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‘ดีแทค’ไม่หยุดพัฒนา
พร้อมประกาศลุย‘5G’
ดีแทคประกาศทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ ปี 2563 พัฒนาประสบการณ์ใช้งานสู่ลูกค้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพรับส่งข้อมูลดีขึ้นถึง 3 เท่า พร้อมประกาศแผนพัฒนาบริการ 5G คาดสามารถ
เปิดให้บริการในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดช่วงครึง่ ปีแรก 2563 และเปิดให้บริการใหม่ อาทิ dtac@home
บน Massive MIMO, เครือข่ายในองค์กร และคอนเทนต์จากพันธมิตร

ชีวาทัยตัง้ เป้ารายได้2,000ล้าน
เดินหน้าเปิดใหม่อกี 4โครงการ

5138 (1663) FEB. 19, 2020

“ชีวาทัย” วางเป้าราย
ได้ปี 2563 แตะ 2,000
ล้านบาท ก�ำ Backlog
1,572 ล้านบาท เล็งรับ
รู้รายได้ปีนี้ 796 ล้าน
บาท พร้ อ มลุ ย เปิ ด
โครงการใหม่ อี ก 4
โครงการ มูลค่า 3,602 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ
3 โครงการ และแนวสูงอีก 1 โครงการ
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ชีวาทัย
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้า
รายได้ปี 2563 อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2562
ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,154 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมี
ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 1,572 ล้านบาท
และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2563 ที่ 796 ล้านบาท โดย
ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งบริษัทยังมีคอนโดมิเนียมที่สามารถรับรู้รายได้
อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ
13 มูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้ในไตรมาส 1/63 2.โครงการชีวาทัย เกษตร-นว
มินทร์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถ
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นายชารั ด เมห์ โรทรา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าว
ว่า การได้คลืน่ ย่านความถีส่ งู มา
เพิม่ ในชุดคลืน่ ความถีข่ องดีแทค
ทีม่ คี วามพร้อมในคลืน่ ย่านความถี่
ต�ำ่ และความถีก่ ลางจะท�ำให้เราส่งมอบประสบการณ์ใช้งานคุณภาพ
สูงสูล่ กู ค้าดียงิ่ ขึน้ และพัฒนาต่อไปในอนาคต ดีแทคสัญญาว่าจะไม่
หยุดพัฒนาโครงข่ายและน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่เพือ่ ลูกค้าทุกคน ซึง่
สามารถได้รบั ประสบการณ์ใช้งานดาวน์โหลดทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่า
เร็วทีส่ ดุ ในไทย ส�ำหรับการคว้าคลืน่ 5G (ความถีย่ า่ น 26 GHz หรือ
mmWave) ท�ำให้ขณะนีด้ แี ทคพร้อมแล้วในการให้บริการทัง้ คลืน่
ความถีย่ า่ นต�ำ่ -กลาง-สูง เพือ่ น�ำเทคโนโลยีชนั้ น�ำให้บริการรับส่ง
ข้อมูลเพือ่ ให้ลกู ค้าได้มปี ระสบการณ์ใช้งานทีด่ ที สี่ ดุ ในอนาคต
ดีแทคก�ำลังเปลีย่ นผ่านประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าให้เหมาะ
สมและตรงกับความต้องการมากยิง่ ขึน้ ใช้ machine-learning มา
ช่วยแนะน�ำให้ตรงความต้องการต่างๆ โดยทีผ่ า่ นมามียอดเพิม่ 38%
จากการขายผ่านช่องทางดิจทิ ลั และจากดีแทครีวอร์ดทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบ
ใหม่ให้เหมาะสมและตรงใจยิง่ ขึน้ โดยดีแทคจะพัฒนาให้เหมาะสม
ยิง่ ขึน้ ตลอดปี 2563
ส�ำหรับการปรับปรุงโครงข่ายและเพิม่ ประสบการณ์ลกู ค้าให้ดยี งิ่
ขึน้ ดีแทคยังได้ปรับองค์กรสูร่ ปู แบบการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ในปี 2562
ดีแทคได้เพิม่ พนักงานอีก 25% ทีม่ ที กั ษะดิจทิ ลั เช่น ความปลอดภัย
ทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการจัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ทัง้ นี้ ด้วยความร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากกลุม่ เทเลนอร์ ดีแทคตัง้ เป้า
เศรษฐกิจ 2
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เรื่องจากปก
เศรษฐกิจ

