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‘ITEL’กำำ�ไรQ1/65โต19%
พร้้ อ มเดิิ น หน้้ า ธุุ ร กิิ จ ทุุ กมิิ ติิ
“ITEL” รายได้้-กำำ�ไรนิิวไฮ ผลการดำำ�เนิินงานงวดไตรมาส 1/65 รายได้้รวมอยู่่ที่� ่� 593 ล้้านบาท
เติิบโต 16% กำำ�ไรสุุทธิิ 55 ล้้านบาท เติิบโต 19% เป็็นผลจากกลุ่่�มธุุรกิิจขยายตััวต่่อเนื่่�องอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งการให้้บริิการโครงข่่าย ติิดตั้้�ง และให้้บริิการดาต้้า เซ็็นเตอร์์ มั่่�นใจปีี 2565
เติิบโตต่่อเนื่่�อง ตั้้�งเป้้ารายได้้อยู่่�ที่่� 3,200 ล้้านบาท จ่่อปิิดดีีล M&A หุ้้�นเทคฯสตาร์์ทอััพ

‘เพย์์โซลููชั่่�น’ผนึึก‘วีีซ่่า-กรุุงเทพ’
เปิิด‘เพย์์ ซููน’หวัังฟื้้�นเศรษฐกิิจ
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“เพย์์โซลููชั่่�น” จัับมืือ
“วีีซ่่า-ธ.กรุุ ง เทพ”
เปิิดตััว “เพย์์ ซููน”
ระบบชำำ�ระเงิินออน
ไลน์์ระหว่่างผู้้�ขายกัับ
ผู้้�ชื้้�อผ่่านบััตรเครดิิต
นิิติบุิ คค
ุ ล ขยายเวลาการชำำ�ระเงิิน เร่่งการรัับเงิินเร็็ว
ขึ้้�น ช่่วยสร้้างสภาพคล่่อง ลดต้้นทุุนบริิหารจััดการ
ปลอดค่่าบริิการแรกเข้้าและค่่าบริิการรายเดืือน
นายภาวุุธ พงษ์์วิิทยภานุุ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท เพย์์โซลููชั่่�น จำำ�กััด เปิิดเผยว่่า สถานการณ์์การแพร่่
ระบาดโควิิด-19 รวมทั้้�งผลกระทบจากวิิกฤตความขััดเเย้้ง
รััสเซีีย-ยููเครน ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจฟื้้�นตััวช้้ากว่่าที่่�คาดการณ์์
ธุุรกิิจจึงึ ต้้องปรัับตััวเพื่่อ� ตอบโจทย์์ความท้้าทาย ซึ่่ง� ธุุรกิิจที่่�
เปลี่่ย� นไปอย่่างเห็็นได้้ชัดั คืือ การทำำ�ธุรุ กรรมทางออนไลน์์
เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�งการบริิหารจััดการต้้นทุุนก็็มีีความสำำ�คัญ
ั
อย่่างมาก
บริิษััทจึึงได้้เปิิดตััวเพย์์ ซููน (PaySoon) บริิการที่่�จะ
ช่่วยเสริิมสภาพคล่่องและประสิิทธิิภาพการจััดการทางการ
เงิินให้้กับั กลุ่่�มธุุรกิิจองค์์กร ซึ่่ง� จะเป็็นผู้้�บริิการชำำ�ระค่่าสิินค้้า
หรืือบริิการระหว่่างผู้้�ซื้้อ� เเละผู้้�ขายด้้วยบััตรเครดิิตนิิติบุิ คุ คล
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ไม่่มีีค่า่ บริิการแรกเข้้า ไม่่มีีค่า่ บริิการ
รายเดืือน ไม่่มีีดอกเบี้้�ย มีีเพีียงอััตราค่่าธรรมเนีียมเฉพาะ
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นายณััฐนััย อนัันตรััม
พร ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
บริิษัทั อิินเตอร์์ลิ้้ง� ค์์ เทเลคอม
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ITEL
เปิิดเผยว่่า ผลการดำำ�เนิิน
งานงวดไตรมาส 1 ปีี 2565
บริิษัทั มีีรายได้้รวม 593 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 16% จากงวด
เดีียวกัันปีีก่อ่ นที่่มีี� รายได้้รวม
511 ล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิ 55
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 19% จาก
งวดเดีียวกัันปีีก่่อนที่่�มีีกำำ�ไร
สุุทธิิ 46 ล้้านบาท เนื่่อ� งจาก
บริิษััทเติิบโตในทุุกธุุรกิิจ
การที่่ป� ระเทศไทยพััฒนาไปสู่่�ยุุคการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาประยุุกต์์ใช้้กัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคม ทำำ�ให้้บริิษััท
สามารถผลัักดัันยอดขายจากลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้งานเพิ่่�มมากขึ้้�น อีีก
ทั้้�งยัังรัักษาฐานลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการและต่่อยอดความสำำ�เร็็จใน
การขยายบริิการเพิ่่�มเติิม โดยอาศััยจุุดแข็็งจากโครงข่่ายที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
และเสถีียรภาพของการให้้บริิการที่่�เหนืือกว่่าคู่่�แข่่งขัันรายอื่่�นๆใน
ตลาด ทำำ�ให้้บริิษััทสร้้างรายได้้เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด
สำำ�หรัับรายได้้จากการให้้บริิการโครงข่่ายในไตรมาส 1 ปีี 2565
อยู่่�ที่่� 337 ล้้านบาท เติิบโตจากงวดเดีียวกัันปีีก่่อน 12% ที่่�มีีรายได้้
300 ล้้านบาท ขณะที่่ร� ายได้้จากการให้้บริิการติิดตั้้ง� โครงข่่ายเติิบโต
จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อน 28% อยู่่�ที่่� 225 ล้้านบาท บริิษััทยัังคง
บริิหารจััดการทรััพยากรที่่มีี� อยู่่�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดโดยรัับงาน
ติิดตั้้�งโครงข่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมต่่อยอดความสำำ�เร็็จในกลยุุทธ์์
หลัักทรััพย์์ 2

