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 COMAN " เนอืหอม

สํานักข่าวหุน้อนิไซด(์1กมุภาพันธ ์2560)--- บมจ. โคแมนช ี อนิเตอรเ์นชนัแนล หรือ COMAN ของเจา้พ่อซอฟแวรธุ์รกจิโรงแรม " สมบรูณ์ ศุขวีริยิะ "  ตอนนีเนือหอมไม่มจีืดจาง เพราะตังแต่เปิด
ศกัราชปีไกท่องมาจนถงึปัจจุบัน ทังนักวเิคราะห ์นักลงทุนสถาบัน ตบเทา้เขา้สอบถามทศิทางการดําเนนิธรุกจิ จนควินีแน่นเอยีดดด เรยีกไดว้า่เพยีบ ยาวไปไมม่หียุด  แหมมมม... หุน้ด ีปัจจัยพนื
ฐานแน่น อนาคตสดใส แถมมสีตอรเีด็ด ใครๆก็สนใจจรา้....

(สกุญัญา ศริริวง รายงาน; เรยีบเรยีง;โทร 02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com/ )  

ทมีา: หุน้อนิไซด์

วันท ี: 01 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560
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ปีที่: 23 ฉบับที่: 5655
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ

รหัสข่าว: C-170202013044(2 ก.พ. 60/05:32) หน้า: 1/2

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 44.62 Ad Value: 44,620 PRValue : 133,860 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 23 ฉบับที่: 5655
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ

รหัสข่าว: C-170202013044(2 ก.พ. 60/05:32) หน้า: 2/2

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 44.62 Ad Value: 44,620 PRValue : 133,860 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3189
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

หน้า: 18(บน)

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย

รหัสข่าว: C-170202016042(2 ก.พ. 60/06:14) หน้า: 1/2

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Col.Inch: 52.06 Ad Value: 28,633 PRValue : 85,899 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



5/2/2560 COMAN เดนิหนา้ซื뫳อกจิการซอฟตแ์วรเ์สรมิแกรง่ คาดปิดดลีปีนี뫳 2 แหง่  หนังสอืพมิพ์รายวัน ทันหุน้

https://www.thunhoon.com/coman33/ 1/1

 COMAN เดนิหนา้ซื뫳อกจิการซอฟตแ์วรเ์สรมิแกรง่ คาดปิดดลีปีนี뫳 2 แหง่

ทนัหุน้ – COMAN ลยุเทคโอเวอรก์จิการซอฟตแ์วรใ์นประเทศปีนีꁚ� 2 แหง่ คาดใชง้บลงทนุ 60 ลา้น
บาท ต ัꁚ�งเป้ามซีอฟตแ์วรก์ารทอ่งเที�ยวครบวงจร 6 ประเภท ดา้นโรงแรม สปา รา้นอาหาร กอลฟ์ จอง
ต ัว̃เครื�องบนิ และรถเชา่

นายสมบรูณ ์ ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั (มหาชน) หรอื
COMAN ผูผ้ลติและพัฒนาโปรแกรมเพื�อใชใ้นโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เปิดเผยวา่ ความคบืหนา้ดา้น
การขยายธรุกจิในตา่งประเทศ ลา่สดุบรษัิทไดม้กีารจัดตั 뫳งแผนกสํารวจ ดแูล และจัดการลกูคา้ฝ่ายตา่งประเทศ
แลว้ จากนี뫳ไปบรษัิทจะสามารถเรง่ขยายตา่งประเทศไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพเพิ�มมากขึ뫳น โดยจะเริ�มกระจาย
ดลีเลอรไ์ปยงัประเทศตา่งๆ เพิ�มมากขึ뫳น เพื�อรองรับการขยายตวัของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิเกี�ยวเนื�องกบัการ
ทอ่งเที�ยวที�มแีนวโนม้เตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง

ขณะที�ในปี 2560 นี뫳 บรษัิทยงัคงดําเนนิตามแผนกลยทุธใ์นเชงิรกุ ทั 뫳งการรว่มทนุและซื뫳อกจิการ(M&A) ตามที�แจง้ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู(ไฟลิ�ง) ตอ่
สํานักงานคณะกรรมกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เกี�ยวกบัธรุกจิทอ่งเที�ยวหรอืผูพั้ฒนาซอฟตแ์วรท์ี�เกี�ยวเนื�องกนักบัธรุกจิของบรษัิทเพื�อ
เป็นผูนํ้าในการพัฒนาซอฟตแ์วรท์ี�เกี�ยวเนื�องการทอ่งเที�ยวอยา่งครบวงจร โดยจะม ี6 ประเภทซอฟตแ์วร ์ไดแ้ก ่โรงแรม สปา รา้นอาหาร กอลฟ์ จองตัว̃เครื�อง
บนิ และรถเชา่ โดยเบื뫳องตน้บรษัิทคาดวา่จะเห็นความชดัเจนในการเจรจาการรว่มทนุหรอืซื뫳อกจิการภายในปี 2560 จํานวน 2 แหง่ ซึ�งคาดวา่จะใชง้บการ
ลงทนุเฉลี�ยราว 30 ลา้นบาทตอ่ 1 กจิการ หรอืใชง้บลงทนุโดยรวมราว 60 ลา้นบาทในปีนี뫳 เพื�อพัฒนาตอ่ยอดธรุกจิและสนับสนุนการเตบิโตของรายไดใ้นปี
2560 และในอนาคตเพิ�มมากขึ뫳น

รายงาน : ถริดา ม ั�นพลศรี

เรยีบเรยีง : พฒุธธิาดา  ศรินินัทวทิยา

 

3 กุมภาพันธ,์ 2017 - 16:28

สมบรูณ ์ศุขวีริยิะ



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13071
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ล่างขวา)

คอลัมน์: แวดวงการเงิน

รหัสข่าว: C-170204005049(4 ก.พ. 60/07:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 27.28 Ad Value: 24,552 PRValue : 73,656 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 21 ฉบับที่: 7394
วันที่: อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: สังคมเศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-170205008040(5 ก.พ. 60/06:54) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 34.27 Ad Value: 29,129.50 PRValue : 87,388.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3191
วันที่: จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/ทันหุ้น: mai

หน้า: 32(บน), 31

หัวข้อข่าว: COMANเดินหน้าเทกโอเวอร์หนุนผลงานปี60โตโดดเด่น

รหัสข่าว: C-170206016041(6 ก.พ. 60/05:54) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 50.28 Ad Value: 37,710 PRValue : 113,130 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10372
วันที่: อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise

หน้า: 20(ซ้าย)

คอลัมน์: Bottom-up SPACE: หุ้น Software ไม่กี่ตัวในไทยกรณีศึกษา COMAN

รหัสข่าว: C-170214011089(14 ก.พ. 60/05:59) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 47.15 Ad Value: 113,160 PRValue : 339,480 คลิป: สี่สี(x3)







ปีที่: 14 ฉบับที่: 3197
วันที่: พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/กระดานเซียน

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: เคาะไป คุยไป

รหัสข่าว: C-170215016046(15 ก.พ. 60/06:23) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Col.Inch: 26.84 Ad Value: 14,762 PRValue : 44,286 คลิป: ขาว-ดำ(x3)











วัน อาทติย ์ทีᡗ� 19 กมุภาพัน��์ พ.ศ. 2560      
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    คดิไปท ัᡗ�ว

 
 

วนัทีᡗ� 17 กมุภาพันธ ์2560 พบกบัเจม๊ดแดงทีᡗ� www.hooninside.com รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้
สไตลก์ลว้ยๆ

         เจม๊ดแดง ไตก่ ิᡗ�งมะมว่ง ไปมา คดิไปทัᡗ�ว มองหาหุน้ หาความเขยีว แสงสเีขยีว  สบืขา่ว เจาะ
ขา่ว มาบอกกลา่ว นักลงทนุใหท้ราบ ไวเ้ป็นขอ้มลู ไวต้ดัสนิใจลงทนุ  ..ตอ้งยอมรับความจรงิ ยาม
นี� แวดวง ทําหุน้ ลากหุน้ เต็มไปดว้ยความเงยีบ เหงาหงอย  ยิᡗ�งหุน้ใหม ่หุน้จอง IPO วนัเดยีว วนั
แรก กก็ลบับา้นเกา่....อกีนานกวา่ จะเจอบา้นหลงัใหม ่5555

         วานนี� ดชันตีลาด ปิดทีᡗ�ระดบั 1,576.05 จดุ เพิᡗ�มขึ�น 2.68 จดุ หรอื 0.17 มลูคา่การซื�อขาย
49,592.48 ลา้นบาท สรปุสถาบนัในประเทศซื�อสทุธ ิ885.67 ลา้นบาท บญัชบีรษัิทหลกัทรัพย์
ขายสทุธ ิ1,249.89 ลา้นบาท  นักลงทนุตา่งประเทศซื�อสทุธ ิ 1,431.81 ลา้นบาท นักลงทนุทัᡗ�วไป
ในประเทศขายสทุธ ิ1,067.59 ลา้นบาท

         วา้ว UAC อุน่เครืᡗ�อง กอ่นงานสมัมนาหุน้อนิไซด ์ เสารท์ีᡗ� 25 ก.พ. หลกัทรัพย ์ดบีเีอสฯ
บางกะปิ   อา้ว เรเ่ขา้มาๆ  มขีองดใีหช้ม  สว่นนักลงทนุอยากใกลช้ดิผูบ้รหิารใหญ ่เฮยีกติต ิแหง่
UAC ตอ้งมางานนี�  เพราะพรอ้มแจกแจง หมดัเด็ด แผนปีระกา อยา่งจอุก จใุจ

