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บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) TU เปิดเผย
ว่ำ เป้ำหมำยทำงกำรเงินปี 2564 ดังนี้

ยอดขำย เติบโต 3-5% จำกปี 2563
อัตรำก�ำไรขั้นต้น ~ 17%
สัดส่วน SG&A ต่อยอดขำย~ 11-12%
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปี 2563
งบลงทุน ประมำณ 6.0-6.5 พันล้ำนบำท
นโยบำยเงินปันผล ไม่ต�่ำกว่ำ 50% ของก�ำไรสุทธิ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยทำงกำรเงินประจ�ำปี 
2564จำกกำรคำดกำรณ์เบื้องต้น ซึ่งอำจเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงได้ หำกปัจจัยหลักที่กระทบกำรด�ำเนิน
งำนมกีำรเปลีย่นแปลงไปจำกข้อสมมตฐิำนท่ีบริษทัฯ 
ใช้ในกำรประมำณกำรณ์

TU โชว์ปี63 ก�ำไรโตนิวไฮ 6 พันลบ. 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) TU เปิด
เผยว่ำ ผลประกอบกำรปี2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
สูงถึง 6 พันล้ำนเป็นครั้งแรกในประวัติกำรณ์เพิ่มขึ้น 
64% จำกปีก่อนหน้ำ และกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง
จำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ร�ำยได้รวมในไตรมำสที ่4/2563 บรษิทัฯ รำยงำนยอด
ขำยเพ่ิมขึน้ 1.9% เมือ่เทยีบกับไตรมำสท่ี 4/2562 มำ
อยูท่ี3่3,464 ล้ำนบำท โดยมำจำกยอดขำยกลุ่มสินค้ำ
ธุรกจิอำหำรทะเลแปรรูปเติบโตกว่ำ 8.8% จำกปีก่อน
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยที่ปรับเพ่ิมขึ้น6.9% ยอด

ขำยธรุกจิผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลติภณัฑ์มลูค่ำเพิม่ 
และอืน่ๆ ปรบัเพิม่ข้ึน 8.0% โดยยอดขำยรวมปี 2563 
ปรับเพิ่มขึ้น 4.9% มำอยู่ที่ 132,402 ล้ำนบำท

ก�ำไรขั้นต้นเนื่องจำกควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์อำหำร
ทะเลแปรรปูเพิม่ข้ึนและมสัีดส่วนยอดขำยทีป่รบัดข้ึีน 
รวมถึงควำมต้องกำรสินค้ำอำหำรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น
ทั้งในตลำดในประเทศและส่งออกส่งผลให้อัตรำก�ำไร
ขั้นต้นไตรมำส 4/2563 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 18.0% 
ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นบริษัท
รำยงำนตัวเลขก�ำไรขั้นต้นไตรมำส 4/2563 ที่6,023 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13.9% จำกปีก่อนหน้ำ ก�ำไรขั้นต้น 
ปี 2563อยู่ที่ 23,418 ล้ำนบำท ปรับเพิ่มขึ้น 16.4%

บริษัทรำยงำนก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 1,938 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 26.1%จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นผลมำ
จำกก�ำไรขั้นต้นท่ีปรับสูงขึ้น อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย
ต่อยอดขำยอยู่ที่ 12.2% เมื่อเทียบกับ 11.4% ใน
ไตรมำส4/2562 ค่ำใช้ จ่ำยกำรบริหำรที่ปรับสูงขึ้น
นัน้ส่วนหนึง่เกดิจำกผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนในแบรนด์และต้นทุนค่ำขนส่ง
ท่ีเพ่ิมขึ้น ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนปี2563 อยู่ที่ 
7,821ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นกว่ำเท่ำตัวจำกปีก่อนหน้ำ

บริษัทฯ รำยงำนก�ำไรสุทธิไตรมำส 4/2563 ปรับเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 38% จำกปี ก่อนหน้ ำ มำอยู่ที่ 1,457 ล้ ำ
นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกธรุกจิหลกัแข็งแกร่ง บรษิทัฯ 
รำยงำนก�ำไรสุทธิสูงกว่ำระดับ 6 พันล้ำนบำทเป็น
ครั้งแรกในประวัติกำรณ์ที่ 6,246 ล้ำนบำท ปรับเพิ่ม

ขึ้น 64% จำกปีก่อนหน้ำ โดยแม้หักค่ำใช้จ่ำยทำง
กฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริกำในปี 2562 ก�ำไร
สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนปรกติก็ยังเพิ่มขึ้น 20% จำก
ปีก่อนหน้ำ

TU ระบุว่ำ ยอดขำยท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำดที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในไตรมำส 4/2563 
ค่ำเงินบำทอ่อนตัวจำกปีก่อนหน้ำเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลหลัก (เหรียญสหรัฐแข็งค่ำ 1.1%, ยูโรแข็งค่ำ 
8.9%และปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่ำ 3.7%) ซึ่งส่งผลดี
ต่อกำรเติบโตต่อยอดขำยหำกไม่รวมผลกระทบจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน ยอดขำยของบริษัทฯในไตรมำส 
4/2563 จะปรับตัวลดลง 0.9% จำกปีก่อนหน้ำยอด
ขำยทั้งปี2563 เพิ่มขึ้น 4.9% จำกปี ที่แล้ว เช่นเดียว
กับปริมำณขำยที่ปรับเพิ่มขึ้น 5.6% ในช่วงเดียวกัน

กระแสเงนิสดและอัตรำหนีสิ้นต่อทนุเนือ่งจำกอตัรำก 
ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้น กำรลดเงินลงทุน และ
กำรควบคมุสินค้ำคงคลงัอย่ำงมปีระสทิธิภำพ บรษิทั
บันทึกกระแสเงินสดอิสระปี 2563 ได้มำกถึง 10,375 
ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทสำมำรถช�ำระหนี้คืนได้มำก
ถงึ 3 พนัล้ำนบำทในปีนีส่้งผลให้อตัรำส่วนหนีส้นิสทุธิ
ต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.94 เท่ำ ณ สิ้นปี 2563

บรษิทัฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิ
งำนในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 มลูค่ำ 0.40 บำทต่อ
หุ้น ส่งผลให้อัตรำกำรจ่ำยเงิน ปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.72 
บำทต่อหุน้ (เพิม่ขึน้จำก 0.47 บำทต่อหุน้ในปี 2562)

TU ต้ังเป้ายอดขายปี64 โต 3-5% 

จากปี 63 - อัตราก�าไรข้ันต้น 17% 

วางงบลงทุน 6-6.5 พันลบ.
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บอร์ด TU อนุมัติน�ำ "ไทยยูเนี่ยน 
ฟดีมิลล์" ขำย IPO 109.30 ล้ำนหุ้น

นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) TU เปิดเผยว่ำ มติท่ีประชุมคณะ
กรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์2564 ตั้งแต่เวลำ 11.00 – 12.30 
น. (“ท่ีประชุมคณะกรรมกำร”) โดยท่ีประชุมคณะ
กรรมกำรได้อนุมัติแผนกำรน�ำหุ้นของบริษัท ไทยยู
เนีย่น ฟีดมลิล์ จ�ำกดั (มหำชน) (“TFM”) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) โดยจะด�ำเนนิ
กำรให้มกีำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน รวม
ทั้งหุ้นสำมัญเดิมใน TFM ที่เสนอขำยโดยบริษัทฯ ให้
แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนกำรเข้ำจด
ทะเบียนของ TFM”) โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดที่
ส�ำคัญได้ดังนี้

(1) อนมุตัแิผนกำรเข้ำจดทะเบยีนของ TFM โดย TFM 
จะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุให้แก่ประชำชน
เป็นครั้งแรกจ�ำนวนไม่เกิน 90 ล้ำนหุ้น (รวมถึงหุ้นที่
ออกและเสนอขำยตำม (3)) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2.0 
บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนช�ำระแล้วของ 
TFM ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออก
ใหม่ตำมแผนกำรเข้ำจดทะเบียนของ TFM

(2) อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเดิมใน TFM 
ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชำชน จ�ำนวนไม่เกิน 19.3 

ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2.0 บำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.9 ของทุนช�ำระแล้วของ TFM ภำยหลังกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ตำมแผนกำร
เข้ำจดทะเบยีนของ TFM ในรำคำเสนอขำยและในครัง้
เดยีวกนักบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุใน 
TFM ให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก

(3) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ TFM 
ให้แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนกังำนของ TFM 
เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 2.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
2.0 บำท ซึง่คดิเป็นอตัรำส่วนไม่เกินร้อยละ 2.78 ของ
หุน้ทีอ่อกและเสนอขำยใน IPO หรือคดิเป็นอตัรำส่วน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช�ำระแล้วของ TFM ภำย
หลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ตำม
แผนกำรเข้ำจดทะเบียนของ TFM โดยหุ้นสำมัญออก
ใหม่ที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และ/หรือพนักงำนของ TFM สำมำรถน�ำมำรวมเพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปได้

ท้ังนี้ หำกแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
TFM และกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเดิมใน TFM ที่
บรษิทัฯ ถอือยูส่�ำเรจ็ลงจะส่งผลให้สดัส่วนกำรถอืหุน้
ของบริษัทฯ ใน TFM ลดลง และเข้ำข่ำยเป็นรำยกำร
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส�ำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติ

กำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
(“ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยเมื่อ
ค�ำนวณขนำดกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือครองหุ้น
ของบริษัทฯ ใน TFM ตำมวิธีกำรต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป โดยอ้ำงอิง
จำกงบกำรเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 ของบริษัทฯ และของ TFM พบว่ำ ขนำดของ
รำยกำรมีมูลค่ำสูงสุดเมื่อค�ำนวณตำมเกณฑ์ก�ำไร
สุทธิ เท่ำกับร้อยละ 1.44 ซึ่งจำกขนำดของรำยกำร
ดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
รำยกำรกำรจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือต้องจัดท�ำสำรสนเทศเพ่ือส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นรวมถึงขออนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกผู้ถือหุ้น
ตำมรำยละเอียดที่ก�ำหนดในประกำศเรื่องกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปแต่อย่ำงใด

อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกธรุกรรมดงักล่ำวเป็นธุรกรรม
ที่มีควำมส�ำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิด
เผยข้อมูลสำรสนเทศกำรเข้ำท�ำธุรกรรมดังกล่ำวต่อ
ตลำดทรัพย์ฯ

แผนกำรใช้เงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมีญเพิ่มทุน ใน TFM ให้แก่ประชำชนเป็นครงั้แรก
ใช้ในกำรขยำยธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรด�ำเนินกิจกำร

TU ต้ังเป้ายอดขายปี64 โต 3-5% 

จากปี 63 - อัตราก�าไรข้ันต้น 17% 

วางงบลงทุน 6-6.5 พันลบ.
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ควอลลีเทค (QLT) ประกำศผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563 ชะลอตัวจำก Covid-19 คำดภำพรวมปี 64 เติบโต 5-10% เคำะจ่ำยปันผล 0.30 บำท

นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหำชน) ประกำศผลประกอบกำรปี 2563 มีรำยได้

รวม 424.55 ล้ำนบำท ลดลง 10.35% และมีก�ำไรสุทธิ 31.83 ล้ำนบำท ลดลง 37.51% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสำเหตุกำรลดลงเนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับผลก

ระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ส่งผลให้งำนบริกำรตรวจสอบและรับรองเกิดภำวะชะงักงันในไตรมำสที่ 2 ที่ไม่สำมำรถเข้ำท�ำงำนใน

พืน้ท่ีของลกูค้ำได้ และเริม่คลีค่ลำยขึน้ในช่วงไตรมำสที ่3-4 ส่วนตลำดของงำนบรกิำรทดสอบโดยไม่ท�ำลำยได้รบัผลกระทบจำก Covid19 ต�ำ่ แต่ยงัคงได้รบัผลก