เพิม่ พนักงานทีม่ ที กั ษะดังกล่าวอีก
50% ในปี 2563 นอกจากนัน้ รูป
แบบการท�ำงานแบบ Agile ของดีแทค
ยังช่วยลดการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้เวลา
เป็นสัปดาห์เหลือเพียงเป็นชัว่ โมง
ท�ำให้ออกแบบบริการเพือ่ ลูกค้าได้
ในเวลารวดเร็วอย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้
นายชารัดกล่าวต่อไปว่า ผล
การด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของปี
2562 ท�ำให้เรามัน่ ใจทีจ่ ะมุง่ สูก่ าร
ยกระดับประสบการณ์ใช้งานโครง
ข่ายเพือ่ ลูกค้าต่อไป และน�ำเสนอ
บริการทีต่ รงความต้องการเพิม่ มาก
ขึน้ เราจะเปลีย่ นผ่านสูเ่ รือ่ งดิจทิ ลั
ให้งา่ ยขึน้ ส�ำหรับลูกค้าของเรา และ
เปลีย่ นองค์กรของเราเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดีแทคไม่
หยุดพัฒนาเพือ่ ประสบการณ์ลกู ค้า
และเตรียมพร้อมองค์กรสูอ่ นาคต
การด�ำเนินธุรกิจในปีนี้ ดีแทค
มุง่ มัน่ จะยกระดับประสิทธิภาพโครง
ข่ายเพือ่ ลูกค้าทุกคน นอกจากจะ
เปิดบริการ 5G แล้ว ดีแทคยังให้
ความส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพ

โครงข่ายปัจจุบนั เพือ่ สัญญาณขยาย
ครอบคลุมการใช้งาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับส่งดีขนึ้ กว่าเดิม
ถึง 3 เท่า
“ดีแทคเร่งขยาย Massive
MIMO เทคโนโลยีความเร็วสูงอย่าง
ต่อเนือ่ งในพืน้ ทีใ่ ช้งานหนาแน่น
ทัว่ ประเทศ และขยายโครงข่ายเพือ่

บาท ทีจ่ ะเปิดตัวโครงการในช่วง
ไตรมาส 4/63 นอกจากนีบ้ ริษทั ยัง
ได้ตงั้ งบลงทุนเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ พัฒนา
โครงการของปีนจี้ ำ� นวน 858 ล้าน
บาท
ส�ำหรับภาพรวมสถานการณ์
ตลาดอสังหาฯปีนี้ โดยเบื้องต้น
บริษทั ประเมินว่าจะยังไม่สดใสมาก
นัก เนือ่ งจากแนวโน้มตัววัดภาพ
รวมเศรษฐกิจของประเทศ (GDP)
ลดลง หนีส้ นิ ครัวเรือนเพิม่ มากขึน้
สอดคล้องกับมาตรการควบคุมสิน
เชือ่ LTV หรือการปล่อยสินเชือ่ ของ
ธนาคารทีเ่ คร่งครัดมากยิง่ ขึน้ แต่

