
 

‘ITEL’กำำ�ไรQ1/65โต19% 

พร้อมเดิินหน้�ธุุรกำิจทุุกำมิติ 
“ITEL” รายได้้-กำำาไรนิิวไฮ ผลกำารด้ำาเนิินิงานิงวด้ไตรมาส 1/65 รายได้้รวมอย่�ท่ี่� 593 ล้านิบาที่ 
เติบโต 16% กำำาไรสุที่ธิิ 55 ล้านิบาที่ เติบโต 19% เป็็นิผลจากำกำลุ�มธุิรกิำจขยายตัวต�อเน่ิ�องอย�าง
ม่นัิยสำาคััญ ทัี่�งกำารให้้บริกำารโคัรงข�าย ติด้ตั�ง และให้้บริกำารด้าต้า เซ็็นิเตอร์ มั�นิใจปี็ 2565 
เติบโตต�อเน่ิ�อง ตั�งเป้็ารายได้้อย่�ท่ี่� 3,200 ล้านิบาที่ จ�อปิ็ด้ด่้ล M&A หุ้้นิเที่คัฯสตาร์ที่อัพ

“เพย์โซ็ล่ชัั่�นิ” จับม่อ 
“ว่ซ็�า-ธิ.กำรุงเที่พ” 
เปิ็ด้ตัว “เพย์ ซ่็นิ” 
ระบบชั่ำาระเงินิออนิ 
ไลน์ิระห้ว�างผ้่ขายกัำบ
ผ้่ช่ั่�อผ�านิบัตรเคัรดิ้ต
นิิติบุคัคัล ขยายเวลากำารชั่ำาระเงินิ เร�งกำารรบัเงินิเรว็
ข้�นิ ชั่�วยสร้างสภาพคัล�อง ลด้ต้นิทุี่นิบริห้ารจัด้กำาร 
ป็ลอด้คั�าบริกำารแรกำเข้าและคั�าบริกำารรายเด่้อนิ 

นายภาวุุธ พงษ์์วิุทยภานุ ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร 
บริษั์ท เพย์โซลููชัั่�น จ้ำากััด เปิดเผยวุ่า สถานกัารณ์์กัารแพร่
ระบาดโควิุด-19 รวุมทั�งผลูกัระทบจ้ากัวิุกัฤตควุามขััดเเย้ง
รัสเซ่ย-ยูเครน ทำาให้เศรษ์ฐกิัจ้ฟ้ื้�นตัวุช้ั่ากัวุ่าท่�คาดกัารณ์์ 
ธุรกิัจ้จึ้งต้องปรับตัวุเพ่�อตอบโจ้ทย์ควุามท้าทาย ซึ�งธุรกิัจ้ท่�
เปลู่�ยนไปอย่างเห็นได้ชัั่ดค่อ กัารทำาธุรกัรรมทางออนไลูน์
เพิ�มมากัขึั�น รวุมทั�งกัารบริหารจั้ดกัารต้นทุนก็ัม่ควุามสำาคัญ
อย่างมากั

บริษั์ทจึ้งได้เปิดตัวุเพย์ ซูน (PaySoon) บริกัารท่�จ้ะ
ช่ั่วุยเสริมสภาพคลู่องแลูะประสิทธิภาพกัารจั้ดกัารทางกัาร
เงินให้กัับกัลุู่มธุรกิัจ้องค์กัร ซึ�งจ้ะเป็นผู้บริกัารชั่ำาระค่าสินค้า
หร่อบริกัารระหวุ่างผู้ซ่�อเเลูะผู้ขัายด้วุยบัตรเครดิตนิติบุคคลู
ผ่านช่ั่องทางออนไลูน์ ไม่ม่ค่าบริกัารแรกัเข้ัา ไม่ม่ค่าบริกัาร
รายเด่อน ไม่ม่ดอกัเบ่�ย ม่เพ่ยงอัตราค่าธรรมเน่ยมเฉพาะ

‘เพย์โซ็ล่ชัั่�นิ’ผน้ิกำ‘ว่ซ็�า-กำรุงเที่พ’
เปิ็ด้‘เพย์ ซ่็นิ’ห้วังฟ้ื้�นิเศรษฐกิำจ
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นายณั์ฐนัย อนันตรัม
พร ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร 
บริษั์ท อินเตอรลิ์ู�งค์ เทเลูคอม 
จ้ำากััด (มหาชั่น) หร่อ ITEL 
เปิดเผยวุ่า ผลูกัารดำาเนิน
งานงวุดไตรมาส 1 ปี 2565 
บริษั์ทม่รายได้รวุม 593 ลู้าน
บาท เพิ�มขึั�น 16% จ้ากังวุด
เด่ยวุกัันปีก่ัอนท่�ม่รายได้รวุม 
511 ลู้านบาท กัำาไรสุทธิ 55 
ลู้านบาท เพิ�มขึั�น 19% จ้ากั
งวุดเด่ยวุกัันปีก่ัอนท่�ม่กัำาไร
สุทธิ 46 ลู้านบาท เน่�องจ้ากั
บริษั์ทเติบโตในทุกัธุรกิัจ้

กัารท่�ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ยุคกัารนำาเทคโนโลูย่สารสนเทศ
มาประยุกัต์ใช้ั่กัับกิัจ้กัรรมทางเศรษ์ฐกัิจ้แลูะสังคม ทำาให้บริษั์ท
สามารถผลัูกัดันยอดขัายจ้ากัลููกัค้าท่�เข้ัามาใช้ั่งานเพิ�มมากัขึั�น อ่กั
ทั�งยังรักัษ์าฐานลููกัค้าท่�เข้ัามาใช้ั่บริกัารแลูะต่อยอดควุามสำาเร็จ้ใน
กัารขัยายบริกัารเพิ�มเติม โดยอาศัยจุ้ดแข็ังจ้ากัโครงข่ัายท่�ม่ประสิทธิภาพ
แลูะเสถ่ยรภาพขัองกัารให้บริกัารท่�เหน่อกัวุ่าคู่แข่ังขัันรายอ่�นๆใน
ตลูาด ทำาให้บริษั์ทสร้างรายได้เติบโตอย่างก้ัาวุกัระโดด

