเลเซียยังเป็นคู่ค้า

ชายแดนอันดับหนึ่งของไทย

 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ	เปิดเผยว่า	สถิติการค้า

ชายแดนของไทย	ในรอบต้นปี	2563	(ม.ค.)	มี

มูลค่ารวมทั้งสิ้น	86,070	ล้านบาท	ลดลง	

10.76%	แบ่งเป็นการส่งออก	59,501	ล้านบาท	

(ลดลง	9.44%)	และการน�าเข้า	26,569	ล้านบาท	

(ลดลง	13.57%)	ซึ่งเกินดุลการค้า	32,932	ล้าน

บาท	

	 ทั้งนี้	การค้าชายแดนมาเลเซียยังคงเป็นคู่

ค้าอันดับหนึ่ง	มูลค่า	31,024	ล้านบาท	(ลดลง	

16.39%)	เป็นการส่งออก	19,599	ล้านบาท	(ลด

ลง	9.56%)	น�าเข้า	11,425	ล้านบาท	(ลดลง	

25.99%)	รองลงมาคือ	สปป.ลาว	มูลค่า	24,060	

ล้านบาท	กัมพูชา	มูลค่า	16,784	ล้านบาท	และ

เมียนมา	มูลค่า	14,203	ล้านบาท	ขณะที่การค้า

ผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้	มีมูลค่าสูงสุด	15,080	

ล้านบาท	(ลดลง	1.09%)	เป็นการส่งออก	8,320	

ล้านบาท	(เพิ่มขึ้น	16.60%)	น�าเข้า	6,760	

ล้านบาท	(ลดลง	16.66%)	รองลงมาคือ	

สิงคโปร์	มูลค่า	6,177	ล้านบาท	

และเวียดนาม	มูลค่า	3,965	ล้านบาท	

	 ส�าหรับการค้าด้านมาเลเซีย	การส่งออก

ของไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	เครื่อง

คอมพิวเตอร์	และผลิตภัณฑ์ยาง	ด้าน	สปป.ลาว	

สถานการณ์การค้ายังคงลดลง	โดยเฉพาะการส่ง

ออกเครื่องคอมพิวเตอร์	ล�าไยแห้ง	น�้ามันดีเซล	

ขณะที่ด้านกัมพูชา	นับเป็นประเทศที่การค้ายังคง

ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยการส่งออกเพิ่ม

ขึ้นถึง	8.33%	โดยเฉพาะรถยนต์	สินค้าปศุสัตว์	

สินค้าแร่	และเชื้อเพลิงอื่นๆ	ส�าหรับด้านเมียนมา	

มูลค่าขยายตัวแต่การส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อ

เนื่อง	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ามันดีเซล	ผ้าผืนและด้าย	

และน�้ามันส�าเร็จรูปอื่นๆ	เป็นต้น	

	 นายกีรติฯ	กล่าวว่า	สถานการณ์การ

ค้าชายแดนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องใน

ขณะนี้	เนื่องจากผลกระทบจาก

หลายๆ	ปัจจัย	โดยเฉพาะ

การแพร่ระบาด

ของโรคติด

เชื้อ

ไวรัสโคโรน่า	หรือโควิค-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง	รวมถึงประเทศไทย

และประเทศเพื่อนบ้าน	ทั้งทางด้านการค้าและ

การท่องเที่ยว	อย่างไรก็ตาม	กรมการค้าต่าง

ประเทศได้มีแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดน

ของไทย	โดยในเดือนกุมภาพันธ์	2563	ที่ผ่านมา	

กรมฯ	ได้มีการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน	

ณ	จังหวัดนราธิวาส	มีผู้เข้าร่วมงานฯทั้งชาวไทย

และมาเลเซียมากกว่า	12,000	คน	ซึ่งกิจกรรมดัง

กล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

นราธิวาส	รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกบริเวณ

ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย	และกรมฯ	ยังมีแผน

งานจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนอีกในหลาย

จังหวัด	เช่น	สระแก้ว	เชียงราย	นครพนม	ตาก	

และยะลา	ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า

ชายแดน	รวมถึงได้มีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและ

เอกชนตามด่านชายแดนของไทย	เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาต่างๆ	และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก

ไทย	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนการ

ค้าของภาคเอกชนในการท�าการค้าชายแดน	โดย

เฉพาะล่าสุดจะมีการจัด	“งานมหกรรมการค้า

ชายแดนจังหวัดสระแก้ว”	ในระหว่างวันที่	28-31	

มีนาคม	2563	ณ	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัด

สระแก้ว
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“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดนของต้นปี 63 
มูลค่า 8.6 หมื่นลบ. ลดลง 10.76% 
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ขอให้นักลงทุนทุกคน	ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง		
หากเจ็บไข้ได้ป่วย	ควรรีบไปพบแพทย์	ไปโรงพยาบาล	เปิดเผยข้อมูล...อย่าปิดปัง
เป็นอันขาดน่ะทุกคน	วานนี้	ตลาดหุ้นไทยถือว่า	รีบาวน์	หลังจากตกหนัก	ชนิดโคม่า
กันเลยทีเดียว	บนตัวแปร	ปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	สายพันธุ์ใหม่
หรือ	โควิด-19	ที่ลุกลาม	จุดเริ่มต้นที่จีน	ไปเอเชีย	อิหร่าน	ไปยุโรปและสหรัฐ	เรียกว่า		
ปีเตอร์	มาร์คส	ผู้อ�านวยการศูนย์การประเมินและวิจัยด้านชีวภาพ	ส�านักงานอาหาร
และยาของสหรัฐ	(FDA)	ระบุว่า	ภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสโควิด-19	ในขณะนี้อยู่ใน
ระดับที่สูงมาก	ทั้งในระดับโลกและภายในสหรัฐ
	 ตลาดหุ้นไทย	ปรับตัวขึ้น	เชื่อว่า	นักลงทุนเก็งก�าไร	คงคว้าก�าไรไว้ก่อนอยู่แล้ว			
พรุ่งนี้	หน้างานเล่นกันใหม่	หุหุ
	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,395.08	จุด	เพิ่มขึ้น	28.67	จุด	หรือ	2.10%	
มูลค่าการซื้อขาย	74,552.75	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	2,149.56	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	2,875.30	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ	110.08	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	835.82	ล้านบาท
	 เนื่องด้วย	3	สมาคมอสังหาริมทรัพย์	ได้แก่สมาคมอาคารชุดไทย	สมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	มีมติอย่างเป็นทางการในการขอ
แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	42	ซึ่งมีก�าหนดจัดช่วงระหว่าง
วันที่	19	-	22	มีนาคม	2563	เวลา	10.00	–	20.00	น.	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	
ชั้น	5	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	เนื่องด้วยปัจจัยจากสถานการณ์	“ไวรัสโควิด-
19”	เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้	ซึ่งอาจเกิดผลกระ
ทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ประกอบการ	ผู้เข้าชมงาน	และประชาชนทั่วไป	
ทั้งนี้	3	สมาคมอสังหาฯ	ได้ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง	ดังนั้นจึงได้มีการ
พิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนโดยมีมติเลื่อนการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	
ครั้งที่	42	ออกไปก่อน	โดยก�าหนดการที่แน่นอนจะขอเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	
 ธนาคารกสิกรไทย	ยกระดับการดูแลลูกค้าและพนักงานจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID-19)	ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานธนาคาร	โดยติดตั้งจุดคัดกรอง
ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	(Thermoscan)	เพื่อดูแลผู้ที่เข้า	5	อาคารขนาด
ใหญ่ของธนาคาร	ได้แก่	อาคารราษฎร์บูรณะ	อาคารพหลโยธิน	อาคารแจ้งวัฒนะ	
อาคาร	KBTG	และอาคารสีลม	ตั้งแต่วันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป	กรณีผู้ที่
ผ่านเครื่อง	Thermoscan	แล้วพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่	37.5	องศาเซลเซียส
ขึ้นไป	จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ

เชื้อโรค	ซึ่งมาตรการใหม่นี้จะท�าให้ผู้ที่จะขึ้นอาคารทั้ง	5	แห่ง	อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกเช่นเดิม	เนื่องจากต้องเข้า-ออกอาคารผ่านประตูที่ก�าหนดที่มีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเท่านั้น	
	 ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ	พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดพื้นที่โดยรอบการใช้
งานมากขึ้น	และธนาคารมีการก�าหนดแนวทางดูแลพนักงานและข้อปฏิบัติที่เข้มงวด
ที่พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	โดย	ณ	ขณะนี้ยังไม่มีพนักงานของธนาคาร
ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ	COVID-19
 วิทัย รัตนากร เลขาธิการ	กบข.	มองตลาดหุ้นไทยมีระดับราคาเหมาะสม