บริษทั ยังเห็นกลุม่ ลูกค้าเรียลดีมานด์
ทีย่ งั มีความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีแ่ ท้จริงอยู่ ซึง่ คาดว่าน่าจะได้รบั
ประโยชน์จากปัจจัยเหล่านีเ้ ข้ามา
อีกด้วย
“ปีนถี้ อื ว่าเป็นปีทที่ า้ ทายอีก
หนึง่ ปี ซึง่ บริษทั จะต้องระมัดระวัง
ในการด�ำเนินธุรกิจมากขึน้ และ
จากปัจจัยดังกล่าวบริษทั มองว่ายัง
จะเป็นโอกาสในการใช้กลยุทธ์สร้าง
ระบบการท�ำงานภายในให้แข็งแกร่ง
เพือ่ เตรียมความพร้อม เช่น การ
ศึกษาและส�ำรวจการเลือกซือ้ ทีด่ นิ
และท�ำเลทีต่ งั้ โครงการใหม่ๆ การ
ออกแบบและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างความ
แตกต่างด้วยการเพิม่ ฟังก์ชนั การใช้
งานและความหลากหลายให้ลกู ค้า
ได้เลือกสรรมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า เพราะ
ความต้องการของลูกค้าเปลีย่ นแปลง
ไปตามยุคสมัย ท�ำให้เราเน้นเรือ่ ง
นี้เป็นส�ำคัญเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในอนาคตอีก
ด้วย” นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว
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เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/63
และ 3.โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์
ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 1,000
ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริม่ รับ
รูร้ ายได้ในไตรมาส 4/63
ขณะทีใ่ นปี 2563 บริษทั เปิด
โครงการทัง้ หมด 4 โครงการ มูลค่า
รวม 3,602 ล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า
2,266 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการ
ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม มูลค่า
โครงการ 903 ล้านบาท จะเปิดตัว
โครงการในช่วงไตรมาส 1/63
2.โครงการชีวาโฮม รังสิต-ปทุม
มูลค่าโครงการ 1,093 ล้านบาท จะ
เปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาส 2/63
และ 3.โครงการฮาร์ท สุขมุ วิท 36
มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท จะ
เปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาส 1/63
โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 70%
ขณะเดียวกันยังจะมีการเปิด
โครงการแนวสูงอีก 1 โครงการได้แก่
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
ล�ำสาลี มูลค่าโครงการ 1,336 ล้าน
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ให้บริการเพิ่มอีกหลายพันสถานี
ฐานส�ำหรับการใช้งาน 4G คลืน่
2300 MHz ทีใ่ ห้บริการบนคลืน่ ที
โอที เพือ่ ยกระดับประสบการณ์รบั
ส่งข้อมูลดีกว่าเดิม และเพิ่มการ
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ช้งานยิง่ ขึน้ ดีแทค
คาดว่าจะมีสถานีฐานให้บริการ 4G
คลืน่ 2300 MHz มากกว่า 20,000
สถานีฐานในปลายปี 2563” นาย
ชารัดกล่าวเพิม่ เติม
จากการประมูลคลื่นความถี่
ล่าสุด ดีแทคได้ถอื ครองคลืน่ 5G
ความถีย่ า่ น 26 GHz จ�ำนวน 200
MHz สามารถน�ำมาให้บริการ 5G
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย
ประจ�ำที่ ซึง่ จะท�ำความเร็วได้สงู สุด
ราว 1 Gbps ในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดเปิด
ให้บริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ราวครึง่ ปีแรกของปี 2563
การขยายโครงข่าย 5G บน
คลื่น 700 MHz เพื่อเพิ่มการ
ครอบคลุมใช้งาน 5G โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมภิ าคของประเทศ โดย
คาดว่าจะสามารถเริ่มติดตั้งโครง
ข่ายได้ในช่วงครึง่ ปีหลังของปีนี้
ในปี 2563 ดีแทคมีแผนพัฒนา
นวัตกรรมบริการต่างๆ ซึง่ รวมถึง
การใช้งาน 5G ไร้สายความเร็วสูง
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
ประจ�ำที่ และคอนเทนต์รูปแบบ
ใหม่ โซลูชนั่ อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิง่ หรือ IoT ส�ำหรับอุตสาหกรรม
และพัฒนารูปแบบใช้งาน
“การได้คลืน่ 5G เป็นแค่การ
เริม่ ต้นของเส้นทาง ยังมีสว่ นประกอบ
ต่างๆอีกมากทีจ่ ะตามมาในไตรมาส
ต่างๆของปีนี้ เป้าหมายของเราคือ
ไม่หยุดพัฒนาโซลูชนั่ ในการเชือ่ ม
ต่อการใช้งานเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ไม่วา่ จะ
เป็นการใช้งานของลูกค้าในเมือง
ในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าค เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเชือ่ ม
ต่อลูกค้ากับสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และ
เพิม่ ศักยภาพให้สงั คม” นายชารัด
กล่าวในทีส่ ดุ
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In Brief : ย่อความ

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

น้ำ�ลดตอผุด

ธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่เริ่มเผยโฉมหน้าในแดน
สนธยาของกองทัพบกตอนนีเ้ รียกว่าแสงสว่าง
ปลายอุโมงค์ได้เกิดขึ้นแล้ว ทหารชั้นผู้น้อยที่
อยู่ใต้บังคับบัญชาได้โอกาสที่กองทัพบกเปิด
ช่องทางต่างๆให้รอ้ งเรียน ร้องทุกข์ ซึง่ พ.อ.หญิง
ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก
กล่าวถึงข้อมูลที่ส่งต่อกันมาทางไลน์เกี่ยวกับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ของกองทัพบก
ว่า เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์การเปิดช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนตามปกติที่มีอยู่แล้ว
พ.อ.หญิง ศิรจิ นั ทร์กล่าวว่า การรับเรือ่ ง
ร้องเรียนดังกล่าวจะปรับให้สามารถเข้า
ถึงได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทาง
แพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียของกองทัพ
บก ปรับปรุงระบบร้องเรียนทางออนไลน์
ให้มีความสะดวกขึ้นในการแจ้งข้อมูล
มายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำหรับการ
ร้องเรียนถึงผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกโดยตรง
เพื่อรองรับเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ
ทหารบกที่มีนโยบายให้เปิดช่องทางเพิ่ม
เติมให้ก�ำลังพลสามารถแจ้งความเดือด
ร้อนในลักษณะฮอตไลน์สายตรง
ทีส่ ำ� คัญกองทัพบกจะเก็บไว้เป็นความลับ
ไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร้อง
เรียนผูบ้ งั คับบัญชาทีข่ าดธรรมาภิบาล แต่บาง
อย่างก็ตอ้ งฟังว่ากองทัพบกชีแ้ จงแล้วเชือ่ ถือได้
หรือไม่ ไม่งั้นพอได้เงินแล้วจะหนีเที่ยว หนี