สำาหรับรายได้จ้ากักัารให้บริกัารโครงข่ัายในไตรมาส 1 ปี 2565 
อยู่ท่� 337 ลู้านบาท เติบโตจ้ากังวุดเด่ยวุกัันปีก่ัอน 12% ท่�ม่รายได้ 
300 ลู้านบาท ขัณ์ะท่�รายได้จ้ากักัารใหบ้ริกัารติดตั�งโครงข่ัายเติบโต
จ้ากังวุดเด่ยวุกัันปีก่ัอน 28% อยู่ท่� 225 ลู้านบาท บริษั์ทยังคง
บริหารจั้ดกัารทรัพยากัรท่�ม่อยู่ให้เกิัดประสิทธิภาพสูงสุดโดยรับงาน
ติดตั�งโครงข่ัายอย่างต่อเน่�อง พร้อมต่อยอดควุามสำาเร็จ้ในกัลูยุทธ์ 

ชั่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 5263 (1788) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 23 ฉบับที่ 5263 (1788) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ธุรกัรรมท่�ใช้ั่จ่้ายจ้ริงเท่านั�น ช่ั่วุย
ตอบโจ้ทย์ผู้ซ่�อท่�สามารถขัยายระยะ
เวุลูากัารชั่ำาระเงิน แลูะผู้ขัายเร่ง
กัารเก็ับเงินได้เร็วุขึั�น

ทั�งน่� เพย์ ซูน ได้พันธมิตร
สำาคัญมาช่ั่วุยสรา้งสรรคแ์ลูะพัฒนา 
ทำาให้บริกัารม่ประสิทธิภาพมากั
ขึั�น นำาโดยวุ่ซ่า ผู้นำากัารให้บริกัาร
กัารชั่ำาระเงนิดิจิ้ทัลูระดบัโลูกั ร่วุม
ด้วุยธนาคารกัรุงเทพ นำาเสนอ
บริกัารทางกัารเงินใหม่ให้ลููกัค้าผู้
ประกัอบกัารม่ทางเลู่อกัในกัารจ่้าย
เงินมากัขึั�น

เพย์ ซูน ทำาหน้าท่�เป็น
แพลูตฟื้อร์มกัารชั่ำาระค่าสินค้าแลูะ
บริกัารระหวุ่างผู้ขัายแลูะผู้ซ่�อท่�เป็น
นิติบุคคลู เพ่�อช่ั่วุยบริหารกัารรับ
แลูะกัารชั่ำาระเงินค่าใช้ั่จ่้ายขัอง
องค์กัรท่�ผู้ใช้ั่งานสามารถตรวุจ้สอบ
รายกัารได้แบบเร่ยลูไทม์ตลูอด 24 
ชัั่�วุโมง พร้อมด้วุยระบบกัำาหนด
สิทธิ�กัารเข้ัาใช้ั่งานแลูะเข้ัาถึงข้ัอมูลู
เมนตู่างๆขัองรายงาน ซึ�งผู้ซ่�อแลูะ
ผู้ขัายจ้ะได้รับประโยชั่น์

1.ด้านผู้ซ่�อ สมัครใช้ั่งานง่าย 

ใช้ั่เอกัสารกัารสมัครน้อย สะดวุกั 
รวุดเร็วุ เม่�อเข้ัาสู่ระบบเร่ยบร้อย
แลู้วุสามารถใช้ั่บัตรเครดิตท่�ลูง
ทะเบ่ยนไวุ้ชั่ำาระเงินให้กัับผู้ขัาย 
โดยปลูอดดอกัเบ่�ยสูงสุด 45 วัุน

2.ด้านผู้ขัาย ช่ั่วุยเสริมสภาพ
คลู่องให้ธุรกิัจ้ รับเงินสดได้เร็วุขึั�น
เม่�อม่กัารขัายสินค้าหร่อบริกัาร ลูด
ภาระกัารให้เครดิตเทอมกัับลููกัค้า 
ลูดปัญหาลููกัหน่�ระยะยาวุ ทำาให้
ธุรกิัจ้สามารถลูดหน่�เส่ยได้มากั 
สมัครง่าย ใช้ั่เอกัสารน้อย ตอบ
โจ้ทย์กัารทำาธุรกิัจ้ทั�งขันาดกัลูาง
แลูะขันาดเล็ูกั (SMEs) ให้สามารถ
นำาเงินทุนหมุนเวุ่ยนไปต่อยอดให้
เติบโตต่อไปได้

ทั�งน่� ในปีแรกัตั�งเป้าท่�จ้ะม่ผู้
ใช้ั่งานคิดเป็นยอดกัารชั่ำาระเงินไม่
น้อยกัวุ่า 720 ลู้านบาท ซึ�งปัจ้จุ้บัน

เริ�มม่กัารใช้ั่งานแลูวุ้ในหลูายธรุกิัจ้ 
เช่ั่น บริษั์ท ซ่บร้า ทรานส์ อินเตอร์
เนชัั่�นแนลู จ้ำากััด ผู้ให้บริกัารขันส่ง
สินค้าชัั่�นนำาระดับภูมิภาค บริษั์ท 
ลิูตเติลูมันช์ั่ช่ั่� จ้ำากััด ธุรกิัจ้อาหาร
สำาหรับเด็กั บริษั์ท บิลูค์ วัุน กัรุ�ป 
จ้ำากััด ซอฟื้ตแ์วุร์สำาหรับอุตสาหกัรรม
ก่ัอสร้าง แลูะบรษัิ์ท ชั่ารม์มิ�ง เวิุลูด์ 
จ้ำากััด แบรนด์ธุรกิัจ้เพ่�อสุขัภาพ
แลูะควุามงามชั่าเม่

“สำาหรับกัลูยุทธ์กัารตลูาด
แลูะประชั่าสมัพันธ์จ้ะมุ่งเน้นท่�ส่�อ
ออนไลูน์ ทั�งกัารทำาคอนเทนตเ์พ่�อ
ส่�อสารให้กัลุู่มลููกัค้าเข้ัาใจ้ถึง
ประโยชั่น์แลูะกัารใช้ั่งาน กัารทำา
โฆษ์ณ์า รวุมถึงทำางานร่วุมกัับ
พันธมิตรอย่างใกัลู้ชิั่ด ทั�งสถาบัน
กัารเงนิ บริษั์ทเคร่อข่ัายบัตรเครดิต 
เเลูะบริษั์ทผู้ให้บริกัารเทคโนโลูย่ 
เพ่�อเข้ัาถึงลููกัค้าได้อย่างตรงกัลุู่ม 
ซึ�งในปีน่�จ้ะเข้ัาไปช่ั่วุยให้ธุรกิัจ้ต่างๆ
ม่สภาพคลูอ่งแลูะเงนิทุนหมุนเวุ่ยน
ด่ขึั�น ทั�งในกัลุู่มผู้ซ่�อ/ผู้จ่้ายเงิน, ผู้
ขัาย/ผู้รับเงิน ได้ม่โอกัาสต่อยอด
ธุรกิัจ้ในมิติต่างๆมากัยิ�งขึั�น” นาย
ภาวุุธกัลู่าวุทิ�งท้าย