ฉบับดิจิตอลรายวัน
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เรื่องจากปก
หลัักทรััพย์์

New S-Curve รวมถึึงขยายธุุรกิิจ
จากการเข้้าถืือหุ้้�น 51% ในบริิษัทั
บลูู โซลููชั่น่� จำำ�กััด ซึ่่ง� ช่่วยให้้บริิษัทั
มีีรายได้้จากการให้้บริิการติิดตั้้�ง
โครงข่่ายเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 55 ล้้านบาท
ขณะที่่ร� ายได้้จากการให้้บริิการ
พื้้�นที่่�ดาต้้า เซ็็นเตอร์์ เพิ่่�มสููงขึ้้�น
จากปีีก่อ่ นหน้้า 2% เนื่่อ� งจากฐาน
ลููกค้้าที่่�ใช้้งานปีี 2564 มีีมากถึึง
95% ทำำ�ให้้รายได้้ในไตรมาส 1 ปีี
2565 อยู่่�ที่่� 21 ล้้านบาท และใน
แต่่ละไตรมาสหลัังจากนี้้�จะมีีแนว
โน้้มของรายได้้ที่มั่่่� �นคง
“ผลประกอบการของบริิษััท
เป็็นที่่น่� า่ พอใจทั้้�งรายได้้และกำำ�ไร
ที่่� นิิวไฮต่่ อเนื่่� อง โดยไตรมาส

1/2565 มีีการเซ็็นงานเข้้ามา 2-3
งาน กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�ม
ขึ้้น� 19% อยู่่�ที่่� 55 ล้้านบาท เทีียบ
กัับงวดเดีียวกัันปีีก่อ่ นอยู่่�ที่่� 46 ล้้าน
บาท เป็็นผลจากการเติิบโตของ
รายได้้ทุกุ ประเภท นอกจากนี้้�อัตั รา
กำำ�ไรสุุทธิิคิดิ เป็็น 10% มาจากการ
ที่่บ� ริิษัทั มีีลููกค้า้ เพิ่่�มขึ้้น� และสามารถ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายในการขายและ

บริิการและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร
ได้้ดีีขึ้้�น” นายณััฐนััยกล่่าว
ด้้วยโมเดลธุุรกิิจของบริิษัทั ที่่�
มีีฐานรายได้้และฐานลููกค้า้ เดิิมอยู่่�
แล้้ว ทำำ�ให้้รายได้้ของบริิษััทค่่อน
ข้้างมั่่�นคงและสามารถต่่อยอดได้้
และบริิษัทั มีีปริิมาณลููกค้า้ เพิ่่�มมาก
ขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีสััญญาใหม่่ๆที่่�ช่่วย
สนัับสนุุนให้้บริิษััทเติิบโตอีีกขั้้�น

ใช้้เอกสารการสมััครน้้อย สะดวก
รวดเร็็ว เมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบเรีียบร้้อย
แล้้วสามารถใช้้บััตรเครดิิตที่่�ลง
ทะเบีียนไว้้ชำำ�ระเงิินให้้กัับผู้้�ขาย
โดยปลอดดอกเบี้้�ยสููงสุุด 45 วััน
2.ด้้านผู้้�ขาย ช่่วยเสริิมสภาพ
คล่่องให้้ธุรุ กิิจ รัับเงิินสดได้้เร็็วขึ้้น�
เมื่่อ� มีีการขายสิินค้้าหรืือบริิการ ลด
ภาระการให้้เครดิิตเทอมกัับลููกค้า้
ลดปััญหาลููกหนี้้�ระยะยาว ทำำ�ให้้
ธุุรกิิจสามารถลดหนี้้�เสีียได้้มาก
สมััครง่่าย ใช้้เอกสารน้้อย ตอบ
โจทย์์การทำำ�ธุุรกิิจทั้้�งขนาดกลาง
และขนาดเล็็ก (SMEs) ให้้สามารถ
นำำ�เงิินทุุนหมุุนเวีียนไปต่่อยอดให้้
เติิบโตต่่อไปได้้
ทั้้�งนี้้� ในปีีแรกตั้้�งเป้้าที่่จ� ะมีีผู้้�
ใช้้งานคิิดเป็็นยอดการชำำ�ระเงิินไม่่
น้้อยกว่่า 720 ล้้านบาท ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั

เริ่่ม� มีีการใช้้งานแล้้วในหลายธุุรกิิจ
เช่่น บริิษัทั ซีีบร้้า ทรานส์์ อิินเตอร์์
เนชั่่น� แนล จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการขนส่่ง
สิินค้้าชั้้�นนำำ�ระดัับภููมิิภาค บริิษััท
ลิิตเติิลมัันช์์ชี่่� จำำ�กััด ธุุรกิิจอาหาร
สำำ�หรัับเด็็ก บริิษััท บิิลค์์ วััน กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด ซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ก่่อสร้้าง และบริิษัทั ชาร์์มมิ่่�ง เวิิลด์์
จำำ�กััด แบรนด์์ธุุรกิิจเพื่่�อสุุขภาพ
และความงามชาเม่่
“สำำ�หรัับกลยุุทธ์์การตลาด
และประชาสััมพัันธ์์จะมุ่่�งเน้้นที่่สื่� อ่�
ออนไลน์์ ทั้้�งการทำำ�คอนเทนต์์เพื่่อ�
สื่่� อ สารให้้ กลุ่่� มลูู กค้้ า เข้้ า ใจถึึ ง
ประโยชน์์และการใช้้งาน การทำำ�
โฆษณา รวมถึึงทำำ�งานร่่วมกัับ
พัันธมิิตรอย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งสถาบััน
การเงิิน บริิษัทั เครืือข่่ายบััตรเครดิิต
เเละบริิษััทผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีี
เพื่่�อเข้้าถึึงลููกค้้าได้้อย่่างตรงกลุ่่�ม
ซึ่่ง� ในปีีนี้้จ� ะเข้้าไปช่่วยให้้ธุรุ กิิจต่า่ งๆ
มีีสภาพคล่่องและเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ดีีขึ้้�น ทั้้�งในกลุ่่�มผู้้�ซื้้อ� /ผู้้�จ่่ายเงิิน, ผู้้�
ขาย/ผู้้�รัับเงิิน ได้้มีีโอกาสต่่อยอด
ธุุรกิิจในมิิติต่ิ า่ งๆมากยิ่่�งขึ้้น� ” นาย
ภาวุุธกล่่าวทิ้้�งท้้าย
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ธุุรกรรมที่่�ใช้้จ่่ายจริิงเท่่านั้้�น ช่่วย
ตอบโจทย์์ผู้้�ซื้้อ� ที่่ส� ามารถขยายระยะ
เวลาการชำำ�ระเงิิน และผู้้�ขายเร่่ง
การเก็็บเงิินได้้เร็็วขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� เพย์์ ซููน ได้้พัันธมิิตร
สำำ�คัญั มาช่่วยสร้้างสรรค์์และพััฒนา
ทำำ�ให้้บริิการมีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้น� นำำ�โดยวีีซ่่า ผู้้�นำำ�การให้้บริิการ
การชำำ�ระเงิินดิิจิทัิ ลั ระดัับโลก ร่่วม
ด้้วยธนาคารกรุุงเทพ นำำ�เสนอ
บริิการทางการเงิินใหม่่ให้้ลูกค้
ู า้ ผู้้�
ประกอบการมีีทางเลืือกในการจ่่าย
เงิินมากขึ้้�น
เพย์์ ซูู น ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น
แพลตฟอร์์มการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ
บริิการระหว่่างผู้้�ขายและผู้้�ซื้้อ� ที่่เ� ป็็น
นิิติิบุุคคล เพื่่�อช่่วยบริิหารการรัับ
และการชำำ�ระเงิินค่่าใช้้จ่่ายของ
องค์์กรที่่ผู้้�� ใช้้งานสามารถตรวจสอบ
รายการได้้แบบเรีียลไทม์์ตลอด 24
ชั่่�วโมง พร้้อมด้้วยระบบกำำ�หนด
สิิทธิ์์ก� ารเข้้าใช้้งานและเข้้าถึึงข้้อมููล
เมนููต่า่ งๆของรายงาน ซึ่่ง� ผู้้�ซื้้อ� และ
ผู้้�ขายจะได้้รัับประโยชน์์
1.ด้้านผู้้�ซื้้�อ สมััครใช้้งานง่่าย
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รวมถึึงงานติิดตั้้ง� ด้้านโทรคมนาคม
ค่่ายมืือถืือหลายค่่ายมีีการขยาย
โครงข่่าย ซึ่่�งบริิษััทได้้เข้้าไปรัับ
เหมาและเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงาน นัับเป็็น
บทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุุน
การเติิบโต และดาต้้า เซ็็นเตอร์์
ถืือเป็็นส่่วนผลัักดันั การเติิบโตเช่่น
กััน สนัับสนุุนแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
โดยปีีนี้้ตั้้� ง� เป้้ารายได้้ที่่� 3,200
ล้้านบาท และมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิไม่่
ต่ำำ��กว่่า 10% ปััจจุบัุ ันมีีสััญญาใน
มืือรวมมููลค่า่ กว่่า 3,563 ล้้านบาท
และจะรัับรู้้�รายได้้ในปีีนี้้ร� าว 1,909
ล้้านบาท โดยในไตรมาส 1/2565
บริิษััทสามารถปิิดสััญญาใหม่่ๆ
และต่่อสััญญาที่่ห� มดอายุุได้้ทั้้ง� สิ้้น�
611 ล้้านบาท ทั้้�งงานบริิการโครง
ข่่ายโทรคมนาคม งานบริิการพื้้�นที่่�
ดาต้้า เซ็็นเตอร์์ และงานติิดตั้้�ง
โครงข่่ายโทรคมนาคม
ปีีนี้้บ� ริิษัทั คาดว่่าจะได้้รับั งาน
ใหม่่เข้้ามาไม่่ต่ำำ��กว่่า 3,000 ล้้าน
บาท นอกจากนี้้�ยังั อยู่่�ระหว่่างการ
เจรจากัับลููกค้า้ เพื่่อ� ให้้เข้้ามาใช้้พื้้น� ที่่�
ดาต้้า เซ็็นเตอร์์ อีีกจำำ�นวน 0.6
เมกะวััตต์์ และเดิินหน้้าขยายขนาด
ดาต้้า เซ็็นเตอร์์ เป็็น 2.4 เมกะ
วััตต์์ ด้้วยงบลงทุุนราว 200 ล้้าน
บาท ขณะเดีียวกัันพร้้อมที่่จ� ะขยาย
ขนาดเป็็น 6 เมกะวััตต์์ภายใน 2
ปีีข้้างหน้้า ใช้้งบลงทุุนราว 300400 ล้้านบาท
นายณััฐนััยกล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า
บริิษััทอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาเข้้าซื้้�อ
กิิจการ (M&A) จำำ�นวน 2 ดีีล
บริิษััทด้้าน IT Outsourcing ที่่�มีี
ความชำำ� นาญด้้ า น Digital
Transformation, Cyber Security
และ Software House ที่่มีีศั
� กั ยภาพ
และอีีกบริิษััทจะเน้้นด้้านการทำำ�
Social Data Analytic ปััจจุบัุ นั อยู่่�
ระหว่่างการทำำ� Due Diligence
คาดว่่าจะเห็็นความชััดเจนภายใน
ช่่วงไตรมาส 2/2565
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In Brief : ย่่อความ