ทหาร แต่คงไม่ใช่พลทหารทุกคนทีจ่ ะมีพฤติกรรม
อย่างนั้น
อีกประเด็นหนึง่ คือการเอาพลทหารไปรับใช้
ซึง่ เคยมีการเปิดเผยมาแล้ว แต่เรือ่ งก็เงียบไป ตอน
นัน้ พลทหารทีไ่ ปรับใช้ทงั้ ภรรยาและลูกของนาย
ทหารโดนค�ำกล่าวในลักษณะเหยียดหยามความ
เป็นมนุษย์ โดยบอกว่า จมูกอย่างนัน้ หน้าตา
อย่างนี้ พูดง่ายๆว่าลาวอะไรท�ำนองนี้ ถือเป็นเรือ่ ง
ทีใ่ ช้วาทกรรมไม่ดกี บั ผูน้ อ้ ยอย่างกับไม่ใช่มนุษย์
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลือ
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ได้
เปิดเผยกระจ่างแจ้งเหมือนคราวนี้ ซึ่งน่าจะ
ลามไปอีกหลายเรื่องหลายอย่าง เขาเรียกว่า
บานปลาย งานนี้ไม่จบลงแค่ 30 ศพ หรือแค่
จ่าคลั่งเพียงคนเดียว มันมีอะไรที่สลับซับซ้อน
คนดีที่ไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งตาย
ทั้งเจ็บ อันนั้นก็น่าชื่นชมอยู่ แต่ที่จะเปิดเผย
ต่อไปจะน่าชืน่ ชมหรือน่าส่ายหัวก็ตอ้ งติดตาม
ดูการแก้ปัญหาของกองทัพบก ไม่เช่นนั้นก็
คงจะมีปัญหาแบบนี้คาราคาซังกันต่อไป
ดีแล้วที่กองทัพบกจะล้างบางความ
ไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในกองทัพบก ซึ่ง
เมือ่ ก่อนนีไ้ ม่เคยมีใครกล้าไปแตะ ไปสอบ
แดนสนธยา แต่ทแี่ น่นอนทีส่ ดุ เห็นจะเข้า
ทางพรรคอนาคตใหม่ที่มีนโยบายของ
พรรคเป็นอย่างนีม้ าตั้งแต่ตน้ เรียกว่าลูก
เข้าทาง มีหรือจะไม่เตะลูกเข้าตาข่าย

