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MTC ปักหมุดปี 62 

รายได้-ก�าไรนิวไฮต่อเน่ือง ไม่กระทบดบ.ขาข้ึน 

MACO เพ่ิมทุน 412.66 ล้านหุ้น  
ขาย RO 10 : 1 ราคา 1.60 บ./หุ้น

	 "ชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ"	บิ๊กบอส	MTC	ยันไม่ได้รับ
ผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น	เดินหน้าลุยปล่อย
สินเชื่อ	P-Loan	เต็มสูบ	รอแค่แบงก์ชาติประกาศ
กติกาออกมาให้ชัด	วางเป้าปี	2562	รายได้และ
ก�าไรโต	35%	ท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง	ผุดสาขา
เพิ่มอีก	600	แห่ง	ทั่วไทย	เผยวันที่	11	มกราคม
นี้	เตรียมโรดโชว์	นักลงทุนสถาบัน-กองทุนใน
ประเทศสิงคโปร์	โชว์ศักยภาพธุรกิจในช่วง	1-3	ปี
ข้างหน้า	โตไม่ยั้ง
 นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (MTC) 
เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินงานในปี	2562	ว่า	
บริษัทฯเตรียมเปิดสาขาใหม่อีก	600	สาขา	ส่ง
ผลให้สิ้นปีนี้มีสาขากว่า	3,900	สาขาทั่วประเทศ	
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครอบคลุม	ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าหมายราย
ได้และก�าไรในปีนี้เติบโต	35%	ท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อ

เนื่องจากปีที่ผ่านมา	ที่คาดว่าจะเติบโตกว่า	40%
	 "แผนการด�าเนินงานในปีนี้	เราเตรียมพร้อม
ส�าหรับการปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ของสินเชื่อส่วน
บุคคล	(P-loan)	แบบมีหลักประกัน	ซึ่งอยู่ภาย
ใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประทศไทย	
(ธปท.)	ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ	นี้"
	 ทั้งนี้	หลักเกณฑ์	P-loan	ที่แบงก์ชาติเตรียม
ประกาศใช้จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับ	MTC	
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมี	P-Loan	ทั้งสินเชื่อ
รายย่อย	สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ	สินเชื่อรถ
จักรยานยนต์	ซึ่งตามเกณฑ์ใหม่	ก�าหนดเพดาน
ดอกเบี้ยไว้ที่	28%	โดยปัจจุบันบริษัทฯคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเพียง	23%	ท�าให้มีช่องว่างในการขึ้น
อัตราดอกเบี้ย	หากต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น	ตาม
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น
	 นอกจากนี้	บริษัทฯยังวางเป้าคุมสัดส่วนหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(เอ็นพีแอล)	ในปี	2562	ที่
ระดับไม่เกิน	2.0%	ประธานกรรมการบริหาร	MTC	

กล่าวอีกว่า	ในวันที่	11	มกราคม	2562	นี้บริษัทฯ
เตรียมเดินทางไปโรดโชว์	ร่วมกับ	บล.เครดิต	ส
วิส	เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจของบริษัท	กับนัก
ลงทุนสถาบัน	กองทุนชั้นน�า	จ�านวน	28	กองทุน	
ในประเทศสิงคโปร์	และในวันที่	21-22	กุมภาพันธ์	
2562	จะเดินทางไปโรดโชว์ที่	กัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย	และประเทศสิงคโปร์	ร่วมกับ
บล.	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	และระหว่างวันที่	12-13	
มีนาคม	2562	จะเดินทางไปร่วมงาม	ASEAN	
Conference	2019	ร่วมกับ	บล.	ยูโอบี	เคย์เฮียน	
ซึ่งจะจัดขึ้นที่	ไทเป	ประเทศไต้หวัน	ซึ่งจะฉายให้
เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจ	และศักยภาพการเติบโตใน
ช่วง	1-3	ปีข้างหน้า	ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	
หลังจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้ท�าผลงานให้
เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักลงทุน	เห็นได้จากราย
ได้และก�าไร	ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ท�าสถิติสูงสุด
ใหม่มาโดยตลอด	ขณะที่สามารถควบคุมสัดส่วน
เอ็นพีแอลให้อยู่ในระดับต�่า

 นาย พุน ฉง กิต ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ 
แอด จ�ากัด (มหาชน) หรือ MACO 

เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	412.67	ล้าน

หุ้น	พาร์หุ้นละ	0.10	บาท	เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(RO)	ในสัดส่วน	10	

หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ที่ราคาหุ้นละ	1.60	บาท	

ระหว่างวันที่	11-15	มี.ค.62	โดยบริษัทคาดว่าจะ

ระดมทุนใหม่ครั้งนี้ได้ราว	660.27	ล้านบาท	

	 ส�าหรับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจาก

การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	การเพิ่มทุนจะ

ช่วยให้บริษัทฯ	มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส�าหรับ

การลงทุนในอนาคต	ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ	

บริษัทฯ	ที่จะเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียน	โดยความ

ส�าเร็จของการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา	Street	

Furniture	บริเวณตอม่อ	รถไฟฟ้าบีทีเอส	การ

ลงทุนในบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย	

และการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการ

เติบโต	สู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทฯ	จะช่วย

เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ	นอกจากนี้	

การเพิ่มทุนยังช่วยลดภาระทางการเงิน	จากการ

ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อช�าระหนี้เงิน

กู้ของบริษัทฯ	อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ	มีแหล่ง

เงินทุนที่แข็งแกร่งและ	พร้อมส�าหรับการด�าเนิน

การตามแผนการลงทุนและแผนการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	ในอนาคตได้อย่างทันกาล	ตลอด