ระทบจำกกำรล่ำช้ำของโครงกำรก่อสร้ำงของลูกค้ำ อันเนื่องมำจำกปัญหำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ เช่น เหล็ก ท่อ และวำล์ว เป็นต้น โดยสำเหตุมำ

จำกจำกกำแพร่ระบำดของ Covid-19 ที่ส่งผลต่อกำรผลิตและจัดส่งในตลำดโลก ท�ำให้มีผลต่อกำรรับรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ

“ส�ำหรบัทิศทำงของปี 2564 บรษิทัฯ ต้ังเป้ำกำรเติบโตของรำยได้ที ่5-10% แต่ช่วงครึง่ปีแรกอำจยงัอยูใ่นภำวะชะลอตวั เนือ่งจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 

รอบ 2 ซึ่งบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้ำปิโตรเคมีและโรงกลั่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด ส่งผลให้ลูกค้ำต้องงดกำรเข้ำ-ออกใน

พืน้ทีท่�ำงำน เพือ่ให้เกิดควำมปลอดภยั แต่คำดว่ำครึง่ปีหลงัจะมทีศิทำงทีด่ข้ึีนหำกไม่มกีำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ บรษิทัฯ ได้มกีำรปรบัแผนงำนกำรให้บรกิำรเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปี 2564 โดยจะมุ่งเน้นตลำดงำนบริกำรทดสอบโดยไม่ท�ำลำยในกลุ่มลูกค้ำโครงกำรก่อสร้ำง (Construction) มำกขึ้น เนื่องจำก

ยงัมีแนวโน้มกำรเตบิโตได้ ส่วนตลำดของกำรตรวจสอบและรบัรอง จะมุง่เน้นกำรขยำยตลำดในกลุม่ลกูค้ำทีต้่องกำรบรกิำรอืน่นอกเหนอืจำกกำรตรวจสอบและ

รับรองเพิ่มเข้ำมำ โดยเน้นกลยุทธ์ One-Stop Service Provider เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดดังกล่ำว นำยโดมเดชกล่ำว ”

ทั้งนี้ จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำจำกนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบกับกำรลงทุนใน

ปี 2563 รวมถึงก�ำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร โดยมีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท ซึ่งจ่ำยปันผล

ระหว่ำงกำลไปแล้ว 0.05 บำท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2563 คงเหลือจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตรำ 0.25 บำท โดย ก�ำหนดวัน Record Date 

ในวันที่ 9 มีนำคม 2564 และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 30 เมษำยน 2564

QLT ต้ังเป้ารายได้ปี 64 โต 5-10% 

พร้อมปรับแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ 

เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้าง
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PSH  เชือ่มัน่ตลำดเติบโต ประกำศแผนปี 64 ต้ังเป้ำ

ยอดขำย และรำยได้ 32,000 ล้ำนบำท เล็งเปิด 29 

โครงกำรใหม่ มูลค่ำ 26,630 ล้ำนบำท ตุนยอดรอ

รับรู้รำยได้รำว 2.2 หมื่นล้ำน วำงกลยุทธ์ A Year 

of Value  ส่งมอบคุณค่ำอย่ำงเข้ำใจ เข้ำถึงลูกค้ำ

อย่ำงแท้จริง เตรียมผสำนธุรกิจ Health Care ใน

โครงกำร รออนมุติัจ่ำยปันผลรอบปี 63 ทีอ่ตัรำหุน้

ละ 0.96 บำท

นำยปิยะ ประยงค์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท 
จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ " แนวโน้มตลำด

อสงัหำรมิทรพัย์ในปี 2564 ยงัมหีลำยปัจจยัทีต้่อง

ตดิตำม ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ ภำคกำรส่งออกและท่อง

เที่ยว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยโควิด-19 ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรจัดหำวัคซีนให้ทั่วถึงที่จะ

เป็นตัวแปรส�ำคัญ แต่ยังเชื่อมั่นว่ำภำพรวมตลำด

ในปีนี้จะดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 9%  ตั้งเป้ำยอดขำย 

และรำยได้ ปี 2564 ที่ 32,000 ล้ำนบำท เติบโต

จำกปีก่อน 45% และ 9% ตำมล�ำดับ  มีแผนเปิด

ตัวโครงกำรใหม่รวม 29 โครงกำร มูลค่ำ 26,630 

ล้ำนบำท แบ่งเป็นทำวน์เฮำส์ 17 โครงกำร บ้ำน

เดี่ยว 8 โครงกำร และคอนโดมิเนียม 4 โครงกำร 

พร้อมทัง้วำงกลยทุธ์ "A Year of Value"  เข้ำใจ เข้ำ

ถงึควำมต้องกำรลกูค้ำในเชิงลกึ พร้อมน�ำเสนอและ

ส่งมอบสินค้ำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ไม่ใช่แค่ที่อยู่อำศัย แต่ยังมีคุณค่ำด้ำนอื่นๆ ที่ตอบ

สนองควำมต้องกำรลูกค้ำที่หลำกหลำย เช่น ร้ำน

อำหำร ไลฟ์สไตล์มอลล์ และท่ีส�ำคญัคอืกำรร่วมมอื

กับโรงพยำบำลวิมุต ซ่ึงเป็นธุรกิจในเครือพฤกษำ 

เปิดศูนย์ดูแลสุขภำพ ประกอบด้วยคลีนิค ศูนย์

กำยภำพ ศูนย์ดูแลและบริบำลผู้สูงอำยุ รวมท้ัง

กำรให้บริกำรดูแลสุขภำพถึงบ้ำน (Home Health 

Care)  ในโครงกำรพฤกษำ เพ่ือสร้ำงชมุชนให้น่ำอยู่

และตอบสนองกำรใช้ชวีติของลกูค้ำอย่ำงครบวงจร

ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 บริษทัฯ สำมำรถ

ท�ำยอดขำยได้ 21,968 ล้ำนบำท รำยได้ 29,244 

ล้ำนบำท และก�ำไรสุทธิ 2,771 ล้ำนบำท เปิดตัว

โครงกำรทั้งสิ้น 13 โครงกำร มูลค่ำ 15,756 ล้ำน มี

ยอดรอรับรู้รำยได้ (Backlog) มูลค่ำสูงถึง 21,940  

ล้ำนบำท โดยสำมำรถลดสินค้ำคงค้ำงไปได้ถึง 

(Inventory) 41% จำกปลำยปี 2562 โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งในไตรมำส 4 ที่ใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ

ผนวกกับโครงกำรฮีโร่โปรเจค (Hero Projects) 

โดยทุ่มงบกำรตลำดไปยังโครงกำรที่มีศักยภำพสูง 

ท�ำให้รำยได้ในไตรมำส 4 มีมูลค่ำ 9,584 ล้ำนบำท 

เติบโตจำกไตรมำส 3 ถึง 51% พร้อมทั้งท�ำยอด

ขำย 5,807 ล้ำนบำท เติบโต 409% เมื่อเทียบกับ

ยอดขำยไตรมำสเดียวกันในปี  2562 

จำกควำมส�ำเร็จจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ใน

ต้นปีนี้ พฤกษำยังคงใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำและ

โปรโมชัน่อย่ำงต่อเนือ่ง  ปล่อยแคมเปญในไตรมำส

แรก "มหกรรมแจกฟรี PRUKSA FREE FEST"  

มอบสิทธิ อยู่ฟรี นำนสูงสุดถึง 36 เดือน หรือ 

ดอกเบี้ยฟรี 0% สูงสุด 36 เดือน หรือ ฟรี ค่ำส่วน

กลำง สูงสุดนำนถึง 36 เดือน (เงื่อนไขตำมที่แต่ละ

โครงกำรก�ำหนด) ส�ำหรบัลูกค้ำทีจ่องและโอนทีอ่ยู่

อำศัยภำยใน  31 มี.ค. นี้เท่ำนั้น โดยพฤกษำเป็น

ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ให้ลูกค้ำทั้งหมด ซึ่ง

มีโครงกำรทำวน์เฮำส์ บ้ำนเดี่ยวและคอนโดมิเนียม

ที่เข้ำร่วมแคมเปญทั่วประเทศมำกกว่ำ 1 พัน

ยูนิต มูลค่ำรวมอยู่ที่ 3,377 ล้ำนบำท และเชื่อว่ำ

แคมเปญนี้กระตุ้นกำรตัดสินใจ และช่วยบรรเทำ

ควำมกังวลส�ำหรับคนที่อยำกมีบ้ำนได้ดี  ประกอบ

กับมำตรกำรรัฐที่ขยำยระยะเวลำลดค่ำธรรมเนียม

กำรโอนและจดจ�ำนองเหลอื 0.01% ซึง่ถือเป็นก�ำไร

เพิ่มอีกขั้นส�ำหรับลูกค้ำ  อย่ำงไรก็ตำมเห็นว่ำหำก

ภำครฐัมกีำรขยำยเพดำนไปยงับ้ำนรำคำ 3-5 ล้ำน

บำทด้วย มำตรกำรดังกล่ำวน่ำจะช่วยกระตุ้นภำค

อสังหำริมทรัพย์ และช่วยเหลือคนไทยที่อยำกมี

บ้ำนได้มำกขึ้นไปอีก

PSH กางแผนปี 64 

ต้ังเป้ายอดขาย-รายได้ 3.2 หม่ืนลบ. 

เล็งเปิด 29 โครงการใหม่ มูลค่า 2.66 หม่ืนลบ. 
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สุดท้ำยด้วยผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้บริษัทฯ มีมติจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.96  บำท โดยจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วใน

อตัรำหุ้นละ 0.31 บำท   จงึคงเหลอืจ่ำยเงนิปันผลในรอบนีใ้นอตัรำหุน้ละ 0.65  บำท โดยจะน�ำเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ในเดอืนเมษำยน 2564 

นำยแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสำหกูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วิมุต โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยถึงควำม

คืบหน้ำธุรกิจโรงพยำบำลวิมุต พหลโยธิน ว่ำ "พร้อมเปิดให้บริกำรในเดือนพฤษภำคม 2564 นี้  "โดยโรงพยำบำลวิมุต พหลโยธิน ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจของ

กรุงเทพมหำนคร บนพื้นที่ 4 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน ติดสี่แยกสะพำนควำย เป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่สำมำรถรักษำโรครุนแรง และซับ

ซ้อนได้ ขนำด 18 ชั้น จ�ำนวน 236 เตียง  ออกแบบตำมมำตรฐำนสำกล JCI มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ รักษำได้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยที่เข้ำถึงได้  มีศูนย์เฉพำะทำงที่โดดเด่นคือ ศูนย์กระดูก หัวใจ สมอง  ศูนย์เบำหวำนครบวงจร และจัดตั้ง ศูนย์ผู้สูงอำยุ (Geriatric center) เพื่อ

ตอบโจทย์กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ซึ่งมีสถิติกำรเจ็บป่วยสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่ำงรวดเร็ว 

มีแพทย์ประจ�ำครอบครัว (Family Medicine Doctor) ดูแลสมำชิกในครอบครัวแบบองค์รวม มี Transitional care ฟื้นฟูหลังกำรเจ็บป่วย เพื่อเตรียมผู้ป่วย

ก่อนกลับบ้ำน รวมทั้งเปิด Nursing Home ในโรงพยำบำล

เพื่อกำรเติบโตและก้ำวหน้ำของธุรกิจโรงพยำบำล ล่ำสุดโรงพยำบำลวิมุตได้เข้ำลงทุนในโรงพยำบำล เทพธำรินทร์ ถนนพระรำม 4  ซึ่งเป็นโรงพยำบำลที่มีชื่อ

เสียงเชีย่วชำญในด้ำนโรคเบำหวำนและต่อมไร้ท่อมำนำนกว่ำ 36 ปี เพือ่รวมทีมแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญ และองค์ควำมรูม้ำ พฒันำศูนย์เบำหวำนครบวงจรให้มคีวำม

เป็นเลิศ รวมทั้งขยำยผล กำรป้องกัน ดูแลรักษำ สู่สังคมให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นต่อไป 

PSH กางแผนปี 64 

ต้ังเป้ายอดขาย-รายได้ 3.2 หม่ืนลบ. 