เรื่องจากปก
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New S-Curve รวุมถึงขัยายธุรกิัจ้
จ้ากักัารเข้ัาถ่อหุ้น 51% ในบริษั์ท 
บลูู โซลููชัั่�น จ้ำากััด ซึ�งช่ั่วุยให้บริษั์ท
ม่รายได้จ้ากักัารให้บริกัารติดตั�ง
โครงข่ัายเพิ�มขึั�นถึง 55 ลู้านบาท

ขัณ์ะท่�รายได้จ้ากักัารให้บริกัาร
พ่�นท่�ดาต้า เซ็นเตอร์ เพิ�มสูงขึั�น
จ้ากัปีก่ัอนหน้า 2% เน่�องจ้ากัฐาน
ลููกัค้าท่�ใช้ั่งานปี 2564 ม่มากัถึง 
95% ทำาให้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 
2565 อยู่ท่� 21 ลู้านบาท แลูะใน
แต่ลูะไตรมาสหลัูงจ้ากัน่�จ้ะม่แนวุ
โน้มขัองรายได้ท่�มั�นคง

“ผลูประกัอบกัารขัองบริษั์ท
เป็นท่�น่าพอใจ้ทั�งรายไดแ้ลูะกัำาไร
ท่�นิวุไฮต่อเน่�อง โดยไตรมาส 

รวุมถงึงานตดิตั�งด้านโทรคมนาคม 
ค่ายม่อถ่อหลูายค่ายม่กัารขัยาย
โครงขั่าย ซึ�งบริษั์ทได้เข้ัาไปรับ
เหมาแลูะเปน็ผู้ดำาเนินงาน นับเป็น
บทบาทสำาคัญในกัารสนับสนุน
กัารเติบโต แลูะดาต้า เซ็นเตอร์ 
ถ่อเป็นส่วุนผลัูกัดันกัารเติบโตเช่ั่น
กััน สนับสนุนแผนกัารดำาเนินธุรกิัจ้
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยปน่ี�ตั�งเป้ารายไดท่้� 3,200 
ลู้านบาท แลูะม่อัตรากัำาไรสุทธิไม่
ตำ�ากัวุ่า 10% ปัจ้จุ้บันม่สัญญาใน
ม่อรวุมมูลูค่ากัวุ่า 3,563 ลู้านบาท 
แลูะจ้ะรับรู้รายได้ในปีน่�ราวุ 1,909 
ลู้านบาท โดยในไตรมาส 1/2565 
บริษั์ทสามารถปิดสัญญาใหม่ๆ 
แลูะต่อสัญญาท่�หมดอายไุด้ทั�งสิ�น 
611 ลู้านบาท ทั�งงานบริกัารโครง
ข่ัายโทรคมนาคม งานบรกิัารพ่�นท่�
ดาต้า เซ็นเตอร์ แลูะงานติดตั�ง
โครงข่ัายโทรคมนาคม

ปีน่�บริษั์ทคาดวุ่าจ้ะได้รับงาน
ใหม่เข้ัามาไม่ตำ�ากัวุ่า 3,000 ลู้าน
บาท นอกัจ้ากัน่�ยังอยู่ระหวุ่างกัาร
เจ้รจ้ากัับลููกัค้าเพ่�อให้เข้ัามาใช้ั่พ่�นท่�
ดาต้า เซ็นเตอร์ อ่กัจ้ำานวุน 0.6 
เมกัะวัุตต์ แลูะเดินหน้าขัยายขันาด
ดาต้า เซ็นเตอร์ เป็น 2.4 เมกัะ
วัุตต์ ด้วุยงบลูงทุนราวุ 200 ลู้าน
บาท ขัณ์ะเด่ยวุกัันพร้อมท่�จ้ะขัยาย
ขันาดเป็น 6 เมกัะวัุตต์ภายใน 2 
ปีข้ัางหน้า ใช้ั่งบลูงทุนราวุ 300-
400 ลู้านบาท

นายณั์ฐนัยกัลู่าวุเพิ�มเติมวุ่า 
บริษั์ทอยู่ระหวุ่างพิจ้ารณ์าเข้ัาซ่�อ
กิัจ้กัาร (M&A) จ้ำานวุน 2 ด่ลู 
บริษั์ทด้าน IT Outsourcing ท่�ม่
ควุามชั่ำานาญด้าน Digital 
Transformation, Cyber Security 
แลูะ Software House ท่�ม่ศักัยภาพ 
แลูะอ่กับริษั์ทจ้ะเน้นด้านกัารทำา 
Social Data Analytic ปัจ้จุ้บันอยู่
ระหวุ่างกัารทำา Due Diligence 
คาดวุ่าจ้ะเห็นควุามชัั่ดเจ้นภายใน
ช่ั่วุงไตรมาส 2/2565

1/2565 ม่กัารเซ็นงานเข้ัามา 2-3 
งาน กัำาไรจ้ากักัารดำาเนินงานเพิ�ม
ขึั�น 19% อยู่ท่� 55 ลู้านบาท เท่ยบ
กัับงวุดเด่ยวุกัันปีกัอ่นอยู่ท่� 46 ลู้าน
บาท เป็นผลูจ้ากักัารเติบโตขัอง
รายได้ทุกัประเภท นอกัจ้ากัน่�อัตรา
กัำาไรสุทธิคิดเป็น 10% มาจ้ากักัาร
ท่�บริษั์ทม่ลููกัค้าเพิ�มขึั�น แลูะสามารถ
ควุบคุมค่าใช้ั่จ่้ายในกัารขัายแลูะ

บริกัารแลูะค่าใช้ั่จ่้ายในกัารบริหาร
ได้ด่ขึั�น” นายณั์ฐนัยกัลู่าวุ

ด้วุยโมเดลูธุรกิัจ้ขัองบริษั์ทท่�
ม่ฐานรายไดแ้ลูะฐานลููกัค้าเดิมอยู่
แลู้วุ ทำาให้รายได้ขัองบริษั์ทค่อน
ข้ัางมั�นคงแลูะสามารถต่อยอดได้ 
แลูะบริษั์ทม่ปริมาณ์ลููกัค้าเพิ�มมากั
ขึั�น ทำาให้ม่สัญญาใหม่ๆท่�ชั่่วุย
สนับสนุนให้บริษั์ทเติบโตอ่กัขัั�น 
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In Brief : ย่อควุาม