จน	เสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก�า

ไรให้แก่บริษัทฯ	และเพิ่มโอกาสในการสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

	 การก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนก�าหนด

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ครั้ง

ที่	1/2562	ในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2552	เวลา	

14.00	น.	ณ	ห้องเจ้าพระยาบอลรูม	ชั้น	2	

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	แขวง

ดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	โดยก�า

หนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ครั้งที่	

1/2562	(Record	Date)	ในวันที่	24	มกราคม	

2562
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DTAC ตกลงจ่าย 9.51 พันลบ. 
ระงับข้อพิพาทกับ "กสท." 

ระบุไม่ส่งผลต่อสภาพคล่อง 

DEMCO ม่ันใจผลงานปี62 โตต่อเน่ือง  
เตรียมเข้าประมูลงานต่อเน่ือง - ลุย CLMV  

 นายชวิต แสงอุดมเลิศ Head 
of Investor Relations บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) DTAC	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯครั้งที่	1/2562	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	
10	มกราคม	2562ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	เข้าท�า
สัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท	กสทโทรคมนาคม	
จ�ากัด	(มหาชน)	(“กสท.”)	เพื่อระงับข้อพิพาทที่
บริษัทฯ	และกลุ่มบริษัทฯ	มีกับ	กสท.	เป็นจ�านวน
มาก	ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการด�าเนินการ
ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งยาวนานกว่า	27	ปี	และ
เพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่	15กันยายน	2561	โดย
บริษัทฯ	และ	กสท.	ได้เข้าลงนามในสัญญาระงับ
ข้อพิพาทแล้วเมื่อวันที่	10	มกราคม	2562	โดย
สัญญาดังกล่าวจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทก็ต่อ
เมื่อบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯ	แล้ว	ซึ่งบริษัทฯ	จะน�าเสนอรายละเอียดของ
สัญญาระงับข้อพิพาทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯ	พิจารณาและอนุมัติในคราวการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ�าปี	2562ของบริษัทฯ	ซึ่งจะจัดให้มี

ขึ้นเร็ว	ๆ	นี้
	 อนึ่ง	สัญญาระงับข้อพิพาทกับ	กสท.	ตามที่
กล่าวนั้นไม่ได้มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทที่มีอยู่ระหว่า
งบริษัทฯ	และ	กสท.ทั้งหมด	แต่เป็นการยุติข้อพิพาท
ที่มีระหว่างกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เป็	
นคดีความแล้วเช่น	ข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมต่างๆและข้อพิพาทที่	กสท.	แจ้ง
มายังว่าบริษัทฯว่าบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามข้อ	14.8(ข้อ
ห้ามแข่งขัน)	ของสัญญาสัมปทาน	และรวมถึงข้อ
พิพาทหรือข้อเรียกร้	องที่	กสท	อาจเรียกร้องต่อ
บริษัทฯในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทาน	และ	ทั้งนี้
เว้นแต่ข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต	และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่
เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย	ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าว
จะมิได้ถูกระงับลงไปโดยผลของสัญญาระงับข้อ
พิพาทด้วย
	 บริษัทฯ	ตกลงช�าระค่าตอบแทนเพื่อการ
ระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	
9,510,246,120.62	บาท	(เก้าพันห้าร้อยสิบล้าน
สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหกสิบสอง

สตางค์)	โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการ
นี้	บริษัทฯจะช�าระค่าตอบแทนส่วนแรกจ�านวน	
6,840,246,120.62	บาท	(หกพันแปดร้อยสี่สิบล้าน
สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้	อยยี่สิบบาทหกสิบสอง
สตางค์)	ให้แก่	กสท.	ก่อน	ส่วนที่เหลือ	บริษัทฯจะ
ช�าระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จ
สิ้นลงแล้วตามรายละเอียดในสัญญาระงับข้อพิพาท	
บริษัทฯ	เห็นว่าการช�าระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง	และฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
	 ทั้งนี้ตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้น	สัญญาระงับข้อ
พิพาทจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีระหว่างกัน
ตามที่กล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อรายการนี้ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะน�า
เสนอรายละเอียดของสัญญาระงับข้อพิพาท	ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2562ของบริษัทฯเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ	จะแจ้งก�าหนดวัน	เวลา	
และสถานที่และวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ	าปี	2562	ดังกล่าว
ให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ DEMCO	เปิด

เผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	บริษัทฯมั่นใ	จว่าผล

การด�าเนินงานปี	2562	จะเติบโตได้อย่างเนื่องจาก

ปี	2561	เนื่องจากบริษัทฯได้มีการเข้าประมูลงาน

ใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างสถานี

โรงไฟฟ้าย่อย	เเละระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	

มูลค่าโครงการราว	10,000	ล้านบาท	รวมทั้ง

งานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ราว	

6,000	–	7,000	ล้านบาท	ซึ่ง	กฟภ.	ยังมีงาน

ไฟฟ้าใต้ดินเมืองใหญ่อีกปีละประมาณ	2,800	ล้าน

บาท	นอกจากนี้ยังมีงานไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า

นครหลวงอีกราว	100-200	ล้านบาท		

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทฯยังมีแผนที่ต่อยอดสาย

ไฟเบอร์ออฟติคขนานไปกับท่อก๊าซและท่อน�้ามัน

ในอนาคตด้วย	

	 อีกทั้ง	ในปีนี้บริษัทฯจะเน้นขยายงานไปยัง

ต่างประเทศมากขึ้น	โดยฉพาะในแถบประเทศใน

กลุ่ม	CLMV	ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้เน้นในประเทศ

เมียนมาและประเทศลาว	เป็นหลัก	โดยปัจจุบัน

บริษัทฯได้มีการเสนอราคา	งานสร้างสถานีไฟฟ้า		

มูลค่าราว	350	ล้านบาท	ขณะที่งานในประเทศ

ลาว	บริษัทฯได้มีการเจรจากับพาร์ทเนอร์	โดยจะ

เน้นงานหลักได้แก่	งานสถานีไฟฟ้า	,งานสายส่ง	

รวมทั้งงานเสาโครงเหล็กของสะพาน	เช่นกัน	

	 "	ปัจจุบันเรามีสัดส่วนงานในต่างประเทศยัง

คงน้อย	เราจึงต้องหาตลาดเพิ่มในต่างประเทศ			

ซึ่งที่ผ่านมาในมียนมางานโครงการแรกของเราก็

คือสถานีไฟฟ้ากับสายส่งที่	มูลค่างานประมาณ	

90	ล้านบาท	งานที่สองคือที่เมียนมาซึ่งเป็นสถานี

ไฟฟ้ากับสายส่ง	มูลค่างานประมาณ	200	ล้าน

บาท	ซึ่งเรามองว่าจะยังคงมีโอกาสในธุรกิจใน

ประเทศพม่า	ส่วนของประเทศลาวเราได้มีการ

สร้างสถานีไฟฟ้ามูลค่าประมาณ	40	ล้านบาท	ซึ่ง

ปัจจุบันแล้วเสร็จแล้ว	"	นายพงษ์ศักดิ์	กล่าว	

	 นายพงษ์ศักดิ์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ปัจจุบัน

บริษัทฯมีงานในมือ	(Backlog)	สิ้นสุดเดือน	

พฤศจิกายน	2561	ราว	2,843	ล้านบาท	ซึ่งจะ

สามารถรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ไตรมาส4/2561	

จนถึงปี2562	
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	 EA	จ่อ	COD	โครงการหนุมาน	260	MW				

ดันก�าลังการผลิตปี62	พุ่งแตะ	664	MW	จาก

ปัจจุบัน	404	MW	วางงบลงทุนราว	2.7	หมื่น

ลบ.	ขยายการลงทุนต่อเนื่องในปี	61-62	นี้		

แย้มปีนี้มีแผนเดินสายโรดโชว์	4	ประเทศแถบ

เอเชีย	หลังลุยธุรกิจใหม่ทั้งแบตเตอร์รี่-กรีน

ดีเซล	-	PCM	คาดโรงงานผลิตแบตเตอรี่เฟส

แรก	ขนาด	1	กิกะวัตต์	เริ่มด�าเนินการผลิตได้ใน

ปีนี้

 นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ�านวย
การฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ EA	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	

ภายในไตรมาส	1/2562	บริษัทฯ	เตรียมจ�าหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลมโครงการหนุมาน	ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด

ชัยภูมิ	ขนาดก�าลังการผลิต	260	เมกะวัตต์	ส่ง

ผลให้ปีนี้	(2562)	ก�าลังการผลิตของ

บริษัทฯ	จะครบตามเป้าหมายที่	664	เมกะวัตต์		

จากปัจจุบันที่มีก�าลังการผลิตอยู่ที่	404	เมกะ

วัตต์	

	 ส�าหรับงบลงทุนบริษัทฯ	ตั้งงบลงทุนไว้

ประมาณ	2.7	หมื่นล้านบาท	เพื่อลงทุนต่อเนื่อง

ในปี	2561-ปี2562	อย่างไรก็ตามหากมีโอกาส

ในการลงทุนใหม่ๆ	บริษัทฯ	ก็จะมีการพิจารณา

จัดสรรงบลงทุนเพิ่มเติม	

	 ด้านแหล่งเงินทุนมาจากการกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานโดยหากโรงไฟฟ้าทั้งพลัง

งาลมและพลังงานแสงอาทิตย์	เดินเครื่องผลิต

เต็มก�าลัง	664	เมกะวัตต์	ส่งผลให้จะมีกระแส

เงินสดเข้ามาปีละประมาณ	6	พันล้านบาท	ขณะ

ที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดในมืออีก	3-4	พันล้าน

บาท	ส่วนที่เหลือเป็นการกู้จากสถาบันทางการ

เงิน	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทุน	(D/E)	อยู่ที่	2.02	เท่า	โดยตั้งเพดานควบคุม	