เล็งเปิด 29 โครงการใหม่ มูลค่า 2.66 หม่ืนลบ. 
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บมจ.ควิทีซ ีเอนเนอร์ยี ่(QTC) ตอกย�ำ้ควำมแขง็แกร่ง 

ย้ำยเข้ำเทรดใน SET ภำยในปีนี้ เปิดทำงนักลงทุน

สถำบันเข้ำลงทุนเพิ่มสภำพคล่อง ด้ำน CEO "พูล

พิพัฒน์ ตันธนสิน" เดินหน้ำขยำยกำรลงทุนธุรกิจ

หม้อแปลง-เทรดดิ้ง ปี 64 เต็มสูบ เพื่อต่อยอดกำร

ลงทุน หวังดันรำยได้รวมทั้งปีแตะ 1,200 ล้ำนบำท   

นำยพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์
ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัด

จ�ำหน่ำย และให้บรกิำรหม้อแปลงไฟฟ้ำ เปิดเผยว่ำ ท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้ด�ำเนินกำรย้ำย

หลกัทรัพย์ QTC จำกตลำดหลกัทรัพย์ mai ไปเข้ำซ้ือ

ขำยในตลำดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่น

ให้กบันกัลงทุนสถำบนัทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ

ที่สนใจเข้ำมำถือหุ้นของ QTC โดยคำดว่ำจะสำมำรถ

ด�ำเนินกำรย้ำยเข้ำ SET ได้ภำยในปีนี้

"ตลอดระยะเวลำที่ได้เป็นสมำชิกในตลำด mai กว่ำ 

10 ปี บรษิทัฯมคีวำมมุง่มัน่ในกำรขยำยธรุกิจทกุด้ำน

ทั้งกำรลงทุน กำรให้บริกำรใหม่ๆ เพื่อต่อยอดและขับ

เคลื่อนธุรกิจ สร้ำงกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืน 

และกำรย้ำยเข้ำซื้อขำยใน SET เป็นกำรเพิ่มโอกำส

ด้ำนกำรลงทุนในอนำคตได้มำกยิ่งขึ้น"

ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2564 นี้ แม้สถำนกำรณ์

ภำพรวมของเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว ซึ่ง

เป็นผลกระทบต่อเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อ

ไวรัสโควิด – 19 แต่ในฐำนะบริษัทผู้ประกอบกำร

เอกชน ก็ยังต้องปรับกลยุทธ์ภำยในองค์กรเพื่อ

ตั้งรับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้เรื่องกำรขยำย

ธุรกิจนั้น บริษัทฯ ยังด�ำเนินกำรต่อเนื่อง โดยเฉพำะ

ธุรกิจด้ำนพลังงำนเพื่อสำมำรถต่อยอดกับธุรกิจ

หม้อแปลงไฟฟ้ำ ซึ่งแผนกำรลงทุน บริษัทฯ จะค�ำนึง

ถึงผลตอบแทน ROE จะต้องไม่ต�่ำกว่ำ10% ถึงจะคุ้ม

ค่ำกบักำรลงทนุ และบรษิทัก�ำลังอยูใ่นระหว่ำงศกึษำ

โครงกำรลงทุนอื่นๆ อีก

พร้อมกันนี้ บริษัทฯวำงแผนเชิงรุกในกำรเจำะตลำด

ธุรกิจเทรดดิ้ง ภำยใต้กำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยโซลำร์

เซลล์ ให้กับ LONGI Solar กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  

Huawei Solar Inverter รวมไปถึงกำรจ�ำหน่ำย DE 

BUSDUCT ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อ

เนื่อง

ดังนั้นบริษัทฯ ตั้งเป้ำรำยได้รวมที่ระดับ 1,200 ล้ำน

บำท แบ่งเป็นสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจหม้อแปลงไฟ

ฟ้ำ 900 ล้ำนบำท และธุรกิจเทรดดิ้ง 300 ล้ำน

บำท โดยล่ำสุดบริษัทฯมียอดขำยต่อเนื่องจำกปีก่อน

จนถึงปัจจุบันกว่ำ 400 ล้ำนบำท แบ่งเป็นยอดขำย

หม้อแปลงไฟฟ้ำต่ำงประเทศ จ�ำนวน 240 ล้ำนบำท 

ยอดขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำในประเทศ จ�ำนวน 135 ล้ำน

บำท และจำกเทรดดิง้ จ�ำนวน 25 ล้ำนบำท อกีทัง้ยงั

มีแผนกำรเข้ำประมูลงำนกำรไฟฟ้ำภูมิภำค (กฟภ.) 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) มูลค่ำรวมประมำณ 

1,500 ล้ำนบำท บริษัทฯ ต้ังเป้ำหมำยว่ำจะได้งำน

ไม่น้อยกว่ำ 10% ของมูลค่ำงำน ซึ่งคำดว่ำจะทยอย

ประกำศผลออกมำในช่วงไตรมำส 2 และ 3 ของปีนี้

ขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนงวด ปี 2563  บริษัทฯมีรำย

ได้รวม 1,037.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53.57 ล้ำนบำท 

จำกงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรำยได้รวม 983.67 

ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 5.45% และมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 

157.53 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้วำงกลยุทธ์กำรตลำด

ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ำ และ ธุรกิจเทรดดิ้ง ในกำร

ขยำยตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้

มีควำมต้องกำรซื้อเข้ำมำเพิ่มข้ึน และยังรับรู้รำยได้

จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ บริษัท คิวโซลำร์ 1 จ�ำกัด 

ขนำด 8.6 MW ที่ปรำจีนบุรีเข้ำมำด้วยเช่นเดียวกัน

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ำย

ปันผลงวดครึง่ปีหลงั 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท 

โดยวันก�ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record 

date) วันที่ 5 เดือน พฤษภำคม 2564 และวันที่

ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 30 เดือน เมษำยน 

2564 เพื่อด�ำเนินกำรจ่ำยปันผลในวันที่ 19 เดือน 

พฤษภำคม 2564   

QTC ส่งซิกย้ายเข้า SET ภายในปีน้ี 

หวังเพ่ิมสภาพคล่อง - นักลงทุนสถาบัน
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ผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน กว่ำ 30 บริษัท ตบเท้ำ
เข้ำพบ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สถำนีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 สนับสนุน “เมกะโซลำร์ฟำร์ม” ผลิต
กระแสไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ สร้ำงควำมมัน่คงด้ำน
เศรษฐกิจและพลงังำนของชำต ิเตรยีมยกประเทศไทยข้ึน
เป็นศูนย์กลำงพลังงำนสะอำดแห่งอำเซียน ในอนำคต  

