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EASTW	เปิดเผยผลปริะกอิบการิปี	2565		
กำาไริสุทธิิแตะ	 712.81	 ล้านบาท	 และจ่าย
เงิินปันผลแก่ผ้้ถ้ือิหุุ้้นเพิิ่�มเติมอีิก	0.09	บาท
ต่อิหุุ้้น	ริวมเป็นทั�งิปีในอัิตริา	0.21	บาทต่อิ
หุุ้้น	 บอิร์ิดฯเตรีิยมข่อิอินุมัติที�ปริะชุุมผ้้ถ้ือิ
หุุ้้นเมษัายนนี�	พิ่ร้ิอิมชุงิเสนอิเพิิ่�มวงิเงิินหุุ้้น
ก้้จากเดิม	 8,000	ล้านบาท	 เป็น	 16,000	
ล้านบาทริอิงิรัิบวิสัยทัศน์การิเติบโตธุิริกิจ
ทั�งินำ�าดิบ	นำ�าอุิตสาหุ้กริริม	และนำ�าคริบวงิจริ	

นายเชิิดชิาย ปิิติิวััชิรากุุล กุรรมกุาร
ผู้้�อำำานวัยกุารใหญ่่ บริษััท จััดกุารและ
พััฒนาทรัพัยากุรนำ�าภาคติะวัันอำอำกุ 
จัำากัุด (มหาชิน) หรือำอีำสท์ วัอำเติอำร์ 
(EASTW) เปิดเผยว่า	ผลการิดำาเนินงิาน
ในปี	2565	ริายได้จากการิข่ายและบริิการิ
ริวมทั�งิสิ�น	 4,262.90	 ล้านบาท	 ลดลงิ	
367.60	 ล้านบาท	หุ้ร้ิอิ	 7.94%	 โดยหุ้ลัก
จากปริิมาณนำ�าดิบจำาหุ้น่ายลดลงิ	 เม้�อิ
เปรีิยบเทียบกับผลการิดำาเนินงิาน	ปี	2564	
และมีกำาไริสุทธิิ	 712.81	 ล้านบาท	 ลดลงิ	
357	ล้านบาท	หุ้ร้ิอิ	33.63%

สำาหุ้ริบัปี	2565	อิสีท์	วอิเตอิริม์รีิายไดจ้าก
การิข่ายนำ�าดิบ	จำานวน	2,593.62	ล้านบาท	
ลดลงิ	348.08	ล้านบาท	หุ้ร้ิอิ11.83%	เม้�อิ
เปรีิยบเทียบกับปีก่อิน	เน้�อิงิจากปริิมาณฝน
ตกมากต่อิเน้�อิงิ	 ส่งิผลใหุ้้ล้กค้าโดยเฉพิ่าะ
กลุ่มอุิปโภคบริิโภคสามาริถืใชุน้ำ�าจากแหุ้ลง่ิ
ธิริริมชุาติได้มากกว่าชุ่วงิเดียวกันข่อิงิปี
ก่อิน	โดยปริิมาณนำ�าดิบส้บจ่ายที�	
263.75	ล้าน	ลบ.ม.	จากปี	2564	ที�	

296.85	ล้าน	ลบ.ม.	โดยสามาริถืแยกกลุ่ม
ล้กค้าเป็นนิคมอุิตสาหุ้กริริม	 64%	 กลุ่ม
อุิปโภคบริิโภค		21%	กลุ่มโริงิงิานทั�วไป	5%	
กลุ่มกิจการิปริะปาข่อิงิกลุ่มบริิษััท	11%	

ส่วนริายได้จากการิข่ายนำ�าปริะปา	มจีำานวน	
1,396.77	ล้านบาท	ลดลงิ	33.29	
ล้านบาท	 หุ้ร้ิอิ	 2.33%	 โดยมีปริิมาณนำ�า
ปริะปาจำาหุ้น่ายลดลงิ	 3.58	 ล้าน	 ลบ.ม.	
หุ้ร้ิอิ	3.69%	เม้�อิเปรีิยบเทียบปี	2564	ริาย
ได้จากการิข่ายนำ�าอุิตสาหุ้กริริมจำานวน	
63.38	 ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�นจากปี	 2564	
จำานวน	45.48	 ล้านบาท	หุ้ร้ิอิ	 254.06%	
โดยทิศทางิการิจำาหุ้น่ายนำ�าอุิตสาหุ้กริริม
มีแนวโน้มเติบโตส้งิ	 ตามที�บริิษััททยอิยทำา
สัญญาล้กค้าริายใหุ้ม่อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
ซ้�งิปัจจุบันยังิมีล้กค้าที�อิย่้ริะหุ้ว่างิริอิการิ
ลงินามสัญญา	และบางิริายอิย่้ริะหุ้ว่างิการิ
ก่อิสร้ิางิโคริงิการิ

ในส่วนข่อิงิการิจ่ายเงิินปันผลปริะจำาปี	
2565	 คณะกริริมการิบริิษััทฯ	 เตรีิยมข่อิ
อินมุติัที�ปริะชุุมผ้้ถ้ือิหุุ้้นเด้อินเมษัายนนี�	เพ้ิ่�อิ
จ่ายเงิินปันผลปริะจำาปี	 2565	 ใน	 อัิตริา
หุุ้้นละ	 0.21	 บาท	 ปริะกอิบด้วย	 การิจ่าย
เงิินปันผลริะหุ้ว่างิกาล	ในอัิตริาหุุ้้นละ	0.12	
บาท	 และการิจ่ายเงิินปันผล	 6	 เด้อินหุ้ลังิ
ข่อิงิปี	 2565	 ใน	 อัิตริาหุุ้้นละ	 0.09	 บาท	
โดยกำาหุ้นดริายชุ้�อิผ้้ถ้ือิหุุ้้นที�มีสิทธิิในการิ
รัิบเงิินปันผล	(Record	date)	ในวันที�	
27	เมษัายน	2566	และกำาหุ้นดจ่ายเงิิน
ปันผลในวันที�	19	พิ่ฤษัภาคม	2566	

สำาหุ้รัิบวิสัยทัศน์ริอิงิรัิบการิเติบโตข่อิงิ
ธุิริกิจนำ�าดิบ	 นำ�าอุิตสาหุ้กริริม	 และนำ�าคริบ
วงิจรินั�น	 คณะกริริมการิบริิษััทฯเตรีิยม
นำาเสนอิที�ปริะชุุมสามัญผ้้ถ้ือิหุุ้้นปริะจำาปี	
2566	 พิิ่จาริณาอินุมัติเพิิ่�มกริอิบวงิเงิิน
การิอิอิกหุุ้้นก้้เป็น	16,000	 ล้านบาท	 ทั�งินี�
พ้ิ่�นที�	EEC	ยังิมีความต้อิงิการิใชุ้นำ�าดิบ	นำ�า
อุิตสาหุ้กริริม	 และนำ�าคริบวงิจริ	 เพิิ่�มข้่�น
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ในข่ณะที�บริิษััทฯมีความ
แข็่งิแกร่ิงิข่อิงิริะบบท่อิ	 “Water	 Grid”	
คริอิบคลุม	 3	 จังิหุ้วัด	 เป็นฐานหุ้ลักที�
สามาริถืต่อิยอิดการิลงิทุนข่ยายการิเติบโต
ได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิทั�งิในพ้ิ่�นที�	 EEC	 และยังิ
พิ่ร้ิอิมข่ยายธุิริกิจไปทั�วปริะเทศในริะยะต่อิ
ไปด้วย		

