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	 "ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้"	กวาดยอดขายไตรมาส
แรกของปี	63	กว่า	4,500	ล้านบาท	หรือราว	21%	
ของเป้ายอดขายทั้งปี	สวนทิศ	COVID-19	หลังกระแส
ตอบรับคอนโด	Ready	to	move	และบ้านจัดสรร
โครงการใหม่	"บริทาเนีย	สายไหม"	และ	"แกรนด์	บริ
ทาเนีย	วงแหวน-รามอินทรา"	ยอดเยี่ยม	เตรียมออก
มาตรการ-แนวทางรับมือ	"ปีแห่งความท้าทาย"	หนุน
ยอดขายทั้งปี	21,500	ล้านบาทตามเป้า

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์
ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร	เปิดเผยว่า	สถานการณ์
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในปีนี้	ถือ
เป็นสถานการณ์แห่งความท้าทาย	เนื่องจากมีปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมได้ยากอย่าง	COVID-19	เข้ามาก
ระทบ	อย่างไรก็ดี	ยอดขายของบริษัทในช่วงไตรมาส	
1/2563	ยังถือว่าเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าว	โดยยอดขายล่าสุด	ณ	วันที่	24	
มี.ค.2563	อยู่ที่ราว	4,500	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	
21%	ของเป้ายอดขายทั้งปี	2563

	 ทั้งนี้	ยอดขายดังกล่าวแบ่งเป็นยอดขายจาก
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม	ทั้งโครงการที่เพิ่งเปิดขาย
เมื่อปี	2562	และโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่	(Ready	
to	move)	รวมกว่า3,000	ล้านบาท	และจากกลุ่ม
ธุรกิจบ้านจัดสรร	อีกกว่า	1,500	ล้านบาท	ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากกระแสตอบรับที่ดีของโครงการเปิดตัวใหม่	
2	โครงการ	ได้แก่	โครงการบริทาเนีย	สายไหม	และ
โครงการแกรนด์บริทาเนีย	วงแหวน-รามอินทรา

	 "เราได้ท�าแผนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	
หรือBusiness	Continuity	Plan	มาตั้งแต่ต้น

ปี	พยายามท�าการบ้านอย่างหนักมากในช่วงก่อน
หน้านี้	เพื่อให้ผู้บริโภคยังคงมั่นใจ	ไว้ใจ	เข้าใจ	และ
สามารถเข้าถึงโครงการของเราได้อย่างปลอดภัย	ไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ	ทั้งผ่านมาตรการการจัดการ	
COVID-19	อย่างเข้มงวดในบริเวณส�านักงานขาย	
ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ	ท�าให้เรายังคงได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้บริโภค"	นายพีระพงศ์	กล่าว

	 นายพีระพงศ์	กล่าวอีกว่า	ปี	2563	ถือเป็นปี
แห่งความท้าทาย	โดยเฉพาะจากเรื่อง	COVID-19	ที่
สถานการณ์ยังมีความเปลี่ยนแปลงและมีมาตรการ
ใหม่ๆ	จากภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง	บริษัทให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว	จึงได้จัดประชุมผู้บริหารอยู่
เป็นประจ�า	เพื่อให้สามารถออกมาตรการใหม่ๆ	ได้
อย่างทันท่วงที	และในช่วงเวลานี้	บริษัทตระหนัก
ดีว่าทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องมีความเข้าอกเข้าใจ	
(Empathy)	ซึ่งกันและกัน	เพื่อให้ผ่านสถานการณ์
อันยากล�าบากไปได้	จึงพิจารณามาตรการใหม่ๆ	เพื่อ
คน	3	กลุ่ม	ได้แก่	1.มาตรการเพื่อผู้บริโภค	ทั้งเพื่อ
กลุ่มที่ก�าลังพิจารณาจะซื้อโครงการของออริจิ้น	และ
กลุ่มที่ปัจจุบันเป็นลูกบ้านออริจิ้นแล้ว	2.มาตรการ
เพื่อพนักงาน	โดยมีมาตรการที่ได้เริ่มด�าเนินการไป
แล้ว	เช่น	การเปิดให้พนักงานบางส่วนที่ไม่ต้องท�างาน
เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง	สามารถ	Work	From	
Home	ได้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่	23	มี.ค.ที่ผ่านมา	
3.มาตรการเชิงธุรกิจ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการธุรกิจ	เดินหน้าจับมือพันธมิตรใหม่ๆ	ในรูปแบบ	
Open	Platform	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภค	
พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงแผนให้ธุรกิจยังคงสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ภายใต้ทุกสถานการณ์	โดยคาดว่าจะ
เริ่มเห็นมาตรการใหม่ๆ	ในทั้ง	3	ด้านดังกล่าว	ออกมา
อย่างต่อเนื่องในเดือน	เม.ย.นี้

	 ส�าหรับปี	2563	บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่
ทั้งสิ้น	14	โครงการ	มูลค่าโครงการรวมกว่า	20,000	
ล้านบาท	โดยเปิดตัวไปแล้ว	2	โครงการในช่วงไตรมาส	
1	คือ	โครงการ	บริทาเนีย	สายไหม	มูลค่าโครงการ	
1,400	ล้านบาท	และ	โครงการ	แกรนด์	บริทาเนีย	
วงแหวน-รามอินทรา	มูลค่าโครงการ	1,900	ล้านบาท

	 "ตามปกติแล้ว	ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์คือช่วงไตรมาส	3	และไตรมาส	4	เรา
จึงเชื่อมั่นว่า	ด้วยยอดขายที่สามารถท�าได้อย่างยอด
เยี่ยมในไตรมาส	1	ประกอบกับยอดขายในไตรมาส	3	
และ	4	ซึ่งสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นแล้ว	เราจะยังสามารถท�ายอดขายได้21,500	ล้าน
บาทตามเป้า"	นายพีระพงศ์	กล่าว

	 ส�าหรับบริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
(มหาชน)	มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย	ประกอบด้วย	
1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย	(Residential	
Development	Business)	พัฒนาคอนโดมิเนียม
และบ้านจัดสรรมาแล้ว73	โครงการ	เช่น	แบรนด์	
พาร์ค	ออริจิ้น	(PARK	ORIGIN)ดิ	ออริจิ้น	(The	
Origin)	ไนท์บริดจ์	(KnightsBridge),	นอตติ้ง	ฮิลล์	
(Notting	Hill),	เคนซิงตัน	(Kensington)	และ	บริทา
เนีย	(BRITANIA)	รวมมูลค่าโครงการกว่า	114,000	
ล้านบาท	2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง	(Recurring	
Income	Business)	เช่น	โรงแรม	เซอร์วิส	อพาร์ต
เมนท์	ค้าปลีก3.ธุรกิจบริการ	(Service	Business)	
เช่น	ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจตัวแทน
ซื้อ	ขาย	เช่า	อสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์	และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย
ประเภทธุรกิจใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ORI โกยยอดขาย Q1/63 กว่า 4,500 ลบ.  