         PDI  มขีา่วด ีมาบอกคะ่    ขณะนี�ไดบ้รรลเุงืᡗ�อนไข ขายเงนิลงทนุ ในบ.รว่ม "แมส่อด
พลงังานสะอาด" ทีᡗ�ถอืทั �ง 35% กบั บรษัิท เอ็ม พเีอ็น เนอรย์ ีจํากดั (“MPE”) เรยีบรอ้ยแลว้....
PDI วนันี� ไมไ่ดม้แีคส่งักะส ี เพราะตอนนี�มโีรงไฟฟ้า พลงังานแสงอาทติย ์ อนาคตยงัจะมโีปร
เจค ลงทนุพลงังานลม อกีตา่งหาก  ถา้วนัใด มคีวามคบืหนา้ เจม๊ดแดง จะรายงานให ้FC หุน้อนิ
ไซดท์ราบคะ่

         BIG โชวแ์ทง่เขยีวแลว้ วานนี�วนัแรก  มองแลว้  วนันี� กม็คีวามหวงั  ยิᡗ�งงบปี59 ตวัเลข
กําไรจะไมค่ลอด....งานนี� ตอ้งลุน้ๆอยา่งเดยีว  โดยเฉพาะปันผลจะกอ้นใหญ ่กอ้นโตหรอืไม ่ เป็น
อะไรตอ้งตดิตามทกุฝีกา้ว

         ครอบครัวบา้นป ูBANPU BPP โดดเดน่ ของดอีนาคตไกลทั �งคู ่ ชวนฝัน ทอ่งอวกาศ 
ตอนนี�เจม๊ดแดง ขอตวัไปฟังเพลง เงา(วิᡗ�ง) วิᡗ�งๆๆๆๆ วิᡗ�งๆๆๆๆ วิᡗ�งๆๆๆๆ วิᡗ�งไป....นา้หรัᡗ�ง ร็อคเครสตรา้

         บอรด์ AQ  ตดัสนิใจเพิᡗ�มทนุมหาศาล 3.18 แสนลา้นหุน้ แบง่เป็น ขายเสนอขายใหบ้คุคล
ในวงจํากดั ไมเ่กนิ 1.25 แสนลา้นหุน้ขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ ไมเ่กนิ 1.25 แสนลา้นหุน้ สว่นทีᡗ�เหลอื
จํานวนไมเ่กนิ 68,837,341,768 หุน้  เพืᡗ�อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธคิรั �ง ทีᡗ� 4หรอื
AQW4 ทีᡗ�ไดอ้อกและเสนอขายใหแ้กผุ่ถ้อืหุน้เดมิ ในสดัสว่น 2 หุน้เดมิจะไดรั้บ 1ใบสําคญัแสดง
สทิธ ิฟร ีสําหรับราคาขายหุน้ ใชว้ธิบีุค๊บวิดิ�งส.์..เงนิเพิᡗ�มทนุครั �งนี� AQ ตั �งใจ ชาํระหนี�ตามคํา
พพิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญานักการเมอืงและสามารถบรรลแุผนปรับโครงสรา้งหนี�กบัทางเจา้
หนี�ไดต้ลอดจนเพิᡗ�มความสามารถของบรษัิทใหส้ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้

         AQ ขยบัครั �งนี�  เจม๊ดแดง แอบหวงั  หุน้ AQ จะกลบัมาเทรดอกีครั �ง  หลงัจากตลท.แขวน
ป้าย SP  เหตยุงัไมไ่ดนํ้าสง่งบการเงนิสอบทานสิ�นสดุวนัทีᡗ� 30 กนัยายน 2559....

         หลอ่มาก SIRI ปิด 2 บาทถว้น เจม๊ดแดง ขอชมจากใจจรงิ  ในโลกธรุกจิ  แสนสริหิรอื

 

    หุน้ Yield Value Rank

    หุน้ Market Cap Rank

    หุน้ Closing Rank

    หุน้ Book Value Rank

    หุน้ P/E Ratio Rank

    www.gloryskygroup.com

    www.thaivi.com

    www.lsx.com.la
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server.

Web Server at hooninside.com

12:42 : แกนนํากลุม่คดัคา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิ 3 คน ถกูจับกมุตวัแลว้ ในเบื�องตน้นําตวัไปสอบสวนภายในกองทัพภาคทีᡗ� 1 หรอื มณทลทหารบกทีᡗ� 11 หลงัขดัประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ

12:42 : ผอ.สํานักสืᡗ�อสารองคก์ร วัดพระธรรมกาย เผยดเีอสไอประสานขอตรวจคน้รอบวัด
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SIRI ทุม่ลงทนุ 30 ลา้นบาท ตั �งหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภยั Sansiri Security
Inspection (SSI) จัดตั �งทมีครฝึูกมอือาชพี อบรมรปภ. ใหแ้ข็งแกรง่ คมุเขม้ตรวจความปลอดภยั
ทกุโครงการทีᡗ�อยูอ่าศยัทัᡗ�วประเทศ  งานนี�ใหล้กูบา้น อุน่ใจ...เอาใจใสท่กุรายละเอยีดมา๊กๆ

         มคีนเห็น “สมบรูณ ์  ศขุวีริยิะ” บอสใหญแ่หง่ บมจ.โคแมนชีᡗ�  อนิเตอรเ์นชัᡗ�นแนล หรอื
COMAN ยอ่งเงยีบบนิไปตา่งประเทศจบิกาแฟพดูคยุกบัใครไมรู่ ้ แตว่งสนทนาดเูหมอืนกําลงั
ทํางาน  ฮมืมม..จะเป็นเรืᡗ�องการเพิᡗ�มตวัแทนจําหน่าย (ดลีเลอร)์ในตา่งประเทศหรอืเรืᡗ�องรว่มทนุซื�อ
กจิการซอฟแวรเ์กีᡗ�ยวเนืᡗ�องกบัการทอ่งเทีᡗ�ยวทีᡗ�เจา้ตวัเคยพดูรป่ึาววว  อยากจะเอา...

         บมจ.แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ หรอื เอไอเอส ได ้Thailand Sustainability Investment
หรอื หุน้ยัᡗ�งยนื ตอ่เนืᡗ�องเป็นปีทีᡗ� 2 ของกลุม่บรษัิทจดทะเบยีนใน SET ทีᡗ�มมีลูคา่หลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดสงูกวา่ 100,000 ลา้นบาท  จากการประเมนิความยัᡗ�งยนื และผา่นมาตรฐานตามตวัชี�วดั
ทั �งดา้นเศรษฐกจิ (รวมบรรษัทภบิาล) ดา้นสิᡗ�งแวดลอ้ม และดา้นสงัคม จากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย     
                    ***การลงทนุมคีวามเสีᡗ�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***

ฟร.ี..สมัมนา Hooninside คร ั�งทีᡗ� 2 หวัขอ้ "QTC บกุพลงังาน  UAC
ของดตีอ้งมาฟงั  จบัเขา่เมา้ทห์ุน้เด็ด  " พบกนัเสาร ์25 ก.พ. 60
        ฟร.ี....สมัมนา Hooninside ครั �งทีᡗ� 2 ในหวัขอ้แรก "QTC บกุพลงังาน" โดย  คณุพลูพพัิฒน์
ตนัธนสนิ ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ควิทซี ีเอนเนอรย์ีᡗ� จํากดั
(มหาชน) QTC ตอ่ดว้ย หวัขอ้ "UAC  ของด ีตอ้งมาฟัง" โดยคณุกติต ิชวีะเกต ุ ประธานเจา้
หนา้ทีᡗ�บรหิาร  บรษัิท ยเูอซ ีโกลบอล จํากดั (มหาชน)  UAC และหวัขอ้สดุทา้ย "จับเขา่เมา้ทห์ุน้
เด็ด " โดยคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz.
         พบกนัวนัทีᡗ� 25 กมุภาพันธ ์ 2560 ณ บล. ดบีเีอส วคิเคอรส์(ประเทศไทย) สาขาบางกะปิ
อาคารสํานักงาน เดอะมอลลบ์างกะปิชั �น 8

 ***สํารองทีᡗ�นัᡗ�ง ไดแ้ลว้ตั �งแตว่นันี� สนใจตดิตอ่ 022765976, สง่ชืᡗ�อ  สกลุ  หมายเลข
โทรศพัท์โบรกเกอร ์มาทีᡗ� email:reporter@hooninside.com    (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)***

 กาํหนดการดงันี�
 12.3013.00 น. ลงทะเบยีน
 13.0014:00 น.  หวัขอ้ "QTC บกุพลงังาน" โดย  คณุพลูพพัิฒน ์ตนัธนสนิ ประธานคณะ
กรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ควิทซี ีเอนเนอรย์ีᡗ� จํากดั (มหาชน) QTC    
 14.0015.00 น. หวัขอ้ "UAC  ของดตีอ้งมาฟัง" โดยคณุกติต ิชวีะเกต ุ ประธานเจา้หนา้ทีᡗ�
บรหิาร  บรษัิท ยเูอซ ีโกลบอล จํากดั (มหาชน)  UAC 
 15.0016.00 น. "จับเขา่เมา้ทห์ุน้เด็ด " โดย คณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money
ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz.
 ****พบกนัสมัมนาคร ั�งตอ่ไปวนัทีᡗ� 25 ม.ีค. 60 ****

    วนัทีᡗ� : 17 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2560
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*โลกของการลงทนุไม่มอีะไรตอ้งคดิหนกั จนถงึขนาดกนิไม่ไดน้อนไม่หลบั เพราะอาการอย่างที囀�วา่นั�น มันเป็นอาการของพวกมอืใหมห่ัดเลน่ ซึ囀�งมักจะตื囀�นเตน้ไปกับอารมณข์องตลาดหุน้มากเกนิไป ทําให ้
หลงลมืไปวา่ เมื囀�อถงึจังหวะขายทํากําไร ก็ตอ้งขายเอากําไรไวก้อ่น และพอถงึจังหวะตอ้งถอยเพื囀�อลดความเสี囀�ยง ก็ตอ้งตดัใจขายหุน้ใหไ้ดเ้ชน่กันนะจะบอกให ้