อีิสท์	 วอิเตอิร์ิ	 (EASTW)	 เน้นการิดำาเนิน
งิานใหุ้้มีปริะสิทธิิภาพิ่	ดำาเนินธุิริกิจอิย่้บน
พ้ิ่�นฐานความโปริ่งิใส	 บริริษััทภิบาล	 และ
ความยั�งิย้น	 ริวมถ้ืงิการิคำาน้งิถ้ืงิผ้้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย	 เพ้ิ่�อิบริริลุเป้าหุ้มายในการิ
บริิหุ้าริจัดการินำ�าใหุ้้เพีิ่ยงิพิ่อิต่อิทุกภาค
ส่วน	 ตลอิดจนพัิ่ฒนาคุณภาพิ่ชีุวิตข่อิงิ
ชุุมชุนใหุ้้เติบโตอิย่างิยั�งิย้น	พิ่ร้ิอิมเดินหุ้น้า
ก้าวส่้ทศวริริษัที�	 4	 อิย่างิไม่หุ้ยุดยั�งิ	 เพ้ิ่�อิ
สร้ิางิความมั�นคงิด้านนำ�าอิย่างิเต็มที�	 เพิิ่�ม
ศักยภาพิ่โคริงิข่่ายท่อิส่งินำ�า	ริอิงิรัิบความ
ต้อิงิการิใชุ้นำ�าที�เพิิ่�มข้่�น	 สร้ิางิการิเติบโต
อิย่างิยั�งิย้นต่อิไป

โชิวั์ผู้ลงานปิี 65 กุำาไร 712.81 ลบ.โชิวั์ผู้ลงานปิี 65 กุำาไร 712.81 ลบ.
จั่ายปิันผู้ล 0.21 บาทติ่อำหุ�นจั่ายปิันผู้ล 0.21 บาทติ่อำหุ�น    
ชิงผู้ถห.อำนุมัติิเพัิ�มวังเงินหุ�นกุ้�ชิงผู้ถห.อำนุมัติิเพัิ�มวังเงินหุ�นกุ้�

เปิ็น 1.6 หมื�นลบ.เปิ็น 1.6 หมื�นลบ.
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HENG	หุ้น้�งิในผ้้ดำาเนินธุิริกิจใหุ้้บริิการิสินเชุ้�อิ
ริายใหุ้ญข่่อิงิปริะเทศไทย	ภายใตแ้บรินด์	‘เฮงิ
ลิสซิ�งิ’	 เปิดกลยุทธ์ิสร้ิางิการิเติบโตรัิบแนว
โน้มเศริษัฐกิจ	 เดินหุ้น้าข่ยายพิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิปี
นี�แตะ	14,400	ล้านบาท	และรุิกพิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิ
จำานำาทะเบียนริถืต่อิเน้�อิงิ	 หุ้วังิเพิิ่�มสัดส่วน
เป็น	55-60%	ข่อิงิพิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิริวม	ยำ�าจุด
แข็่งิเคร้ิอิข่่ายผ้้ปริะกอิบการิเตน็ท์ริถืมอ้ิสอิงิ
และพิ่นักงิานที�เป็นคนท้อิงิถิื�น	พิ่ร้ิอิมบริิหุ้าริ
คุณภาพิ่พิ่อิร์ิตล้กหุ้นี�ใหุ้้มีปริะสิทธิิภาพิ่ต่อิ
เน้�อิงิหุ้วงัิลด	NPLs	เหุ้ล้อิ	2.9%	และยังิเตริยีม
ความพิ่ร้ิอิมในการิอิอิกหุุ้้นก้้เพ้ิ่�อิหุ้นุนการิ
เติบโตทางิธุิริกิจอิย่างิก้าวกริะโดด		
	
นายวิัชัิย ศุุภสาธิิติกุุล ผู้้�ร่วัมกุ่อำตัิ�งและ
กุรรมกุารผู้้�จััดกุารใหญ่่ บรษัิัท เฮงลิสซิิ่�ง 
แอำนด์ แคปิปิิติอำล จัำากัุด (มหาชิน) หรือำ 
HENG	 หุ้น้�งิในผ้้ดำาเนินธุิริกิจใหุ้้บริิการิสิน
เชุ้�อิริายใหุ้ญ่ข่อิงิปริะเทศไทยภายใต้แบรินด์	
‘เฮงิลิสซิ�งิ’	 เปิดเผยว่า	 ภาพิ่ริวมตลาดการิ
ใหุ้้บริิการิสินเชุ้�อิในปีนี�ยังิข่ยายตัวได้อิย่างิต่อิ
เน้�อิงิจากความต้อิงิการิด้านแหุ้ล่งิเงิินทุนข่อิงิ
ปริะชุาชุน	 เพ้ิ่�อินำาไปเป็นทุนปริะกอิบอิาชุีพิ่
เพิิ่�มข้่�น	 หุ้ลังิแนวโน้มเศริษัฐกิจมีการิข่ยาย
ตัวที�ดี	จ้งิเป็นโอิกาสข่อิงิ	HENG	นำาเสนอิการิ
ใหุ้้บริิการิผ่านผลิตภัณฑ์์สินเชุ้�อิ	 เพ้ิ่�อิสร้ิางิ
โอิกาสการิเข้่าถ้ืงิแหุ้ล่งิเงิินทุนใหุ้้แก่ปริะชุาชุน
ในท้อิงิถิื�น	ภายใต้แนวคิด	‘ใคริ	ๆ 	ก็ก้้ได้’	ด้วย
หุ้ลักความเข้่าใจ	เป็นธิริริม	โปร่ิงิใส	ริวดเร็ิว	
และคำาน้งิถ้ืงิปริะโยชุน์ส้งิสุดข่อิงิล้กค้า	
ข่ณะเดียวกัน	 บริิษััทฯ	 มุ่งิตอิกยำ�าจุดแข็่งิ	
HENG	 ด้วยทีมพิ่นักงิานที�เป็นคนในพ้ิ่�นที�	 ที�
มีความเข้่าใจในภาษัา	 วัฒนธิริริมและวิถีืการิ
ดำาริงิชีุวิตข่อิงิคนท้อิงิถิื�น	เพ้ิ่�อิสร้ิางิโอิกาสการิ
เข้่าถ้ืงิและสามาริถืนำาเสนอิผลิตภัณฑ์์สินเชุ้�อิที�

มีความเหุ้มาะสม	สอิดคล้อิงิกบัความต้อิงิการิ
ใชุ้แหุ้ล่งิเงิินทุนในการินำาไปปริะกอิบอิาชีุพิ่	อีิก
ทั�งิ	บริิษััทฯ	ยังิมีเคร้ิอิข่่ายสาข่าที�คริอิบคลุม
ทั�วทุกภ้มภิาคข่อิงิปริะเทศ	มากกว่า	678	แหุ่้งิ	
และมีแผนข่ยายสาข่าเป็น	830	แหุ่้งิ	คาดว่า
แล้วเสร็ิจภายในคร้ิ�งิปีแริกข่อิงิปีนี�	 ซ้�งิจะส่งิ
เสริิมศักยภาพิ่การิแข่่งิขั่นการิใหุ้้บริิการิสิน
เชุ้�อิแก่ล้กค้าได้อิย่างิมีปริะสิทธิิภาพิ่มากยิ�งิ
ข้่�น	 ควบค่้กับการิบริิหุ้าริคุณภาพิ่พิ่อิร์ิตล้ก
หุ้นี�ที�ดีต่อิเน้�อิงิ	 เพ้ิ่�อิป้อิงิกันการิผิดนัดชุำาริะ
และลดปัญหุ้าหุ้นี�สงิสัยจะส้ญ	 (NPLs)	 ใหุ้้
เหุ้ล้อิ	2.9%	จากสิ�นปีที�ผ่านมาอิย่้ที�	3%	
	