แม้ COVID-19 ป่วน  
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 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด  (มหาชน) (CKP) เปิดเผยว่า	จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ระบาดไปทั่วโลก	และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น	CKPower	

ขอรับรองว่า	โรงไฟฟ้าภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัททั้งใน	สปป.	ลาว	และในประเทศไทย	ได้แก่	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	ไซยะบุรี	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	น�้างึม	2	โรง

ไฟฟ้าบางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการที่	(BIC-1)	และโครงการที่	2		(BIC-2)	รวมถึง	โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์	ยังคงผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เต็มก�าลังการผลิตโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด	

	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	รวมถึง	เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

และผู้ปฏิบัติงานในส�านักงานและพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย	และสปป.ลาว	บริษัทฯ	ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขไทย	และสปป.ลาว	โดยแบ่งเป็น	มาตรการในพื้นที่โรงไฟฟ้า	และมาตรการส�าหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 มาตรการในพื้นที่โครงการ	ให้เขตพื้นที่โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทฯ	เป็นเขตหวงห้ามขั้นสูงสุด	และจ�ากัดการเข้าออกอย่างเคร่งครัด	ในขณะท�างาน	หาก

พนักงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน	37.5	องศาเซลเซียส	มีไข้	ไอ	คัดจมูก	เจ็บคอ	หายใจติดขัด	เป็นหวัด	ให้รีบพบแพทย์ในโครงการโดยด่วน	จ�ากัดการเข้า-ออก

ของบุคคลภายนอก	หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ�าเป็นให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี	ๆ	แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ประจ�าโรง

ไฟฟ้าก่อน	และให้งดการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด	(มีต่อ)

CKP ออกมาตรการเข้มสกัด COVID-19 

ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศ -สปป.ลาว 

ยันไม่หยุดเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าป้อนในช่วงฤดูร้อนน้ี
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 มาตรการส�าหรับพนักงาน	รวมถึงพนักงาน

สัญญาจ้าง	หรือผู้รับเหมาประจ�า	ที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่บริษัทฯ	และบริษัทในเครือทุกคน	ให้ปฏิบัติ	

ดังนี้ 

	 1.	ให้พนักงานงดการเดินทางไปต่างประเทศ

เพื่อธุรกิจและเพื่อส่วนตัวทั้งหมด	และยกเลิกการลา

หรือการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติไปก่อน

หน้านี้	

	 2.	กรณีที่ได้รับอนุมัติการเดินทาง	หรือมีคน

ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

เมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ	พนักงานจะต้อง

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทันทีที่ทราบและให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน	(Work	

from	home)	เป็นเวลา	14	วัน	โดยต้องส่งรายงาน

สุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทุก	ๆ	วัน	เมื่อถึง	14	วัน	ตามก�าหนด	พนักงานต้อง

แสดงใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าก่อนกลับเข้าท�างาน

อย่างน้อย	1	วัน	

	 3.	กรณีพนักงานสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้

ติดเชื้อ	COVID-19	และผู้ที่มีความเสี่ยง	เช่น	ผู้ที่

เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ	ผู้ที่มีประวัติเดิน

ทางหรืออยู่ในบริเวณที่มีการระบาดให้แจ้งต่อผู้

บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีและให้

พนักงานส่งรายงานสุขภาพต่อผู้บังคับบัญชาและ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเวลา	14	วันนับตั้งแต่วัน

ที่แจ้ง	และให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน	(Work	from	

home)	

	 4.	กรณีที่พนักงานมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยว

กับระบบทางเดินหายใจ	เช่น	มีไข้	ไอ	เป็นหวัด	ให้

พนักงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและพักรักษาตัวอยู่

ที่บ้านหรือพบแพทย์ทันที	และหากกรณีพนักงานที่

เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือแพทย์มีความเห็นว่าต้องได้รับ

การตรวจหาเชื้อไวรัส	COVID-19	ให้แจ้งต่อผู้บังคับ

บัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที	

	 5.	พนักงานตั้งครรภ์	มีโรคประจ�าตัวที่เสี่ยงต่อ

การเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ	สามารถปฏิบัติงาน

จากที่บ้านได้

	 6.	ส�าหรับพนักงานที่ผ่านการคัดกรองจาก

ทางโรงพยาบาล	ว่าสมควรต้องเข้ารับการตรวจหา

เชื้อ	COVID-19	หรือพบว่าติดเชื้อและต้องเข้ารับ

การรักษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ

และค่ารักษาพยาบาลจากทางบริษัทฯได้เต็มจ�านวน

เป็นกรณีพิเศษ	โดยไม่รวมกับวงเงินสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลตามสิทธิกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้	

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ	

	 7.	พนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีการเดิน

ทาง	การสัมผัส	ติดต่อ	หรือใกล้ชิดผู้ป่วย	ให้ทางบ

ริษัทฯ	รับทราบ

	 8.	ขอให้พนักงานงดจัดและเข้าร่วมกิจกรรม

การสังสรรค์	กีฬา	และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม	

	 9.	พนักงานสัญญาจ้างหรือผู้รับเหมาประจ�า

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ	และบริษัทในเครือ

ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดขึ้นเช่นเดียวกับ

พนักงาน

	 นายธนวัฒน์	กล่าวว่า	ขณะนี้	บริษัทฯ	ได้เริ่ม

ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านโดยสลับกันท�างานใน

อัตราส่วน	70:30	เพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงาน

และครอบครัวของพนักงาน	ตามแผนรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	หรือ	BCP	ทั้งนี้	เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ทุกแห่ง	นอกจากนี้	พนักงานทุกคนยังต้องตรวจ

วัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าอาคารและจะต้องสวม

หน้ากากป้องกันตลอดเวลาท�างาน

	 “บริษัทฯ	ขอรับรองว่า	โรงไฟฟ้าทุกแห่งภายใต้

การบริหารของ	CKPower	สามารถเดินเครื่องผลิต

ไฟฟ้าเพื่อป้อนให้แก่ประชาชนทั้งในประเทศไทย	และ	

สปป.ลาว	ในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า

ค่อนข้างสูง	อย่างแน่นอน	ในการนี้	ผมขอส่งก�าลัง

ใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยและลาว	แพทย์	

พยาบาลทุกท่าน	ขอให้ร่วมกันฟันฝ่าช่วงเวลายาก

ล�าบากนี้ไปได้อย่างประสบผลส�าเร็จ	บริษัทฯ	พร้อม

จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

อย่างเต็มที่	เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”	

นายธนวัฒน์	กล่าว

CKP ออกมาตรการเข้มสกัด COVID-19 

ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศ -สปป.ลาว 

ยันไม่หยุดเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าป้อนในช่วงฤดูร้อนน้ี

10 www.HoonInside.com 26  March  2020



	 บมจ.	ยูเอซี	โกลบอล	(UAC)	รับวิกฤต

สงครามน�้ามัน-การแพร่ระบาดไวรัส	COVID-19	

-	ภัยแล้ง	-	พรบ.งบประมาณปี	63	ล่าช้า	ท�า

เศรษฐกิจและยอดขายไตรมาส1/63	ชะลอช่วงสั้น	

แต่มั่นใจ	EBITDA	เป็นไปตามเป้า	เหตุธุรกิจโรง

ไฟฟ้าและกาวยังคงมียอดขายต่อเนื่อง	ประกอบกับ

สินค้าส่วนใหญ่มีมาร์จิ้นที่ดี	พร้อมส่งสัญญาณเน้น

ลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชุน	และการลงทุนในสปป.ลาว	

เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	"ไวรัส

โคโรนา	2019"	หรือ	"โควิด-19"	ที่เริ่มระบาดตั้งแต่

ในช่วงเดือนมกราคม	2563	จนถึงปัจจุบันนั้นขยาย

เป็นวงกว้างมากขึ้น	ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทาง

ด้านเศรษฐกิจ	ที่จะฉุดให้ตัวเลข	GDP	มีแนวโน้มลด

ลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นผลพวงของ

ลูกโซ่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน	ดังนั้นจึงต้อง

จับตามองผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ไทยว่า	มีความพร้อมในการประเมินสถานการณ์และ

การใช้แผนรองรับเหตุการณ์อย่างไรส�าหรับวิกฤตที่

เกิดขึ้นครั้งนี้

 นายชัชพล ประสพโชค ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ UAC	เปิดเผยว่า	จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID	

-19	ในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ภายใน

ระยะเวลาอันใกล้	บริษัทฯ	จึงได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของ

บุคลากรภายในองค์กร	โดยได้มีการแนวทางปฏิบัติ

ต่างๆ	เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด	-19			

ทั้งการเตรียมแผน	BCP	และได้ด�าเนินการตามระดับ

ความจ�าเป็นไว้แล้ว	อาทิ	หากมีการแพร่ระบาดเพิ่ม

ขึ้น	บริษัทฯพิจารณาให้พนักงานบางส่วนสามารถ	

"ท�างานที่บ้าน"	หรือ	Work	from	Home	เพื่อลด

ความเสี่ยงให้กับพนักงาน	รวมไปถึงการงดการ

ประชุม	สัมมนา	และงดการเดินทางไปต่างประเทศ	

อีกทั้งได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีในการสื่อสารใหม่ๆ	

มาใช้	เพื่อเพิ่มความสะดวกในการท�างานมากขึ้น

	 การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	กระทบ

ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างหนัก	

ท�าให้การบริโภคในประเทศหดตัว	ส่งผลให้ภาพ

รวมเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว	ดังนั้นเชื่อว่าภาพ

รวมเศรษฐกิจครึ่งแรกของปี	2563	อาจท�าให้แนว

โน้มตัวเลข	GDP	มีโอกาสติดลบ	ซึ่งเกิดจากปัจจัย

เชิงลบต่าง	ๆ	อาทิ	สถานการณ์สงครามน�้ามันซา

อุดิอาราเบียและรัสเซีย,	การแพร่ระบาดของไวรัส	

COVID-19,	ปัญหาภัยแล้ง	รวมถึงความล่าช้าของ	

พรบ.งบประมาณปี	2563	ที่ท�าให้การเบิกจ่ายล่าช้า

ออกไป	การลงทุนในโครงการต่างๆ	ก็ต้องเลื่อนออก

ไปด้วย	

	 ส่วนภาพรวมของธุรกิจ	UACนั้น	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ยูเอซี	

โกลบอล	ประเมินว่า	ผลการด�าเนินงานในไตรมาส	

1/2563	อาจมีการชะลอตัวของยอดขาย	เนื่องจาก

ธุรกิจ	Trading	มีการชะลอลงบ้างตามสถานการณ์

เศรษฐกิจและผลกระทบจากราคาน�้ามัน	แต่ทั้งนี้

บริษัทฯ	ยังพยายามรักษาระดับของก�าไร	(bottom	

line)	ให้ได้ตามเป้าหมาย	ขณะเดียวกันในส่วนของ

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้

จ่ายตัดจ่าย	(EBITDA)	เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้		

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ	มีมาร์จิ้นในระดับสูง

	 "หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส	

COVID-19	ยอมรับว่าการติดต่อระหว่างลูกค้า	และ	

Suppliersอาจจะมีติดขัดบ้าง	แต่ก็เป็นพียงแค่บาง

ส่วน	เพราะโดยรวมแล้วถือว่ายังด�าเนินธุรกิจได้ปกติ	

ไม่ถึงกับมีปัญหาความล่าช้าในเรื่องการของน�าเข้า

ส่งและออกของสินค้าต่างประเทศแต่อย่างใด	แต่ก็มี

ความกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อยู่บ้าง"