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

หวั่่�นจะโอละพ่่อ
พรรคการเมืืองที่่เ� คยยิ่่ง� ใหญ่่อย่่าง
พรรคประชาธิิปัตั ย์์ภายใต้้การนำำ�
ของนายจุุรินทร์
ิ ์ ลัักษณวิิศิษิ ฏ์์
หััวหน้้าพรรค เลืือดกำำ�ลังั ไหลไม่่
หยุุด โดยเมื่่�อไม่่นานมานี้้� นาย
วิิทยา แก้้วภราดััย อดีีตรอง
หััวหน้้าพรรคและอดีีต ส.ส. พรรค
หลายสมััย ได้้ลาออกจากพรรค
และพููดทิ้้�งท้้ายไว้้อย่่างน่่าสนใจ
ว่่า อยู่่�พรรคการเมืืองมาหลาย
พรรค แต่่อยู่่�กับั พรรคประชาธิิปัตั ย์์
นานที่่สุ� ดุ ในชีีวิิตการเมืือง ที่่ผ่� า่ น
มาเกิิดเหตุุการณ์์หลายอย่่างขึ้้�น
ในพรรค โดยเฉพาะกรณีีนาย
ปริิญญ์์ พานิิชภัักดิ์์� อดีีตรอง
หััวหน้้าพรรค ที่่�สร้้างความเสีีย
หายให้้กัับพรรคในขณะนี้้�
นายวิิทยาอยากให้้กรรมการ
บริิหารพรรคแสดงความรัับผิิด
ชอบ และแสดงสปิิริิตกัับเรื่่�องที่่�
เกิิดขึ้้�นให้้มากกว่่านี้้� เพราะเรื่่�อง
มาตรฐานจริิยธรรมต้้องสููงกว่่า
กฎหมาย พรรคไม่่ผิิด แต่่มีีคน
ผิิด ดัังนั้้�น ต้้องมีีคนรัับผิิดชอบ
เนื่่อ� งจากกรรมการบริิหารพรรค
ชุุดนี้้�เป็็นคนชัักจูงู ให้้นายปริิญญ์์
เข้้ามาอยู่่�ในพรรค ถืือเป็็นความ

รัั บ ผิิ ด ชอบทางการเมืืองต่่ อ
ประชาชน จะปฏิิเสธความรัับผิิด
ชอบไม่่ได้้ ถ้้าไม่่มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ก็็จะไม่่เหลืือพรรคอีีกต่่อไป
เรีียกว่่าเป็็นเสีียงเตืือนของ
นัักการเมืืองรุ่่�นใหญ่่ที่่�อยู่่�พรรค
เก่่าแก่่แห่่งนี้้�มานาน ซึ่่ง� เรื่่อ� งของ
เรื่่อ� งก็็มีีอะไรแปลกๆ ขณะนี้้�มีีสื่อ่�
บางช่่องตั้้ง� คำำ�ถามว่่า มีีโอกาสมั้้�ย
ที่่น� ายปริิญญ์์จะหลุุดจากข้้อกล่่าว
หา จะบริิสุุทธิ์์�อย่่างไม่่มีีมลทิิน
แต่่เรื่่�องนี้้�ขนาดทนายความก็็มีี
การกิินแหนงแคลงใจ ไม่่ไว้้ใจกัับ
แม่่ของเหยื่่�อรายหนึ่่�ง
กลายเป็็นเรื่่�องที่่�คนหวั่่�น