นางสุธิารทิพัย์ พิัสิฐบัณฑู้รย์ ปิระธิาน
เจั�าหน�าที�บริหาร HENG	กล่าวว่า	กลยุทธ์ิ
ปีนี�	จะมุ่งิขั่บเคล้�อินการิเติบโตข่อิงิพิ่อิร์ิตสิน
เชุ้�อิโดยริวมข่อิงิ	HENG	ใหุ้้เพิิ่�มข้่�นกว่า	20-
30%	 จากปี	 2565	 แบ่งิเป็นสินเชุ้�อิที�มีหุ้ลัก
ปริะกัน	และ	สินเชุ้�อิที�ไม่มีหุ้ลักปริะกัน	โดยจะ
มุ่งิข่ยายพิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิที�มีหุ้ลักปริะกันอิย่างิ	
สินเชุ้�อิจำานำาทะเบียนริถื	 ใหุ้้มีสัดส่วนเพิิ่�มเป็น	
55-60%	จากปีก่อินอิย่้ที�	39%	ข่อิงิพิ่อิร์ิตสิน
เชุ้�อิโดยริวม	 เน้�อิงิจากเป็นผลิตภัณฑ์์ที�ใหุ้้ผล
ตอิบแทนจากการิปลอ่ิยสินเชุ้�อิอิย่้ในเกณฑ์์ที�
ดี	ส่วนสินเชุ้�อิเชุ่าซ้�อิวางิแผนอิย่้ที�	30-35%	
ข่อิงิพิ่อิริ์ต	 อีิกทั�งิจะส่งิเสริิมการิเติบโตในปี
นี�ผ่านแผนงิานเร่ิงิเพิิ่�มเคร้ิอิข่่ายพัิ่นธิมิตริผ้้
ปริะกอิบการิเต๊นท์ริถืม้อิสอิงิอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
จากปัจจุบันที�มีกว่า	 6,500	 ริายทั�วปริะเทศ	
เพ้ิ่�อิใหุ้้คำาแนะนำาล้กค้าใหุ้ม่เข้่ามาใชุ้บริิการิที�
สาข่าข่อิงิ	 ‘เฮงิลิสซิ�งิ’	พิ่ร้ิอิมกับการิดำาเนิน
กิจกริริม	 CRM	 กริะชุับความสัมพัิ่นธ์ิกับ
ล้กค้าเดิมที�มปีริะวติัการิผอ่ินชุำาริะด	ีสามาริถื
เข้่ามาข่อิสินเชุ้�อิเพ้ิ่�อิการิต่อิยอิดทางิธุิริกิจ
อิย่างิต่อิเน้�อิงิข่อิงิทุกอิาชีุพิ่	พิ่ร้ิอิมกับการิ

ข่ยายธุิริกิจนายหุ้น้าตัวแทนปริะกันชีุวิต	และ
ปริะกันวินาศภัย	 จากพัิ่นธิมิตริผ้้ใหุ้้บริิการิ
กว่า	 12	 ริาย	 ไปพิ่ร้ิอิมกับการิข่ยายตัวข่อิงิ
พิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิ	 และการิเติบโตข่อิงิตลาดยาน
ยนต์ในปริะเทศไทย	 โดยกลยุทธ์ินี�บริิษััทฯ	
ปริะเมินว่าจะทำาใหุ้้การิลดสัดส่วนหุ้นี�	 NPLs	
เป็นไปได้ตามแผนด้วยริะบบการิจัดเก็บที�มี
คุณภาพิ่	 และการิบริิหุ้าริความเสี�ยงิโดยการิ
ปรัิบใชุ้เทคโนโลยีเป็นอิงิค์ปริะกอิบในการิ
พิิ่จาริณาสินเชุ้�อิเพ้ิ่�อิป้อิงิกันปัญหุ้าหุ้นี�	NPLs	
ลดการิใชุ้ทรัิพิ่ยากริธิริริมชุาติ	 อีิกทั�งิเพิิ่�ม
ความแม่นยำาในการิพิิ่จาริณาสินเชุ้�อิ		
	
สำาหุ้รัิบแผนการิจัดหุ้าเงิินที�นอิกเหุ้น้อิจาก
การิทำาธุิริกิจปกติ	 ได้มีการิก้้ย้มจากสถืาบัน
การิเงิินที�ใหุ้้การิสนับสนุนแหุ้ล่งิเงิินทุน	 อีิก
ทั�งิยังิเตรีิยมความพิ่ร้ิอิมในการิทำาจัดอัินดับ
ความน่าเชุ้�อิถ้ือิข่อิงิผ้้อิอิกตริาสาริหุ้นี�	
(Credit	 Rating)	 และคาดจะอิอิกหุุ้้นก้้เพ้ิ่�อิ
ข่ยายพิ่อิร์ิตสินเชุ้�อิอิย่างิก้าวกริะโดด	
	
ข่ณะเดียวกัน	 บริิษััทฯ	 ได้มีนโยบายการิ
ดำาเนินธุิริกิจบนพ้ิ่�นฐานความยั�งิย้นที�สร้ิางิ
สมดุลย์การิเติบโตควบค่้กับความเป็นอิย่้
ที�ดีข่อิงิสังิคม	 สิ�งิแวดล้อิม	 และการิกำากับ
กิจการิที�ดี	 (ESG)	 เพ้ิ่�อิการิบริิหุ้าริจัดการิ
ที�มีปริะสิทธิิภาพิ่โปร่ิงิใส	 ตริวจสอิบได้	 และ
คำาน้งิถ้ืงิผ้้มีส่วนได้เสีย	 ที�จะชุ่วยใหุ้้	 HENG	
สร้ิางิการิเติบโตที�ยั�งิย้นและทำาใหุ้้เป็นหุ้น้�งิใน
หุุ้้นที�ได้รัิบการิพิิ่จาริณาคัดเล้อิกเข้่าส่้ดัชุนี
หุุ้้นยั�งิย้น	หุ้ร้ิอิ	THSI	จากการิจัดอัินดับข่อิงิ
ตลาดหุ้ลักทรัิพิ่ย์แหุ่้งิปริะเทศไทยทุกชุ่วงิสิ�น
ปี	เพ้ิ่�อิเป็นทางิเล้อิกสำาหุ้รัิบผ้้ที�ต้อิงิการิลงิทนุ
ตามแนวทางิข่อิงิการิลงิทุนอิย่างิมีความรัิบ
ผิดชุอิบ	