	 อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรม	Manufacturing	ประเภทโรงไฟฟ้า	

และโรงงานกาวยังคงมียอดขายปกติตามเป้าหมาย	

เพราะธุรกิจดังกล่าวถือเป็นสินค้าในกลุ่มที่มีความ

ต้องการเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ�า

วัน	อีกทั้งบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชุน	และการลงทุน

ใน	สปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้บริษัทฯ	มี

ความเชื่อมั่นว่า	UAC	จะสามารถขยายการเติบโตใน

ทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

UAC ม่ันใจ EBITDA เป็นไปตามเป้า 

เหตุธุรกิจโรงไฟฟ้า-กาวโกยยอดขายต่อเน่ือง
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นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
(TPCH)	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	

เปิดเผยว่า	แนวโน้มผลการด�าเนินงานในปี	2563	

คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด	โดยได้รับปัจจัย

หนุนจากการรับรู้รายได้ของการขายไฟเข้าระบบ

ในเชิงพาณิชย์	(COD)	จากโรงไฟฟ้าเดิมและโรง

ไฟฟ้าใหม่ที่จะ	COD	เพิ่ม	จากปัจจุบันมีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าในมือจ�านวน	60	เมกะวัตต์	เพิ่มเป็น	

119	เมกะวัตต์	ในสิ้นปีนี้

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและรอ	COD	มีก�าลังการ

ผลิตรวม	59	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	โรงไฟฟ้า

ชีวมวล	ทีพีซีเอช	เพาเวอร์1	(TPCH	1)	,โรงไฟฟ้า

ชีวมวล	ทีพีซีเอช	เพาเวอร์2	(TPCH	2),	โรงไฟฟ้า

ชีวมวล	ทีพีซีเอช	เพาเวอร์5	(TPCH	5),	โรงไฟฟ้า

ชีวมวล	ปัตตานี	กรีน	เพาเวอร์	(PTG)	ท�าให้มีโรง

ไฟฟ้าชีวมวลสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ครบทั้ง	

10	โรงไฟฟ้าในครึ่งปีแรก	และโรงไฟฟ้าขยะ	สยาม	

พาวเวอร์	1	(SP1)		ในครึ่งปีหลังของ	2563	ซึ่งจะ

เป็นการสนับสนุนรายได้และก�าไรเติบโตแบบเท่า

ตัว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
(TPCH) กล่าวว่า	ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19	จะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจโลกเป็นวงกว้าง	ส�าหรับบริษัทฯ	คาดว่าจะ

ส่งผลกระทบไม่มากนัก	เนื่องจากมีโครงสร้างทาง

รายได้ที่มั่นคงจากภาครัฐ	ทั้งนี้	บริษัทฯได้วาง

มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19	ไว้แล้ว	และเชื่อมั่นว่าการ

ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะยังคงเป็นไปอย่างราบ

รื่นและเป็นไปตามแผนที่บริษัทฯได้วางไว้

"ทุกโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ยังเปิดด�าเนินการเต็ม

ก�าลังการผลิตตามปกติ	และมีการควบคุมต้นทุน

ในการผลิตอย่างรัดกุม	ในส่วนของแผนการเติบโต

ของบริษัทฯนั้น	มีเป้าหมายในการมีใบอนุญาตใน

การขายไฟฟ้า	(PPA)	ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล	ชีวภาพ	

และโรงไฟฟ้าขยะ	ให้ครบ	250	เมกะวัตต์	แบ่ง

ออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล	ชีวภาพ	200	เมกะวัตต์	

ซึ่งปัจจุบันมีอยู่	110	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้าขยะ

ที่	50	เมกะวัตต์	ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่	10เมกะวัตต์	

บริษัทฯ	มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการโรง

ไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่มีนโยบายจากภาครัฐให้การ

สนับสนุนอยู่	เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและยั่งยืน"	นายเชิดศักดิ์กล่าวในที่สุด

ส่วนผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2562	

(สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562)	มีรายได้รวม	

1,642.02	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	81.9	ล้านบาท	หรือ	

5.25%	เทียบปี	2561	มีรายได้รวม	1,560.12	

ล้านบาท	ขณะที่มีก�าไรสุทธิ	359.51ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	5.62	ล้านบาท	หรือ	1.58%	เทียบกับปี	

2561	มีก�าไรสุทธิ	353.89	ล้านบาท

นอกจากนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติ

จ่ายปันผลส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานในวัน

ที่	1	กรกฎาคม-31	ธันวาคม	2562	เป็นเงินสดใน

อัตรา	0.123บาท/หุ้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49.35	

ล้านบาท	ขึ้นเครื่องหมาย	XD	วันที่	5	พ.ค.	และ

ก�าหนดจ่ายในวันที่	20	พ.ค.2563

TPCH ส่งซิกปี 63 ผลงานโตก้าวกระโดด 

จ่อ COD โรงไฟฟ้าชีวมวล - ขยะ 59 MW 
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรีนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
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RSP	คาดผลงาน	Q2/63	โดนผลกระทบ	

COVID-19	เต็มๆ	หลังปิดสาขาแล้วราว	60%	ของ

สาขารวม	พร้อมชะลอแผนการขยายสาขา	เหตุ

สภาวะในปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวย	หันเน้นเจาะตลาด

ออนไลน์	ตั้งเป้ายอดขายออนไลน์เพิ่มเป็น	3-5%	

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช 
สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน) RSP	เปิดเผย

กับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	ว่า	บริษัทฯยอมรับว่าผล

ประกอบการไตรมาส	2/2563	จะได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	มากกว่า

ไตรมาส	1/2563	หลังสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมี

นาคมบริษัทฯ	ได้มีการปิดสาขาไปกว่า	60%	ของ

สาขารวม	ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี	ซึ่งขณะ

นี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจ�านวนสาขาที่ต้องปิดมี

ทั้งหมดเท่าไหร่	เนื่องจากตัวเลขไม่มีความแน่นอน	

ขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละจังหวัด	

ทั้งนี้	บริษัทฯยอมรับว่ารายได้ปี	2563	จะได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว	แต่บริษัทฯ