พลโท รังษี กิติญำณทรัพย์ กรรมกำร
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สถำนีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 ในฐำนะตัวแทน
กองทัพบก เปิดเผยถึง โครงกำรเมกะโปรเจคโซ
ลำร์ฟำร์ม 30,000 เมกะวัตต์ ทั่วประเทศ ว่ำ หลังจำก
พิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลอืก 
ระหว่ำงกองทัพบก โดยพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว
แท้ ผู้บัญชำกำรทหำรบก และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยนำยบุญยนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่ำกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เมื่อวันที่ 28 
มกรำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องเบญจนฤมิต อำคำรเบญจ
รงัสฤษฎ์ สถำนีวทิยโุทรทัศน์กองทพับกช่อง 5 โดยจะใช้
พื้นที่ในกำรดูแลของกองทัพบกทั่วประเทศ จ�ำนวน 4.5 
ล้ำนไร่ มำพัฒนำให้เกิดประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรมและ
พลังงำนนั้น

ล่ำสดุ มผีูป้ระกอบธรุกจิด้ำนพลงังำน กว่ำ 30 บรษิทั ทัง้
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเลก็ รวมทัง้ผู้ประกอบ
กำรในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ติดต่อเข้ำขอรับทรำบรำย
ละเอยีดและข้อมลูเพิม่เตมิ พร้อมแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วม
ลงทนุ “เมกะโซลำร์ฟำร์ม” รวมถงึลงทนุในอตุสำหกรรม
โซลำร์เซลล์ครบวงจร ท้ังกำรผลิตแผงโซลำร์เซลล์ 
อุตสำหกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต และกำรลดต้นทุน

พลโท รังษ ีกล่ำวว่ำ กำรต่ืนตัวของกลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิ
พลังงำนและอุตสำหกรรมต่อเนื่องครั้งนี้ นับเป็นก้ำว
ส�ำคัญที่จะร่วมกันเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
ลดกำรน�ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ ไปด้วยกัน ซึ่งในอนำคต กองทัพ 
พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงพลังงำน
สะอำดในอำเซียนด้วย

ส�ำหรับ โครงกำร”เมกกะโซลำร์ฟำร์ม” ขนำดติดต้ัง 
30,000 เมกะวตัต์ในครัง้น้ี กองทพับกร่วมกบั กฟผ. อยู่
ในข้ันตอนกำรส�ำรวจพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นควำมปกครองของกอง
ทพับก เพือ่คดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพเหมำะสม ส�ำหรบั
ท�ำโซลำร์ฟำร์ม เพือ่ผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์  ซึง่
คำดว่ำจะใช้พื้นท่ีประมำณ 300,000 ไร่ และจะใช้เงิน
ลงทุนทั้งโครงกำรประมำณ 6 แสนล้ำนบำท

ทัง้นี ้จำกกำรส�ำรวจเบ้ืองต้นพบว่ำ พ้ืนท่ีต�ำบลแก่งเสีย้น 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี มีควำมเหมำะสมในกำร
ท�ำโซลำร์ฟำร์ม ผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือกที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย กองทัพบก และ กฟผ.จะ
ด�ำเนินกำรน�ำร่อง “เมกะโซลำร์ฟำร์ม” ในพื้นที่ 3,000 
ไร่ก่อน คำดว่ำจะผลิตไฟฟ้ำได้ 300 เมกะวัตต์ ใช้เงิน
ลงทุนประมำณ 6,000-7,000 ล้ำนบำท โดยให้ภำค
เอกชนเข้ำมำร่วมลงทนุ และพร้อมเตรยีมจดัตัง้เป็นนคิม
อุตสำหกรรมโซลำร์เซลล์ ต่อไป

โครงกำร “เมกะโซลำร์ฟำร์ม” นบัเป็นกำรปฏิรูปพลงังำน
ไฟฟ้ำครั้งส�ำคัญ ในกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน
ไฟฟ้ำและเศรษฐกิจ โดยประเทศและประชำชนจะได้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำร ดังนี้

1 ประชำชนจะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในอัตรำท่ีลดลง ประมำณ
ยูนิตละ 2.50 บำท จำกเดิม 3.50 บำท

ประเทศจะลดกำรขำดดุลในกำรซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศ
เพือ่นบ้ำน รวมถงึกำรน�ำเข้ำก๊ำซและถ่ำนหนิ ประมำณปี
ละ 700,000-800,000 ล้ำนบำทเป็นกำรระดมทุน เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในสภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ ซึ่งกำรลงทุน
ในโครงกำรนี้ นับเป็นกำรฉีดเงินเข้ำระบบ ท�ำให้เกิดกำร
หมุนเวียนเพิ่มมูลค่ำเป็น 8 เท่ำของเงิน เน่ืองจำกผู้ท่ี
ได้รับสัมปทำนจะต้องซื้อวัสดุในกำรสร้ำงโซลำร์ฟำร์ม 
ในพื้นที่ที่ได้รับสัมปทำนช่วยสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้
กับประชำชนที่ว่ำงงำน เพรำะต้องใช้แรงงำนในพ้ืนท่ี 