น�ำ้ ลงแล้วตอก็ตอ้ งผุดต้องโผล่ จะ
โผล่ผดุ มาในลักษณะไหน อย่างไร
คงต้องติดตาม มีแสงสว่างส่องเข้า
มาในกองทัพบกแล้ว เห็นอะไรต่อ
มิอะไรในกองทัพบกได้หลายเรือ่ ง
หลายอย่าง
อาตมาหวังว่าอีกไม่นานคงจะได้ดู ได้รู้
ได้เห็น รู้เช่นเห็นชาติเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างจะ
นึกไม่ถึง คิดไม่ถึงว่าจะเจอเรื่องขนาดนั้นได้
แล้วก็คงจะเบาบางจางคลายความกดขี่ข่มเหง
เอารัดเอาเปรียบผูน้ อ้ ย แต่ทงั้ หมดทัง้ สิน้ ก็ตอ้ ง
บอกว่าที่ดียังมีอยู่ นายทหาร นายต�ำรวจที่ดี
ยังมีอยู่ ไปกินอะไรของเขายังวางเงินไว้ให้ 500
บาท 1,000 บาท ดังนั้น อย่าได้เหมาเข่งกัน
ขอให้รู้จักแยกแยะเหมือนที่เขาแยกแยะ
ไม่แตะ ไม่ต้อง ไม่จ่าย ไม่เยียวยาแก่คนที่
เป็นต้นเหตุ ไม่ว่าจะเป็นพันเอก พันโท บัดนี้
ก็มีการเซ่นสังเวยไปแล้ว 2-3 ราย ที่ถูกย้าย
ถูกลด ถูกปลดกันไปจากต�ำแหน่งหน้าที่ ก็คง
เข้าลักษณะที่เรียกว่า น�้ำลงแล้วตอก็ต้องผุด
ต้องโผล่ จะโผล่ผุดมาในลักษณะไหน อย่างไร
คงต้องติดตาม มีแสงสว่างส่องเข้ามาในกองทัพ
บกแล้ว เห็นอะไรต่อมิอะไรในกองทัพบกได้
หลายเรื่อง หลายอย่าง
อย่างไรก็ตอ้ งนึกถึงผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
บกบ้างที่พูดในลักษณะที่เรียกว่ามาแรง
ท�ำให้คนฮือฮาได้ไม่ใช่น้อยว่าจะล้างบาง
จะจัดการ จะท�ำอะไรต่อมิอะไร ถ้าผู้
บัญชาการทหารบกท่านนี้ยังอยู่อีก 7-8
เดือน จะต้องมีอะไรให้ดู และค�ำพูดค�ำ
หนึ่งที่สั่นสะท้านวงการก็คือ นายทหาร
ระดับนายพันคงจะมีตกงานกันบ้างล่ะ
ไม่มีงานท�ำกันบ้างล่ะ
เขาบอกว่าคนไม่มีงานท�ำนี่มันล�ำบากนะ
เมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนพนักงานบริษทั พอรูข้ า่ วว่าเขา
จะปิดบริษทั เอาคนงานออก ไม่มงี านท�ำ ชิงผูก
คอตายเลย แต่คราวนีค้ งไม่มนี ายทหารผูกคอ
ตายนะ เพราะว่าชายชาติทหารก็ต้องรักษา
ศักดิ์ศรี มีความอดทนสูง ความอดทนสุดยอด
ในบรรดาคนอดทนแล้ว สมกับที่เขาพูดกันมา
นานว่า ท.ทหารอดทน เพราะฉะนั้นคงไม่มี
ทหารฆ่าตัวตาย ยิง่ เป็นทหารระดับนายพันคง
ฆ่าตัวตายยาก เพราะเป็นคนที่มีความอดทน
สูงนั่นเอง
เจริญพร
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0 2374 0200-16, 0 2743 9999 Fax: 0 2374 0804

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปนผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบว่า ตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 โดยน�าก�าไรสะสมของบริษัทฯ มาจ่ายในส่วนที่
เสียภาษีแล้วในอัตรา 23% ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 240,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.90 บาท ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดยก�าหนดจ่ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
(ทันตแพทย์ช�านาญ ชนะภัย)
กรรมการผู้จัดการ
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สีสันใหม่ สไตล์ ฟินน์
YAMAHA Finn ฟินน์กว่า…ก็โดนกว่า
บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
คุณภาพ ส่ง ยามาฮ่า ฟินน์ ใหม่
ความฟินน์ใหม่ของรถครอบครัว
ระดับพรีเมี่ยม มาในสีสันใหม่
สไตล์ ฟินน์ โดดเด่นทุกสีสัน สวย
ล�้ำ ขับขี่ง่าย แถมประหยัดน�้ำมัน
สูงสุด เฉลี่ย 96.16 กม./ลิตร* (ที่
พิสจู น์แล้วโดยสือ่ มวลชน) ทัง้ สวย
ทนทาน จะขี่ไปไหน ก็ฟินน์ไปได้
ทุกวัน พร้อมฟีเจอร์เพิ่มความ
สะดวกสบาย และครัง้ แรกของโลก!
ที่ยามาฮ่ามอบให้เพื่อความฟินน์
ด้วยการรับประกันนานถึง 5 ปี
หรือ 50,000 กิโลเมตร
ยามาฮ่า ฟินน์ สีสนั ใหม่
มาพร้อมฟังก์ชั่นใหม่ๆ มีให้เลือก
ทั้งสตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า ให้
ความสะดวกสบาย ทัง้ สวย ทนทาน
ไม่จกุ จิก และสุดประหยัดด้วยสมอง
กลอัจฉริยะ ECU ควบคุมหัวฉีด
สุดประหยัดสั่งจ่ายน�้ำมันท�ำให้
ประหยัดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม *ทดสอบโดยสื่อมวลชน
สายจักรยานยนต์ ขับขี่ ยามาฮ่า
ฟินน์ เครือ่ งยนต์ 115 ซีซี ในสภาวะ
การจราจรปกติ ด้วยความเร็วเฉลีย่
ไม่เกิน 60 กม./ชม. บนเส้นทาง
จากศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ไปที่
พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช จ.อยุธยา รวม
ระยะทางการขับขี่ 58 กม. ใช้นำ�้ มัน
เพียง 599 ซีซี
ยามาฮ่า ฟินน์ สีสนั ใหม่ ดีไซน์
ไฟหน้าสุดโมเดิร์นด้วยหลอดไฟ
หน้าแบบฮาโลเจน สว่างชัด ดีไซน์
โฉบเฉี่ยวกลมกลืนกับแฟริ่ง และ
ไฟท้ายสวยหรูสะดุดตา สว่างจัด
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
ยามาฮ่า ฟินน์ สีสันใหม่ มา
พร้อมกับระบบเบรก UNIFIED
BRAKE SYSTEM (UBS) ครั้ง
แรกในรถครอบครัวของเมืองไทย