*เหลา่นี�เป็นเรื囀�องที囀�มกีารถกเถยีงตั �งแตต่น้สปัดาหว์า่ วนันี�ควรเอาอย่างไรด?ี แถมขอ้มูลที囀�แสดงออกมาในเที囀�ยวนี� มันหมายถงึทกุคนพรอ้มกระโดดหนตีลอดเวลา “โมนกิา้” ถงึไม่แปลกใจที囀�ชว่งนี�มแีตข่า่วที囀�
รบกวนจติใจ เพราะเมื囀�อสํารวจปัจจัยรอบดา้นก็พบวา่ ไมม่ปีระเด็นบวกใหพ้ดูถงึจรงิๆ ดชันถีงึแกวง่ตวัตปัุดตเุป๋ แถมพยายามดนักันเทา่ไหร่ ก็ดนัไมข่ ึ훀�นสกัทแีบบนี�  วานนี�ถงึเห็นดชันปิีดไดแ้ค ่1,576.05 จดุ
บวกไป 2.68 จดุ ดว้ยมูลคา่ 4.95 หมื囀�นลา้นบาทไงละ่คะ่

*เมา้ทถ์งึเรื囀�องเบื囀�อๆ เซง็ๆ ขึ�นมาทั �งท ี“โมนกิา้” ขอยอ้นกลบัไปดคูวามขดัแยง้ของนักลงทนุรายใหญก่ันสกัหน่อย โดยเป้าหมายหลกัที囀�ถูกสงัคมเพง่เล็งกลายเป็นพอ่หนุ่มหนา้มน ว. ซึ囀�งชว่งหลงัหันไปเอาดทีาง
ดา้นทาํหุน้ หรือที囀�รูจั้กในชื囀�อ MM (ไม่ใชช่อ็กโกแล็ตเอ็มแอนดเ์อ็มหรอกนะ) โดยจดุเกดิเหตใุนเที囀�ยวนี�มันมาจากการสาดหุน้ใสพ่วกขาใหญ่อกีฝั囀�งหนึ囀�งแบบไม่ยั �งพะยะคะ่

*ผลลพัธท์ี囀�เกดิขึ�นเลยกลายเป็นการสาปสง่แบบไม่มชี ิ�นด ี“โมนกิา้” ในฐานะคนรับเรื囀�องรอ้งทกุขจ์ากทกุฝั囀�งในตลาดหุน้  จงึตอ้งออกตวัแบบเป็นกลางวา่ เรื囀�องนี�ไม่สามารถโทษใครไดท้ั �งสิ�น เพราะมันเป็นเกม
ของแตล่ะฝั囀�งที囀�ถูกเซท็กันมาตั �งแตต่น้ ซึ囀�งหากรูป้มูหลงัเป็นมาอย่างไร ก็ไม่ควรเขา้ไปยุ่งเกี囀�ยวอะไรทั �งสิ�น เดี�ยนถงึอยากใหบ้รรดาแมงเม่ายดึหลกัลงทนุในเที囀�ยวนี�วา่ อย่าหลงเขา้ไปเลน่เกมของคนอื囀�นเจา้คะ่

*เหมอืนกับพวกสายขา่วที囀�เมา้ทถ์งึ SE มันเป็นจังหวะที囀�นักเลน่ตอ้งทาํใจตั �งแตแ่รกเริ囀�มวา่ คณุหมอใจดทีา่นหนึ囀�งขนัอาสารับหนา้เสื囀�อใหต้ั �งแตอ่ยู่ในมุง้ พอเริ囀�มการเขี囀�ยลกูเพื囀�อเลน่อย่างเป็นทางการ จงึเนน้
การสาดโดง่อย่างไม่ลมืหูลมืตา ผลสดุทา้ยเลยกลายเป็นหุน้ที囀�ไมม่ทีรง แมว้านนี�จะดนัขึ�นมาปิดที囀� 3.96 บาท บวกไป 0.08 บาท หรือขึ�นไป 2% ดว้ยมูลคา่ 120 ลา้นบาท แตม่ันก็เป็นเกมที囀�ทกุคนรูแ้ลว้วา่ เจา้
มอืกนิเรียบ..ออิอิ ิ

*ประเด็นดงักลา่วเชื囀�อมโยงไปยัง PT ซึ囀�งเป็นหุน้ที囀�นอนสลบมาเป็นเวลานาน จู่ๆ  กลุม่ผูบ้รหิารประกาศจา่ยปนัผลเป็นหุน้ในสดัสว่น 1:1  พว่งดว้ยการจา่ยปันผลเป็นเงนิสดอกีจํานวน 0.88 บาทตอ่หุน้ “โมนกิา้”
มองเป็นเกมที囀�มาแบบเหนอืเมฆจรงิๆ แถมเมื囀�อยอ้นกลบัไปดมููลคา่ซื�อขายที囀�โป่งพองเมื囀�อสปัดาหก์อ่น ก็เมา้ทไ์ดท้นัทวีา่ ตอ้งมอีะไรในกอไผแ่น่ๆ โดยผลดงักลา่วทําใหหุ้น้ว ิ囀�งขึ�นมาปิด 14.50 บาท บวกไป 1.80
บาท หรือขึ�นไป 14%  ดว้ยมูลคา่ 193 ลา้นบาทไงละ่คะ่

*นอกจากนี�ยังทําใหหุ้น้ที囀�มสีมัพนัธท์างออ้มอย่างหุน้ PE ตดิสอยหอ้ยตามขึ�นมาดว้ยอกีตวัหนึ囀�ง โดยเที囀�ยวนี�หุน้กระชากขึ�นมาปิดที囀� 0.93 บาท บวกไป 0.10 บาท หรือขึ�นไป 12% ดว้ยมูลคา่ 80 ลา้นบาท “โมนิ
กา้” มองเป็นเพยีงแคล่กูตดิพนัของเกมหุน้ ไม่ไดม้อีะไรพเิศษกวา่ที囀�เป็นอยู่สกัเทา่ไหร่! วนันี�ถงึตอ้งรีบชิ囀�งหนตีั �งแตห่ัววนั เพราะสตอรี囀�ไมเ่รา้ใจสกัเทา่ไหร่นะซี

*เมา้ทถ์งึตรงนี� “โมนกิา้” จําเป็นตอ้งโยงไปถงึ PM ซึ囀�งเป็นหนึ囀�งในผูถ้อืหุน้ใหญข่องหุน้ PE สกันดิหนึ囀�ง เพราะแทนที囀�หุน้จะดดีตวัขึ�นตามกระแส กลบักลายเป็นโดนกระหนํ囀�าอย่างหนักหน่วง จนหุน้ร่วงลงมาปิด
ที囀� 10.50 บาท ลบไป 0.50 บาท หรือลงไป 4.55% ดว้ยมูลคา่ 147 ลา้นบาท มันเป็นเรื囀�องที囀�ไมเ่มคเซนสเ์อาซะเลยแม่คณุ! จงึตอ้งถอยออกมาอยู่วงนอกเชน่กันเจา้คะ่

*สว่นที囀�แรงแบบไมเ่กรงใจใครทั �งสิ�นตอ้งยกให ้JMT ทะยานขึ훀�นตอ่เนื囀�องเป็นแรมเดอืน กอ่นจะลงเอยที囀�ระดบั 22.70  บาท บวกไป 1.80 บาท หรือขึ�นไป 8.60% ดว้ยมูลคา่ 296 ลา้นบาท “โมนกิา้” มอง
เป็นการกลบัมาครั �งสําคญัของหุน้ตวันี� เพราะเมื囀�อยอ้นกลบัไปเมื囀�อ7 เดอืนกอ่น หุน้ยังยํ囀�าตอ๊กตอ๋ยที囀�บรเิวณ 9.80 บาท มาวนันี�ราคาหุน้ขึ훀�นเป็นเทา่ตวั จนคา่ P/E ขึ�นไปถงึ 87 เทา่ มันน่าจะมอีะไรเซอรไ์พรสใ์ช่
ไหมจะ๊

*หากชอบเรื囀�องตื囀�นเตน้เรา้ใจ “โมนกิา้” ตอ้งยอ้นกลบัไปด ูBIG เป็นตวัเลอืกแรกของการเลน่ในจังหวะ “กลา้ไดก้ลา้เสยี” หลงัราคาหุน้ทะยานขึ�นมาปิดที囀� 6 บาท บวกไป 0.35 บาท หรือขึ�นไป 6.20% ดว้ย
มูลคา่ 380 ลา้นบาท แถมเป็นการปิดตรงแนวตา้นแบบเหมาะเจาะพอดแีบบนี� มันตคีวามไดส้องอย่างคอื “ทะลแุลว้ไปตอ่” กับ “ทรุดตวัแลว้กลบัฐาน” วนันี�ถงึตอ้งจับตาดใูหด้นีะจะ๊

*เชน่เดยีวกับในรายของ COMAN ทะยานขึ�นแรงแลว้ถูกเทขาย ตอ่จากนั�นทะยานขึ�นมาใหม่ แลว้ถูกเทขายอกี วนเวยีนไปมาที囀�บรเิวณ 1012 บาทแบบนี�มา 3 รอบดว้ยกัน “โมนกิา้” ถงึมองเป็นจังหวะของการ
เลน่รอบของพวกนกรู ้บวกกับวานนี�หุน้ขึ�นมาปิดที囀� 11.60 บาท บวกไป 0.60 บาท หรือขึ�นไป 5.45% ดว้ยมูลคา่ 145 ลา้นบาท มันเป็นเรื囀�องที囀�น่ารักน่าลุน้ดเีหลอืเกนินะจะบอกให ้
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Gossip News:  COMAN  ยอ่งตปท…..ดลีงาน

0  
ขา่วท ั玳�วไป ThaiPR.net  ศกุรท์ี玳� 17 กมุภาพันธ ์2560 11:05:40 น.