ทรรศนะ

ม่ส่�อบางชั่�องตั�งคัำาถามว�า 
ม่โอกำาสมั�ยท่ี่�นิายป็ริญญ์จะ
ห้ลุด้จากำข้อกำล�าวห้า จะ
บริสุที่ธิิ�อย�างไม�ม่มลที่ินิ แต�
เร่�องน่ิ�ขนิาด้ที่นิายคัวามกำ็ม่
กำารกิำนิแห้นิงแคัลงใจ ไม�
ไว้ใจกัำบแม�ของเห้ย่�อราย
ห้นิ้�ง กำลายเป็็นิเร่�องท่ี่�คันิ
ห้วั�นิใจว�าโอละพ�อมั�ย

พรรคกัารเม่องท่�เคยยิ�งใหญ่อย่าง
พรรคประชั่าธปัิตย์ภายใต้กัารนำา
ขัองนิายจุรนิิที่ร ์ลักำษณวิศิษฏ์์ 
หัวุหน้าพรรค เลู่อดกัำาลัูงไหลูไม่
หยุด โดยเม่�อไม่นานมาน่� นิาย
วิที่ยา แก้ำวภราดั้ย อด่ตรอง
หัวุหน้าพรรคแลูะอด่ต ส.ส. พรรค
หลูายสมัย ได้ลูาออกัจ้ากัพรรค 
แลูะพูดทิ�งท้ายไวุ้อย่างน่าสนใจ้
วุ่า อยู่พรรคกัารเม่องมาหลูาย
พรรค แต่อยู่กัับพรรคประชั่าธิปัตย์
นานท่�สุดในช่ั่วิุตกัารเม่อง ท่�ผ่าน
มาเกัิดเหตุกัารณ์์หลูายอย่างขึั�น
ในพรรค โดยเฉพาะกัรณ่์นิาย
ป็ริญญ์ พานิิชั่ภักำดิ้� อด่ตรอง
หัวุหน้าพรรค ท่�สร้างควุามเส่ย
หายให้กัับพรรคในขัณ์ะน่�

นายวิุทยาอยากัให้กัรรมกัาร
บริหารพรรคแสดงควุามรับผิด
ชั่อบ แลูะแสดงสปิริตกัับเร่�องท่�
เกิัดขึั�นให้มากักัวุ่าน่� เพราะเร่�อง
มาตรฐานจ้ริยธรรมต้องสูงกัวุ่า
กัฎหมาย พรรคไม่ผิด แต่ม่คน
ผิด ดังนั�น ต้องม่คนรับผิดชั่อบ 
เน่�องจ้ากักัรรมกัารบริหารพรรค
ชุั่ดน่�เป็นคนชัั่กัจู้งให้นายปริญญ์
เข้ัามาอยู่ในพรรค ถ่อเป็นควุาม

ห้วั�นิจะโอละพ�อ

ใจว�าจะโอละพ�อมั�ย จะกำลาย
เป็็นิเร่�องข้�นิต้นิเป็็นิมะลิซ้็อนิ 
พอแตกำใบอ�อนิเป็็นิมะลิลา
ห้ร่อเป็ล�า

เหม่อนกัับท่�ทนายท่านหนึ�ง
ออกัมาบอกัวุ่า ตรงนะ ส่วุนทนาย
อ่กัคนก็ับอกัวุ่า เด่�ยวุๆ จ้ะกัลูาย
เป็นวุ่าครึกัคร่�นบนเวุท่ได้แต่เหงา
หน้าศาลูอะไรทำานองน่� ใครๆก็ั
เต่อนทนายควุามคนแรกัท่�บอกั
วุ่าตรงนะจ้ะพลูาดหร่อเปลู่า ทั�งๆ
ท่�เคยเป็นเหม่อนเกัลูอกัันเลูยท่
เด่ยวุ แต่แลู้วุจ้ะกัลูายเป็นเร่�อง
ขััดแย้งกัันหร่อไม่ หร่อวุ่าจ้ะเปิด
ประเด็นอะไร

น่ิ�เป็็นิเร่�องที่างกำารเม่อง 
จะที่ำาอะไรก็ำขอให้้ด่้ด่้ก็ำแล้ว
กัำนิ

ส�วนิเร่�องของคัด่้คัวามคัง
ต้องติด้ตามด่้ว�าตอนิจบของ
คัด่้น่ิ�จะเป็็นิอย�างไร
เจริิญพริ

รับผิดชั่อบทางกัารเม่องต่อ
ประชั่าชั่น จ้ะปฏิิเสธควุามรับผิด
ชั่อบไมไ่ด้ ถ้าไม่ม่กัารเปลู่�ยนแปลูง
ก็ัจ้ะไม่เหลู่อพรรคอ่กัต่อไป

เร่ยกัวุ่าเป็นเส่ยงเต่อนขัอง
นักักัารเม่องรุ่นใหญ่ท่�อยู่พรรค
เก่ัาแก่ัแห่งน่�มานาน ซึ�งเร่�องขัอง
เร่�องก็ัม่อะไรแปลูกัๆ ขัณ์ะน่�ม่ส่�อ
บางช่ั่องตั�งคำาถามวุ่า ม่โอกัาสมั�ย
ท่�นายปรญิญ์จ้ะหลูดุจ้ากัขัอ้กัลู่าวุ
หา จ้ะบริสุทธิ�อย่างไม่ม่มลูทิน 
แต่เร่�องน่�ขันาดทนายควุามกั็ม่
กัารกิันแหนงแคลูงใจ้ ไม่ไวุ้ใจ้กัับ
แม่ขัองเหย่�อรายหนึ�ง

กำลายเป็็นิเร่�องท่ี่�คันิห้วั�นิ
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   31 ธัินิวาคัม  31 ธัินิวาคัม
  พ.ศ . 2564 พ.ศ. 2563 
  บาที่ บาที่

 สินิที่รัพย์
เงินสดแลูะรายกัารเท่ยบเท่าเงินสดสุทธิ 1,058,702,699 1,535,960,309
เบ่�ยประกัันภัยค้างรับสุทธิ  580,552,345 555,605,956
รายได้จ้ากักัารลูงทุนค้างรับ  13,504,594 14,446,451
สินทรัพย์จ้ากักัารประกัันภัยต่อ 1,923,852,268 2,060,737,176
ลููกัหน่�จ้ากัสัญญาประกัันภัยต่อ 569,982,274 439,284,572
สินทรัพย์ลูงทุน