มีีสื่่�อบางช่่องตั้้�งคำำ�ถามว่่า
มีีโอกาสมั้้�ยที่่�นายปริิญญ์์จะ
หลุุ ด จากข้้ อ กล่่าวหา จะ
บริิสุุทธิ์์�อย่่างไม่่มีีมลทิิน แต่่
เรื่่�องนี้้�ขนาดทนายความก็็มีี
การกิินแหนงแคลงใจ ไม่่
ไว้้ใจกัับแม่่ของเหยื่่�อราย
หนึ่่�ง กลายเป็็นเรื่่�องที่่�คน
หวั่่�นใจว่่าโอละพ่่อมั้้�ย

ใจว่่าจะโอละพ่่อมั้้�ย จะกลาย
เป็็นเรื่่อ� งขึ้้นต้
� น้ เป็็นมะลิิซ้อ้ น
พอแตกใบอ่่อนเป็็นมะลิิลา
หรืือเปล่่า
เหมืือนกัับที่่�ทนายท่่านหนึ่่�ง
ออกมาบอกว่่า ตรงนะ ส่่วนทนาย
อีีกคนก็็บอกว่่า เดี๋๋�ยวๆ จะกลาย
เป็็นว่่าครึึกครื้้น� บนเวทีีได้้แต่่เหงา
หน้้าศาลอะไรทำำ�นองนี้้� ใครๆก็็
เตืือนทนายความคนแรกที่่�บอก
ว่่าตรงนะจะพลาดหรืือเปล่่า ทั้้�งๆ
ที่่�เคยเป็็นเหมืือนเกลอกัันเลยทีี
เดีียว แต่่แล้้วจะกลายเป็็นเรื่่�อง
ขััดแย้้งกัันหรืือไม่่ หรืือว่่าจะเปิิด
ประเด็็นอะไร
นี่่�เป็็นเรื่่�องทางการเมืือง
จะทำำ�อะไรก็็ขอให้้ดููดีีก็็แล้้ว
กััน
ส่่วนเรื่่�องของคดีีความคง
ต้้องติิดตามดููว่่าตอนจบของ
คดีีนี้้�จะเป็็นอย่่างไร
เจริิญพร
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บริษัที่ อลิอันิซ็์ อยุธิยา ป็
งบแสด้งฐานิะกำารเงินิ
ณ วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบกำำาไรขาด้ที่
สำาห้รับป็ีสิ�นิสุด้วันิที่่� 31 ธิันิวาคัม

31 ธิันิวาคัม
พ.ศ. 2564
บาที่

31 ธิันิวาคัม
พ.ศ. 2563
บาที่

สินิที่รัพย์
เงินสดแลูะรายกัารเท่ยบเท่าเงินสดสุทธิ
เบ่�ยประกัันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จ้ากักัารลูงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จ้ากักัารประกัันภัยต่อ
ลููกัหน่�จ้ากัสัญญาประกัันภัยต่อ
สินทรัพย์ลูงทุน
เงินลูงทุนในหลูักัทรัพย์สุทธิ
ส่วุนปรับปรุงอาคารเชั่่าแลูะอุปกัรณ์์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกัารใชั่้สุทธิ
ค่าควุามนิยม
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวุตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษ์่เงินได้รอกัารตัดบัญชั่่สุทธิ
ค่านายหน้าจ้่ายรอกัารตัดบัญชั่่
สินทรัพย์อ่�นสุทธิ

1,058,702,699
580,552,345
13,504,594
1,923,852,268
569,982,274

1,535,960,309
555,605,956
14,446,451
2,060,737,176
439,284,572

4,629,745,890
44,521,346
190,396,686
508,876,609
78,870,530
358,594,990
80,232,714
137,742,060

4,233,430,034
52,222,912
208,803,945
508,876,609
70,500,977
355,130,859
78,958,543
135,109,665

รวุมสินทรัพย์

10,175,575,004

10,249,068,008

(5,070,743,817)
(1,160,232,106)
(135,407,105)
(258,801,888)
(121,109,347)
(395,789,656)
(197,783,517)
(200,000,000)
(364,985,971)
(7,904,853,405)

5,157,763,656
1,249,804,605
151,265,961
343,710,800
99,257,060
449,171,620
207,875,727
276,602,943
7,935,452,372

(2,548,800,000)

2,548,800,000

(15,750,000)
344,488,613

15,750,000
(297,007,430)

(50,660,212)
(2,270,721,599)

46,073,066
2,313,615,636

(10,175,575,004)