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มสร้ำงควำมมัน่คงในด้ำน
พลังงำนไฟฟ้ำ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพำใคร เมื่อค่ำไฟฟ้ำถูก
ลง ก็จะท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสู้กับประเทศคู่แข่งได้ช่วย
เกษตรกรไทยในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร โดยใช้วิธี 
Barter Trade กับประเทศท่ีจ�ำหน่ำยเทคโนโลยีโซลำร์
เซลล์ น�ำสนิค้ำเกษตรของไทยไปแลกกบัอปุกรณ์อุปกรณ์
โซลำร์ฟำร์ม ในมูลค่ำเท่ำกัน คิดเป็นเงินประมำณ 
300,000-400,000 ล้ำนบำท ช่วยลดมลภำวะและ
สภำวะโลกร้อน อันเนื่องมำจำกกำรใช้พลังงำนสะอำด
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำล โดยไม่ต้องอุดหนุนงบ
ประมำณของรัฐ
 
“ ผมเชื่อว่ำ หำกโครงกำรนี้ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนดไว้ ยังจะส่งผลต่อกำรเติบโตของบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์อกีด้วย และจะส่งผลให้ดชันี
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะยำนทะล ุ2,000 จดุ 
ได้เป็นคร้ังแรกในประวตัศิำสตร์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อีกด้วย” พลโท รังษี กล่ำว

ส่วนโครงกำรด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่กองทัพบกนั้น 
โครงกำรแรกจะใช้พื้นที่กองกำรสัตว์และเกษตรกรรมที่ 
1 กรมกำรสตัว์ทหำรบก อ�ำเภอเมอืง จงัหวดักำญจนบรุี 
เนือ้ท่ีประมำณ 1,000 ไร่ มำด�ำเนนิโครงกำรมนัส�ำปะหลงั
สะอำด และพัฒนำให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ เพ่ือพฒันำชวีติ
คนในพื้นให้มีคุณภำพ

เอกชน หนุน “เมกะ โซลาร์ฟาร์ม” 
ดันไทยเป็นฮับพลังงานสะอาดแห่งอนาคต
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บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้ำปี 64 เติบโต 7% โดยมุ่งรักษำ
ควำมเป็นผู้น�ำตลำดในธุรกิจกองทุนรวม เช่ือเศรษฐกิจ
โลกเร่ิมฟื้นตัวดีข้ึน ชวนผู้ลงทุนก้ำวข้ำมควำมผันผวน
ในระยะสั้น แนะกระจำยกำรลงทุนในระยะยำวผ่ำน 6 
กองทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับพอร์ต พร้อมเติบโต
ตำมเทรนด์โลกในอนำคต

นำยวศิน วณิชย์วรนันต์  ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด (บลจ.
กสิกรไทย) เปิดเผยว่ำ บริษัทตั้งเป้ำเติบโต 7% ในปี 
64 โดยมุง่รกัษำควำมเป็นผูน้�ำตลำดในธรุกจิกองทนุรวม 
ด้วยกำร 1) รกัษำฐำนลกูค้ำเดมิผ่ำนกำรแนะน�ำกองทนุที่
เหมำะสมกบัภำวะตลำด 2) ขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ผ่ำนกำร
เปิดเสนอขำยกองทุนตำมควำมไลฟ์สไตล์และเทรนด์โลก 
3) พฒันำช่องทำงกำรลงทุนดจิติอล โดยเพิม่ฟีเจอร์ใหม่
บน App K-My Funds เพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มำก
ยิ่งขึ้น และ 4) น�ำเทคโนโลยี AI มำใช้ในกำรวิเครำะห์
และบรหิำรจดักำรกองทุนเพือ่ให้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
อย่ำงไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย เชื่อว่ำ ‘ตลำดกระทิงมำ ถึง
เวลำต้องลงทุน’ โดยหลังจำกที่มีกำรพัฒนำวัคซีนโค
วิด-19 ได้ส�ำเร็จและแจกจ่ำยใช้ในหลำยประเทศมำกขึ้น 
ประกอบกับมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ 
ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวักลบัมำในทศิทำงทีด่ขีึน้

นำยวศินกล่ำวต่อไปว่ำ แม้ในปีที่ผ ่ำนมำภำพรวม
เศรษฐกจิโลกถดถอยเป็นอย่ำงมำก แต่ตลำดหลักทรพัย์
หลำยแห่งทั่วโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่ำเดิม ท�ำให้ผู้ลงทุน
เริ่มสนใจย้ำยไปลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศ (FIF) กัน
มำกขึ้น และคำดว่ำควำมสนใจจะมีต่อเนื่องไปในปีนี้ โดย
ให้น�ำ้หนกักบั 2 ธมีกำรลงทนุ ได้แก่ 1) ธมี New Normal 
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เร่งให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของคนในวงกว้ำง เช่น กำรให้ควำมส�ำคญักบั
กำรดูแลสุขภำพ กำรใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกในชวีติประจ�ำวนั รวมถงึกำรท�ำงำนและกำรศกึษำ
นอกสถำนที่ โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มเฮลธ์แคร์ 
(Health Care), อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) และกำร
ศึกษำออนไลน์ (Edutainment) เป็นต้น และ 2) ธีมสอง
มหำอ�ำนำจ สหรัฐฯและจีนต่ำงมีปัจจัยบวกสนับสนุน
เศรษฐกิจในประเทศ โดยตลำดหุ้นสหรัฐฯยังเป็นแหล่ง
ระดมทนุของบรษัิทจดทะเบยีนหลำกหลำยสญัชำต ิมนี�ำ้
หนักสูงถึง 46% เมื่อเทียบกับตลำดหุ้นทั่วโลก ในขณะที่
จนีมีข้อได้เปรยีบตรงท่ีเป็นประเทศขนำดใหญ่ และมกีำร
บรโิภคภำยในประเทศทีค่่อนข้ำงสงู รวมถงึมีควำมเจรญิ
ก้ำวหน้ำทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ส�ำหรับ
กองทุนหุ้นไทย ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Quality 
Growth และ High Potential for Recovery จำกควำม
คบืหน้ำในกำรแจกจ่ำยวคัซนี ซึง่จะช่วยสนบัสนนุกำรฟ้ืน
ตัวทำงเศรษฐกิจของไทยในอนำคต
บลจ.กสิกรไทย แนะน�ำให้ผู้ลงทุนก้ำวข้ำมควำมผันผวน