เงินลูงทุนในหลัูกัทรัพย์สุทธิ 4,629,745,890 4,233,430,034
ส่วุนปรับปรุงอาคารเช่ั่าแลูะอุปกัรณ์์สุทธิ 44,521,346 52,222,912
สินทรัพย์สิทธิกัารใช้ั่สุทธิ  190,396,686 208,803,945
ค่าควุามนิยม  508,876,609 508,876,609
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวุตนสุทธิ  78,870,530 70,500,977
สินทรัพย์ภาษ่์เงินได้รอกัารตัดบัญช่ั่สุทธิ 358,594,990 355,130,859
ค่านายหน้าจ่้ายรอกัารตัดบัญช่ั่ 80,232,714 78,958,543
สินทรัพย์อ่�นสุทธิ  137,742,060 135,109,665

รวุมสินทรัพย์  10,175,575,004 10,249,068,008

 ห้น่ิ�สินิและส�วนิของผ้่ถ่อหุ้้นิ 
หน่�สินจ้ากัสัญญาประกัันภัย  (5,070,743,817) 5,157,763,656
เจ้้าหน่�บริษั์ทประกัันภัยต่อ  (1,160,232,106) 1,249,804,605
ภาระผูกัพันผลูประโยชั่น์พนักังาน (135,407,105) 151,265,961
เบ่�ยประกัันภัยรับลู่วุงหน้า  (258,801,888) 343,710,800
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ค้างจ่้าย (121,109,347) 99,257,060
ค่าใช้ั่จ่้ายค้างจ่้าย  (395,789,656) 449,171,620
หน่�สินตามสัญญาเช่ั่า  (197,783,517) 207,875,727
ตราสารหน่�ท่�ออกัแลูะเงินกู้ัย่ม (200,000,000) -
หน่�สินอ่�น  (364,985,971) 276,602,943
  รวุมหน่�สิน (7,904,853,405) 7,935,452,372
ส่วุนขัองเจ้้าขัอง

ทุนชั่ำาระแลู้วุ (จ้ดทะเบ่ยน 2,548,800,000 บาท) (2,548,800,000) 2,548,800,000
กัำาไร (ขัาดทุน) สะสม
- จั้ดสรรแลู้วุ

 ทุนสำารองตามกัฎหมาย (15,750,000) 15,750,000
- ยังไม่ได้จั้ดสรร  344,488,613 (297,007,430)
องค์ประกัอบอ่�นขัองส่วุนขัองเจ้้าขัอง
ส่วุนเกิันทุนจ้ากักัารวัุดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วัุดมูลูค่ายุติธรรม

ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น (50,660,212) 46,073,066
  รวุมส่วุนขัองเจ้้าขัอง (2,270,721,599) 2,313,615,636

รวุมหน่�สินแลูะส่วุนขัองเจ้้าขัอง (10,175,575,004) 10,249,068,008

บริษัที่ อลิอันิซ็์ อยุธิยา ป็ระกำันิภัย จำากำัด้ (มห้าชั่นิ)

งบแสด้งฐานิะกำารเงินิ
ณ วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบกำำาไรขาด้ทีุ่นิเบ็ด้เสร็จ
สำาห้รับป็ีสิ�นิสุด้วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
  บาที่ บาที่

 รายกำาร
เบ่�ยประกัันภัยรับก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 5,584,706,534 5,676,917,841
เบ่�ยประกัันภัยรับหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 3,976,417,193 4,112,914,652
เบ่�ยประกัันภัยท่�ถ่อเป็นรายได้สุทธิ 3,892,397,722 4,170,295,788
รายได้ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ 325,925,883 292,826,480
รายได้จ้ากักัารลูงทุน  42,090,471 54,922,660
ผลูกัำาไรจ้ากัเงินลูงทุน  111,724 41,560
ผลูกัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารปรับมูลูค่ายุติธรรม (452,611) 4,105,126
รายได้อ่�น  35,538,854 65,306,836

 รวุมรายได้  4,295,612,042 4,587,498,450
ค่าสินไหมทดแทนก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,537,958,795 3,456,194,261
ค่าสินไหมทดแทนหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,052,578,564 2,474,548,110
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้  894,232,215 854,028,395
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารรับประกัันภัยอ่�น 694,004,086 766,694,897
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารดำาเนินงาน  724,873,482 811,033,133
ต้นทุนทางกัารเงิน  6,922,224 4,651,948
ผลูขัาดทุนด้านเครดิตท่�คาดวุ่าจ้ะเกิัดขึั�น (กัลัูบรายกัาร) (291,251) (123,235)

 รวุมค่าใช้ั่จ่้าย  4,372,319,320 4,910,833,248
ขัาดทุนก่ัอนภาษ่์เงินได้  (76,707,278) (323,334,798)
รายได้ภาษ่์เงินได้  9,533,953 63,266,055
ขัาดทุนสุทธิ  (67,173,325) (260,068,743)
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�น
รายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไป

ไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง
กัารวัุดมูลูค่าใหม่ขัองผลูประโยชั่น์หลัูงออกัจ้ากังาน 24,615,177 -
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (4,923,035) -
รายกัารท่�จ้ะจั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง

กัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารวัุดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วัุดมูลูค่ายุติธรรม
ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น 5,873,587 (13,433,796)

รายกัารในรายกัารขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�นท่�โอนไปกัำาไรขัาดทุน (139,655) (51,950)
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�ต้องจั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (1,146,786) 2,697,149
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�นสำาหรับปี-สุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ 24,279,287 (10,788,597)
ขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้รวุมสำาหรับปีสุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ (42,894,038) (270,857,340)

ข้ัาพเจ้้าขัอรับรองควุามถูกัต้องขัองงบแสดงฐานะกัารเงินแลูะงบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายลูาร์ส ไฮบุทสก่ั�)     

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายทิวุากัร กัาญจ้นกิัจ้)    



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 23 ฉบับที่ 5263 (1788) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ฉบับดิจิตอลรายวัน

   31 ธัินิวาคัม  31 ธัินิวาคัม
  พ.ศ . 2564 พ.ศ. 2563 
  บาที่ บาที่

 สินิที่รัพย์
เงินสดแลูะรายกัารเท่ยบเท่าเงินสดสุทธิ 1,058,702,699 1,535,960,309
เบ่�ยประกัันภัยค้างรับสุทธิ  580,552,345 555,605,956
รายได้จ้ากักัารลูงทุนค้างรับ  13,504,594 14,446,451
สินทรัพย์จ้ากักัารประกัันภัยต่อ 1,923,852,268 2,060,737,176
ลููกัหน่�จ้ากัสัญญาประกัันภัยต่อ 569,982,274 439,284,572
สินทรัพย์ลูงทุน