10,249,068,008

ห้นิ่�สินิและส�วนิของผ่้ถ่อหุ้้นิ
หน่�สินจ้ากัสัญญาประกัันภัย
เจ้้าหน่�บริษ์ัทประกัันภัยต่อ
ภาระผูกัพันผลูประโยชั่น์พนักังาน
เบ่�ยประกัันภัยรับลู่วุงหน้า
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้ค้างจ้่าย
ค่าใชั่้จ้่ายค้างจ้่าย
หน่�สินตามสัญญาเชั่่า
ตราสารหน่�ท่�ออกัแลูะเงินกัู้ย่ม
หน่�สินอ่�น
รวุมหน่�สิน
ส่วุนขัองเจ้้าขัอง
ทุนชั่ำาระแลู้วุ (จ้ดทะเบ่ยน 2,548,800,000 บาท)
กัำาไร (ขัาดทุน) สะสม
- จ้ัดสรรแลู้วุ
ทุนสำารองตามกัฎหมาย
- ยังไม่ได้จ้ัดสรร
องค์ประกัอบอ่�นขัองส่วุนขัองเจ้้าขัอง
ส่วุนเกัินทุนจ้ากักัารวุัดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วุัดมูลูค่ายุติธรรม
ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น
รวุมส่วุนขัองเจ้้าขัอง
รวุมหน่�สินแลูะส่วุนขัองเจ้้าขัอง

รายกำาร
เบ่�ยประกัันภัยรับกั่อนกัารเอาประกัันภัยต่อ
เบ่�ยประกัันภัยรับหลูังกัารเอาประกัันภัยต่อ
เบ่�ยประกัันภัยท่�ถ่อเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้
รายได้จ้ากักัารลูงทุน
ผลูกัำาไรจ้ากัเงินลูงทุน
ผลูกัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารปรับมูลูค่ายุติธรรม
รายได้อ่�น
รวุมรายได้
ค่าสินไหมทดแทนกั่อนกัารเอาประกัันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนหลูังกัารเอาประกัันภัยต่อ
ค่าจ้้างแลูะค่าบำาเหน็จ้
ค่าใชั่้จ้่ายในกัารรับประกัันภัยอ่�น
ค่าใชั่้จ้่ายในกัารดำาเนินงาน
ต้นทุนทางกัารเงิน
ผลูขัาดทุนด้านเครดิตท่�คาดวุ่าจ้ะเกัิดขัึ�น (กัลูับรายกัาร)
รวุมค่าใชั่้จ้่าย
ขัาดทุนกั่อนภาษ์่เงินได้
รายได้ภาษ์่เงินได้
ขัาดทุนสุทธิ
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�น
รายกัารท่�จ้ะไม่จ้ัดประเภทรายกัารใหม่เขั้าไป
ไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลูัง
กัารวุัดมูลูค่าใหม่ขัองผลูประโยชั่น์หลูังออกัจ้ากังาน
ภาษ์่เงินได้ท่�เกั่�ยวุกัับรายกัารท่�จ้ะไม่จ้ัดประเภทราย
เขั้าไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลูัง
รายกัารท่�จ้ะจ้ัดประเภทรายกัารใหม่เขั้าไปไวุ้ในกัำาไรหร
กัำาไร (ขัาดทุน) จ้ากักัารวุัดมูลูค่าเงินลูงทุนท่�วุัดมูลู
ผ่านกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�น
รายกัารในรายกัารขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้อ่�นท่�โอนไปกัำาไ
ภาษ์่เงินได้ท่�เกั่�ยวุกัับรายกัารท่�ต้องจ้ัดประเภทรายกั
เขั้าไปไวุ้ในกัำาไรหร่อขัาดทุนในภายหลูัง
กัำาไร (ขัาดทุน) เบ็ดเสร็จ้อ่�นสำาหรับปี-สุทธิจ้ากัภาษ์่เงิน
ขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้รวุมสำาหรับปีสุทธิจ้ากัภาษ์่เงินได้

ขั้าพเจ้้าขัอรับรองควุามถูกัต้องขัองงบแสดงฐานะกัารเงิน

ลูงชั่่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายลูาร์ส ไฮบุทสกั่�)

ลูงชั่่�อ ......................................กัรรมกัารผู้ม่อำานาจ้
(นายทิวุากัร กัาญจ้นกัิจ้)

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

ฉบับดิจิตอลรายวัน

ป็ระกำันิภัย จำากำัด้ (มห้าชั่นิ)

ทีุ่นิเบ็ด้เสร็จ
ม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

รายงานิของผ่้สอบบัญชั่่รับอนิุญาตต�องบกำารเงินิอย�างย�อ
เสนอ ผู้ถ่อหุ้นขัองบริษ์ัท อลูิอันซ์ อยุธยา ประกัันภัย จ้ำากััด (มหาชั่น)

พ.ศ. 2564
บาที่

พ.ศ. 2563
บาที่

5,584,706,534
3,976,417,193
3,892,397,722
325,925,883
42,090,471
111,724
(452,611)
35,538,854
4,295,612,042
2,537,958,795
2,052,578,564
894,232,215
694,004,086
724,873,482
6,922,224
(291,251)
4,372,319,320
(76,707,278)
9,533,953
(67,173,325)

5,676,917,841
4,112,914,652
4,170,295,788
292,826,480
54,922,660
41,560
4,105,126
65,306,836
4,587,498,450
3,456,194,261
2,474,548,110
854,028,395
766,694,897
811,033,133
4,651,948
(123,235)
4,910,833,248
(323,334,798)
63,266,055
(260,068,743)