D/E	ไม่ให้เกิน	3.5	เท่า	

	 นางสาวออมสิน	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ปีนี้

จะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของ	EA	หลังจากนั้น

โครงการต่างๆ	จะเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าและมี

รายได้เข้ามาเป็นฐานที่ส�าคัญรองรับแผนลงทุน

โครงการใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบ

ด้วยโครงการแบตเตอร์รี่เฟส	1	ซึ่งมีมูลค่าการ

ลงทุนประมาณ	4-5	พันล้านบาท	ขนาด	1		

กิกะวัตต์	ซึ่งปัจจุบันเริ่มลงมือสร้างแล้ว	โดย

โครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	คาดว่าจะ

แล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการผลิตได้ในปี	2562		

นี้	

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯ	มีการลงทุนในสถานี

ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	โดยตั้งเป้าหมาย	1,000		

สถานี	โดยจะมีการทยอยลงทุนไปเรื่อยๆ	และยัง

จะมีการประกาศข่าวดีในเร็วๆ	นี้	นอกจากนี้ยังมี

ธุรกิจใหม่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจ

ไบโอดีเซล	คือกรีนดีเซล	และ	PCM	ซึ่งบริษัทฯ	

ใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯเอง	โดยเริ่มลงมือ

สร้างโรงงานบางส่วนแล้ว	โดยมีเป้าว่าหมายว่า

โรงงานใหม่นี้จะเสร็จภายในปีในปีนี้	และจะเริ่ม

มีรายได้เข้ามา	ฉะนั้นโดยภาพรวมของปี2019	

นี้	จะเป็นปีของการลงทุนและการเปิดหน้าธุรกิจ

ใหม่ๆ	ของ	EA	บนพื้นฐานของกระแสรายได้ที่

มั่นคงจากธุรกิจไฟฟ้า	

	 ส�าหรับเหตุการณ์พายุปาบึกที่เข้ามา	ใน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา	โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ของบริษัทฯ	ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา	และ

นครศรีธรรมราช	ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ตั้ง

อยู่ในท�าเลที่พายุเข้า	บริษัทฯ	ไม่ได้รับผลกระทบ

และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว	

เนื่องจากโครงสร้างการก่อสร้างมีความแข็งแรง	

และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	

	 พร้อมกันนี้	ปี2562	บริษัทฯ	มีแผนเดิน

ทางไปให้ข้อมูลนักลงทุนในต่างประเทศ(โรดโชว์)			

โดยเบื้องต้นตั้งเป้าโรดโชว์ไม่ต�่ากว่า	4	ประเทศ

ในแถบภูมิภาคเอเชีย	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการ

ขยายธุรกิจใหม่ทั้งธุรกิจแบตเตอร์รี่	กรีนดีเซล		

และ	PCM	ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ขายในระดับโลก		

จึงอยากจะให้นักลงทุนรู้และเข้าใจข้อมูลของ

บริษัทฯ	อย่างชัดเจนขึ้น		

EA จ่อCOD โครงการหนุมาน 260 MW  

ดันก�าลังการผลิตปี62 พุ่งแตะ 664 MW  

จากปัจจุบัน 404 MW
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FETCO เผย ดัชนีฯ เดือนมกราคม 2562 

ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน 

อยู่ในโซนทรงตัวจากความเสี่ยงของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 

	 ดัชนีฯ	เดือนมกราคม	2562	ปรับตัวลดลง

เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน	อยู่ในโซนทรงตัวจาก

ความเสี่ยงของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ	การ

ไหลเข้าออกของเงินทุนภายหลังการประกาศขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและไทย	การปรับ

ลดคาดการณ์การเติบโตภาวะเศรษฐกิจของโลก	

ขณะที่นักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมือง

และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัย

หนุน”

 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย	เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน	

(FETCO	Investor	Confidence	Index)	ประจ�า

เดือนมกราคม	2562	ว่า	“ดัชนีความเชื่อมั่น

นักลงทุนในอีก	3	เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง

เป็นเดือนที่สามติดต่อกันอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว	

(Neutral)	เช่นเดิม	โดยผลส�ารวจพบว่านัก

ลงทุนกังวลความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้า

ของสหรัฐ	การไหลเข้าออกของเงินทุนจากการ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	โดยนักลงทุนเชื่อ

มั่นสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและผล

ประกอบการบริษัทจดทะเบียนหนุนความเชื่อมั่น

นักลงทุน”

	 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน	(FETCO	

Investor	Confidence	Index)	ประจ�าเดือน

มกราคม	2562	ได้ผลส�ารวจโดยสรุป	ดังนี้

	 -ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน

ในอีก	3	เดือนข้างหน้า	(มีนาคม	2562)	อยู่ใน

เกณฑ์	“ทรงตัว”	(Neutral)	เช่นเดิม	(ช่วงค่า

ดัชนี	120	-	159)	โดยลดลง	5.25%	มาอยู่ที่

ระดับ	92.75

	 -	ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล

ปรับตัวลดลงต�่าสุดในรอบ	39	เดือนอยู่ที่	Zone	

ซบเซา	(Bearish)

	 -ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่าง

ประเทศไม่เปลี่ยนแปลง	อยู่ที่	Zone	ทรงตัว	

(Neutral)