ขยายพัอำร์ติสินเชิื�อำปิีนี�แติะ 14,400 ลบ. ขยายพัอำร์ติสินเชิื�อำปิีนี�แติะ 14,400 ลบ. 
รุกุพัอำร์ติสินเชิื�อำจัำานำาทะเบียนรถติ่อำเนื�อำง รุกุพัอำร์ติสินเชิื�อำจัำานำาทะเบียนรถติ่อำเนื�อำง 
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B	โชุว์งิบริวมล้างิข่าดทุนสะสมเกลี�ยงิ	จากปี	2564	ที�มีตัวเลข่ข่าดทุนสะสมกว่า	53.9	ล้านบาท		ข่ณะที�ผลปริะกอิบการิงิวดปี	2565	
กำาไริสุทธิิ	67	ล้านบาท	พิ่ร้ิอิมแจงิกำาไริลดลงิจากบริิษััทร่ิวมทุน	เดินหุ้น้าตั�งิเป้าริายได้เติบโต	15%	ชีุ�ธุิริกิจข่นส่งิและโลจิสติกส์มีแนวโน้มสดใส

ดร.ปัิญ่ญ่า บุญ่ญ่าภิวััฒน์ ปิระธิานกุรรมกุารบริหาร บริษััท บี จิัสติิกุส์ จัำากัุด (มหาชิน) หรือำ B	เปิดเผยว่า	จากงิบการิเงิิน
ริวมปี	2565	ข่อิงิบริิษััทและบริิษััทย่อิย	B	สามาริถืล้างิข่าดทุนสะสมได้ทั�งิหุ้มดจากปี	2564	ที�มีตัวเลข่ข่าดทุนสะสมอิย่้ที�	53.9	ล้านบาท	ซ้�งิ
ถ้ือิเป็นทิศทางิที�ดี	 บริิษััทสามาริถืพิ่ลิกกลับมาแข็่งิแกริ่งิและมีความพิ่ร้ิอิมในการิแข่่งิขั่น	 โดยแนวโน้มผลการิดำาเนินงิานในปีนี�	 มั�นใจว่าผล
ปริะกอิบการิจะมีกำาไริต่อิเน้�อิงิ	จากปี	2565	ที�ริายงิานผลปริะกอิบการิบริิษััทและบริิษััทย่อิย	มีกำาไริสุทธิิ	67.63	ล้านบาท	ซ้�งิกำาไริลดลงิเม้�อิ
เทียบกับปีก่อินหุ้น้า	เน้�อิงิจากกำาไริจากเงิินลงิทุนในบริิษััทร่ิวมลดลงิ	ข่ณะที�มีริายได้ริวม	330.20	ล้านบาท	เม้�อิเทียบกับปี	2564	ที�มีริายได้
ริวม	360.89	ล้านบาท	

ทั�งินี�บริิษััทมีสินทรัิพิ่ย์ริวมสำาหุ้รัิบปีสิ�นสุดวันที�	31	ธัินวาคม	2565	จำานวน	2,413.50	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�นจากปีก่อิน	1,060.27	ล้านบาท	หุ้ร้ิอิ
เพิิ่�มข้่�น	78.35%	โดยสินทรัิพิ่ย์ที�เพิิ่�มข้่�น	ส่วนใหุ้ญ่เป็นเงิินลงิทุนเพิิ่�มในบริิษััท	เดอิะ	เมกะวัตต์	จำากัด	807.75	ล้าน	และ	บริิษััท	เทพิ่ฤทธิา	จำากัด	
15.30	ล้านบาท
	
ดริ.ปัญญา	กล่าวต่อิว่า	บริิษััทตั�งิเป้าหุ้มายริายได้ริวมปีนี�จะเติบโต	15%		โดยมีปัจจัยบวกจากภาพิ่ริวมธิุริกิจข่นส่งิและโลจิสติกส์ที�มีแนวโน้ม
สดใส		ปริะกอิบกับกลุ่ม	B		ได้มีการิปริับกลยุทธิ์	โดยการิข่ยายฐานล้กค้าไปในกลุ่มธิุริกิจที�หุ้ลากหุ้ลาย	เน้นล้กค้าริายใหุ้ญ่ที�มีความต้อิงิการิ
ใชุ้บริิการิกอิงิริถืปริิมาณที�มาก	สอิดคล้อิงิกบัจำานวนริถืหัุ้วลากข่อิงิบริิษัทัที�มอีิย่้จำานวน	66	คนั	นอิกจากนี�ได้เพิิ่�มนำ�าหุ้นกัธุิริกจิการิใหุ้้บริิการิ
ด้านศุลกากริมากข่้�น		เพิ่้�อิริอิงิริับความต้อิงิการิข่อิงิล้กค้า	ริวมทั�งิการิบริิหุ้าริจัดการิด้านต้นทุนข่นส่งิใหุ้้มีปริะสิทธิิภาพิ่

“ปีนี�	B	มั�นใจว่าผลปริะกอิบการิจะมีกำาไริต่อิเน้�อิงิ	ริายได้จากธุิริกิจข่นส่งิจะโดดเด่นมาก	จากการิปรัิบกลยุทธ์ิเน้นล้กค้าริายใหุ้ญ่	
เพิิ่�มนำ�าหุ้นักธุิริกิจใหุ้้บริิการิด้านศุลกากริ	และบริิหุ้าริจัดการิต้นทุนข่นส่งิ”	ดริ.ปัญญา	กล่าว

ติั�งเปิ้ารายได�รวัมปิี66 โติ 15%ติั�งเปิ้ารายได�รวัมปิี66 โติ 15%  
พัร�อำมมั�นใจั กุำาไรโติติ่อำเนื�อำงพัร�อำมมั�นใจั กุำาไรโติติ่อำเนื�อำง
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THMUI	ผนก้พัิ่นธิมติริสงิิคโปร์ิ	ตั�งิสาข่าและโกดังิใหุ้ม่ใน	จ.สงิข่ลา	ริอิงิรัิบการิใหุ้้บริิการิลก้ค้ากลุม่ธุิริกจิมารีิน	ขุ่ดเจาะนำ�ามนั	และก๊าซธิริริมชุาต	ิ
ในพิ่้�นที�ภาคใต้และในปริะเทศเพิ่้�อินบ้าน	ทั�งิมาเลเซีย	และเมียนมา	ตั�งิเป้าริายได้	15-20%	ในปีนี�	
				
นายทชิากุร ลีลาปิระชิากุุล ปิระธิานเจั�าหน�าที�บริหาร บริษััท ไทยมุ�ย คอำร์ปิอำเรชัิ�น จัำากัุด (มหาชิน) หรือำ THMUI	
ผ้้นำาธุิริกิจลวดสลิงิ	และอุิปกริณ์ยกหิุ้�วคุณภาพิ่ส้งิ	เปิดเผยว่า	บริิษััทฯ	ได้แกรินด์โอิเพิ่นนิ�งิเปิดสาข่าใหุ้ม่พิ่ร้ิอิมโกดังิใหุ้ม่ใน	จ.สงิข่ลา	เพ้ิ่�อิใหุ้้
บริิการิแบบคริบวงิจริแก่กลุ่มล้กค้าในเข่ตพ้ิ่�นที�ภาคใต้	ริวมทั�งิล้กค้าต่างิปริะเทศที�มพ้ีิ่�นที�ใกล้เคียงิกัน	โดยเป็นการิจับมอ้ิกับบริิษััท	All	Marine	
Offshore	 Solutions	Group	 Limited	 (AMOS)	 พัิ่นธิมิตริชัุ�นนำาจากปริะเทศสิงิคโปร์ิ	 ซ้�งิเดิมมีการิข่ยายตลาดในโซนพ้ิ่�นที�ภาคใต้อิย่้แล้ว	
ได้เซ็นสัญญาแต่งิตั�งิ	THMUI	เป็นตัวแทนจำาหุ้น่ายสินค้าข่อิงิ	AMOS		สนับสนุนใหุ้้	THMUI	สามาริถืข่ยายฐานล้กค้าในกลุ่มสินค้าลวดสลิงิ
คุณภาพิ่ส้งิ		ซ้�งิเป็นตลาดที�บริิษััทยังิไม่เคยเข้่าไป
	