24,615,177

-

(4,923,035)
ร่อขัาดทุนในภายหลูัง
ลูค่ายุติธรรม
5,873,587
ไรขัาดทุน
(139,655)
กัารใหม่
(1,146,786)
นได้
24,279,287
(42,894,038)

-

)

น
ยกัารใหม่

นแลูะงบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้

(13,433,796)
(51,950)
2,697,149
(10,788,597)
(270,857,340)

คัวามเห้็นิ
งบกัารเงินอย่างย่อประกัอบด้วุยงบแสดงฐานะกัารเงินโดยย่อ ณ์ วุันท่� 31 ธันวุาคม พ.ศ. 2564 แลูะ
งบกัำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จ้โดยย่อสำาหรับปีสิ�นสุดวุันเด่ยวุกััน ซึ�งนำามาจ้ากังบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุ
ขัองบริษ์ัท อลูิอันซ์ อยุธยา ประกัันภัย จ้ำากััด (มหาชั่น) (“บริษ์ัท”) สำาหรับปีสิ�นสุดวุันท่� 31 ธันวุาคม
พ.ศ. 2564
ขั้าพเจ้้าเห็นวุ่างบกัารเงินอย่างย่อน่ม� ค่ วุามสอดคลู้องในสาระสำาคัญกัับงบกัารเงินท่ต� รวุจ้สอบแลู้วุ แลูะ
เป็นไปตามเกัณ์ฑ์ท่�กัำาหนดในประกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับแลูะส่งเสริมกัารประกัอบธุรกัิจ้ประกัันภัย
เร่�อง แบบรายกัารงบดุลูแลูะงบกัำาไรขัาดทุนขัองบริษ์ัทประกัันวุินาศภัย พ.ศ. 2562
งบกำารเงินิอย�างย�อ
งบกัารเงินอย่างย่อไม่ได้รวุมงบแสดงกัารเปลู่�ยนแปลูงส่วุนขัองเจ้้าขัอง งบกัระแสเงินสด แลูะกัารเปิด
เผยขั้อมูลูทัง� หมดตามท่กั� ำาหนดในมาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน ดังนัน� กัารอ่านงบกัารเงินอย่าง
ย่อแลูะรายงานขัองผู้สอบบัญชั่่น่�ไม่สามารถแทนกัารอ่านงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุแลูะรายงานขัอง
ผู้สอบบัญชั่่ต่องบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุได้ งบกัารเงินอย่างย่อแลูะงบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงผลูกัระทบจ้ากัเหตุกัารณ์์ทเ่� กัิดขัึน� ภายหลูังวุันท่ใ� นรายงานขัองผูส้ อบบัญชั่่ตอ่ งบกัารเงิน
ท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุ
งบกำารเงินิที่่�ตรวจสอบแล้วและรายงานิของข้าพเจ้าต�องบกำารเงินิด้ังกำล�าว
ขั้าพเจ้้าได้แสดงควุามเห็นอย่างไม่ม่เง่�อนไขัต่องบกัารเงินท่�ตรวุจ้สอบแลู้วุตามรายงานลูงวุันท่� 24
กัุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
คัวามรับผิด้ชั่อบของผ่้บริห้ารต�องบกำารเงินิอย�างย�อ
ผู้บริหารม่หน้าท่�ในกัารรับผิดชั่อบต่อกัารจ้ัดทำางบกัารเงินอย่างย่อตามประกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับ
แลูะส่งเสริมกัารประกัอบธุรกัิจ้ประกัันภัยเร่อ� ง แบบรายกัารงบดุลูแลูะงบกัำาไรขัาดทุนขัองบริษ์ทั ประกััน
วุินาศภัย พ.ศ. 2562 เพ่�อประกัาศในหนังส่อพิมพ์แลูะปิดประกัาศไวุ้ ณ์ ท่�ทำากัารขัองบริษ์ัท
คัวามรับผิด้ชั่อบของผ่้สอบบัญชั่่
ขั้าพเจ้้าเป็นผูร้ บั ผิดชั่อบในกัารแสดงควุามเห็นต่องบกัารเงินอย่างย่อวุ่าม่ควุามสอดคลู้องในสาระสำาคัญ
กัับงบกัารเงินท่ต� รวุจ้สอบแลู้วุหร่อไม่จ้ากักัารปฏิิบตั งิ านขัองขั้าพเจ้้าซึง� เป็นไปตามมาตรฐานกัารสอบ
บัญชั่่ รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานกัารรายงานต่องบกัารเงินอย่างย่อ”
บริษ์ัท ไพร้ซวุอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบ่เอเอส จ้ำากััด

สกำุณา แย้มสกำุล
ผู้สอบบัญชั่่รับอนุญาตเลูขัท่� 4906
กัรุงเทพมหานคร
วุันท่� 24 กัุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ปีที่ 23 ฉบับที่ 5263 (1788) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