มองว่าหากสถานการณ์สิ้นสุดได้อย่างรวดเร็วเชื่อ

ว่ารายได้จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง	ซึ่ง

บริษัทฯยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาได้ขึ้นอยู่

กับมาตรการจากทางภาครัฐในการบริหารและ

จัดการตรงจุดนี้

"อย่างที่ทราบนะคะเราได้รับผลกระทบจากการที่

ได้ปิดสาขาส่วนนึงไป	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-

19	และตอนนี้เราก็สรุปไม่ได้ว่าตอนนี้เราจะปิดกี่

สาขา	เพราะตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันหาก

จังหวัดไหนประกาศปิดปุ๊บ	เราก็ต้องประกาศปิด

ตามของทางรัฐบาลคะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าโควิด-

19จะจบตอนไหนเพราะตอนนี้สิ่งที่เราเจออยู่นอก

เหนือจากการควบคุมของเรา"	นางสาวพาพิชญ์		

กล่าว	

นางสาวพาพิชญ์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ปีนี้	บริษัทฯ

คาดว่าจะชะลอแผนการขยายสาขาออกไปก่อน

เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวย	จาก

เดิมบริษัทฯมีแผนขยายสาขาเฉพาะแบรนด์		

Converse	จ�านวน	10	สาขา	และแบรนด์

อื่นๆ	รวมกัน	ประมาณ	10-15	สาขา	ทั้งนี้หาก

สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติบริษัทฯจะเดินหน้า

ตามแผนในขยายสาขาอีกครั้ง	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์หันมา

จ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แทน	ซึ่งที่

ผ่านมาบริษัทฯได้มีการกระตุ้นแคมเปญผ่านช่อง

ทางดังกล่าวอย่าง่อเนื่องโดยบริษัทฯตั้งเป้าปี	

2563	จะมีสัดส่วนยอดขายจากช่องทางออนไลน์

เพิ่มเป็น	3-5%	จากปีก่อนอยู่ที่	1%	

"จริงๆแล้วนโยบายของเรามุ่งเน้นขยายสาขา

มากกว่า	ซึ่งการที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมองว่า

เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน	และธูรกิจรีเทลก็

ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เราที่ได้รับผลกระทบ	ทุกคน

ได้รับหมดคะเพราะฉะนั้นเองเราก็ยังด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติ	ถ้าเป็นช่วงที่สถานการณ์กลับมาดีขึ้น	

เราก็คงมีการกระตุ้นยอดขาย	ขยายสาขาตาม

ปกติ"	นางสาวพาพิชญ์	กล่าวเสริม

RSP คาดผลงาน Q2/63 

โดนผลกระทบ COVID-19 เต็มๆ 

หลังปิดสาขาแล้วราว 60% ของสาขารวม
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	 TEAMG	เผยการเเพร่ระบาดของ	COVID-19	

ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง	ย�้าเป้ารายได้ปี	2563	

เติบโต	10%	ก�าแบ็กล็อก	3,800	ล้านบาท	

 ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัล
ติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม
นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TEAMG 

เปิดเผยว่า	สถานการณ์การเเพร่ระบาด	และการ

เฝ้าระวังของไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทาง

บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง	เนื่องจาก

ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการงาน

วิชาการ	ประกอบด้วย	การศึกษาความเหมาะ

สมของโครงการ	การวางแผนแม่บท	ออกแบบ

ทางด้านวิศวกรรม	การบริหารและควบคุมงาน

ก่อสร้าง	ซึ่งเป็นงานทางวิชาการ	โดยงานหลาย

ส่วนปฏิบัติตามมาตรการ	Work	From	Home	ได้

	 พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการ

รับมือกับสถานการณ์	COVID-19	เช่น	ท�าความ

สะอาดฆ่าเชื้อ	ภายในอาคาร	และก�าหนดให้

พนักงานบางส่วน	Work	From	Home	เพื่อความ

ปลอดภัยและลดความเสี่ยงของพนักงาน	และ

ใช้ประชุมผ่าน	TEAMS	Conference	การจัดเก็บ

เอกสารบน	Private	Cloud	ซึ่งจะช่วยให้การ

ด�าเนินงานของ	TEAMG	เป็นไปอย่างราบรื่นตาม

แผนที่วางไว้

	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี	2563	

บริษัทยังตั้งเป้าเติบโต	10%	จากปี	2563	ที่มี

รายได้รวมอยู่ที่	1,846	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัท

วางแผนที่จะรับงานใหม่ในปีนี้อีก	2,000	ล้าน

บาท	ทั้งงานในภาครัฐและเอกชน	ประกอบกับ

บริษัทยังมีมูลค่างานในมือ	(Backlog)	อีกกว่า	

3,800	ล้านบาท	อาทิ	งานศึกษาความเหมาะสม

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	ระยะ

ที่	2	ส่วนต่อขยายจังหวัด	ระยอง	จันทบุรี	และ

ตราด	โครงการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า

น�้าอีมูน	งานบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและ

ทางขับที่	2	สนามบินอู่ตะเภา		งานควบคุมงาน

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน�้าโพ

	 อีกทั้งในช่วงเร็วๆ	นี้	บริษัทจะลงนาม

สัญญาโครงการควบคุมการก่อสร้างโครงการ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	ที่มีมูลค่า

ในส่วนของบริษัทเกือบ	1,000	ล้านบาท	โดย

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว	มี

ระยะทางรวม	220	กิโลเมตร	มีแนวเส้นทาง

เชื่อมโยงสนามบินส�าคัญของประเทศ	เริ่มต้น

ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง	วิ่งตรงเข้าสู่สถานี

กลางบางซื่อ	ผ่านสถานีมักกะสัน	เลี้ยวเข้าสู่ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ	มุ่งหน้าต่อไปตามแนวทาง

รถไฟสายตะวันออก	ข้ามแม่น�้าบางปะกงเข้าสู่

สถานีฉะเชิงเทรา	สถานีชลบุรี	สถานีศรีราชา	

สถานีพัทยา	และเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาเป็นสถานี

สุดท้าย	จ�านวน	9	สถานี		ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจในแนวเส้นทางรถไฟ	และจะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง

เวลาวิกฤตได้อีกทางหนึ่งด้วย

TEAMG เผยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จาก COVID-19 ย�้าเป้ารายได้ปี 63 โต 10%

14 www.HoonInside.com 26  March  2020



http://www.dodbiotech.com/


	 ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวัน

ที่	24	มีนาคม	2563	มีมติเห็นชอบเรื่อง

ประกาศพระราชก�าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ซึ่งมี

ผลบังคับใช้ในวันที่	26	มีนาคม	2563	เพื่อ

รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	COVID-19

	 เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2563	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	พร้อมด้วย

หน่วยงานในตลาดทุน	ประกอบด้วยกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย	(FETCO)	สมาคมบริษัทหลัก

ทรัพย์ไทย	(ASCO)	สมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน	(AIMC)	สมาคมตลาดตราสารหนี้	

(ThaiBMA)	และชมรมคัสโตเดียน	ได้ร่วม

ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมและประเมินความ

พร้อมของผู้ประกอบธุรกิจ	โดยได้รับการ

ยืนยันว่าผู้ประกอบการทุกรายมีความพร้อม

ที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน

อย่างต่อเนื่อง	และมีแผนรองรับการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน

	 ช่วงที่ผ่านมา	ก.ล.ต.	และหน่วยงานใน

ตลาดทุนได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติส�าหรับการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	

Management:	BCM)	และมีแผนรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	

Continuity	Plan:	BCP)	เพื่อ

รองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจ	และเพื่อให้มั่นใจถึงความ

พร้อมของตลาดหลักทรัพย์	ตลาดตราสาร

หนี้	และตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า	เมื่อ

ผู้ลงทุนประสงค์จะท�าธุรกรรมในตลาดดัง

กล่าว	รวมทั้งระบบการช�าระราคาและส่ง

มอบหลักทรัพย์	ที่ท�าได้อย่างต่อเนื่อง	

	 ก.ล.ต.	พบว่าผู้ประกอบธุรกิจภายใต้

การก�ากับดูแลทุกแห่งมีแผนรองรับผลก

ระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก	COVID-19	มีศูนย์

ปฏิบัติงานส�ารองหรือมีระบบที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้นอกสถานที่	โดยเริ่มมีการแบ่ง

พนักงานไปท�างานนอกสถานที่เพื่อลดความ

เสี่ยงเชิงปฏิบัติการ	ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่าการ

ปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนจะ

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

	 ก.ล.ต.	ให้ความส�าคัญกับผู้ลงทุน

และประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน	และบริการอื่น

ที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อ

เนื่องภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ	

COVID-19	และขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูล

ข่าวสารอย่างรอบด้านเพื่อประกอบ

การตัดสินใจในการลงทุน	

รวมถึงระมัดระวัง

การชักชวนให้

ลงทุน

ในสินทรัพย์หลอกลวง	นอกจากนี้	ก.ล.ต.	

ยังเตรียมความพร้อมกับผู้ประกอบธุรกิจ

ปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อดังกล่าว	เช่น	ให้มีระยะห่าง	

ก�าหนดให้สวมหน้ากากอนามัย	และมีระบบ

คัดกรองก่อนเข้าอาคารหรือส�านักงาน

	 ทั้งนี้	ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที่	SEC	Help	Center	โทร.	1207	ได้	24	

ชั่วโมง	7	วัน	หรือติดต่อผู้ประกอบการที่

ท่านเป็นลูกค้า

ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุนพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

16 www.HoonInside.com 26  March  2020



	 กองทุนบัวหลวงมั่นใจ	"BTSGIF"	สามารถ

เติบโตได้ต่อเนื่อง	หลังก้าวผ่านสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ	'COVID-19'	เชื่อมั่นว่า	จ�านวน

ผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ	และคาดว่า

ในระยะยาวแนวโน้มการเดินทางจะเพิ่มขึ้น	ทั้ง

ให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องกระแส

เงินสดจากรายได้ค่าโดยสาร	พร้อมจ่ายเงินให้ผู้

ถือหน่วยลงทุนได้

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
รองกรรมการผู้จัดการ Head of 
Real Estate & Infrastructure 
Investment บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง)	เปิดเผยว่า	
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	(COVID-19)	บริษัท	ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบ

รถไฟฟ้า	BTS	ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท	

(BTSGIF)	ได้ด�าเนินมาตรการในการป้องกันการ

แพร่กระจายของ	COVID-19	อย่างเข้มงวดและ

เป็นรายแรกๆ	ที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือน

มกราคมที่ผ่านมา	โดยยกระดับมาตรการให้เข้ม

งวดมากขึ้นตามภาวะ	เพื่อสร้างความมั่นใจใน

การใช้บริการรถไฟฟ้า	BTS	อีกทั้งลดความเสี่ยง

ให้แก่ผู้ใช้บริการ	

	 ทั้งนี้	ได้ท�าความสะอาดภายในระบบ

รถไฟฟ้า	BTS	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ณ	บริเวณ

จุดสัมผัสร่วมต่างๆ	เช่น	ราวจับบันได	หรือ

บันไดเลื่อน	ลิฟต์	เครื่องจ�าหน่ายตั๋ว	บนสถานี

รถไฟฟ้าทุกสถานี	พร้อมทั้งท�าความสะอาด

ขบวนรถไฟฟ้าด้วยการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคใน

ขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนที่สถานีปลายทาง	ทั้ง

ยังเพิ่มการท�าความสะอาดใหญ่ในขบวนรถไฟฟ้า

หลังปิดบริการในอู่จอดรถไฟฟ้าทุกวัน	รวมถึง

มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ	และให้ผู้ใช้บริการ

รถไฟฟ้าสวมหน้ากากอนามัยระหว่าง

โดยสารรถไฟฟ้าอีกด้วย

	 แม้ว่าในอนาคต	อาจจะได้รับผลกระทบ

จากมาตรการรัฐที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามเพื่อ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้	แต่เราก็มี

ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการด�าเนินงานและ

จัดการของระบบรถไฟฟ้า	BTS	ของ	BTSGIF	

โดยคาดว่าในระยะข้างหน้าก็จะสามารถเติบโตได้

เพิ่มขึ้นจากจ�านวนผู้โดยสารโดยรวมที่จะขยาย

ตัวได้ต่อเนื่อง	ตามความต้องการใช้บริการของผู้

โดยสารที่เพิ่มขึ้นเพื่อไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอัน

รวดเร็วขึ้น	ประกอบกับยังได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเต็ม

รูปแบบ	(สถานีห้าแยกลาดพร้าว	ถึงสถานีคูคต)	

รวมถึงเส้นทางในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้น	

	 ขณะที่ผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าในช่วง

สถานการณ์นี้มีจ�านวนลดลง	เนื่องจากความ

กังวลเรื่อง	COVID-19	ท�าให้ต้องปิดสถานที่

ต่างๆ	ชั่วคราว	รวมไปถึงการท�างานที่บ้าน	

(Work	From	Home)	และจ�านวนนักท่องเที่ยว

ก็ลดลง	แต่เหตุการณ์เหล่านี้	น่าจะเกิดขึ้น

เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น	หากการระบาดของ	

COVID-19	คลี่คลายลง	กองทุนบัวหลวงเชื่อ

มั่นว่า	จ�านวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ	

และสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

	 นายพรชลิต	กล่าวต่อว่า	เราขอให้ความ

มั่นใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนว่า	BTSGIF	เป็นกอง

ทุนที่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้

อย่างต่อเนื่อง	โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เมื่อวัน

ที่	17	เมษายน	2556	ถึง	งบการเงินล่าสุดสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนสามารถ

จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทุก

ไตรมาส	รวมเป็นเงิน	5.061	

บาทต่อหน่วย	แบ่ง

เป็นการจ่าย

เงินปันผล	

25	

งวด	รวม	4.342	บาทต่อหน่วย	และเงินคืนทุน	7		

งวด	รวม	0.719	บาทต่อหน่วย

	 "เราเชื่อมั่นว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เช่น

ทุกครั้งที่ผ่านมา	และการโดยสารรถไฟฟ้ายัง

เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว	สะดวกสบาย	ส�าหรับผู้

โดยสารในกรุงเทพมหานคร	และด้วยแนวโน้ม

การเดินทางที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องจากการ

ขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ	ที่

มีประชากรหนาแน่นมากและจะหนาแน่นเพิ่ม

ขึ้นทุกปีโดยที่ยังไม่รวมกับจ�านวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไป	ระบบ

คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะยิ่งเป็นที่

ต้องการของผู้โดยสาร

	 เมื่อระบบขนส่งมวลชนทางราง	BTS	

สามารถตอบโจทย์นี้	เราจึงเชื่อมั่นว่า	กองทุน	

BTSGIF	มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก"	รอง

กรรมการผู้จัดการ	กล่าว

บลจ.บัวหลวงเชื่อมั่นระบบรถไฟฟา้ BTS 
พร้อมรับมือ COVID-19
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	 ธนชาตประกันภัย	เพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจลูกค้า	ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ด้วยการออกมาตรการเชิงรุกส�าหรับ

เจ้าหน้าที่ส�ารวจภัย	ดูแลรักษาความสะอาด	เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ	เพื่อย�้าความมั่นใจให้กับลูกค้าและร่วมป้องกัน

ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)	ได้ตระหนักและมีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่	2019	หรือโรค	COVID-19	ที่เกิดขึ้น	จึงเพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจให้ลูกค้าทุกคน	ด�าเนินการออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ส�ารวจภัย	(Surveyor)	ในการดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ	ให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคและกระทรวง

สาธารณสุข	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างครอบคลุม	และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ	ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราให้ความ

ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด	จึงได้ก�าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ดังนี้

	 พนักงานทุกคน	ต้องตรวจวัดไข้และรายงานผลทุกวัน	เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยสวมใส่หน้ากากอนามัย

ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน	โดยยึดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขใส่ใจความสะอาดและสุขอนามัย	จึงให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่าง

สม�่าเสมอ	และท�าความสะอาดอุปกรณ์	เช่น	Smartphone	Tablet	ปากกา	เอกสารท�าเคลมต่างๆ	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	ทั้งก่อน	และ	หลังปฏิบัติงาน

ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	รักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าและบุคคลทุกฝ่าย	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขคัดกรองพนักงานที่มีอาการเข้าข่าย	เช่น	

มีไข้	(อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส)	ไอ	จาม	เจ็บคอ	หรือมีน�้ามูก	ไม่ให้ออกไปพบลูกค้า	และจัดหาพนักงานที่มีความพร้อมที่สุด	

ออกไปดูแลลูกค้าแทน

 

	 ส่วนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่อาคารส�านักงานใหญ่และสาขาประกันภัย	บริษัทฯ	ได้เพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดปลอดภัยของสภาพ

แวดล้อมเช่นกัน	ทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	บริเวณทางเข้าออกอาคาร	มีจุดให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อทุกจุดบริการ	

พร้อมเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาด	ทุกๆ	1	ชั่วโมง	ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง	เช่น	ประตู	ลิฟต์	เป็นต้น