ดรูปูทั ➟�งหมด
กรงุเทพฯ17 ก.พ.IR network

มคีนเห็น " สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ " บอสใหญแ่หง่ บมจ.โคแมนชี玳� อนิเตอรเ์นชั玳�นแนล หรอื COMAN ยอ่งเงยีบบนิไปตา่งประเทศจบิกาแฟ
พดูคยุกบัใครไมรู่ ้แตว่งสนทนาดเูหมอืนกําลงัทํางาน ฮมืมม..จะเป็นเรื玳�องการเพิ玳�มตวัแทนจําหน่าย(ดลีเลอร)์ในตา่งประเทศหรอืเรื玳�อง
รว่มทนุซื➟�อกจิการซอฟแวรเ์กี玳�ยวเนื玳�องกบัการทอ่งเที玳�ยวที玳�เจา้ตวัเคยพดูรป่ึาววว อยากจะเอา...

เอาเป็นวา่กลบัมาเมื玳�อไหรแ่จง้ดว้ยนะครา้....คณุสมบรูณ์

ADVERTISEMENT

Like Share Be the first of your friends to like this.

http://www.thaipr.net/
https://www.facebook.com/PP.Pompamz.Nutsuda
https://www.facebook.com/PP.Pompamz.Nutsuda
https://www.facebook.com/mymintsayyo
https://www.facebook.com/profile.php?id=1577840412
https://www.facebook.com/tomsonfox
http://www.ryt9.com/general/
http://www.ryt9.com/si/prg/2602669
http://www.ryt9.com/si/prg/2602669
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Fprg%2F2602669&display=popup&ref=plugin&src=like&app_id=259517100783
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmOqokaKpWMmnApjCqAH9n5DACpXxpZZI-_PsiosEwI23ARABIMTXtAtg_c2bhoggoAGdsO6hA8gBAqkCF29L7xnMsT7gAgCoAwHIA5kEqgSpAU_Q8TAqKJghBl3e_IIdrKbb6AwPfD0BtC-j6gpGeL7GsahN529zOT9RkKuvj84szUtRXg_bgBGKd2uJ_UX0HHxo0O8cP66T9rKBNjBsDgvfQGl3c9ky8i9qo57ctB-d1ZbKOj9gWhjvU7WVO_Gov318XAwtP3_hb6syiGoNlmjaSUij41Kx49aVaRLlfoqOe7h96n_PPFgpukbUloHe27m7eIiCi7v99bXgBAGIBgGgBgKAB_6n0x2oB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRojYJjdLIQfxfBHM6ud8NlOA&sig=AOD64_0dXaRaC5vmbICp-hHOXO6UVpGpAQ&client=ca-pub-1994271288564323&adurl=http://www.xm.com/gw.php%3Fgid%3D16072


ปีที่: 30 ฉบับที่: 10375
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ผูเ้ขา้ชม : 3,741 ครัง́   Tweet  
 

*สถานการณข์องตลาดหุน้ไทยในชว่งนี ́“โมนกิา้” ถอืเป็นเรื�องที�น่าตื�นเตน้เรา้ใจมากๆ เพราะมูฟเมน้ทข์องการลงทนุเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา จนถงึขัน́ที�วา่ เซยีนตอ้งหกัปากทิ�งไปแลว้หลายดา้มดว้ยกัน
แถมแรงซือ́ที�เขา้มาในรอบนีเ́ป็นการผลดัเปลี�ยนหมุนเวยีนกันเขา้มา ยิ�งทําใหด้ชันมีคีวามผนัผวนมากขึน́เป็นทวคีณู ซึ�งเปิดชอ่งใหนั้กเก็งกําไรเขา้มาตะลยุกันอย่างเต็มที�เจา้คะ่

*ขอ้มูลดงักลา่วทําให ้“โมนกิา้” มองการขยับตวัขึน́ไปทําจดุสงูสดุที� 1,583.31 จดุ ตอ่จากนัน́ทรุดตวัลงมาปิดที� 1,564.42  จดุ บวกไป 14.05 จดุ มันเป็นเพยีงเกมวิ�งผลดัที�หลายคนคุน้เคยกันเป็นอย่างด ีซึ�งจะ
มแีรงซือ́ใหม่ๆ เขา้มาเป็นระลอก ขณะเดยีวกันมักจะมแีรงเทขายหนักๆ ออกมาในจังหวะที�ไม่คาดฝันเป็นประจํา สง่ผลใหก้ารขยับตวัของตลาดหุน้เหมอืนการพายเรอืวนในอา่งพะยะคะ่

*วนันีถ́งึไม่ตอ้งประเมนิอะไรใหยุ้่งยาก เพราะการเลน่เที�ยวนีม́ันอยู่ที�ใครสายป่านยาวกวา่กัน และคมุจงัหวะของการขึน́ของหุน้ไดแ้นบเนยีนกวา่กัน คนนัน́จะมโีอกาสขายหุน้ไดใ้นราคาที�ดมีากๆ เพราะคนที�
เขา้มาใหม่ตอ้งควกัเงนิซือ́หุน้เยอะขึน́ ซึ�งเหมอืนกับเกมของหุน้หลายตวัที�ถูกปลอ่ยออกมาเป็นระลอก เอาเขา้จรงิก็เป็นการหาประโยชนจ์ากขา่วสารที�เกดิขึน́ เพราะไม่มใีครรูเ้รื�องจรงิๆ เป็นอย่างไรเจา้คะ่

*ดว้ยเหตนุีถ́งึตอ้งมองการลงทนุเป็นแบบเหรยีญ 2 ดา้น ซึ�งมทีัง́คนที�ไดป้ระโยชน ์และเสยีประโยชน ์“โมนกิา้” ถงึรูส้กึแหยงทกุครัง́ที�เมา้ทถ์งึหุน้รอ้น แถมการเหวี�ยงตวัของหุน้ในกลุม่นีก́็แรงจนน่า
กลวั..ถา้ไม่เขา้ไปเลน่ ก็พลาดโอกาสทอง ถา้เขา้ไปเลน่ แลว้ไม่ขายหุน้ในชว่งถบีตวั ก็ตดิดอยแบบไม่ทนัตัง́ตวั “โมนกิา้” ถงึพยายามกระตุน้ใหแ้ฟนคลบัเขา้ใจสิ�งที�เกดิขึน́ และพยายามอยา่ฝืนธรรมชาตนิะคะ

*เหมอืนกับกรณีของพอ่ดอกมะล ิJAS วานนีโ́ดนถลม่อย่างหนักตัง́แตเ่ชา้จรดเย็น กอ่นจะลงเอยที�ระดบั 8.70 บาท ลบไป 0.65 บาท หรือลงไป 7% ดว้ยมูลคา่ 2.41 พันลา้นบาท “โมนกิา้” มองเป็นเรื�องของ
เกมที�ขาประจําคุน้เคยกันเป็นอย่างด ีและถา้จําสิ�งที�เดีЧยนเคยพดูไวว้า่ อย่าเลน่ตามเมื�อผูเ้ลน่มคีวามม ั�นใจ และควรทําตวัสวนกระแสเมื�อผูเ้ลน่เกดิหวาดกลวั วนันีท́กุคนคงจะรูแ้ลว้วา่ มนันี�เกมก็เป็นแบบนีˊ
แหละ!

*สว่นรายที� “พลอยฟ้าพลอยฝน” ไปดว้ยเต็มๆ “โมนกิา้” กลบัรูส้กึเห็นใจ JASIF หลงัโดนถลม่อย่างหนักหน่วง จนราคาหุน้รูดลงมาปิดที� 11.60 บาท ลบไป 0.40 บาท หรือลงไป 3.33% ดว้ยมูลคา่ 677
ลา้นบาท มันเป็นเกมที�มองได ้2 ดา้นเชน่กัน วนันีใ́ครจะขายกอ่น ก็ไม่ใชเ่รื�องผดิ หรือวนันีใ́ครจะถอืตอ่ไป ก็ไม่ใชเ่รื�องผดิเชน่กัน เพราะคอนเซป็ตข์องกองทนุโครงสรา้งพื�นฐานเป็นการลงทนุยาวเป็นหลกั จะ
เลน่วธิไีหน..ก็ขึน́อยู่คนนัน́เจา้คะ่

*เชน่เดยีวกับในรายของ AOT มันเป็นเรื�องที�ทรมานหวัใจแมงเม่าก็จรงิ แตอ่ย่าลมืวา่ จดุจบของเรื�องไมไ่ดแ้ยเ่หมอืนที�พดูกันป่าวๆ “โมนกิา้” ถงึเชื�อวา่ ราคาหุน้ยังมโีอกาสถบีตวัขึ�นไปไดเ้รื�อยๆ ซึ�งมขีอ้แมว้า่
กองทนุตวัแสบ กับฝรั�งตาน́ําขา้วตอ้งเลกิสาดหุน้หนักออกมาเสยีท ีเพราะราคาปิดที� 39.25 บาท ลบไป 1 บาท หรือลงไป 2.50% ดว้ยมูลคา่ 1.50 พันลา้นบาท ถอืวา่เยอะพอสมควรแลว้นะซี

*อกีหนึ�งรายที�ทําให ้“โมนกิา้” รูส้กึเจ็บแปลบขึน́มาทนัท ีอกหักใชไ่หมอย่างนีก́็คอื BA ทัง́ที�ทกุอย่างถูกปพูืน́มาเป็นอย่างด ีแถมผูบ้รหิารออกมายนืยนัถงึพัฒนาการที�ดขี ึน́เป็นลําดบั แถมในชว่งเดอืน พ.ย.
59  ราคาหุน้พุง่กระฉูดขึน́ไปถงึ 25 บาท แตห่ลงัจากนัน́กลบัโดนเทขายออกมาเรื�อยๆ จนสดุทา้ยหุน้ลงมาปิดที� 20.50 บาท ลบไป 0.70 บาท หรือลงไป 3.30%  ดว้ยมูลคา่การซือ́ขาย 440 ลา้นบาท เขาถงึ
เตอืนกันมากเหลอืเกนิวา่ ซือ́หุน้สายการบนิมแีตเ่จง๊!