ส�าหรับการลงทุนระยะยาวที่ผู้ลงทุนสามารถถือ
ครองหุ้นได้เกินสิ้นปีเป็นต้นไป	อาจเริ่มพิจารณา
ทยอยกลับเข้ามาซื้อหุ้นได้	โดยเน้นการเลือกหุ้น
เป็นรายตัว	(stock	selection)	เป็นส�าคัญ...ให้
พิจารณาเลือกซื้อหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี	และ
ราคาได้ปรับตัวลดลงมาก	หรือมีแนวโน้มที่ธุรกิจ
จะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ในอนาคตอันใกล้	ซึ่ง
คาดว่าน่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อได้รับอานิสงส์

จากมาตรการต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นใน
อดีต	โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะมีการสะท้อนกลับฟื้นคืนอย่างมีเสถียรภาพเมื่อ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้	รวมถึงยังอาจพิจารณาการลงทุนในกลุ่มกองทุน
อสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	(REIT)	และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน	(INFRA)	ที่มีการจ่ายปันผลสูง	เป็นต้น	ร่วมกับการกระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง	ๆ	เพื่อลดความเสี่ยง	จึงมั่นใจว่านักลงทุนสถาบันต่างเริ่ม
ทยอยกลับเข้าซื้อหุ้นไทยแล้ว
	 ไทยคมหรือ	THCOM	แจ้งได้ยุติการใช้งานดาวเทียม	และท�าการปลดระวาง
ดาวเทียมไทยคม	5	แล้ว	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	16.52	น.	(ตามเวลา
ประเทศไทย)	แบบว่า	บริษัทฯ	ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารดาวเทียม
เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานได้รับบริการที่ต่อเนื่อง	และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 UAC	เผยผลการด�าเนินงานงวดปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	2,976	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	308	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	11.54%	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	และ
มีก�าไรสุทธิที่	153.57	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	17	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	12.50	%	จากการ
รับรู้รายได้ของธุรกิจเทรดดิ้ง	และไบโอดีเซล	ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล	ในอัตรา
หุ้นละ	0.135	บาท	เตรียมขึ้น	XD	วันที่	16	มีนาคม	2563	พร้อมก�าหนดจ่าย	วันที่	
30	เมษายน	2563			
 DOD	แจกปันผล	0.35	บาท	ก�าหนดขึ้น	XD	16	มี.ค.	พร้อมก�าหนดจ่าย	20	
พ.ค.นี้	ด้าน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	“สุวารินทร์		ก้อนทอง”	ส่งซิก
ปีนี้	เตรียมกลับมาผงาดอีกครั้ง	เหตุภาพรวมธุรกิจเริ่มส่อแววในทิศทางที่ดีขึ้น	พร้อม
ระบุ	เตรียมเก็บเกี่ยวรายได้จาก	บริษัทลูก	“อัลทิมา	ไลฟ์”	ที่สร้างผลงานโดดเด่นดัน
รายได้เข้ากระเป๋าปีนี้ไม่ต�่ากว่า	600	ล้านบาท	หนุนรายได้	DOD	โตต่อเนื่อง	ล่าสุด	
Q1/63	มียอดออเดอร์รวมแล้วกว่า	320	ล้านบาท		

 คว้าไว้ก่อน

บล.ทรีนีตี้	:	IVL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.00	บ.
บล.ทรีนีตี้	:	BCP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	34.50	บ.	
บล.ทรีนีตี้	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.80	บ.
บล.ทรีนีตี้	:	ERW	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.05	บ.
บล.ทรีนีตี้	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.90	บ.
บล.ทิสโก้	:	PREB	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.60	บ.