	 -	ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

ในประเทศ	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	อยู่ใน	Zone	ร้อน

แรง	(Bullish)

	 -ดัชนีนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์	

ลดลงมาอยู่ใน	Zone	ทรงตัว	(Neutral)

	 -	หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด	คือหมวด

ธนาคาร	(BANK)

	 -หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด	คือ

หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	(MEDIA)	

	 -	ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย

มากที่สุด	คือ	สถานการณ์ทางการเมือง

	 -	ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย

มากที่สุด	คือ	สถานการณืความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศ

	 “ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	เดือนธันวาคม	

เคลื่อนไหวปรับตัวลดลงตลอดเดือน	จากระดับ

สูงสุดที่	1672	จุด	มาต�่าสุดที่	1548.37	จุด	ก่อน

มาปิดที่	1563.88	จุด	จากความกังวลผลกระ

ทบการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังไม่

คืบหน้า	การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ชองสหรัฐ	0.25%	มาอยู่ที่	2.00-2.25%	การ

ประกาศยุติมาตรการ	QE	ของ	ECB	การ

ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ	7	ปี	และ

การปรับลดคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยและโลกปี	2562	ทั้งนี้	ทิศทาง

การลงทุน	ในอีก	3	เดือนข้างหน้า	ปัจจัยหลัก

ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมาจากปรับ

ขึ้นนโยบายทางการเงินของสหรัฐอย่างต่อ

เนื่อง	ความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯกับจีน	และผลกระทบต่อการเติบโต

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง	เป็นปัจจัยความเสี่ยง

ที่นักลงทุนติดตามมากที่สุด	ขณะที่นักลงทุน

เชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศจากการเข้าสู่การ

เลือกตั้ง	และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน	

กลุ่มหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจมาก

ที่สุด	คือหมวดธนาคาร	(BANK)	หมวดการท่อง

เที่ยวและสันทนาการ	(TOURISM)	และหมวด

พาณิชย์	(COMM)	ขณะที่มองว่าหมวดสื่อและ

สิ่งพิมพ์	(MEDIA)	หมวดเหล็ก	(STEEL)	และ

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(PROP)	ไม่น่า

สนใจลงทุนมากที่สุด	นอกจากนี้	ประเด็นหลัก

ที่ต้องพิจารณาคือ	ความคืบหน้าการเจรจา

นโยบายทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน	การ

ปรับลดคาดการณ์อัตรา

ดอกเบี้ยระยะยาวของ

สหรัฐลงเหลือ	2	ครั้ง

ในปี	2562	การโหวต

ข้อตกลง	Brexit	ใน

สภาอังกฤษในเดือน	

ม.ค.	และเศรษฐกิจโลก

ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว

ลง	รวมถึงทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ยของไทยภาย

หลังการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ย

นโยบายเป็น

ครั้งแรกใน

รอบ	7	ปี	และ

การเข้าสู่การ

เลือกตั้งที่

ก�าลังมีขึ้น

ในช่วงต้นปี	

2562”
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ก.ล.ต. เปิดเผยกระทรวงการคลัง
ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ราย

 ก.ล.ต. เปิดเผยกระทรวงการ
คลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	

ก.ล.ต.	เห็นชอบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัลจ�านวน	4	ราย	ปฏิเสธค�าขอ

ใบอนุญาตจ�านวน	2	ราย	และ	1	รายที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณา		

	 ตามที่ได้มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชก�าหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	

จ�านวน	7	ราย*	นั้น	ในวันที่	7	มกราคม	2562	

กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาค�าขอ

รับใบอนุญาตดังกล่าวดังนี้		

 กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีจ�านวน
รวม 4 ราย	ประกอบด้วยผู้ได้รับอนุญาต

เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจ�านวน	3	ราย

ได้แก่	(1)	บริษัท	บิทคอยน์	จ�ากัด	(BX)	เว็บไซต์	

bx.in.th	(2)	บริษัท	บิทคับ	ออนไลน์	จ�ากัด	

(BITKUB)	เว็บไซต์	bitkub.com	และ	(3)	

บริษัท	สตางค์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(Satang	

Pro)	เว็บไซต์	satang.pro	และผู้ได้รับใบ

อนุญาตเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรน

ซี	(Broker/Dealer)	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	(4)	

บริษัท	คอยส์	ทีเอช	จ�ากัด	(Coins	TH)	เว็บไซต์	

Coins.co.th		

	 กลุ่มที่ค�าขออนุญาตถูกปฏิเสธจ�านวน	

2	ราย	ได้แก่	บริษัท	แคชทูคอยน์	จ�ากัด	

(Cash2coin)	เว็บไซต์	cash2coins.com	และ

บริษัท	เซาท์อีส	เอเชีย	ดิจิทัล	เอ็กซ์เชนจ์	

จ�ากัด	(SEADEX)	เว็บไซต์	seadex.io	ซึ่งได้

ยื่นค�าขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัล	(Exchange)	เนื่องจากระบบงานส�าคัญ	