*เมา้ถงึหุน้ใหญ่ๆ พอหอมปากหอมคอแลว้ “โมนกิา้” ขอเมา้ทถ์งึ  ATP30 เพื�อใหข้าลยุไดเ้ห็นพฒันาการที�สําคญัในเที�ยวนีม́อีะไรบา้ง โดยสิ�งที�เดีЧยนสมัผัสไดใ้นยามนีเ́ป็นเรื�องเกี�ยวกับการเตบิโตของฐาน
ลกูคา้  ซึ�งเป็นตวัที�จะผลกัดนัใหบ้รษัิทเตบิโตอย่างม ั�นคง ยิ�งมกีารเมา้ทถ์งึความร่วมมอืกับลกูคา้ใหม่ๆ เป็นไปอย่างราบรื�น ย่อมเป็นจังหวะของการชอ้นซื�อ เนื�องจากราคาหุน้ที�ระดบั 2.12 บาทมันถูกเกนิไปนะ
ซี

*เชน่เดยีวกับในรายของ COMAN หากมองตามรูปการณท์ี�เกดิขึน́เที�ยวนี ́“โมนกิา้” มองวา่ ไม่มอีะไรแตกตา่งจากรายขา้งตน้สกัเทา่ไหร่? สว่นประเด็นที�น่าสนใจจรงิๆ มันมาจากราคาหุน้ทรุดตวัลงหนกั กอ่น
จะมาปิดที�ระดบั 10.20 บาท ลบไป 1.20 บาท หรือขึน́ไป 10.50% ดว้ยมูลคา่ 97 ลา้นบาท มันทําใหเ้ดีЧยนมองไดแ้คว่า่ เจา้มอืเร ิ�มถอยหรือเปลา่? หุน้ถงึเสยีทรงขนาดนี ́และตอ้งคดิตอ่ไปวา่ ทกุครัง́หุน้ชอบ
เดง้แถว 10 บาทยังขลงัอยู่ไหมดว้ยนะจะ๊

*สว่นในรายของ ETE มันเห็นกันอยู่แลว้วา่ ราคาหุน้โดนถลม่ลงมาคอ่นขา้งเยอะ “โมนกิา้” ถอืเป็นเรื�องที�แฟนคลบัตอ้งทําความเขา้ใจอย่างเร่งดว่นวา่ แวลทูี�แทจ้รงิของหุน้ตวันีอ́ยู่ตรงไหน? และเมื�อดคูวบคู่
กับโอกาสทางธุรกจิในอนาคตยังเปิดกวา้งย่อมเขา้ใจไดท้นัทวีา่ การที�หุน้ลงมาปิดที�4.64 บาท ลบไป 1.01 บาท ลบไป 17.90% ดว้ยมูลคา่ 585 ลา้นบาท มันน่าจะมาจากขาใหญด่โูอที�เก็บหุน้ไวเ้ยอะอย่าง
เจ ๊ฟ. กับคูหู่ หนุม่ ว. พวกแมงลอืเขาวา่อย่างนัน́..ออิอิ ิ

*ตบทา้ยกันที� หมอวชิยั ซึ�งกําลงัทําตวัแพแ้ลว้พาลนดิหนึ�งวา่ การถ่ายโอนอํานาจ IFEC ไปสูก่ลุม่ทนุของ เฮยีทวชิ เสร็จสมบรูณแ์บบไปตัง́แตว่นัที�มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ 14 ก.พ. วนันีก́็ควรออกมายอมรับ
แบบแมนๆ สกัทวีา่ รายชื�อกรรมการใหม่เสร็จทนัวนัที� 28 ก.พ. แน่นอน! ซึ�งจะเป็นการสยบขา่วลอืดา้นลบเกี�ยวกับตวัหมอไดท้นัท.ี.ถา้ไม่ออกมาทําอะไรเลย พี�หมอจะกลายเป็นผูร้า้ยในทนัทเีชน่กัน..เดีЧยน
เตอืนเพราะหวงัด ีรักนะ..จุบ๊..จุบ๊!
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COMAN ป�กหมุดป�60 รายได้โตเกิน 20% ลุยซื�อกิจการ-ร่วมทุน 1-2 แห่ง โชว์งบป�59 กําไร
สุทธิ 33.37 ลบ.เพิ�มขึ�นกว่า 24% บอร์ดไฟเขียวควักเงินป�นผล 0.051บาทต่อหุ้น
 

สํานกัข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 23 ก.พ. 60 10:22 น.  
         COMAN โชว์ฟอร์มสวย! ปิดงบปี”59 กําไรสุทธ ิ33.37 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 23.23 % เทียบปี” 58 อานิสงส์นโยบายกระตุ้นการทอ่งเที�ยว หนุนผู้ประกอบการแห่ขอ
ใช้บริการซอฟต์แวร์เพิ�มขึ�น หนุนกําไรโคง้สุดทา้ยปี 59 โตแรง  บอร์ดอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผล ในอตัรา 0.051บาทต่อหุ้น บิ�กบอส “สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ”เปิดแผนปี”60 รายได้
โตเกนิ 20% เดนิหน้าซื�อกจิการร่วมทุน 12 บริษทั ตามแผน 

            นายสมบรูณ์  ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั โคแมนชี� อนิเตอร์เนช ั�นแนล จาํกดั﴾มหาชน﴿ ﴾COMAN﴿ ผูผ้ลติและพฒันาโปรแกรมเพื�อใชใ้นโรงแรมและ
เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์เปิดเผยวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯในไตรมาส 4/59 มรีายไดร้วม 44.67 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 8.78  ลา้นบาท หรือ 24.5% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีกอ่นมรีายไดร้วม 35.88 ลา้นบาท มกีาํไรสทุธ ิ15.17 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 5.92ลา้นบาท หรือ 64% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกีาํไรสทุธ ิ9.25 ลา้นบาท โดยได้
รบัปจัจยัหนุนจากนโยบายรฐับาลกระตุน้การทอ่งเที�ยว รวมท ั�งในชว่งปลายปีเป็นชว่งไฮซีซ ั�นของธรุกจิ สง่ผลใหม้ลูีกคา้เพิ�มขึ�น  หนุนรายไดแ้ละกาํไรเตบิโตอยา่งมนียัสาํคญั 
            สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2559 มรีายไดร้วม 133.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32 ลา้นบาท หรือ 31.6% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 101.14 ลา้น
บาท มกีาํไรสทุธ ิ 33.37 ลา้นบาท  หรือ 23.24% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกีาํไรสทุธ ิ27.08     ลา้นบาท โดยปจัจุบนัมงีานในมอืที�รอรบัรูร้ายได ้﴾Backlog﴿ รวม
4050 ลา้นบาท ซึ�งรวมถงึบรษิทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ ﴾ไทยแลนด์﴿ จาํกดั ﴾MSL﴿ บรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย โดยคาดวา่จะทยอยรบัรูต้อ่เนื�อง 12 ปีขา้งหน้า 
            ในปี 2560 บรษิทัฯจะดาํเนินงานตามแผนงานที�วางไว ้ท ั�งการเขา้ซื�อกจิการหรือการรว่มทนุ ในธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องซอฟต์แวร์ เพื�อธรุกจิทอ่งเที�ยวอยา่งครบวงจร ซึ�งเชื�อ
วา่จะมคีวามชดัเจนแน่นนอน ซึ�งบรษิทัฯ มเีงนิพรอ้มในการลงทนุ โดยกวา่ 70% ของเม็ดเงนิลงทนุจากการระดมทนุประมาณ 200250 ลา้นบาท รวมท ั�งการเพิ�ม ตวัแทน
จาํหน่าย ﴾ดลีเลอร์﴿ ซึ�งปจัจุบนั COMAN มดีลีเลอร์ 7 ประเทศ จากจาํนวนลูกคา้ท ั�งหมด 17 18 ประเทศ 
                “ผมเดนิธรุกจิตามแผนที�เราใหไ้วก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งแน่นอน ตอนนี�เราเรง่แผนในตา่งประเทศเพิ�มขึ�น จากปจัจุบนัที�มสีดัสว่น 1015% โดยเฉพาะการเพิ�มดลีเลอร์
เป็นเรื�องที�เห็นกอ่น แตย่งัคงขยายฐานในประเทศใกล้ๆ  ประเทศไทย เพื�อรองรบัลูกคา้ในกลุม่อาเซียน สว่นแผนการซื�อกจิการหรือการรว่มทนุ เชื�อ 12 ดลี ในปีนี�เห็นแน่นอน
ตามที�ผมไดพู้ดไว ้ซึ�งจะสนบัสนุนตอ่การเตบิโตรายไดท้ี�เพิ�มขึ�น โดยในปี 2560 ต ั�งเป้าหมายรายไดโ้ตเกนิ 20% เมื�อเทยีบกบัปีที�ผา่นมา“ นายสมบรูณ์ กลา่วในที�สดุ 
                นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในอตัรา 0.051บาทตอ่หุน้ ในมลูคา่ที�ตราไว ้0.50 บาทตอ่หุน้ 
ท ั�งนี�กาํหนดจา่ยปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที� 16 พฤษภาคม 2560

เรียบเรียง  พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน   
                อีเมล์. pimrapas@efinancethai.com
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     COMAN งบปี 59 กาํไร 33.36 ลบ. เทยีบกบัปี 58 กาํไร 27.07 ลบ. 