จ้งิคาดว่า	จะสนับสนุนใหุ้้บริิษััทมีริายได้เพิ่ิ�มข่้�น	และยังิสามาริถืข่ยายฐานล้กค้าใหุ้ม่ในกลุ่มอิ้�นๆ	เพิ่ิ�มเติม	เชุ่น	กลุ่มล้กค้าในธิุริกิจ	Non	oil	&	
Gas	ในพิ่้�นที�ภาคใต้และในปริะเทศเพิ่้�อินบ้านใกล้เคียงิ	และคาดว่าจะเริิ�มริับริ้้ริายได้ทันทีในเด้อินมีนาคมหุ้ลังิจากเปิดตัว	โดยตั�งิเป้าริายได้จาก
สาข่าใหุ้ม่สนับสนุนภาพิ่ริวมริายได้ริวมข่อิงิ	THMUI	ใหุ้้เติบโตริาว	15-20%	ในปี	2566	
				
นายทชุากริ	กล่าวต่อิว่า	สาข่าและโกดังิใน	จ.สงิข่ลา	พิ่ริ้อิมใหุ้้บริิการิล้กค้าแบบคริบวงิจริ	ทั�งิด้านการิผลิต	การิตริวจสอิบ	และการิฝึกอิบริม	
ริอิงิริับกลุ่มล้กค้าธิุริกิจมาริีน	ขุ่ดเจาะนำ�ามัน	และก๊าซธิริริมชุาติ	สำาหุ้ริับล้กค้าในไทย	ริวมทั�งิกลุ่มล้กค้าจากปริะเทศเพิ่้�อินบ้านใกล้เคียงิ	อิาทิ	
ปริะเทศมาเลเซีย	 และเมียนมา	 ริับภาพิ่ริวมกลุ่มธิุริกิจนำ�ามันและก๊าซธิริริมชุาติที�ฟื้นตัวข่้�นต่อิเน้�อิงิ	 เป็นโอิกาสที�ดีข่อิงิ	 THMUI	 ในการิเพิ่ิ�ม
ยอิดข่ายและการิใหุ้้บริกิาริลก้ค้าอิย่างิใกล้ชุดิ	และริวดเริว็	โดย	THMUI	ได้ริบัอิานสิงิส์จากการิมลีก้ค้าในหุ้ลากหุ้ลายอิตุสาหุ้กริริม	ข่ณะที�งิาน
ปริะม้ลโคริงิการิต่างิๆ	ก็มอิงิว่าเป็นโอิกาสข่อิงิเริา

ผู้นึกุพัันธิมิติรสิงคโปิร์ผู้นึกุพัันธิมิติรสิงคโปิร์  
ติั�งสาขาและโกุดังใหม่ใน จั.สงขลา ติั�งสาขาและโกุดังใหม่ใน จั.สงขลา 
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BR	 ผ้้นำาธุิริกิจเน้�อิเป็ด	 โชุว์กำาไริปี2565	
เติบโตสวย	386	ล้านบาท	เพิิ่�มข้่�น	792%	
ฟ้ืนตัวแริงิหุ้ลังิสถืานการิณ์โควิดคลี�คลาย	
และทั�วโลกเปิดเม้อิงิ	 เตรีิยมข่ยายธิุริกิจ	
“อิาหุ้าริพิ่ริ้อิมทาน”	 เพิิ่�มยอิดข่ายใน
ปริะเทศ	 เจาะกลุ่มล้กค้าคริอิบครัิวและคน
รุ่ินใหุ้ม่	พิ่ร้ิอิมลุยข่ยายตลาดส่งิอิอิกมาก
ยิ�งิข้่�น	มั�นใจปีนี�แนวโนม้สดใส	ริายไดเ้ติบโต
ไม่น้อิยกว่า	10%
	

นายโจัเซิ่ฟ สุเชิาว์ัวัณิชิ ผู้้�กุ่อำตัิ�งและ
ปิระธิานเจั�าหน�าที�บริหาร บริษััท 
บางกุอำกุแร�นช์ิ จัำากัุด (มหาชิน) หรือำ 
BR Group	 เปิดเผยถ้ืงิผลดำาเนินงิาน
ปริะจำาปี	2565	ว่า	“บริิษััทฯ	มีริายได้จาก
การิข่ายและบริิการิ	8,520	ล้านบาท	เพิิ่�ม
ข้่�น	 17%จากชุ่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	 ที�มี
ริายได้	 7,260	 ล้านบาท	 และมีกำาไริสุทธิิ	
386	 ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�น	 792%	 เม้�อิเทียบ
กับชุ่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	 ที�ข่าดทุนสุทธิิ	
56	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหุ้ตุมาจากริายได้
จากการิข่ายที�เพิิ่�มข้่�น	 ริวมถ้ืงิการิบริิหุ้าริ
จัดการิที�เหุ้มาะสมและกลยุทธ์ิการิข่ายที�มี
ปริะสิทธิิภาพิ่ในชุ่วงิสถืานการิณ์โริคริะบาด
ได้ชุ่วยใหุ้้อิงิค์กริบริริลุผลอิย่างิริวดเร็ิว
และทันท่วงิที

บริิษััทฯ	 มีกำาไริขั่�นต้นจากการิข่ายและ
บริิการิเท่ากับ	 1,805	 ล้านบาท	 เพิิ่�มข้่�น	
60%	จากปีก่อิน	 โดยมีสาเหุ้ตุหุ้ลักมาจาก
ริายได้จากการิข่ายและบริิการิข่อิงิทุกกลุ่ม
ธุิริกิจเพิิ่�มข้่�น		สำาหุ้รัิบอัิตริากำาไริขั่�นต้น	ใน
งิบการิเงิินริวม	 คิดเป็น	 21%	 เพิิ่�มข้่�นจาก	
16%	จากปีก่อินเน้�อิงิจากการิบริิหุ้าริต้นทุน
ข่ายสินคา้และต้นทนุการิใหุ้้บริิการิได้อิย่างิ
มีปริะสิทธิิภาพิ่เพิิ่�มข้่�น
	
สำาหุ้รัิบแผนธุิริกิจในปี	 2566	 นี�	 บริิษััทฯ	
วางิกลยุทธ์ิเน้นการิอิอิกผลิตภัณฑ์์ใหุ้ม่	 “	
Ready	 to	Eat”	&	“	Ready	 to	Cook”	
Products	 อิาหุ้าริปริุงิสุกจากเน้�อิเป็ด	
เพ้ิ่�อิข่ยายตลาดในปริะเทศ	 นอิกจากนี�	
BR	 เตรีิยมข่ยายตลาดต่างิปริะเทศ	 มาก
ยิ�งิข้่�น	 โดยปัจจุบัน	BR	มีตลาดยุโริป	และ
เอิเชีุยเป็นตลาดหุ้ลักในต่างิปริะเทศ	 โดย
ใชุ้ฐานการิผลิตที�ปริะเทศไทย	และ	ปริะเทศ
เนเธิอิร์ิแลนด์		
	