เพิม่ ความปลอดภัยให้คณ
ุ อุน่ ใจทุก
การเดินทาง เมือ่ เบรกเท้ากะทันหัน
ระบบ UBS จะช่วยกระจายแรง
เบรกเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย ผ่าน
กลไกควบคุมไปยังล้อหน้าและล้อ
หลัง ให้ควบคุมการหยุดรถทีส่ มดุล
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ *เฉพาะ
รุ่น UBS
ยามาฮ่า ฟินน์ สีสันใหม่ มา
พร้อมฟีเจอร์เพิม่ ความสะดวกสบาย
กับช่องใส่ของด้านหน้าอเนกประสงค์
ฟินน์ทุกการใช้งาน จะใส่ขวดน�้ำ
หรืออะไรก็สะดวกสุดๆ พร้อมที่
เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ถึง 9.7
ลิตร เก็บหมวกกันน็อคแบบครึ่ง
ใบได้สบายสุดๆ
ยามาฮ่า ฟินน์ สีสันใหม่
ออกแบบแผงหน้าปัดสุดหรู สีสัน
กราฟฟิคทันสมัย มองเห็นชัดเจน
สบายตา ฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ
ครบครัน กุญแจแบบ Multi-function
ควบคุมการใช้งานในจุดเดียว จะ
ล็อค สตาร์ท หรือเปิดเบาะ ก็สะดวก
สบายแบบฟินน์ๆ

ยามาฮ่า ฟินน์ สีสันใหม่ สไตล์ ฟินน์ มีให้เลือกด้วยกัน 4 รุ่นคือ
รุ่น UBS ราคา 47,000 บาท รุ่นล้อแม็ก / สตาร์ทมือไฟฟ้า ราคา
45,000 บาท รุ่นล้อซี่ลวด / สตาร์ทมือ ราคา 43,500 บาท และรุ่นล้อ
ซี่ลวด / สตาร์ทเท้า ราคา 40,900 บาท พบกับยามาฮ่า ฟินน์ สีสัน
ใหม่ สไตล์ ฟินน์ ได้แล้วที่ร้านผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่ว
ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Yamaha Call Center โทร.
02-263-9999 ติดตามข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่
Website : www.yamaha-motor.co.th
Facebook : Yamaha Society Thailand
Instagram : @Yamaha Society Thailand
Youtube : Yamaha Society Thailand
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PF-GRAND ปี 63 ตั้งเป้ายอดขายรวม 21,000 ล้าน
เดินหน้าแผนร่วมทุนระยะยาว
เปิด 12 โครงการใหม่เน้นแนวราบ
เปิดตัวบ้าน “ป้องกันฝุ่น PM2.5”

“พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” และ
“แกรนด์ แอสเสท” เผยแผน
ธุรกิจปี 2563 โดยพร็อพเพอร์
ตี้ เพอร์เฟค ปีทผี่ า่ นมาโชว์กำ� ไร
สูงในรอบ 16 ปี ปีนตี้ งั้ เป้าขาย
18,000 ล้าน เดินหน้าโครงการ
ร่วมทุน เปิด 12 โครงการใหม่
เน้นแนวราบ ติดตั้งระบบ
“ป้องกันฝุน่ PM2.5” ในบ้าน
เดีย่ วทุกแบรนด์ ทุกระดับราคา
ด้านแกรนด์ แอสเสทฯ วางเป้า
ขาย 3,000 ล้าน เตรียมพรีเซลส์
วิลล่าหรูจังหวัดระยอง ส่วน
ธุรกิจโรงแรมปีทผี่ า่ นมาได้รบั
อานิสงส์จากมาตรการกระตุน้
ท่องเทีย่ วดันรายได้เติบโต
นายชายนิด อรรถญาณ
สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต

กรรมการผู้จัดการ และ นางสาว
ศิรริ ตั น์ วงศ์วฒ
ั นา ประธานเจ้า
หน้าที่กลุ่มการเงิน บริษัท พร็อพ
เพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมด้วย นายวิทวัส วิภากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาค
ทองดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอส
เสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์
ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลง
ถึงแผนธุรกิจของกลุม่ บริษทั ประจ�ำ
ปี 2563
นายชายนิดเปิดเผยว่า ปีที่
ผ่านมาแม้วา่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะได้รับผลกระทบจากหลายๆ

ปัจจัย แต่บริษัทยังมีผลประกอบ
การที่ดี โดยปี 2562 สามารถท�ำ
ก�ำไรสูงสุดสร้างสถิติใหม่ในรอบ
16 ปี ส�ำหรับแผนงานปีนี้ยังคง
เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มบริษัท ทั้งการท�ำก�ำไรและ
การลดภาระหนี้ รวมทัง้ รักษาอัตรา
การเติบโตทั้งจากการด�ำเนินงาน
ปกติ และจากโครงการร่วมทุนกับ
พันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งมีแผน
ร่วมมือกันพัฒนาโครงการในระยะ
ยาว โดยกับ ฮ่องกงแลนด์ มี
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
“เลค เลเจ้นด์” บ้านเดีย่ วระดับไฮ
เอนด์ เปิดตัวในปีนี้ 2 โครงการ
มูลค่ารวม 13,500 ล้านบาท ความ
ร่วมมือกับ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี
นอกเหนือจากคอนโดมิเนียม ไฮด์
เฮอริเทจ ทองหล่อ มูลค่าโครงการ
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6,000 ล้านบาทแล้ว ในปีนี้ยังจะ
ร่วมกันพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ ว
ในท� ำ เลราชพฤกษ์ ตั ด ใหม่ 2
โครงการ มูลค่า 3,900 ล้านบาท
ในส่วนการร่วมทุนกับ เซกิซุย
เคมิคอล ปีทผี่ า่ นมามีการร่วมมือ
กันใน 4 ท�ำเล ปีนจี้ ะขยายเพิม่ อีก
1 ท�ำเล คิดเป็นมูลค่ารวม 3,100
ล้านบาท ซึ่งภาพรวมการร่วมทุน
ของกลุ่มบริษัทขณะนี้มีมูลค่าทั้ง
สิน้ 26,500 ล้านบาท เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั กลุม่ บริษทั ปีทผี่ า่ น
มาบริษัทยังประสบความส�ำเร็จ
จากโครงการ “ยู คิ โรโระ”
คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น
ท�ำให้มีรายได้เข้ามา 1,700 ล้าน
บาท ปัจจุบันโครงการมียอดขาย
แล้ว 2,600 ล้านบาท หรือ 70%
ของจ�ำนวนยูนิตทั้งหมด และคาด
ว่าจะได้รบั การตอบรับทีด่ ตี อ่ เนือ่ ง
สามารถโอนกรรมสิทธิป์ ดิ โครงการ
ได้ภายในปีนี้
นายวงศกรณ์เปิดเผยเพิ่ม
เติมถึงแผนการด�ำเนินงานของ
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ว่า ในปี
2563 วางเป้าขายไว้ที่ 18,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ
10,000 ล้านบาท โครงการร่วม
ทุน 1,500 ล้านบาท คอนโดมิเนียม
ในประเทศ 4,500 ล้านบาท และ
คอนโดมิเนียมประเทศญีป่ นุ่ 2,000
ล้านบาท พร้อมกันนีย้ งั มีแผนเปิด
โครงการใหม่อีก 12 โครงการ
มูลค่ารวม 18,560 ล้านบาท โดย
เป็นบ้านเดีย่ ว 10 โครงการ มูลค่า
17,110 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์
2 โครงการ มูลค่า 1,450 ล้านบาท
โครงการเปิดตัวใหม่จะเป็นแนว
ราบทั้งหมด ซึ่งเป็นตลาดที่ยัง
เติบโต โดยบริษัทไม่มีการเปิดตัว
คอนโดมิ เ นี ย มโครงการใหม่
เนื่ อ งจากปี ที่ ผ ่ า นมาตลาด
คอนโดมิเนียมชะลอตัว ท�ำให้ยัง
มีซพั พลายเหลืออยูม่ าก บริษทั ยัง
มีการพัฒนาสินค้าให้รองรับกับ
ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ มี