อาทิ	การดูแลรักษาทรัพย์สินและระบบงาน

ในการท�าความรู้จักตัวตนลูกค้ายังไม่มีความ

พร้อมตามมาตรฐานที่	ก.ล.ต.	ยอมรับ	และ

ไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบ	IT	security	และ	

cybersecurity	มีความปลอดภัยเพียงพอ

	 ทั้งนี้	เนื่องจากบริษัท	Cash2coin	และ	

SEADEX	มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ภายใต้บทเฉพาะกาล	ผลการพิจารณานี้จึงเป็น

เหตุให้บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจ		อย่างไร

ก็ดี	เพื่อให้เวลาในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย	รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้

ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืน	

หรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รายอื่นตามความประสงค์ของลูกค้า	กระทรวง

การคลังจึงอนุญาตให้บริษัททั้ง	2	รายดัง

กล่าว	ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึง

วันที่	14	มกราคม	2562		ทั้งนี้	หากบริษัทฯ	

ยังมีทรัพย์สินของลูกค้าที่รับฝากไว้	ขอความ

ร่วมมือให้บริษัทฯ	ด�าเนินการโอนหรือส่งคืน

ทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือตามค�าสั่งลูกค้า	และ

ขอให้แจ้งผลการด�าเนินงานให้	ก.ล.ต.	ทราบ

ด้วย	โดย	ก.ล.ต.	ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททั้ง	2	

แห่งทราบเกี่ยวกับการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว		

ทั้งนี้	การปฏิเสธค�าขอใบอนุญาตดังกล่าว	ไม่ได้

ตัดสิทธิในการยื่นขอใบอนุญาตได้อีกในอนาคต

เมื่อบริษัทมีความพร้อม

	 ส�าหรับผู้ขออนุญาตรายบริษัทคอยน์	แอส

เซท	จ�ากัด	(Coin	Asset)	เว็บไซต์	coinasset.

co.th	ซึ่งยื่นขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลนั้น	เนื่องจากในระหว่าง

พิจารณาค�าขอ	Coin	Asset	มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารที่มีนัยส�าคัญต่อการพิจารณา	ขณะนี้

กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	จึงเป็นเหตุ

ให้การพิจารณาค�าขอของบริษัทต้องเลื่อนออก

ไป	โดยในระหว่างนี้บริษัทดังกล่าวยังสามารถ

ประกอบธุรกิจต่อไปได้ภายใต้บทเฉพาะกาล	

	 ทั้งนี้	ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอใบ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล	หรือผู้

ลงทุนหรือประชาชนที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการ

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	สามารถดูรายละเอียด

ได้ที่	www.sec.or.th/digitalasset	หรือติดต่อ	

Help	Center	ของ	ก.ล.ต.	โทร.	1207	ได้	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นการร่วงหล่นของราคาหุ้น	คงลงมารอข้อสรุป	ผล
ประชุมเจรจาการค้าโลก	จีนกับสหรัฐ	อย่างเป็นทางการ	หากยังไม่เป็นทางการ	เกม
หุ้นทั่วโลก	ก็คงปั่นป่วน	รอ....สัปดาห์หน้า	ยังมีการโหวตร่างข้อตกลง	Brexit	ชวนให้
ติดตามอีก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลกระทบที่จะตามมา	มากน้อยแค่ไหน	ก็ต้องรอชม	ส�าหรับ
แง่มุมมองการลงทุนแล้ว	ต้องการความแน่นอน	ชัดเจน	หุหุ
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,587.63	จุด	ลดลง	2.87	จุด	หรือ	0.18%	มูลค่า
การซื้อขาย	53,524.26	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	2,023.50	ล้าน
บาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	632.58	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	
902.47	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	488.45	ล้านบาท
 ไพบูลย์ นลินทรางกูร	ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	
กระซิบดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน	(FETCO	Investor	Confidence	Index)	ในอีก	3	
เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว	(Neutral)	
เช่นเดิม	โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุนกังวลความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของ
สหรัฐ	การไหลเข้าออกของเงินทุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	โดยนัก
ลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
	 ชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ	บิ๊กบอส	MTC	ปูพรม	โรดโชว์แบบรัวๆ	ในวันที่		11	

มกราคมนี้	บริษัทฯเตรียมเดินทางไปโรดโชว์	ร่วม
กับ	บล.เครดิต	สวิส	เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจ
ของบริษัท	กับนักลงทุนสถาบัน	กองทุนชั้น
น�า	จ�านวน	28	กองทุน	ในประเทศสิงคโปร์	และ
ในวันที่	21-22	กุมภาพันธ์	2562	จะเดินทางไป
โรดโชว์ที่	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	และ
ประเทศสิงคโปร์	ร่วมกับบล.	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	
และระหว่างวันที่	12-13	มีนาคม	2562	จะเดิน
ทางไปร่วมงาม	ASEAN	Conference	2019	ร่วม
กับ	บล.	ยูโอบี	เคย์เฮียน	ซึ่งจะจัดขึ้นที่	ไทเป	

ประเทศไต้หวัน	ซึ่งจะฉายให้เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจ	และศักยภาพการเติบโตในช่วง	1-3	
ปีข้างหน้า	ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	หลังจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้ท�าผล
งานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักลงทุน	เห็นได้จากรายได้และก�าไร	ที่เติบโตอย่างต่อ