ในระยะสั้น โดยใช้หลักกระจำยกำรลงทุน พร้อมเติบโต
ตำมเทรนด์โลกในระยะยำวผ่ำน 6 กองทุนแนะน�ำ 
ประกอบด้วย กองทุนต่ำงประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดเค 
พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) กองทุนเปิดเค ไช
น่ำ หุ้นทุน (K-CHINA) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้น
ทนุ (K-USA) กองทุนผสม ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล 
อินคัม (K-GINCOME) กองทุนหุ้นไทย ได้แก่ กองทุน
เปิดเค สตำร์ หุ้นทุน (K-STAR) และกองทุนตรำสำรหนี้ 
ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตรำสำรหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) 
โดยผู้ลงทุนท่ีรับควำมเสี่ยงได้สูง ควรให้น�้ำหนักลงทุน
ในกองทุนต่ำงประเทศ 70% กองทุนหุ้นไทย 25% และ
กองทนุตรำสำรหนี ้5% ส่วนผูท้ีร่บัควำมเสีย่งได้ต�ำ่ ควร
ให้น�ำ้หนกัลงทนุในกองทนุตรำสำรหนี ้65% กองทนุต่ำง
ประเทศ 25% และกองทุนหุ้นไทย 10% ทั้งนี้ กำรกระ
จำยกำรลงทุนตำมควำมเสี่ยงที่รับได้ในสัดส่วนที่แตก
ต่ำงกัน จะลดควำมผันผวนและเพิ่มประสิทธิภำพให้กับ
พอร์ตกำรลงทุนได้

“ภำพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเร่ิมฟื้นตัว จำกควำมส�ำเร็จ
ในกำรผลิตและแจกจ่ำยวัคซีน กำรด�ำเนินนโยบำยผ่อน
คลำยทำงกำรเงินและกำรใช้มำตรกำรอัดฉีดสภำพ
คล่องเข้ำสูร่ะบบของธนำคำรกลำงต่ำงๆ ท่ัวโลก รวมถงึ
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ซึ่งหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีได้รับอำนิสงส์จำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สู ่New Normal ทัง้กำรใช้ในชวีติประจ�ำวนั ควำมบนัเทงิ 
และกำรท�ำงำน ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐำนของหุ้นกลุ่มนี้ยัง
คงมคีวำมแขง็แกร่ง นอกจำกนี ้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
โลกยังช่วยหนุนเอเชียรวมถึงไทย โดยหำกภำคกำรท่อง
เที่ยวฟื้นตัวได้เร็วก็มีโอกำสที่จะได้เห็นก�ำไรในบริษัทจด

ทะเบยีนของไทยเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดด และท�ำให้ตลำด
สำมำรถซื้อขำยในระดับ Valuation ที่สูงได้ ทั้งนี้ คำด
ว่ำ SET Index ปลำยปีจะปรับขึ้นแตะ 1,600 จุด ภำย
ใต้ควำมคำดหวังเรื่องกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลัง
จำกเห็นควำมชัดเจนในกำรแจกจ่ำยวัคซีน และกำรฟื้น
ตัวเศรษฐกิจโลกที่จะสนับสนุนกำรส่งออกของประเทศ” 
นำยวศินกล่ำว

นำยวศินกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ บลจ.กสิกรไทย มีมูลค่ำ
สินทรัพย์ภำยใต้กำรจัดกำร (AUM) ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 
1.40 ล้ำนล้ำนบำท แบ่งเป็นธรุกจิกองทุนรวม 1.04 ล้ำน
ล้ำนบำท ธุรกิจกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 1.96 แสนล้ำน
บำท และธุรกจิกองทุนส่วนบุคคล 1.69 แสนล้ำนบำท ซ่ึง
คิดเป็นส่วนแบ่งตลำดจ�ำแนกตำมธุรกิจอยู่ที่ 74%, 14% 
และ 12% ตำมล�ำดับ โดยยังคงครองส่วนแบ่งตลำดเป็น
อันดับ 1 ในอุตสำหกรรมกองทุนรวม (ข้อมูลจำก AIMC 
ณ ธ.ค. 63)

ท่ีผ่ำนมำกระแส Digital Disruption ในอุตสำหกรรม
กองทุนถือว่ำมำช้ำกว่ำธุรกิจกำรเงินอื่นๆ อย่ำงไรก็ดี  
บลจ.กสกิรไทย ได้ปรบัตวัรองรบักลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีจะเข้ำ
มำลงทนุมำกขึน้ โดยใช้ช่องทำงดจิติอลเป็นหลกั เหน็ได้
จำกจ�ำนวนลกูค้ำทีล่งทนุผ่ำนช่องทำงดจิติอล (Digital-
based Users) มีประมำณกว่ำ 74% จำกจ�ำนวนลูกค้ำ
ที่มีธุรกรรมทั้งหมดในปีที่ผ่ำนมำ รวมเป็นมูลค่ำกำรซื้อ
ขำยกว่ำ 4.40 แสนล้ำนบำท ทัง้นี้ บลจ.กสิกรไทย ได้ตั้ง
เป้ำจ�ำนวนลกูค้ำทีล่งทนุผ่ำนช่องทำงดจิติอลเพ่ิมขึน้อกี 
20% ในปี 64

บลจ.กสิกรไทย ต้ังเป้าปี 64 โต 7% 
มุ่งรักษาความเป็นผู้น�าตลาดในธุรกิจกองทุนรวม 

เชื่อเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟื้นตัวดีข้ึน
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อินไซด์ Business
อินโดรำมำ เวนเจอร์ส 

เปิดบ้ำนโชว์ศักยภำพอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดับ 5

"NER พบนักลงทุน
ในงำน Opportunity Day "

วุ้นเส้นไทยวำ เคียงคู่สู้วิกฤติ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

"เซ็นกรุ๊ป" มอบอำหำรว่ำง
แก่ผู้บริจำคโลหิตสภำกำชำดไทย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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