อีิกทั�งิ	 บริิษััทตั�งิฯ	 เป้าหุ้มายริายได้เติบโต
ในปีนี�	10%	จากปีก่อิน	จากการิข่ยายฐาน
ล้กค้าใหุ้ม่ที�เพิิ่�มข้่�น	 และการิฟ้ืนตัวข่อิงิ
ธุิริกิจ	 และการิบริิหุ้าริจัดการิที�เหุ้มาะสม	
และมีปริะสิทธิิภาพิ่	 อีิกทั�งิสถืานการิณ์

การิแพิ่ริ่ริะบาดข่อิงิโริคโควิด-19	 ภายใน
ปริะเทศและทั�วโลกเริิ�มคลี�คลายลงิ	
	

BR	 Group	 เป็น	 1	 ในผ้้ผลิตเน้�อิเป็ดริาย
ใหุ้ญ่ข่อิงิปริะเทศมากว่า	 30	 ปี	 และมีร้ิป
แบบการิดำาเนินธุิริกิจ	 เน้�อิเป็ดแบบคริบ
วงิจริ	ตั�งิแต่ต้นนำ�า	และปลายนำ�า	ค้อิ	ฟาร์ิม
พ่ิ่อิพัิ่นธ์ุิ-แมพั่ิ่นธ์ุิเป็ด	โริงิฟกัไข่่เปด็	ฟาริม์
เป็ดเน้�อิ	โริงิงิานชุำาแหุ้ละและแปริร้ิปอิาหุ้าริ
จากเน้�อิเป็ด	และธุิริกิจอิาหุ้าริสัตว์	ซ้�งิชุ่วย
ใหุ้้บริิษััทฯ	 มีจุดเด่นในการิผลิต	 เน้�อิเป็ด
คุณภาพิ่ส้งิ	 และ	 อิาหุ้าริแปริร้ิปจากเป็ด
พิ่ร้ิอิมรัิบปริะทาน	ริะดับพิ่รีิเมียม	
ด้วยเทคโนโลยีริะดับโลก	ในข่ณะที�บริิษััทฯ	
มีการิควบคุมต้นทุนการิผลิตได้อิย่างิมี
ปริะสิทธิิภาพิ่	 โดยปัจจุบัน	บริิษััทฯ	 มีฐาน
การิผลิตใหุ้ญ่ใน	2	ปริะเทศค้อิ	ปริะเทศไทย	
และปริะเทศ	เนเธิอิร์ิแลนด์	

มั�นใจัปิีนี�แนวัโน�มสดใส มั�นใจัปิีนี�แนวัโน�มสดใส 
รายได�โติไม่น�อำยกุวั่า 10%รายได�โติไม่น�อำยกุวั่า 10%
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วายแอิลจี	 เผยทอิงิคำาย่อิตัวหุ้ลังินักลงิทุน
กังิวลผลปริะชุุมเฟดเด้อิน	ม.ีค.อัิตริาดอิกเบี�ย
นโยบายอิาจปรัิบข้่�น	0.5%	มากกว่าที�เคยคาด	
หุ้ลังิเงิินเฟ้อิพุ่ิ่งิไม่แผ่ว	 ส่งิผลทอิงิแกว่งิตัว
ลงิริะยะสั�น	 ข่ณะเดียวกันทอิงิคำาในปริะเทศ
ทริงิตัวเหุ้น้อิ	 29,500	 บาทต่อิบาททอิงิคำา	
ต่อิเน้�อิงิและมีลุ้นปรัิบตัวข้่�น	 เหุ้ตุได้อิานิสงิส์
เงิินบาทอ่ิอิน	 ริะยะสั�นมีลุ้นทอิงิคำาในปริะเทศ
แตะกริอิบ	30,500	 –	 30,850	บาทต่อิบาท
ทอิงิคำา	 แต่แนะนำาทยอิยข่ายทำากำาไริเพิ่ริาะ
ริาคาทอิงิโลกยังิปรัิบฐาน	 แต่เชุ้�อิริะยะยาว
ริาคาทอิงิคำายังิมีโอิกาสปริับตัวข้่�น	 อิานิสง์ิ
ความต้อิงิการิทอิงิจากหุ้ลายอุิตสาหุ้กริริม	
พิ่ร้ิอิมแนะนักลงิทุนเทริดทอิงิผ่านแอิป	 YLG	
Gold	 investment	 ปิดความเสี�ยงิค่าเงิิน
ผันผวนอิย่างิมีปริะสิทธิิภาพิ่
		
นางพัวัรรณ์ นวัวััฒนทรัพัย์ ปิระธิาน
เจั�าหน�าที�บริหาร บริษััท วัายแอำลจีั 
บ้ลเลี�ยน อิำนเติอำร์เนชัิ�นแนล จัำากัุด 
(YLG)	 ผ้้นำาเข่้าและส่งิอิอิกทอิงิคำาแท่งิริาย
ใหุ้ญ่ข่อิงิไทย	เปิดเผยว่า	ริาคาทอิงิคำาในตลาด
โลกชุ่วงินี�เริิ�มมีสัญญาณปรัิบตัวลดลงิ	ซ้�งิมา
จากความกังิวลข่อิงินักลงิทุนเกี�ยวกับ	 การิ
ปริะชุุมข่อิงิธินาคาริกลางิสหุ้รัิฐ	 (เฟด)	 ชุ่วงิ
เด้อิน	 มีนาคม	 2565	 ที�เริิ�มใหุ้้นำ�าหุ้นักว่าเฟด
อิาจจะปรัิบข้่�นอิตัริาดอิกเบี�ย	0.50%	จากเดิม
ที�คาดการิณ์ว่าจะปรัิบข้่�นเพีิ่ยงิ	0.25%	

ส่งิผลใหุ้้มีความกังิวลว่าปีนี�อัิตริาดอิกเบี�ย
นโยบายอิาจจะปรัิบข้่�นไปถ้ืงิริะดับ	
5.5	-	5.75%	เพิิ่�มจากอัิตริาดอิกเบี�ยในปัจจุบัน
ถ้ืงิ	 1%	 และในกริณีที�อัิตริาเงิินเฟ้อิยังิเริ่งิตัว
ต่อิเน้�อิงิ	 ก็มีโอิกาสที�อัิตริาดอิกเบี�ยนโยบาย
อิาจจะไปถ้ืงิจุดส้งิสุดที�	 6%	 จากความกังิวล
ดังิกล่าวจ้งิส่งิผลใหุ้้ดอิลลาร์ิสหุ้รัิฐกลับมา
แข็่งิค่า	และกดดันใหุ้้ทอิงิคำาริาคาอ่ิอินลงิ
อิย่างิไริก็ดี	ริาคาทอิงิคำาในริะยะกลางิยงัิอิย่้ใน
ชุ่วงิข่อิงิการิปริบัฐาน	หุ้ลังิจากทอิงิคำาพุ่ิ่งิแริงิ
นับตั�งิแต่ปลายปี	 2565	จนถ้ืงิเด้อิน	 มี.ค.จน
เข้่าส่้ภาวะซ้�อิมากเกินไป	 เม้�อิทิศทางิเป็นเชุ่น