การพัฒนาบ้าน “ป้องกันฝุ่น
PM2.5” ซึง่ เชือ่ ว่าปัญหาฝุน่ PM2.5
จะเป็นปัญหาทีต่ อ่ เนือ่ ง โดยนอกจาก
การน�ำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาใช้
กับบ้านในโครงการร่วมทุนกับเซ
กิซยุ เคมิคอล แล้ว ยังร่วมกับ เอส
ซีจี เป็นรายแรกในการพัฒนา
ระบบกรองอากาศป้องกัน ฝุ ่น
PM2.5 ท�ำงานร่วมกับระบบระบาย
อากาศ ติดตั้งในโครงการบ้าน
เดี่ยวทุกแบรนด์ ทุกระดับราคา
บริษทั ยังร่วมมือกับ ไดกิน้ ในการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกรองฝุ่น
PM2.5 ในโครงการเพอร์เฟค
มาสเตอร์พีซ, เลค เลเจ้นด์, เพอร์
เฟค เพลส และเพอร์เฟค พาร์ค
ปีนยี้ งั ต่อยอดในการสร้างสิง่ แวดล้อม

ทีด่ ี ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ 5,000
ต้นในโครงการต่างๆ การติดตั้ง
แผงโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้พลังงาน
สะอาดในส�ำนักงานและคลับเฮ้าส์
รวมทั้งยังมีการเปิดตัวแบบบ้าน
ใหม่รวม 26 แบบในทุกระดับราคา
เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า และ
ช่วยผลักดันยอดขายโครงการแนว
ราบอีกทางหนึ่ง
ด้านแผนการด�ำเนินงานของ
แกรนด์ แอสเสทฯ นายวิทวัสเปิด
เผยว่า ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปีนวี้ างเป้าขายไว้ 3,000 ล้านบาท
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 2,500
ล้านบาท และโครงการวิลล่าใน
จังหวัดระยอง 500 ล้านบาท ซึ่ง
ก�ำหนดพรีเซลส์เฟสแรกในช่วง
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ไตรมาส 2 เป็นวิลล่าหรู 103 ยูนติ
มูลค่าโครงการ 2,307 ล้านบาท
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ รองรับการเติบโต
ของระยองที่จะเกิดขึ้นทั้งจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3
สนามบิน และโครงการพัฒนา
สนามบินอูต่ ะเภา ด้านธุรกิจโรงแรม
ปีที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จาก
มาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วของ
ภาครัฐ ท�ำให้รายได้โรงแรมเติบโต
จากการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ปีทผี่ า่ นมายังเปิดด�ำเนิน
การโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขมุ วิท
เต็มปี ท�ำให้รายได้ในปี 2562
เติบโตถึง 47.7% ในขณะทีไ่ ตรมาส
แรกของปีนี้ สถานการณ์ไวรัสระบาด
มีผลกระทบอย่างมากกับตลาดนัก
ท่องเทีย่ วต่างชาติ โดยเฉพาะโรงแรม
ทีม่ ฐี านลูกค้าหลักเป็นชาวจีนและ
ธุรกิจไมซ์ บวกกับปีนบ้ี ริษทั มีแผน
ปรับปรุงโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ส่งผลให้ประมาณการรายได้ปนี ลี้ ดลง
คาดว่าธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ
ปีนจี้ ะมีรายได้รวม 2,000 ล้านบาท
หรือลดลง 22.1% เมือ่ เทียบกับปี
2562
ส�ำหรับรายได้ในปีนี้ นางสาว
ศิรริ ตั น์เปิดเผยว่า รายได้รวมของ
กลุม่ บริษทั ยังคงมีอตั ราเติบโต โดย
ประมาณการรายได้รวมไว้ที่ 22,000
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยประกอบด้วย
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
16,400 ล้านบาท ซึง่ เป็นของพร็อพ
เพอร์ตี้ เพอร์เฟค 15,400 ล้าน
บาท รวมโครงการในประเทศญีป่ นุ่
และเป็นของแกรนด์ แอสเสทฯ
1,000 ล้านบาท นอกจากนี้จะมี
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 3,300
ล้านบาท เป็นโรงแรมในประเทศ
2,000 ล้านบาท โรงแรมในญี่ปุ่น
1,300 ล้านบาท อีกทั้งยังจะมีราย
ได้จากการขายทีด่ นิ และการลงทุน
2,000 ล้านบาท และธุรกิจให้เช่า
300 ล้านบาท