ธนชาตประกันภัย เพ่ิมแต้มต่อความอุ่นใจลูกค้า 
รับมือ COVID-19
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	วันนี้	มาลุ้นให้	ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นไปต่อ	ตาม
ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ	วานนี้	ท�าเนียบขาว	และพรรคเดโมแครต	ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการใช้มาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19	วงเงินสูงถึง	2	ล้านล้านดอลลาร์	นับเป็นข่าวดี	และข่าวดี
ที่ชาวโลก	รอคอย	นั่นคือ	การยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส	โควิด-19	หาก
ควบคุมได้	นับเป็นสัญญาณบวก
	 ส�าหรับ	บ้านเรา	รัฐบาล	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราช
อาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	26	มี.ค.จนถึงวันที่	30	เม.ย.63
	 พร้อมด้วย	มาตรการเยียวยา	ดูแล	ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19			
แม่มดน้อย		ขอให้ทุกคน	หากไม่จ�าเป็น	ควรอยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ	นะคะ
	 วานนี้	คณะกรรมการ	กนง.	มีมติ	4	ต่อ	2	เสียง	ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ	0.75	ต่อปี	พร้อมคาดว่า	เศรษฐกิจไทย	จะหดตัว	5.3%	ในปี	
2563	ก่อนจะกลับมาขยายตัว	3%	ในปี	2564	
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,080.03	จุด	เพิ่มขึ้น	46.19	จุด	หรือ	4.47%	
มูลค่าการซื้อขาย	74,952.24	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	4,524.24			
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	49.40	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศต่างชาติขายสุทธิ	109.39	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ		
4,365.46	ล้านบาท
 ฟทิช์ เรทติ้งส์	ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล	
(Insurer	Financial	Strength:	IFS)	ของบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	MTL	ที่	‘A-’	(หรืออยู่ในระดับ	“แข็งแกร่ง”)	และคงอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ	(National	IFS)	ที่	‘AAA(tha)’	โดยมีแนว
โน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ	

	 วินัย	เตียวสมบูรณ์กิจ	CEO	TFG	เผย	บอร์ด	TFG	
ไฟเขียว	น�าเงินกว่า	813	ล้านบาท	จ่ายปันผลระหว่าง
กาลกรณีพิเศษ	0.145	บาท/หุ้น	หวังช่วยเหลือผู้ถือหุ้น
ฝ่าวิกฤติ	COVID-19	ขึ้นเครื่องหมาย	XD	วันที่	7	เม.ย.	
และเคาะจ่ายวันที่	22	เม.ย.นี้	พร้อมเลื่อนจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ไม่มีก�าหนด	เลี่ยงผลกระทบสถานการณ์การแพร่
ระบาด	COVID-19
 ILM	ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของ	COVID	19			
ขานรับนโยบายภาครัฐปิดสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและบางจังหวัดและ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกช้อปเฟอร์นิเจอร์	ของใช้	และของตกแต่ง
บ้าน	ให้ช้อปสบายๆเหมือนไปร้าน	โดยเพิ่มศักยภาพ	ช่องทางออนไลน์	ทั้งเว็บไซต์	
www.Indexlivingmall.com	และบริการผู้ช่วยส่วนตัว	ผ่านช่องทาง	LINE	@	
Indexlivingmall	ช้อปตอนนี้บริการส่งฟรีไม่มีขั้นต�่า	พร้อมส่งแคมเปญช่วย
เหลือลูกค้าทุกท่าน	‘Index	ช้อป	เจอ	จ่าย!’	ช้อปสินค้าอะไรทั้งหน้าร้าน	(ที่เปิด
บริการ)	และออนไลน์	ครบ	20,000	บาทต่อบิล		รับฟรี	ประกันภัย	COVID-19	
จากสินทรัพย์ประกันภัย	ตั้งแต่วันนี้ถึง	31	พฤษภาคมนี้	
 ORI กวาดยอดขายไตรมาสแรกของปี	63	กว่า	4,500	ล้านบาท	หรือ
ราว	21%	ของเป้ายอดขายทั้งปี	สวนทิศ	COVID-19	หลังกระแสตอบรับคอนโด	
Ready	to	move	และบ้านจัดสรรโครงการใหม่	“บริทาเนีย	สายไหม”	และ	“แก
รนด์	บริทาเนีย	วงแหวน-รามอินทรา”	ยอดเยี่ยม	เตรียมออกมาตรการ-แนวทาง
รับมือ	“ปีแห่งความท้าทาย”	หนุนยอดขายทั้งปี	21,500	ล้านบาทตามเป้า	
 UAC	ยอมรับแบบแมนๆ	วิกฤตสงครามน�้ามัน-การแพร่ระบาดไวรัส	
COVID-19	-	ภัยแล้ง	-	พรบ.งบประมาณปี	63	ล่าช้า	ท�าเศรษฐกิจและยอดขาย
ไตรมาส1/63	ชะลอช่วงสั้น	แต่มั่นใจ	EBITDA	เป็นไปตามเป้า	เหตุธุรกิจโรงไฟฟ้า
และกาวยังคงมียอดขายต่อเนื่อง	ประกอบกับสินค้าส่วนใหญ่มีมาร์จิ้นที่ดี	พร้อม
ส่งสัญญาณเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชุน	และการลงทุนในสปป.ลาว	เพื่อสร้างการ
เติบโตในระยะยาว	
 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
โดย	นายธนวรรธน์	ไกรศรีวรรธนะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร
และ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอไอเอส	โดย	นาง
สายชล	ทรัพย์มากอุดม	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบสมา
ร์ทโฟน	รุ่น	MU1	จ�านวน	100	เครื่อง	พร้อมซิมค่าโทรพร้อมดาต้า	เพื่อร่วมแบ่ง
เบาและสนับสนุนภารกิจรับมือไวรัสโควิด-19	ของคณะแพทย์	โรงพยาบาลศิริราช	
ในโครงการ	“เทเลเมดิซีนกับคนไข้”	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ท่ามกลางการ
แพร่ระบาด	ในปัจจุบัน	โดยมี	รองศาสตราจาย์นายแพทย์เชิดชัย	นพมณีจ�ารัส
เลิศ	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	(กลาง)	เป็นผู้รับมอบ
 ทิสโก้เวลธ์ เผยโอกาสการลงทุนมีอยู่ในทุกสภาวะตลาด	แม้ปัจจุบัน
ตลาดหุ้นทั่วโลกจะเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติ	พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญคัดสรรกองทุน
คุณภาพเสิร์ฟให้ลูกค้า	แนะลงทุนใน	3	ธุรกิจ	ได้แก่	ดิจิตอลเฮลธ์แคร์,	ไบโอเทค	
และอีคอมเมิร์ซ	คาดให้ผลตอบแทนโตเด่นตามเทรนด์ของโลก

 ลุ้นไปต่อ

บล.ธนชาต	:	TTW	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.20	บ.

บล.ธนชาต	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	107.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	PREB	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.70	บ.

บล.ทิสโก้	:	PLANB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.50	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	MCS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.50	บ.

บล.ฟิลลิป	:	MAJOR	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.50	บ.
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