นี�นักลงิทุนจ้งิมีพิ่ฤติกริริมเทข่ายเม้�อิเข้่าใกล้
แนวต้าน	 ทำาใหุ้้ริาคาทอิงิคำาผ่านแนวต้าน
สำาคัญไปได้ยากยิ�งิข้่�นจนกว่าจะมีปัจจัยหุ้นุน
ใหุ้ม่ๆ	เข้่ามา	โดยมอิงิแนวต้านแริกที�	1,847
-1,852	ดอิลลาร์ิสหุ้รัิฐต่อิทริอิยอิอินซ์	 หุ้าก
ไม่ผ่านแนวต้านนี�ทอิงิคำาอิาจจะมีสัญญาณ
ซ้มตัวลงิ	ส่วนแนวรัิบมอิงิที�	1,800	ดอิลลาร์ิ
สหุ้รัิฐต่อิทริอิยอิอินซ์	แต่หุ้ากผ่าน	1,847
-1,852	 ดอิลลาร์ิสหุ้รัิฐต่อิทริอิยอิอินซ์ได้จะ
มีมุมมอิงิเชิุงิลบลดลงิต่อิโดยมีต้านถัืดไปที�	
1,880-1,870	ดอิลลาร์ิสหุ้รัิฐต่อิทริอิยอิอินซ์
	
ข่ณะเดียวกันทอิงิคำาในปริะเทศไม่ได้
เคล้�อินไหุ้วไปในทิศทางิเดียวกับริาคาทอิงิคำา
ในตลาดโลก	 เพิ่ริาะได้รัิบอิานิสงิส์จากค่าเงิิน
บาทที�อ่ิอินค่า	 ดังินั�นจังิหุ้วะที�ค่าเงิินบาทอ่ิอิน
ค่านี�ทำาใหุ้้ทิศทางิทอิงิในปริะเทศนับตั�งิแต่
ต้นปีจนถ้ืงิปัจจุบันยังิทริงิตัวรัิกษัาริะดับไว้
ได้เหุ้น้อิ	 29,500	 บาทต่อิบาททอิงิคำา	 ไม่ได้
ปรัิบตัวลดลงิเชุ่นริาคาทอิงิคำาในตลาดโลก	
อีิกทั�งิยังิมีโอิกาสข่ยับข้่�น	 โดยมอิงิแนวต้าน	
30,500	–30,850		บาทต่อิบาททอิงิคำา	แนว
รัิบ	 30,000-29,500	 บาทต่อิบาททอิงิคำา	
อิย่างิไริก็ตามแนะนำาแบ่งิข่ายทำากำาไริเม้�อิริาคา
ทอิงิคำาในปริะเทศข่ยับข้่�น	เพิ่ริาะริาคาทอิงิคำา
ต่างิปริะเทศยังิเป็นทิศทางิปรัิบตัวลงิ	หุ้ากค่า
เงิินบาทกลับมาแข็่งิค่า	ริาคาทอิงิคำาในปริะเทศ
ก็จะกลับไปเคล้�อินไหุ้วในทิศทางิเดียวกับริาคา
ทอิงิคำาในตลาดโลกจ้งิแนะนำาว่าใหุ้้ข่ายทำากำาไริ
อิอิกไปก่อิน
	
ทั�งินี�การิปรัิบตัวลงิข่อิงิริาคาทอิงิคำามอิงิว่า
เกิดข้่�นในริะยะสั�นเท่านั�น	แต่ในริะยะยาวจะยังิ
เป็นข่าข้่�น	โดยจากข้่อิมล้ข่อิงิสำาริวจทางิ
ธิริณีวิทยาสหุ้รัิฐอิเมริิกา	(	United	
States	 geological	
survey	 :	 USGS)		
พิ่บว่าปริิมาณ
การิผลิตเหุ้ม้อิงิ
ทอิงิคำาทั�วโลก
ในปี	2565	อิย่้ที�

ปริะมาณ	3,100	ตัน	เพิิ่�มข้่�นจากปี	2564	ที�มี
การิผลติ	3,090	ตนั	จะเหุ้น็ว่าปริิมาณทอิงิคำา
ที�ผลิตได้เพิิ่�มข้่�นทุกปี	 แต่ก็ไม่ได้ฉุดใหุ้้ริาคา
ทอิงิคำาปรัิบลดลงิแต่อิย่างิใด	ริาคายังิทริงิตัว
ในริะดับ	เพิ่ริาะเป็นสินค้าที�มคีวามต้อิงิการิทั�งิ
จากภาคอุิตสาหุ้กริริม	ภาคการิเงิินการิลงิทุน	
ริวมถ้ืงิการิสวมใส่เพ้ิ่�อิความสวยงิาม	
	
อิย่างิไริก็ตามการิลงิทุนทอิงิคำาในชุ่วงิที�ค่าเงิิน
มีการิเปลี�ยนแปลงิส้งินั�น	 การิลงิทุนทอิงิคำา
ผ่านแอิปพิ่ลิเคชัุน	 YLG	Gold	 Investment	
ถ้ือิเป็นทางิเล้อิกที�ได้รัิบความนิยมจากนัก
ลงิทุนค่อินข้่างิส้งิ	 เพิ่ริาะเป็นแอิปพิ่ลิเคชัุน
แริกข่อิงิไทยที�จะยกริะดบัการิลงิทนุในทอิงิคำา
ที�สามาริถืซ้�อิข่ายทอิงิคำาได้ถ้ืงิ	 5	 สกุลเงิิน
หุ้ลัก	 ปริะกอิบด้วย	 ดอิลลาริ์สหุ้รัิฐ	 หุ้ยวน	
ดอิลลาร์ิสิงิคโปร์ิ	ย้โริ	และเงิินบาท	เพ้ิ่�อิสร้ิางิ
ความหุ้ลากหุ้ลายเพิ่ริาะเป็นการิเพิิ่�มชุ่อิงิทางิ
ทำากำาไริในการิลงิทุนได้อิย่างิมีปริะสิทธิิภาพิ่
ในภาวะที�ค่าเงิินผันผวน	 และพิิ่เศษัในชุ่วงินี�	
YLG	 ลดเงิินวางิปริะกันสำาหุ้รัิบเทริดทอิงิคำา
บน	 แอิปฯ	 YLG	 Gold	
investment	
จากการิวางิเงิิน
ปริะกัน	
100,000	บาท	
เหุ้ล้อิ	 50,000	 บาท	
สนใจลงิทุนคลิก	

YLG
เผู้ยทอำงคำาย่อำติัวัเหติุกุังวัลเฟดขึ�นดอำกุเบี�ยมี.ค. 0.5% 

ด�านทอำงในปิระเทศุทรงติัวัเหนือำ 29,500 
สวันทางทอำงโลกุรับอำานิสงส์บาทอำ่อำน
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บล.ทิสโก้ลุ้น	!	นักลงิทุนต่างิชุาติเข้่าซ้�อิค้นหุุ้้น
ไทยคร้ิ�งิหุ้ลังิข่อิงิเด้อินมีนาคม	จาก	2	ปัจจัย
หุ้นุน	ค้อิ	
	 1.	ธินาคาริกลางิสหุ้รัิฐฯ	(Fed)	
ส่งิสัญญาณการิปรัิบอัิตริาดอิกเบี�ยชัุดเจน	
และ	
	 2.	 การิเล้อิกตั�งิในปริะเทศ	 แนะซ้�อิหุุ้้น
คุณภาพิ่ดีข่นาดใหุ้ญ่ที�คาดว่าจะได้ปริะโยชุน์
จากการิเล้อิกตั�งิ	และท่อิงิเที�ยวฟ้ืนตัว	ผสาน
กับหุุ้้นเชิุงิรัิบพ้ิ่�นฐานธุิริกิจแข็่งิแกร่ิงิภายใต้
เศริษัฐกิจที�มีความไม่แน่นอินส้งิ					
		