เนื่อง	ท�าสถิติสูงสุดใหม่มาโดยตลอด	ขณะที่สามารถควบคุมสัดส่วนเอ็นพีแอลให้อยู่
ในระดับต�่า
	 "วัชรินทร์	ดวงดารา"	แม่ทัพคนใหม่ของ	AJA	ประกาศเดินหน้าลุยธุรกิจ
ต่อไป	เชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานบริษัทฯ	ยังเข้มแข็ง	พร้อมระบุธุรกิจ	AJA	ยังมีอนาคต	
ขยายไลน์ธุรกิจโลจิสติกส์	จ่อเปิดตัว	"เบสท์	เอ็กซ์-เพรส"	ขนส่งพัสดุด่วน	อย่างเป็น
ทางการในวันที่	11	ม.ค.นี้	ส่วนธุรกิจยนต์ไฟฟ้าเดินหน้าตามแผน	เตรียมส่งมอบร
ยนต์ไฟฟ้าครบ	1,000	คันในปีนี้	
	 ศุภจี	สุธรรมพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	DTC	เปิดใจ	ในนามของกลุ่มดุสิตธานี	ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่
ผูกพันกับดุสิตธานีมานานถึง	49	ปีความผูกพันดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่ผู้
บริหารกลุ่มดุสิตธานีมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะท�าให้โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	กลับมาส
ร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน	4	ปีข้างหน้าภายใต้ชื่อ	‘ดุสิตธานี’	เพื่อตอกย�้าความเป็น
ไทยตามเจตนารมณ์เดิมของท่านผู้หญิงชนัตถ์	ปิยะอุย	ผู้ก่อตั้งโรงแรม	
	 ดร.สันติสุข	โฆษิอาภานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.โซนิค	อินเตอร์เฟรท	
(SONIC)	ผู้น�าธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับ
ภูมิภาค	พร้อมด้วย	คุณรนัท	เลียวเลิศสกุลชัย	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท
แกรนด์ลิงค์	ลอจิสติกส์	จ�ากัด	ในเครือ	โซนิค	กรุ๊ป	และ	คุณวุฒิชัย	สุริยวรวงศ์		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บมจ.โซนิค	อินเตอร์เฟรท	พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ	
ร่วมแถลงข่าว	โครงการ	“โซนิคฯ	จิตอาสาปลูกป่า	100,000	ต้น”		เพื่อคืนต้นไม้ให้
กับผืนป่า	และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ในอากาศ	โดยโครงการดังกล่าว	
เป็นโครงการต่อเนื่องที่	SONIC	จับมือกับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศ	เพื่อตอบแทน
สังคมและแหล่งธรรมชาติของไทย	ณ	ไมด้า	รีสอร์ท	กาญจนบุรี	เมื่อเร็วๆนี้
 MACO	เพิ่มทุน	412.66	ล้านหุ้น	ขาย	RO	10	:	1	ราคา	1.60บ./หุ้น	จองซื้อ	
11มี.ค.-15	มี.ค.62
 AF	เดินหน้าปรับกลยุทธ์	เพิ่มสภาพคล่องพอร์ตสินเชื่อ	แฟคตอริ่ง	เน้นขยาย
ฐาน	เจาะกลุ่มลูกค้างานโปรเจกต์	ที่อิงกับงานโครงการภาครัฐ	และเอกชน	ขนาด
ใหญ่	พร้อมพัฒนาระบบปฏิบัติการรับซื้อลูกหนี้ผ่านระบบออนไลน์	(	E-factoring	)	
หวังเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่สะดวกรวดความเร็ว	เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า	มั่นใจปี	
62	ดันพอร์ตสินเชื่อโตเพิ่มขึ้น	20%
 สคร. แจ้งข่าว	ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	2562	(เดือนตุลาคม	
–	เดือนธันวาคม	2561)	สคร.	สามารถจัดเก็บเงินน�าส่งรายได้แผ่นดิน	จ�านวน	
65,513	ล้านบาท	ซึ่งสูงกว่าประมาณการจ�านวน	13,570	ล้านบาท	หรือร้อยละ	26	
ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจ�าปี	ซึ่งถือเป็นสัญญาณ
ที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ	2562
 รัฐวิสาหกิจที่น�าส่งรายได้สูงสุด	5	อันดับแรก	ในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ	2562	ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ส�านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารออมสินและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค	รวมจ�านวน	52,995	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	81	ของเงินน�าส่งรายได้สะสม
ทั้งหมด

ข้อสรุป

บล.บัวหลวง	:	UTP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	JMT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.30	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PSH	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	19.50	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	IRPC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.70	บ.	
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บลจ.ธนชาต เปิดดาวน์โหลดหนังสือรับรอง LTF/RMF 

พร้อมย่ืนภาษีได้ต้ังแต่วันน้ี1.
	 นายบุญชัย	เกียรติธนาวิทย์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	บลจ.ธนชาต	เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ

รับรองการซื้อกองทุน	LTF/RMF	ผ่านเว็บไซต์	www.thanachartfund.com	ส�าหรับสมาชิกธนชาตฟันด์ออนไลน์	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ที่ต้องการเอกสารส�าหรับการยื่นเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีตั้งแต่ต้นปี	และลดปัญหาจากกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์	โดยผู้ลงทุนสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ง่ายๆ	เพียงเข้าระบบธนชาตฟันด์ออนไลน์	แล้วกดเลือก	“ขอหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน	LTF	/	RMF	ปี	2561”	และเลือก