บล.ทิสโก้	:	SMPC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.50	บ.
บล.ทิสโก้	:	PTTGC แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	57.00	บ.	
บล.ทิสโก้	:	IVL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	34.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	GLOBAL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.50	บ.
บล.ทิสโก้	:	ERW	แนน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.40	บ.
บล.ทิสโก้	:	BEAUTY	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.82	บ.
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คัมภีร์หุ้น : ปรับทุกข์หลังตลาดหุ้นหลุด 1400 
เลวร้ายสุดลงเท่าไหร่ แก้ไขพอร์ตยังไงดี
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คัมภีร์หุ้น : ปรับทุกข์หลังตลาดหุ้นหลุด 1400 
เลวร้ายสุดลงเท่าไหร่ แก้ไขพอร์ตยังไงดี

1.เป้าตกใหญ่อาจจะเป็นส	1360	หรือ	1290	หากหุ้นใหญ่ใน	SET50	หลุด	935	หรือ	915

2.โอกาสที่จะต�่ากว่านี้มีเท่าไหร่	ก็อาจจะลงไป	1250	หรือ	1200	ฐานใหญ่รอบเก่าก็ได้	แต่บริเวณ	1360-1290	มีนัยยะส�าคัญมากกว่า

3.แล้วควรท�าไงดี?

3.1	อิงตามตลาด	แล้วจ�าแนกประเภทหุ้นว่าตัวไหนควรถือไว้	ตัวไหนควรขายออกเอาทุน

3.2	แปลงร่างเป็นผู้ลงทุนระยะยาวคือ5ปีขึ้นไป	หรือจนกว่าจะจบวิกฤตโคโรน่าไวรัส	ในที่สุดมันก็จะกลับมา	recover	หรือฟื้นมาก�าไร	

หากหุ้นในพอร์ตเราเป็นหุ้นดีมีอนาคต
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คัมภีร์หุ้น : ปรับทุกข์หลังตลาดหุ้นหลุด 1400 
เลวร้ายสุดลงเท่าไหร่ แก้ไขพอร์ตยังไงดี

ฝากรัฐบาล+ตลาดหลักทรัพย์ท�าความเข้าใจฝรั่ง-กองทุน

พอหุ้นตกหนัก	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศประเทศไทยก็ออกมาแถลงเรียกร้องให้นักลงทุนแยกแยะตามหลักเหตุผลจาก

กรณีโคโรน่าไวรัส	อย่าไปขายเหมารวม

ผมเลยอยากฝากไปถึงรัฐบาล	รัฐมนตรีคลัง	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผ่านรายการ	”กล้วยหอมกับกูรู”	ของเวบไซต์	Hoonside	ว่า

ควรเชิญผู้บริหาร	กบข.	ประกันสังคม	บลจ.	มาให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลกระทบไวรัสโคโรน่าต่อเศรษฐกิจ	

และเชิญผู้จัดการกองทุนฝรั่งมาด้วย	และแถลงเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟัง

 

ไม่ต้องชี้แจงรายย่อย	ให้เสียเวลา	เพราะรายย่อยเข้าใจดีว่า	ผลกระทบจากโคโรน่านั้นมีผลลบต่ออุตสาหกรรมใด	ไม่มีผลต่อ

อุตสาหกรรมใด	แต่สถาบันกองทุน	กับกองทุนฝรั่งยังขาดความเข้าใจ	ขายเหมาหมด	ควรเชิญประชุมชี้แจง	(ดูคลิปนาทีที่	5	เป็นต้นไป

ครับ)

...

แก้พอร์ตหุ้น	คลายทุกข์	ติดตามผมสดๆทุกวันได้ผ่านช่องทาง

Facebook	:	http://fb.com/tontancorp

Line@	:	https://goo.gl/ybfAvJ

Youtube	:	https://goo.gl/J9u1jm

หรือจะให้ผมช่วยแนะน�าพอร์ตการลงทุนตลายทุกข์เป็นการส่วนตัว	ให้ทักมาทาง	Line@	:	https://goo.gl/ybfAvJ	หรือ	โทร	

0970986000	ครับ
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TMILL ครบรอบ 13 ปี
จัดกิจกรรมท�าบุญบริษัท พนักงานรวมใจ Big Cleaning Day

เมื่อเร็วๆ	นี้	คุณเยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	พร้อมด้วยพนักงาน	ของบริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	TMILL	โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ	ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ	13	ปี	

ของบริษัทฯ	ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่	15	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2563

โดยในงานได้รับเกียรติจาก	ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี	(ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)	เข้าร่วมเป็นแขกรับ
เชิญพิเศษ	ในกิจกรรมมีการท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	9	รูป	จากวัดส�าโรงใต้	(ปุณหังสนาวาส)	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและ

พนักงาน	และพร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ	ได้มีกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	เพื่อให้สถานที่ท�างานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย	สอดคล้องตามหลัก	GMP	

ความปลอดภัยอาหารที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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