นายอำภิชิาติิ ผู้้�บรรเจัิดกุุล ผู้้�อำำานวัย
กุารอำาวุัโส สายงานวิัเคราะห์เชิิงกุล
ยุทธ์ิ บริษััทหลักุทรัพัย์ ทิสโกุ� จัำากัุด 
เปิดเผยว่า	บล.ทิสโก้มอิงิแนวโน้มการิลงิทุนใน
ตลาดหุุ้้นไทยในชุ่วงิคร้ิ�งิเด้อินแริกข่อิงิเด้อิน
มีนาคมยังิถ้ืกกดดันจากกริะแสเงิินทุนต่างิ
ปริะเทศไหุ้ลอิอิก	 แต่ในชุ่วงิคร้ิ�งิเด้อินหุ้ลังิจะ
มีปัจจัยบวกจากความชัุดเจนข่อิงิ	Dot	 Plot	
ในการิปริะชุุมธินาคาริกลางิสหุ้รัิฐฯ	 (Fed)	
เด้อินมีนาคม	 และการิเล้อิกตั�งิในปริะเทศ	 ซ้�งิ
น่าจะชุ่วยกริะตุ้นตลาดหุุ้้นไทยมีโอิกาสฟ้ืนตัว
ในชุ่วงิคร้ิ�งิเด้อินหุ้ลังิต่อิเน้�อิงิไปอีิก	1-2	เด้อิน
ข้่างิหุ้น้า		

“หุ้ลังิจากที�นักลงิทุนต่างิชุาติข่ายปรัิบพิ่อิร์ิต
มาต่อิเน้�อิงิตั�งิแต่ต้นเด้อินที�แล้ว	บล.ทิสโก้มอิงิ
ว่ามลุ้ีนที�นกัลงิทุนต่างิชุาติจะกลับมาซ้�อิค้นหุุ้้น
ไทยเม้�อิมีความชัุดเจนข่อิงิ	2	เร้ิ�อิงิสำาคัญ	ค้อิ	
1.Dot	Plot	จากการิปริะชุุม	Fed	ในชุ่วงิกลางิ
เด้อินมีนาคมนี�	 และ	 2.การิเล้อิกตั�งิภายใน
ปริะเทศที�คาดว่านายกฯ	 ปริะยุทธ์ิจะปริะกาศ
ยุบสภาในชุ่วงิกลางิเด้อินนี�”	นายอิภิชุาติกล่าว				

ทั�งินี�	ความชัุดเจนข่อิงิ	Dot	Plot	คาดจะชุ่วย
คลายความกังิวลการิข้่�นดอิกเบี�ยข่อิงิ	 Fed	
อิย่างิน้อิย	ก็ในชุ่วงิ	3	เด้อินข้่างิหุ้น้า	ในข่ณะ
ที�ตลาดหุุ้้นไทยมักตอิบสนอิงิเชิุงิบวกในชุ่วงิ
ก่อินการิเล้อิกตั�งิ	 ตามสถิืติตลาดหุุ้้นไทยใน
ชุ่วงิ	3	เด้อิน,	2	เด้อิน	และ	1	เด้อิน	ก่อินเล้อิก
ตั�งิมักปรัิบตัวข้่�น	โดยใหุ้้ผลตอิบแทนเป็นบวก
เฉลี�ย	+5.6%,	+2.5%	และ	+2.3%	และมีริะดับ
ความเชุ้�อิมั�นเฉลี�ยอิย่้ที�ปริะมาณ	70%			

นอิกจากนี�	 จากการิศ้กษัาลงิในริายละเอีิยด
ข่อิงิผลตอิบแทนแต่ละกลุ่มอุิตสาหุ้กริริมพิ่บ
ว่า	 กลุ่มที�มักใหุ้้ผลตอิบแทนเป็นบวกเสมอิ
ควบค่้กับมีโอิกาส	Outperform	 ตลาดเกิน
คร้ิ�งิ	ค้อิ	FOOD,	FIN,	ENERG	และ	COMM	
ดังินั�น	 นักลงิทุนริะยะสั�นควริใหุ้้ความสนใจใน
หุุ้้นกลุ่มเหุ้ล่านี�		

นายอิภิชุาติกล่าวอีิกว่า	 สำาหุ้รัิบปริะเด็น
หุุ้้นที�น่าสนใจในเด้อินมีนาคม	 บล.ทิสโก้
ยังิคงิใหุ้้ความสนใจหุุ้้นคุณภาพิ่ดีข่นาด
ใหุ้ญ่ที�คาดว่าจะได้ปริะโยชุน์จากการิ
เล้อิกตั�งิและแนวโน้มการิท่อิงิเที�ยว
ที�ฟ้ืนตัวดีต่อิเน้�อิงิ	 ผสานกับหุุ้้น
เชิุงิรัิบพ้ิ่�นฐานธุิริกิจแข็่งิแกร่ิงิ
ภายใตเ้ศริษัฐกจิที�มคีวามไม่
แน่นอินส้งิ			

ดังินั�น	หุุ้้นเด่นที�	
บล.ทิสโก้แนะนำาในเด้อิน
มีนาคม	ค้อิADVANC,	
AEONTS,	 AUCT,	
BDMS,	CPALL,	
HMPRO,	 ICHI	

และ	 MINT	 โดยมีแนวรัิบเด้อินมีนาคมอิย่้ที�	
1,620-1,610	 จุด	 และแนวรัิบต่อิไปที�	 1,600	
จุด	ข่ณะที�แนวต้านอิย่้ที�	1,650	จุด	แนวต้าน
ต่อิไปที�	1,670	จุด			

บล.ทิสโกุ�
ลุ�น ติ่างชิาติิซิ่ื�อำหุ�นไทย  

เลือำกุติั�งหนุน - Fed ส่งสัญ่ญ่าณดอำกุเบี�ยชิัด
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อิำนไซิ่ด์
Business

TQR ร่วัมบริจัาค
ช่ิวัยเหลือำผู้้�ปิระสบภัยในตุิรเคีย-ซีิ่เรีย RT ติ�อำนรับคณะสื�อำมวัลชิน

เยี�ยมชิมโครงกุาร

"AGE" ปิล่อำยสินเชืิ�อำรถบรรทุกุ 
ให�พันักุงานโครงกุาร "เถ�าแกุ่น�อำย" เฟส 2

PLT ถือำฤกุษ์ัเดือำนแห่งควัามรักุ 
ร่วัมใจับริจัาคโลหิติ 

"เลือำด 1 หยด ลดกุารส้ญ่เสีย"
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สรุปิ
ภาพัรวัมติลาด
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10 อัำนดับส้งสุด
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ม้ลค่าซืิ่�อำขาย
ติามกุลุ่มนักุลงทุน

SET
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ม้ลค่าซืิ่�อำขาย
ติามกุลุ่มนักุลงทุน

mai
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