เงินลูงทุนในหลัูกัทรัพย์สุทธิ 4,629,745,890 4,233,430,034
ส่วุนปรับปรุงอาคารเช่ั่าแลูะอุปกัรณ์์สุทธิ 44,521,346 52,222,912
สินทรัพย์สิทธิกัารใช้ั่สุทธิ  190,396,686 208,803,945
ค่าควุามนิยม  508,876,609 508,876,609
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวุตนสุทธิ  78,870,530 70,500,977
สินทรัพย์ภาษ่์เงินได้รอกัารตัดบัญช่ั่สุทธิ 358,594,990 355,130,859
ค่านายหน้าจ่้ายรอกัารตัดบัญช่ั่ 80,232,714 78,958,543
สินทรัพย์อ่�นสุทธิ  137,742,060 135,109,665

รวุมสินทรัพย์  10,175,575,004 10,249,068,008

 ห้น่ิ�สินิและส�วนิของผ้่ถ่อหุ้้นิ 
หน่�สินจ้ากัสัญญาประกัันภัย  (5,070,743,817) 5,157,763,656
เจ้้าหน่�บริษั์ทประกัันภัยต่อ  (1,160,232,106) 1,249,804,605
ภาระผูกัพันผลูประโยชั่น์พนักังาน (135,407,105) 151,265,961
เบ่�ยประกัันภัยรับลู่วุงหน้า  (258,801,888) 343,710,800
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ค้างจ่้าย (121,109,347) 99,257,060
ค่าใช้ั่จ่้ายค้างจ่้าย  (395,789,656) 449,171,620
หน่�สินตามสัญญาเช่ั่า  (197,783,517) 207,875,727
ตราสารหน่�ท่�ออกัแลูะเงินกู้ัย่ม (200,000,000) -
หน่�สินอ่�น  (364,985,971) 276,602,943
  รวุมหน่�สิน (7,904,853,405) 7,935,452,372
ส่วุนขัองเจ้้าขัอง

ทุนชั่ำาระแลู้วุ (จ้ดทะเบ่ยน 2,548,800,000 บาท) (2,548,800,000) 2,548,800,000
กัำาไร (ขัาดทุน) สะสม
- จั้ดสรรแลู้วุ

 ทุนสำารองตามกัฎหมาย (15,750,000) 15,750,000
- ยังไม่ได้จั้ดสรร  344,488,613 (297,007,430)
องค์ประกัอบอ่�นขัองส่วุนขัองเจ้้าขัอง
ส่วุนเกิันทุนจ้ากักัารวัุดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วัุดมูลูค่ายุติธรรม

ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น (50,660,212) 46,073,066
  รวุมส่วุนขัองเจ้้าขัอง (2,270,721,599) 2,313,615,636

รวุมหน่�สินแลูะส่วุนขัองเจ้้าขัอง (10,175,575,004) 10,249,068,008

บริษัที่ อลิอันิซ็์ อยุธิยา ป็ระกำันิภัย จำากำัด้ (มห้าชั่นิ)

งบแสด้งฐานิะกำารเงินิ
ณ วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบกำำาไรขาด้ทีุ่นิเบ็ด้เสร็จ
สำาห้รับป็ีสิ�นิสุด้วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
  บาที่ บาที่

 รายกำาร
เบ่�ยประกัันภัยรับก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 5,584,706,534 5,676,917,841
เบ่�ยประกัันภัยรับหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 3,976,417,193 4,112,914,652
เบ่�ยประกัันภัยท่�ถ่อเป็นรายได้สุทธิ 3,892,397,722 4,170,295,788
รายได้ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ 325,925,883 292,826,480
รายได้จ้ากักัารลูงทุน  42,090,471 54,922,660
ผลูกัำาไรจ้ากัเงินลูงทุน  111,724 41,560
ผลูกัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารปรับมูลูค่ายุติธรรม (452,611) 4,105,126
รายได้อ่�น  35,538,854 65,306,836

 รวุมรายได้  4,295,612,042 4,587,498,450
ค่าสินไหมทดแทนก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,537,958,795 3,456,194,261
ค่าสินไหมทดแทนหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,052,578,564 2,474,548,110
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้  894,232,215 854,028,395
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารรับประกัันภัยอ่�น 694,004,086 766,694,897
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารดำาเนินงาน  724,873,482 811,033,133
ต้นทุนทางกัารเงิน  6,922,224 4,651,948
ผลูขัาดทุนด้านเครดิตท่�คาดวุ่าจ้ะเกิัดขึั�น (กัลัูบรายกัาร) (291,251) (123,235)

 รวุมค่าใช้ั่จ่้าย  4,372,319,320 4,910,833,248
ขัาดทุนก่ัอนภาษ่์เงินได้  (76,707,278) (323,334,798)
รายได้ภาษ่์เงินได้  9,533,953 63,266,055
ขัาดทุนสุทธิ  (67,173,325) (260,068,743)
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�น
รายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไป

ไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง
กัารวัุดมูลูค่าใหม่ขัองผลูประโยชั่น์หลัูงออกัจ้ากังาน 24,615,177 -
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (4,923,035) -
รายกัารท่�จ้ะจั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง

กัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารวัุดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วัุดมูลูค่ายุติธรรม
ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น 5,873,587 (13,433,796)

รายกัารในรายกัารขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�นท่�โอนไปกัำาไรขัาดทุน (139,655) (51,950)
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�ต้องจั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (1,146,786) 2,697,149
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�นสำาหรับปี-สุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ 24,279,287 (10,788,597)
ขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้รวุมสำาหรับปีสุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ (42,894,038) (270,857,340)

ข้ัาพเจ้้าขัอรับรองควุามถูกัต้องขัองงบแสดงฐานะกัารเงินแลูะงบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายลูาร์ส ไฮบุทสก่ั�)     

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายทิวุากัร กัาญจ้นกิัจ้)    

ฉบับดิจิตอลรายวัน

บริษัที่ อลิอันิซ็์ อยุธิยา ป็ระกำันิภัย จำากำัด้ (มห้าชั่นิ)

งบกำำาไรขาด้ทีุ่นิเบ็ด้เสร็จ
สำาห้รับป็ีสิ�นิสุด้วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
  บาที่ บาที่