พิมพ์หนังสือรับรองดังกล่าวเพื่อน�าไปยื่นภาษีด้วยตนเอง	หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์	PDF	เพื่อน�าไปยื่นภาษีในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ทันที

	 ทั้งนี้	ผู้ลงทุนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกธนชาตฟันด์ออนไลน์	จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการซื้อกองทุน	LTF/RMF	ผ่านทางไปรษณีย์	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ทยอย

จัดส่ง	คาดว่าเอกสารถึงลูกค้าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้	หรือส�าหรับผู้ที่สะดวกไปที่สาขาธนาคารธนชาต	เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน	

สามารถขอรับหนังสือรับรอง	LTF/RMF	ได้เช่นกัน

	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาท�าการเสนอขายที่	บลจ.ธนชาต	โทรศัพท์	0-2126-8399	กด	0	หรือ	ธนาคาร

ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	โทร.1770	หรือผู้สนับสนุนการขาย	หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่	บลจ.ธนชาต	แต่งตั้ง	www.thanachartfund.com

	 บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AEONTS	รายงานผลการด�าเนินงาน	ไตรมาสที่	3/61	(งบสิ้นสุด	30	พฤศจิกายน	

2561)	มีก�าไรสุทธิ	900.68	ล้านบาท	เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ	749.78	ล้านบาท	ขณะที่งวด	9	เดือน	ปี	61	มีก�าไรสุทธิ	2,689.94	

ล้านบาท	เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ	2,038.39	ล้านบาท??	เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท	หนี้สูญรับคืน

และลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งการเติบโตของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	

AEONTS เผยงบรวมไตรมาส 3 (งบส้ินสุด 30 พ.ย.61) ก�าไร 900.98 ลบ. 
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ก�าไร 749.78 ลบ. 2.

PJW ปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.08 บ./หุ้น ข้ึน XD 22 ม.ค. 62 3.
	 บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PJW	เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวานนี้	มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.08	บาท	ก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล	(XD)	วันที่	22	มกราคม	2562	และก�าหนดจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562	
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ASN ต้ัง กษิภัท ธนิตธนาคุณ น่ังแท่น กรรมการ - กรรมการอิสระ 

มีผล 9 ม.ค. 624.
	 นายธวัชชัย	เลิศรุ่งเรือง	ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่	บริษัท	เอเอสเอ็น	โบรกเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ASN	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	9	

มกราคม	2561	บริษัทฯ	ได้อนุมัติแต่งตั้งนายกษิภัท	ธนิตธนาคุณ	เป็นกรรมการ	และกรรมการอิสระ	ของบริษัท	แทนนายธัญพงศ์	ลิ้มวงศ์ยุติ	ที่ลาออก	

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	9	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

	 พร้อมอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพัชรินทร์	ธรรมแงะ	เป็นกรรมการ	ของบริษัท	แทนนายธวัชชัย	ชีวานนท์	ที่ลาออก	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าที่

เหลืออยู่	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	9	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	

	 ขณะที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

	 จากเดิม	:	นายธวัชชัย	เลิศรุ่งเรื่อง	หรือ	นางสาววรรณชนก	วารุณประภา	หรือ	นายธวัชชัย	ชีวานนท์	สองในสามคนนี้งลายมือชื่อร่วมกัน	และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท	

	 เปลี่ยนแปลงเป็น	:	นายธวัชชัย	เลิศรุ่งเรื่อง	หรือ	นางสาววรรณชนก	วารุณประภา	หรือ	นางสาวพัชรินทร์	ธรรมแงะ	สองในสามคนนี้ลงลายมือ

ชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 นางสาวสายใจ	คีตสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JAS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบ

ว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการ	บริษัท	ครั้งที่	1/2562	ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	3	มกราคม	2562	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	กู้ยืมเงินในวงเงิน	300,000,000	

บาท	จากบริษัท	จัสมิน	เทเลคอม	ซิสเต็มส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“JTS	”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นทั้งทางตรงและ	ทางอ้อมรวมร้อยละ	50.91	

โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.08	ต่อปี	รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย	จ�านวน	312,480,000	บาท	มีระยะเวลากู้ยืมเงิน	12	เดือน	และสามารถต่อ

อายุได้อีก	12	เดือน	รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน	24	เดือน	วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินครั้งนี้	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	

	 ทั้งนี้ในวันที่	28	ธันวาคม	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	JTS	ได้มีมติอนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ	ใน	วงเงิน	27,500,000	บาท	โดยมี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.08	ต่อปี	ระยะเวลากู้ยืมเงิน	12	เดือน	และสามารถต่ออายุได้	อีก	12	เดือน	รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน	24	เดือน	การท�ารายการ

ดังกล่าวข้างต้น	ถือเป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ	ก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และประกาศคณะกรรมการตลาด	หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล	และการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546

JAS เผย บอร์ด บ.ย่อย JTS ให้ยืมเงินอีก 300 ลบ. 5.
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