ทะเบ่ยนเลูขัท่� 0107536000528
ป็ระกำาศจ�ายเงินิป็นิผล
เร่ยน ท่านผู้ถ่อหุ้นขัองบริษ์ัท
บริษ์ทั โรงพยาบาลูรามคำาแหง จ้ำากััด (มหาชั่น) ใคร่ขัอเร่ยนให้ทา่ นผูถ้ อ่ หุน้
ทราบวุ่า ตามมติท่�ประชัุ่มใหญ่สามัญผู้ถ่อหุ้นประจ้ำาปี 2565 ขัองบริษ์ัทฯ เม่�อวุันท่�
27 เมษ์ายน 2565 ได้อนุมัติให้จ้่ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู แลูะอนุมัติจ้่ายเงินปันผลู
ประจ้ำาปี สำาหรับผลูกัารดำาเนินงานตั�งแต่วุันท่� 1 มกัราคม 2564 - 31 ธันวุาคม 2564
รวุมจ้่ายในอัตราหุ้นลูะ 0.76 บาท ซึ�งได้จ้่ายส่วุนหนึ�งเป็นเงินปันผลูระหวุ่างกัาลูไป
แลู้วุหร่อท่�คณ์ะกัรรมกัารม่มติอนุมัติให้จ้่ายแลู้วุ โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�
(กั) กัารจ้่ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 1 ในอัตราหุ้นลูะ 0.90 บาท
(พาร์ลูะ 0.50 บาท) ซึ�งได้จ้่ายไปแลู้วุเม่�อวุันท่� 27 สิงหาคม 2564
(เท่ยบเท่า 0.18 บาท พาร์ลูะ 0.10 บาท)
(ขั) กัารจ้่ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 2 ในอัตราหุ้นลูะ 0.18 บาท
(พาร์ลูะ 0.10 บาท) ซึ�งได้จ้่ายไปแลู้วุเม่�อวุันท่� 26 พฤศจ้ิกัายน
2564
(ค) กัารจ้่ายเงินปันผลูระหวุ่างกัาลู ครั�งท่� 3 ในอัตราหุ้นลูะ 0.20 บาท
(พาร์ลูะ 0.10 บาท) ซึง� ได้จ้า่ ยไปแลู้วุเม่อ� วุันท่� 25 กัุมภาพันธ์ 2565
แลูะ
(ง) กัารจ้่ายเงินปันผลูครัง� ท่� 4 ในอัตราหุน้ ลูะ 0.20 บาท (พาร์ลูะ 0.10 บาท)
ซึ�งจ้ะจ้่ายในวุันท่� 26 พฤษ์ภาคม 2565 โดยจ้่ายให้แกั่ผู้ถ่อหุ้น
ขัองบริษ์ัทฯ จ้ำานวุน 1,200,000,000 หุ้น ทั�งน่�บริษ์ัทฯ ได้กัำาหนด
รายชั่่�อผู้ถ่อหุ้นท่�ม่สิทธิในกัารเขั้าร่วุมประชัุ่มใหญ่สามัญผู้ถ่อหุ้น
แลูะสิทธิในกัารรับเงินปันผลูในวุันท่� 29 ม่นาคม 2565
จ้ึงขัอประกัาศมาให้ทราบโดยทั�วุกััน
ประกัาศ ณ์ วุันท่� 10 พฤษ์ภาคม 2565
ทันตแพทย์ชั่ำานาญ ชั่นะภัย)
กัรรมกัารผู้จ้ัดกัารใหญ่

6

ฉบับดิจิตอลรายวัน

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

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 จำากำัด้ (มห้าชั่นิ)
เร่�อง กำารงด้จ�ายเงินิป็นิผล
ด้วุยเม่อ� วุันท่� 29 เมษ์ายน 2565 ท่ป� ระชัุ่มสามัญผูถ้ อ่ หุน้ ประจ้ำาปี 2565 ขัองบริษ์ทั
จุ้ฑานาวุ่ จ้ำากััด (มหาชั่น) ได้มม่ ติอนุมตั งิ ดจ้่ายเงินปันผลูสำาหรับผลูกัารดำาเนินงานตัง� แต่
วุันท่� 1 มกัราคม 2564 ถึง 31 ธันวุาคม 2564 ให้แกั่ผถู้ อ่ หุน้ โดยงบกัารเงินเฉพาะกัิจ้กัาร
สิ�นสุด ณ์ วุันท่� 31 ธันวุาคม 2564 ท่�ได้รับกัารตรวุจ้สอบจ้ากัผู้สอบบัญชั่่แลู้วุ บริษ์ัท
ม่ผลูกัำาไรสุทธิ จ้ำานวุน 59,971,984.85 บาท ทั�งน่� เน่�องด้วุยสภาวุะเศรษ์ฐกัิจ้ยังม่ควุาม
ไม่แน่นอนจ้ากัสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดขัองเชั่่�อไวุรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
แลูะเพ่�อสำารองเงินไวุ้ในกัารบริหารสภาพคลู่องแลูะเป็นเงินทุนหมุนเวุ่ยนขัองบริษ์ัท
จ้ึงเร่ยนมาเพ่�อทราบ

ขัอแสดงควุามนับถ่อ

(นายชั่เนศร์ เพ็ญชั่าติ)
กัรรมกัารผู้จ้ัดกัารใหญ่
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