 
                
         สรปุผลการดําเนนิงานของบจ.และรวมของบรษัิทยอ่ย (F453)                      
           บรษัิท โคแมนชี撍� อนิเตอรเ์นชั撍�นแนล จํากดั (มหาชน)
 
                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงนิรวม                                       
                                     ประจําปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ㍝�นสดุวันที撍�                            31 ธนัวาคม
             ปี                             2559         2558
  กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ                  33,368       27,075
  กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ                    0.45         2.17
     ตอ่หุน้ (บาท)            
 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ                                
                                     ประจําปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ㍝�นสดุวันที撍�                            31 ธนัวาคม
             ปี                             2559         2558
  กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ                  43,001       18,872
  กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ                    0.58         1.51
     ตอ่หุน้ (บาท)            
 
ประเภทรายงานของผูส้อบบัญชใีนงบการเงนิ                 
      ไมม่เีงื撍�อนไข
 
หมายเหต ุ                                          
 
      โปรดดรูายละเอยีดงบการเงนิ รายงานของผูส้อบบัญช ีและหมายเหตปุระกอบ
 งบการเงนิจากระบบบรกิารขอ้มลูตลาดหลกัทรัพย์
 
 "ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูที撍�รายงานขา้งตน้นี㍝�ถกูตอ้งทุกประการ พรอ้มกนันี㍝�บรษัิทไดจั้ดสง่งบการเงนิ
 ฉบับเต็มผ่านทางสื撍�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละสง่ตน้ฉบับใหก้บัสํานักงาน ก.ล.ต.
 เรยีบรอ้ยแลว้"
 
 
 
                         ลงลายมอืชื撍�อ ___________________________
                                    ( ดารณีุ แซต่ั ㍝�ง )
                                    ผูอํ้านายการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ
                         ผูม้อํีานาจรายงานสารสนเทศ
_______________________
 

    

(สกุัญญา ศริริวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 022765976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com/ )   
       
ที撍�มา: หุน้อนิไซด์

 
วนัที撍� : 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560
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     COMAN ปนัผลเป็นเงนิสด หุน้ละ 0.051 บ. ข ึ�น XD 8 พ.ค. 60

 
 
                เปลี�ยนแปลงกรรมการ/ผูบ้รหิาร                           
 
รับทราบการลาออกของนายกฤษณ ์พานชิพันธ ์กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
เนื�องจากมภีารกจิที�ตอ้ง        รับผดิชอบเพิ�มมากขึďน โดยการลาออกมผีลตั ďงแตว่ันที� 23 กมุภาพันธ ์2560
เป็นตน้ไป
แตง่ตั ďงกรรมการใหม ่นายสพุจน ์แกว้มณี เป็นกรรมการของบรษัิทแทน นายกฤษณ ์พานชิพันธ ์ที�ลาออกจาก     
        ตําแหน่ง โดยใหม้ผีลตั ďงแตว่ันที� 23 กมุภาพันธ ์2560 เป็นตน้ไป
______________________________________________________________________
 
การพจิารณาปันผล                                    
 
เรื�อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงนิสด
วันที�คณะกรรมการมมีต ิ                                 : 22 ก.พ. 2560
ชนดิการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงนิสด
วันกําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date)             : 11 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้              : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย์
วันที�ไมไ่ดรั้บสทิธปัินผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2560
จ่ายใหก้บั                                           : ผูถ้อืหุน้สามญั
อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงนิสด (บาทตอ่หุน้)                : 0.051
จ่ายจากกําไรสทุธ ิ                                     : 0.00
สว่นที�ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน 
(NONBOI)(บาท/หุน้)
จ่ายจากกําไรสทุธ ิสว่นที�ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน              : 0.051
(BOI)(บาท/หุน้)
มลูคา่ที�ตราไว ้(Par)(บาท)                              : 0.50
วันที�จ่ายปันผล                                       : 16 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดําเนนิงานวันที� 01 ม.ค. 2559 ถงึวันที� 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________
 
กําหนดการประชุมผูถ้อืหลกัทรัพย ์                        
 
เรื�อง                                               : กําหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
วันที�คณะกรรมการมมีต ิ                                 : 22 ก.พ. 2560
วันประชุม                                           : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ�มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกําหนดรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุม (Record              : 09 ม.ีค. 2560
date)
วันปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้ร              : 10 ม.ีค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย์
วันที�ไมไ่ดรั้บสทิธเิขา้ประชุม                             : 07 ม.ีค. 2560
วาระการประชุมที�สําคญั                                 :
   การจ่ายปันผล
สถานที�ประชุม                                         : โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์ูน กรงุเทพฯ
_____________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(สกุัญญา ศริริวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 022765976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com/ )   
       
ที�มา: หุน้อนิไซด์

 
วนัที� : 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560
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    COMAN โชวง์บปี”59 กาํไรสทุธ ิ33.37 ลบ.เพิǽมขึĀนกวา่ 24% บอรด์ไฟเขยีวควกัเงนิปนัผล 0.051บาท
ตอ่หุน้ ปกัหมดุ! ปี”60 รายไดโ้ตเกนิ 20% ลยุซืĀอกจิการรว่มทนุ 12 แหง่ ตามแผน

 

 

สํานักข่าวหุ้นอินไซด์(   23 กมุภาพนัธ์ 2560  )-------  COMAN โชว์ฟอร์มสวย! ปิดงบปี”59 กาํไรสุทธิ 33.37 ล้านบาท เพิ쟹�ม

ขึ럀�น 23.23 % เทยีบปี” 58 อานิสงส์นโยบายกระตุ้นการท่องเที쟹�ยว หนุนผู้ประกอบการแห่ขอใช้บริการซอฟต์แวร์เพิ쟹�มขึ럀�น หนุนกาํไรโค้งสุดท้าย

ปี 59 โตแรง - บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.051บาทต่อหุ้น บิ�กบอส “สมบูรณ์ ศุขวีริิยะ”เปิดแผนปี”60 รายได้โตเกนิ 20% เดนิหน้าซื럀�อ

กจิการ-ร่วมทุน 1-2 บริษทั ตามแผน

 

                       นายสมบูรณ์    ศุขีวริิยะ ประธานเจา้หนา้ที쟹�บริหาร บริษทั โคแมนชี쟹�  อินเตอร์เนชั쟹�นแนล จาํกดั(มหาชน)  (COMAN) ผูผ้ลิตและพฒันาโปรแกรมเพื쟹�อใชใ้น

โรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์เปิดเผยวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในไตรมาส 4/59 มีรายไดร้วม 44.67 ลา้นบาท  เพิ쟹�มขึ럀�น  8.78    ลา้นบาท หรือ  24.5%  เมื쟹�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดร้วม 35.88 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ 15.17 ลา้นบาท เพิ쟹�มขึ럀�น 5.92ลา้นบาท หรือ 64% เมื쟹�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีกาํไร

สุทธิ  9.25  ลา้นบาท  โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากนโยบายรัฐบาลกระตุน้การท่องเที쟹�ยว  รวมทั럀�งในช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั쟹�นของธุรกิจ  ส่งผลใหมี้ลกูคา้เพิ쟹�มขึ럀�น    หนุน

รายไดแ้ละกาํไรเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั

สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2559 มีรายไดร้วม 133.1 ลา้นบาท เพิ쟹�มขึ럀�น 32 ลา้นบาท หรือ 31.6% เมื쟹�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดร้วม 101.14

ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ  33.37 ลา้นบาท  หรือ 23.24% เมื쟹�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีกาํไรสุทธิ 27.08     ลา้นบาท โดยปัจจุบนัมีงานในมือที쟹�รอรับรู้รายได้

(Backlog)รวม 40-50 ลา้นบาท ซึ쟹�งรวมถึงบริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (MSL) บริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย โดยคาดวา่จะทยอยรับรู้ต่อเนื쟹�อง 1-2 ปี

ขา้งหนา้

ในปี 2560 บริษทัฯจะดาํเนินงานตามแผนงานที쟹�วางไว ้ทั럀�งการเขา้ซื럀�อกิจการหรือการร่วมทุน ในธุรกิจที쟹�เกี쟹�ยวเนื쟹�องซอฟตแ์วร์ เพื쟹�อธุรกิจท่องเที쟹�ยวอยา่งครบวง

จร ซึ쟹� งเชื쟹�อวา่จะมีความชดัเจนแน่นนอน ซึ쟹�งบริษทัฯ มีเงินพร้อมในการลงทุน โดยกวา่ 70% ของเมด็เงินลงทุนจากการระดมทุนประมาณ 200-250 ลา้นบาท รวมทั럀�ง

การเพิ쟹�ม ตวัแทนจาํหน่าย (ดีลเลอร์) ซึ쟹� งปัจจุบนั COMAN มีดีลเลอร์ 7 ประเทศ จากจาํนวนลกูคา้ทั럀�งหมด 17- 18 ประเทศ

                “ผมเดินธุรกิจตามแผนที쟹�เราใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้อยา่งแน่นอน ตอนนี럀� เราเร่งแผนในต่างประเทศเพิ쟹�มขึ럀�น จากปัจจุบนัที쟹�มีสดัส่วน 10-15% โดยเฉพาะการเพิ쟹�มดีล

เลอร์เป็นเรื쟹�องที쟹�เห็นก่อน แต่ยงัคงขยายฐานในประเทศใกล้ๆ  ประเทศไทย เพื쟹�อรองรับลกูคา้ในกลุ่มอาเซียน ส่วนแผนการซื럀�อกิจการหรือการร่วมทุน เชื쟹�อ 1-2 ดีล ในปี

นี럀� เห็นแน่นอน ตามที쟹�ผมไดพ้ดูไว ้ซึ쟹� งจะสนบัสนุนต่อการเติบโตรายไดที้쟹�เพิ쟹�มขึ럀�น โดยในปี 2560 ตั럀�งเป้าหมายรายไดโ้ตเกิน 20% เมื쟹�อเทียบกบัปีที쟹�ผา่นมา“ นายสมบูรณ์

กล่าวในที쟹�สุด

                นอกจากนี럀�  คณะกรรมการบริษทัอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในอตัรา  . บาทต่อหุน้ ในมูลค่าที쟹�ตราไว ้0.50 บาท

ต่อหุน้  ทั럀�งนี럀�กาํหนดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที쟹� 16 พฤษภาคม 2560

    

(สกุัญญา ศริริวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 022765976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com/ )   
       
ทีǽมา: หุน้อนิไซด์

 
วนัทีǽ : 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560
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ข่าวอินโฟเควสท์