 รายกำาร
เบ่�ยประกัันภัยรับก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 5,584,706,534 5,676,917,841
เบ่�ยประกัันภัยรับหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 3,976,417,193 4,112,914,652
เบ่�ยประกัันภัยท่�ถ่อเป็นรายได้สุทธิ 3,892,397,722 4,170,295,788
รายได้ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ 325,925,883 292,826,480
รายได้จ้ากักัารลูงทุน  42,090,471 54,922,660
ผลูกัำาไรจ้ากัเงินลูงทุน  111,724 41,560
ผลูกัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารปรับมูลูค่ายุติธรรม (452,611) 4,105,126
รายได้อ่�น  35,538,854 65,306,836

 รวุมรายได้  4,295,612,042 4,587,498,450
ค่าสินไหมทดแทนก่ัอนกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,537,958,795 3,456,194,261
ค่าสินไหมทดแทนหลัูงกัารเอาประกัันภัยต่อ 2,052,578,564 2,474,548,110
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้  894,232,215 854,028,395
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารรับประกัันภัยอ่�น 694,004,086 766,694,897
ค่าใช้ั่จ่้ายในกัารดำาเนินงาน  724,873,482 811,033,133
ต้นทุนทางกัารเงิน  6,922,224 4,651,948
ผลูขัาดทุนด้านเครดิตท่�คาดวุ่าจ้ะเกิัดขึั�น (กัลัูบรายกัาร) (291,251) (123,235)

 รวุมค่าใช้ั่จ่้าย  4,372,319,320 4,910,833,248
ขัาดทุนก่ัอนภาษ่์เงินได้  (76,707,278) (323,334,798)
รายได้ภาษ่์เงินได้  9,533,953 63,266,055
ขัาดทุนสุทธิ  (67,173,325) (260,068,743)
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�น
รายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไป

ไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง
กัารวัุดมูลูค่าใหม่ขัองผลูประโยชั่น์หลัูงออกัจ้ากังาน 24,615,177 -
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�จ้ะไม่จั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (4,923,035) -
รายกัารท่�จ้ะจั้ดประเภทรายกัารใหม่เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง

กัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารวัุดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วัุดมูลูค่ายุติธรรม
ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น 5,873,587 (13,433,796)

รายกัารในรายกัารขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�นท่�โอนไปกัำาไรขัาดทุน (139,655) (51,950)
ภาษ่์เงินได้ท่�เก่ั�ยวุกัับรายกัารท่�ต้องจั้ดประเภทรายกัารใหม่

เข้ัาไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลัูง (1,146,786) 2,697,149
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�นสำาหรับปี-สุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ 24,279,287 (10,788,597)
ขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้รวุมสำาหรับปีสุทธิจ้ากัภาษ่์เงินได้ (42,894,038) (270,857,340)

ข้ัาพเจ้้าขัอรับรองควุามถูกัต้องขัองงบแสดงฐานะกัารเงินแลูะงบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายลูาร์ส ไฮบุทสก่ั�)     

ลูงช่ั่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายทิวุากัร กัาญจ้นกิัจ้)    

รายงานิของผ้่สอบบัญช่ั่รับอนุิญาตต�องบกำารเงินิอย�างย�อ
เสนอ ผู้ถ่อหุ้นขัองบริษั์ท อลิูอันซ์ อยุธยา ประกัันภัย จ้ำากััด (มหาชั่น)

คัวามเห็้นิ
งบกัารเงินอย่างย่อประกัอบด้วุยงบแสดงฐานะกัารเงินโดยย่อ ณ์ วัุนท่� 31 ธันวุาคม พ.ศ. 2564 แลูะ
งบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้โดยย่อสำาหรับปีสิ�นสุดวัุนเด่ยวุกััน ซึ�งนำามาจ้ากังบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุ
ขัองบริษั์ท อลิูอันซ์ อยุธยา ประกัันภัย จ้ำากััด (มหาชั่น) (“บริษั์ท”) สำาหรับปีสิ�นสุดวัุนท่� 31 ธันวุาคม 
พ.ศ. 2564

ข้ัาพเจ้้าเห็นวุ่างบกัารเงินอย่างย่อน่�ม่ควุามสอดคลู้องในสาระสำาคัญกัับงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุ แลูะ
เป็นไปตามเกัณ์ฑ์ท่�กัำาหนดในประกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับแลูะส่งเสริมกัารประกัอบธุรกิัจ้ประกัันภัย
เร่�อง แบบรายกัารงบดุลูแลูะงบกัำาไรขัาดทุนขัองบริษั์ทประกัันวิุนาศภัย พ.ศ. 2562

งบกำารเงินิอย�างย�อ
งบกัารเงินอย่างย่อไม่ได้รวุมงบแสดงกัารเปลู่�ยนแปลูงส่วุนขัองเจ้้าขัอง งบกัระแสเงินสด แลูะกัารเปิด
เผยข้ัอมูลูทั�งหมดตามท่�กัำาหนดในมาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน ดังนั�น กัารอ่านงบกัารเงินอย่าง
ย่อแลูะรายงานขัองผู้สอบบัญช่ั่น่�ไม่สามารถแทนกัารอ่านงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุแลูะรายงานขัอง
ผู้สอบบัญช่ั่ต่องบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุได้ งบกัารเงินอย่างย่อแลูะงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงผลูกัระทบจ้ากัเหตุกัารณ์์ท่�เกิัดขึั�นภายหลัูงวัุนท่�ในรายงานขัองผู้สอบบัญช่ั่ต่องบกัารเงิน
ท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุ

งบกำารเงินิท่ี่�ตรวจสอบแล้วและรายงานิของข้าพเจ้าต�องบกำารเงินิดั้งกำล�าว
ข้ัาพเจ้้าได้แสดงควุามเห็นอย่างไม่ม่เง่�อนไขัต่องบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุตามรายงานลูงวัุนท่� 24 
กุัมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คัวามรับผิด้ชั่อบของผ้่บริห้ารต�องบกำารเงินิอย�างย�อ
ผู้บริหารม่หน้าท่�ในกัารรับผิดชั่อบต่อกัารจั้ดทำางบกัารเงินอย่างย่อตามประกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับ
แลูะส่งเสริมกัารประกัอบธุรกิัจ้ประกัันภัยเร่�อง แบบรายกัารงบดุลูแลูะงบกัำาไรขัาดทุนขัองบริษั์ทประกััน
วิุนาศภัย พ.ศ. 2562 เพ่�อประกัาศในหนังส่อพิมพ์แลูะปิดประกัาศไวุ้ ณ์ ท่�ทำากัารขัองบริษั์ท