19:08  "บาร์เคลย์ส"เผยกําไรสุทธิตํᙨากว่าคาดในปᩀทีᙨแล้ว   ทัᛨงนีᛨ บาร์เคลย์สเปᦐดเผยว่า กําไรสุทธิอยู่ทีᙨระดับ 1.62 พันล้านปอนด์ (2.02 พันล้านดอลลาร์) ซึᙨง…
18:54  ผลสํารวจชีᛨชาวสหรัฐส่วนใหญ่เชืᙨอถือสืᙨอมากกว่า"ทรัมปប"   ผลการสํารวจระบุว่า ชาวสหรัฐส่วนใหญ่มีความเชืᙨอถือสืᙨอมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมปប ใ…
18:36  2S ปᖼนผลเปᢐนหุ้น 3:1 และเงินสด 0.10 บ.หุ้น XD 8 พ.ค.พร้อมแจกวอร์แรนต ์  เรืᙨอง : จ่ายปᖼนผลเปᢐนหุ้นปᖼนผลและเงินสด วันทีᙨคณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ…
18:30  ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปᦐดบวกเล็กน้อย หลังพุ่งทะลุแนว 29,000 ทํานิวไฮ 5 เดือน   ตลาดหุ้นอินเดียปᦐดขยับขึᛨนเล็กน้อยในวันนีᛨ หลังจากพุ่…
18:29  BM ปᩀ 59 กําไรทีᙨ 59.42 ลบ. เทียบกับปᩀ 58 กําไรทีᙨ 67.7 ลบ.   งวด 1 ปᩀ สิᛨนสุดวันทีᙨ 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนีᛨ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ…

COMAN ปนัผลอตัรา 0.051 บ./หุน้ XD 8 พ.ค.

0  
ขา่วหุน้การเงนิ สํานักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ)  พฤหสับดทีี� 23 กมุภาพันธ ์2560 07:53:14 น.

บมจ.โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล (COMAN) แจง้การพจิารณาจา่ยปันผล

เรื�อง                                                                : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด

วนัที�คณะกรรมการมมีต ิ                                                   : 22 ก.พ. 2560

ชนดิการปันผล                                                          : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด

วนักําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date)                             : 11 พ.ค. 2560

วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บ                                : 12 พ.ค. 2560

ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์

วนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธปัินผล(XD)                                                : 08 พ.ค. 2560

จา่ยใหก้บั                                                             : ผูถ้อืหุน้สามญั

อตัราการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด (บาทตอ่หุน้)                                    : 0.051

จา่ยจากกําไรสทุธ ิ                                                      : 0.00

สว่นที�ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ
(NONBOI)(บาท/หุน้)

จา่ยจากกําไรสทุธ ิสว่นที�ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ                              : 0.051

(BOI)(บาท/หุน้)

มลูคา่ที�ตราไว ้(Par)(บาท)                                               : 0.50

วนัที�จา่ยปันผล                                                          : 16 พ.ค. 2560

จา่ยปันผลจาก                                                          :

งวดดําเนนิงานวนัที� 01 ม.ค. 2559 ถงึวนัที� 31 ธ.ค. 2559
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ข่าวอินโฟเควสท์

19:08  "บาร์เคลย์ส"เผยกําไรสุทธิตํᙨากว่าคาดในปᩀทีᙨแล้ว   ทัᛨงนีᛨ บาร์เคลย์สเปᦐดเผยว่า กําไรสุทธิอยู่ทีᙨระดับ 1.62 พันล้านปอนด์ (2.02 พันล้านดอลลาร์) ซึᙨง…
18:54  ผลสํารวจชีᛨชาวสหรัฐส่วนใหญ่เชืᙨอถือสืᙨอมากกว่า"ทรัมปប"   ผลการสํารวจระบุว่า ชาวสหรัฐส่วนใหญ่มีความเชืᙨอถือสืᙨอมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมปប ใ…
18:36  2S ปᖼนผลเปᢐนหุ้น 3:1 และเงินสด 0.10 บ.หุ้น XD 8 พ.ค.พร้อมแจกวอร์แรนต ์  เรืᙨอง : จ่ายปᖼนผลเปᢐนหุ้นปᖼนผลและเงินสด วันทีᙨคณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ…
18:30  ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปᦐดบวกเล็กน้อย หลังพุ่งทะลุแนว 29,000 ทํานิวไฮ 5 เดือน   ตลาดหุ้นอินเดียปᦐดขยับขึᛨนเล็กน้อยในวันนีᛨ หลังจากพุ่…
18:29  BM ปᩀ 59 กําไรทีᙨ 59.42 ลบ. เทียบกับปᩀ 58 กําไรทีᙨ 67.7 ลบ.   งวด 1 ปᩀ สิᛨนสุดวันทีᙨ 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนีᛨ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ…

COMAN ปนัผลอตัรา 0.051 บ./หุน้ XD 8 พ.ค.

0  
ขา่วหุน้การเงนิ สํานักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ)  พฤหสับดทีี� 23 กมุภาพันธ ์2560 07:53:14 น.

บมจ.โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล (COMAN) แจง้การพจิารณาจา่ยปันผล

เรื�อง                                                                : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด

วนัที�คณะกรรมการมมีต ิ                                                   : 22 ก.พ. 2560

ชนดิการปันผล                                                          : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด

วนักําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date)                             : 11 พ.ค. 2560

วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บ                                : 12 พ.ค. 2560

ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์

วนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธปัินผล(XD)                                                : 08 พ.ค. 2560

จา่ยใหก้บั                                                             : ผูถ้อืหุน้สามญั

อตัราการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด (บาทตอ่หุน้)                                    : 0.051

จา่ยจากกําไรสทุธ ิ                                                      : 0.00

สว่นที�ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ
(NONBOI)(บาท/หุน้)

จา่ยจากกําไรสทุธ ิสว่นที�ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ                              : 0.051

(BOI)(บาท/หุน้)

มลูคา่ที�ตราไว ้(Par)(บาท)                                               : 0.50

วนัที�จา่ยปันผล                                                          : 16 พ.ค. 2560

จา่ยปันผลจาก                                                          :

งวดดําเนนิงานวนัที� 01 ม.ค. 2559 ถงึวนัที� 31 ธ.ค. 2559
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ข่าวอินโฟเควสท์

19:08  "บาร์เคลย์ส"เผยกําไรสุทธิตํ䜴�ากว่าคาดในป飒ที䜴�แล้ว   ทัਬงนีਬ บาร์เคลย์สเป뢇�ดเผยว่า กําไรสุทธิอยู่ที䜴�ระดับ 1.62 พันล้านปอนด์ (2.02 พันล้านดอลลาร์) ซึ䜴�ง…
18:54  ผลสํารวจชีਬชาวสหรัฐส่วนใหญ่เชื䜴�อถือสื䜴�อมากกว่า"ทรัมป᧹"   ผลการสํารวจระบุว่า ชาวสหรัฐส่วนใหญ่มีความเชื䜴�อถือสื䜴�อมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป᧹ ใ…
18:36  2S ป鰪�นผลเป㹓นหุ้น 3:1 และเงินสด 0.10 บ.หุ้น XD 8 พ.ค.พร้อมแจกวอร์แรนต ์  เรื䜴�อง : จ่ายป鰪�นผลเป㹓นหุ้นป鰪�นผลและเงินสด วันที䜴�คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ…
18:30  ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ป뢇�ดบวกเล็กน้อย หลังพุ่งทะลุแนว 29,000 ทํานิวไฮ 5 เดือน   ตลาดหุ้นอินเดียป뢇�ดขยับขึਬนเล็กน้อยในวันนีਬ หลังจากพุ่…
18:29  BM ป飒 59 กําไรที䜴� 59.42 ลบ. เทียบกับป飒 58 กําไรที䜴� 67.7 ลบ.   งวด 1 ป飒 สิਬนสุดวันที䜴� 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนีਬ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ…

COMAN และบ.ยอ่ยปี 59 กาํไรที� 33.37 ลบ. เทยีบกบัปี 58 กาํไรที�
27.08 ลบ.

0  
ขา่วหุน้การเงนิ สํานักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ)  พฤหสับดทีีเ 23 กมุภาพันธ ์2560 07:50:36 น.
บรษัิท โคแมนชีเ อนิเตอรเ์นชัเนแนล จํากดั (มหาชน) แจง้ผลประกอบการ(รวมบรษัิทยอ่ย)
งวด 1 ปี สิแนสดุวนัทีเ 31 ธนัวาคม 2559 สรปุผลการดําเนนิงานไดด้งันีแ
สอบทาน/ตรวจสอบ
สิแนสดุวนัทีเ 31 ธนัวาคม      (หน่วย : พันบาท)
งวด 1 ปี
ปี      2559      2558

กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ                         33,368    27,075

กําไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท)                  0.45      2.17

อนิโฟเควสท ์โดย วลิาวลัย ์พงษ์พทิกัษ์ โทร.022535000 อเีมล:์ wilawan@infoquest.co.th
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COMAN ตั้งเปาป 60 รายไดโตทะลุ 20% คาดดีลซื้อกิจการ เห็นความชัดเจนในปนี้
2017-02-23 12:30:00
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นายสมบรูณ ์ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หนา้ที캿บรหิาร บรษัิท โคแมนชี캿 อนิเตอรเ์นชั캿นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ COMAN เปิดเผยวา่ ในปี 60 บรษัิทตั 얒�งเป้ารายไดเ้ตบิโตมากกวา่ 20% โดยปัจจบุนัมงีานในมอืที캿รอ
รับรูร้ายได ้(Backlog) รวม 4050 ลา้นบาท ซึ캿งรวมถงึบรษัิท เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (MSL) บรษัิทย่อยของบรษัิทดว้ย โดยคาดวา่จะทยอยรับรูต้อ่เนื캿อง 12 ปีขา้งหนา้