คัวามรับผิด้ชั่อบของผ้่สอบบัญช่ั่
ข้ัาพเจ้้าเป็นผู้รับผิดชั่อบในกัารแสดงควุามเห็นต่องบกัารเงินอย่างย่อวุ่าม่ควุามสอดคลู้องในสาระสำาคัญ
กัับงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุหร่อไม่จ้ากักัารปฏิิบัติงานขัองข้ัาพเจ้้าซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานกัารสอบ
บัญช่ั่ รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานกัารรายงานต่องบกัารเงินอย่างย่อ”

บริษั์ท ไพร้ซวุอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบ่เอเอส จ้ำากััด

สกุำณา แย้มสกุำล
ผู้สอบบัญช่ั่รับอนุญาตเลูขัท่� 4906
กัรุงเทพมหานคร
วัุนท่� 24 กุัมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ทะเบ่ยนเลูขัท่�  0107536000528

ป็ระกำาศจ�ายเงินิป็นิผล

เร่ยน ท่านผู้ถ่อหุ้นขัองบริษั์ท

  บริษั์ท โรงพยาบาลูรามคำาแหง จ้ำากััด (มหาชั่น) ใคร่ขัอเร่ยนให้ท่านผู้ถ่อหุ้น
ทราบวุ่า ตามมติท่�ประชุั่มใหญ่สามัญผู้ถ่อหุ้นประจ้ำาปี 2565 ขัองบริษั์ทฯ เม่�อวัุนท่� 
27 เมษ์ายน 2565 ได้อนุมัติให้จ่้ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู แลูะอนุมัติจ่้ายเงินปันผลู
ประจ้ำาปี สำาหรับผลูกัารดำาเนินงานตั�งแต่วัุนท่� 1 มกัราคม 2564 - 31 ธันวุาคม 2564 
รวุมจ่้ายในอัตราหุ้นลูะ 0.76 บาท ซึ�งได้จ่้ายส่วุนหนึ�งเป็นเงินปันผลูระหวุ่างกัาลูไป
แลู้วุหร่อท่�คณ์ะกัรรมกัารม่มติอนุมัติให้จ่้ายแลู้วุ โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

(กั) กัารจ่้ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 1 ในอัตราหุ้นลูะ 0.90 บาท 
(พาร์ลูะ 0.50 บาท) ซึ�งได้จ่้ายไปแลู้วุเม่�อวัุนท่� 27 สิงหาคม 2564 
(เท่ยบเท่า 0.18 บาท พาร์ลูะ 0.10 บาท)

(ขั) กัารจ่้ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 2 ในอัตราหุ้นลูะ 0.18 บาท 
(พาร์ลูะ 0.10 บาท) ซึ�งได้จ่้ายไปแลู้วุเม่�อวัุนท่� 26 พฤศจิ้กัายน 
2564

(ค) กัารจ่้ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 3 ในอัตราหุ้นลูะ 0.20 บาท 
(พาร์ลูะ 0.10 บาท) ซึ�งได้จ่้ายไปแลู้วุเม่�อวัุนท่� 25 กุัมภาพันธ์ 2565 
แลูะ

(ง) กัารจ่้ายเงินปันผลูครั�งท่� 4 ในอัตราหุ้นลูะ 0.20 บาท (พาร์ลูะ 0.10 บาท) 
ซึ�งจ้ะจ้่ายในวัุนท่� 26 พฤษ์ภาคม 2565 โดยจ้่ายให้แกั่ผู้ถ่อหุ้น
ขัองบริษั์ทฯ จ้ำานวุน 1,200,000,000 หุ้น ทั�งน่�บริษั์ทฯ ได้กัำาหนด
รายช่ั่�อผู้ถ่อหุ้นท่�ม่สิทธิในกัารเขั้าร่วุมประชุั่มใหญ่สามัญผู้ถ่อหุ้น 
แลูะสิทธิในกัารรับเงินปันผลูในวัุนท่� 29 ม่นาคม 2565

  จึ้งขัอประกัาศมาให้ทราบโดยทั�วุกััน

ประกัาศ ณ์ วัุนท่� 10 พฤษ์ภาคม 2565

ทันตแพทย์ชั่ำานาญ  ชั่นะภัย)
กัรรมกัารผู้จั้ดกัารใหญ่

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
w w w . r a m - h o s p . c o . t h

436 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2374 0200-16, 0 2743 9999 แฟกซ 0 2374 0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0 2374 0200-16, 0 2743 9999 Fax: 0 2374 0804
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Khlongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
E-mail : Office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825
ทะเบ่ยนเลูขัท่� 0107536001613

บริษัที่ จุฑานิาว่ จำากัำด้ (มห้าชั่นิ)
เร่�อง กำารงด้จ�ายเงินิป็นิผล

ด้วุยเม่�อวัุนท่� 29 เมษ์ายน 2565 ท่�ประชุั่มสามัญผู้ถ่อหุ้น ประจ้ำาปี 2565 ขัองบริษั์ท 

จุ้ฑานาวุ่ จ้ำากััด (มหาชั่น) ได้ม่มติอนุมัติงดจ่้ายเงินปันผลูสำาหรับผลูกัารดำาเนินงานตั�งแต่

วัุนท่� 1 มกัราคม 2564 ถึง 31 ธันวุาคม 2564 ให้แก่ัผู้ถ่อหุ้น โดยงบกัารเงินเฉพาะกิัจ้กัาร 

สิ�นสุด ณ์ วัุนท่� 31 ธันวุาคม 2564 ท่�ได้รับกัารตรวุจ้สอบจ้ากัผู้สอบบัญช่ั่แลู้วุ บริษั์ท

ม่ผลูกัำาไรสุทธิ จ้ำานวุน 59,971,984.85 บาท ทั�งน่� เน่�องด้วุยสภาวุะเศรษ์ฐกิัจ้ยังม่ควุาม

ไม่แน่นอนจ้ากัสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดขัองเช่ั่�อไวุรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

แลูะเพ่�อสำารองเงินไวุ้ในกัารบริหารสภาพคลู่องแลูะเป็นเงินทุนหมุนเวุ่ยนขัองบริษั์ท

จึ้งเร่ยนมาเพ่�อทราบ

       

ขัอแสดงควุามนับถ่อ

(นายชั่เนศร์ เพ็ญชั่าติ)

กัรรมกัารผู้จั้ดกัารใหญ่