พรอ้มกันนั얒�นบรษัิทมแีผนจะดําเนนิงานตามแผนงานที캿วางไวท้ั 얒�งการเขา้ซื얒�อกจิการหรือการร่วมทนุในธรุกจิที캿เกี캿ยวเนื캿องซอฟตแ์วรเ์พื캿อธรุกจิทอ่งเที캿ยวอย่างครบวงจร ซึ캿งเชื캿อวา่จะมคีวามชดัเจนแน่นอน เนื캿องจาก
บรษัิทมเีงนิพรอ้มในการลงทนุ โดยกวา่ 70% ของเม็ดเงนิลงทนุมาจากการระดมทนุดว้ยการเสนอขายหุน้ IPO ประมาณ 200250 ลา้นบาท รวมทั 얒�งจะเดนิหนา้เพิ캿มตวัแทนจําหน่าย (ดลีเลอร)์ ซึ캿งปัจจบุนั
COMAN มดีลีเลอร ์7 ประเทศ จากจํานวนลกูคา้ทั 얒�งหมด 1718 ประเทศ

"ผมเดนิธรุกจิตามแผนที캿เราใหไ้วก้ับผูถ้อืหุน้อย่างแน่นอน ตอนนี얒�เราเร่งแผนในตา่งประเทศเพิ캿มขึ얒�น จากปัจจบุนัที캿มสีดัสว่น 1015% โดยเฉพาะการเพิ캿มดลีเลอรเ์ป็นเรื캿องที캿เห็นกอ่น แตย่ังคงขยายฐานในประเทศ
ใกล ้ๆ  ประเทศไทยเพื캿อรองรับลกูคา้ในกลุม่อาเซยีน สว่นแผนการซื얒�อกจิการหรือการร่วมทนุ เชื캿อ 12 ดลี ในปีนี얒�เห็นแน่นอนตามที캿ผมไดพ้ดูไว ้ซึ캿งจะสนับสนุนตอ่การเตบิโตรายไดท้ี캿เพิ캿มขึ얒�น โดยในปี 60 ตั 얒�งเป้า
หมายรายไดโ้ตเกนิ 20% เมื캿อเทยีบกับปีที캿ผา่นมา"นายสมบรูณ ์กลา่ว

สําหรับผลการดําเนนิงานของบรษัิทในไตรมาส 4/59 มรีายไดร้วม 44.67 ลา้นบาท เพิ캿มขึ얒�น 8.78  ลา้นบาท หรือ 24.5% เมื캿อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ที캿มรีายไดร้วม 35.88 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธิ
15.17 ลา้นบาท เพิ캿มขึ얒�น 5.92ลา้นบาท หรือ 64% เมื캿อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ9.25 ลา้นบาท โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากนโยบายรัฐบาลกระตุน้การทอ่งเที캿ยว รวมทั 얒�งในชว่งปลายปีเป็นชว่งไฮ
ซซีั캿นของธรุกจิ สง่ผลใหม้ลีกูคา้เพิ캿มขึ얒�น  หนุนรายไดแ้ละกําไรเตบิโตอย่างมนัียสําคญั

สว่นผลงานในปี 59 มรีายไดร้วม 133.1 ลา้นบาท เพิ캿มขึ얒�น 32 ลา้นบาท หรือ 31.6% เมื캿อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ที캿มรีายไดร้วม 101.14 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ33.37 ลา้นบาท หรือ 23.24% เมื캿อ
เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ27.08 ลา้นบาท 
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COMAN ประกาศกําไรป 59 โต 23% เตรียมจายปนผล 0.051 บ./หุน
2017-02-23 10:24:00

ผูเ้ขา้ชม : 109 ครั韀�ง   Tweet  
 

บรษัิท โคแมนชี韀� อนิเตอรเ์นชั韀�นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ COMAN รายงานผลการดําเนนิงานประจําปี 59สิ韀�นสดุวนัที韀� 31 ธ.ค.59 (รวมบรษัิทย่อย)

ปี 2559 2558

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ
(ลา้นบาท)

33.37 27.08

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ
ตอ่หุน้ (บาท)

0.45 2.17

% เปลี韀�ยนแปลง 23.24
โดยผลการดําเนนิงานในชว่งดงักลา่วที韀�เพิ韀�มขึ韀�นเนื韀�องจาก บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 133.09 ลา้นบาท เพิ韀�มขึ韀�น 31.95 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 32% ซึ韀�งมาจากการเพิ韀�มขึ韀�นของรายไดจ้ากการขาย
บรกิารตดิตั 韀�งโปรแกรม และบรกิารดแูละรักษาซอ่มบํารุง

นอกจากนี韀� ไดป้ระกาศจา่ยปันผล งวดดําเนนิงานวนัที韀� 1 ม.ค. 2559 ถงึวนัที韀� 31 ธ.ค. 2559 เป็นเงนิสดจํานวน 0.051 บาทตอ่หุน้ โดยจะขึ韀�นเครื韀�องหมาย XD ไม่ไดรั้บสทิธปัินผลในวนัที韀� 8 พ.ค. 2560 และ
กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที韀� 16 พ.ค. 2560
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ข่าวอินโฟเควสท์

19:08  "บาร์เคลย์ส"เผยกําไรสุทธิตํ�ากว่าคาดในป悁�ที�แล้ว   ทั�งนี� บาร์เคลย์สเป馉�ดเผยว่า กําไรสุทธิอยู่ที�ระดับ 1.62 พันล้านปอนด์ (2.02 พันล้านดอลลาร์) ซึ�ง…
18:54  ผลสํารวจชี�ชาวสหรัฐส่วนใหญ่เชื�อถือสื�อมากกว่า"ทรัมป頌�"   ผลการสํารวจระบุว่า ชาวสหรัฐส่วนใหญ่มีความเชื�อถือสื�อมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป頌� ใ…
18:36  2S ป鸎�นผลเป⼀�นหุ้น 3:1 และเงินสด 0.10 บ.หุ้น XD 8 พ.ค.พร้อมแจกวอร์แรนต ์  เรื�อง : จ่ายป鸎�นผลเป⼀�นหุ้นป鸎�นผลและเงินสด วันที�คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ…
18:30  ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ป馉�ดบวกเล็กน้อย หลังพุ่งทะลุแนว 29,000 ทํานิวไฮ 5 เดือน   ตลาดหุ้นอินเดียป馉�ดขยับขึ�นเล็กน้อยในวันนี� หลังจากพุ่…
18:29  BM ป悁� 59 กําไรที� 59.42 ลบ. เทียบกับป悁� 58 กําไรที� 67.7 ลบ.   งวด 1 ป悁� สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี� สอบทาน/ตรวจสอบ สิ…

COMAN โชวง์บปี”59  กาํไรสทุธ ิ33.37 ลบ.เพิ�มขึþนกวา่
24% บอรด์ไฟเขยีวควกัเงนิปนัผล 0.051บาทตอ่หุน้ ปกัหมดุ!

ปี”60 รายไดโ้ตเกนิ 20% ลยุซืþอกจิการรว่มทนุ 12 แหง่ ตามแผน

0  
ขา่วหุน้การเงนิ ThaiPR.net  พฤหสับดทีี� 23 กมุภาพันธ ์2560 10:33:09 น.

ดรูปูทั �งหมด
กรงุเทพฯ23 ก.พ.IR network

COMAN โชวฟ์อรม์สวย! ปิดงบปี"59 กําไรสทุธ ิ33.37 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 23.23 % เทยีบปี" 58อานสิงสน์โยบายกระตุน้การทอ่ง
เที�ยว หนุนผูป้ระกอบการแหข่อใชบ้รกิารซอฟตแ์วรเ์พิ�มขึ�น หนุนกําไรโคง้สดุทา้ยปี 59 โตแรง  บอรด์อนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ในอตัรา
0.051บาทตอ่หุน้ บิ�กบอส "สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ"เปิดแผนปี"60 รายไดโ้ตเกนิ 20% เดนิหนา้ซื�อกจิการรว่มทนุ 12 บรษัิท ตามแผน
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COMAN ปักหมดุปี 2560 รายไดโ้ตเกนิ 20% ลยุซื뫳อกจิการ-รว่มทนุ 1-2 แหง่

ทนัหุน้ บิ��กบอส COMAN  “สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ”เปิดแผนปี 2560 รายไดโ้ตเกนิ 20% เดนิหนา้ซืꁚ�อ
กจิการรว่มทนุ 12 บรษิทัตามแผน แถมปิดงบปี 2559 กาํไรสทุธ ิ33.37 ลา้นบาท เพิ�มขึꁚ�น
23.23 %  อานสิงสน์โยบายกระตุน้การทอ่งเที�ยว หนนุผูป้ระกอบการแหข่อใชบ้รกิารซอฟตแ์วร ์
เพิ�มขึꁚ�น บอรด์อนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล ในอตัรา 0.051บาทตอ่หุน้ 

นายสมบรูณ ์ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั(มหาชน) หรอื
COMAN  ผูผ้ลติและพัฒนาโปรแกรมเพื�อใชใ้นโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เปิดเผยวา่ในปี 2560
บรษัิทจะดําเนนิงานตามแผนงานที�วางไว ้ทั 뫳งการเขา้ซื뫳อกจิการหรอืการรว่มทนุ ในธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องซอฟตแ์วร์
เพื�อธรุกจิทอ่งเที�ยวอยา่งครบวงจร ซึ�งเชื�อวา่จะมคีวามชดัเจนแน่นนอน ซึ�งบรษัิทฯ มเีงนิพรอ้มในการลงทนุ
โดยกวา่ 70% ของเม็ดเงนิลงทนุจากการระดมทนุประมาณ 200250 ลา้นบาท รวมทั 뫳งการเพิ�ม ตวัแทน

จําหน่าย (ดลีเลอร)์ ซึ�งปัจจบุนั COMAN มดีลีเลอร ์7 ประเทศ จากจํานวนลกูคา้ทั 뫳งหมด 17 18 ประเทศ

“ เราเดนิหนา้ธรุกจิตามแผนที�ใหไ้วก้บัผูถ้อืหุน้ โดยเรง่แผนในตา่งประเทศเพิ�มขึ뫳น จากปัจจบุนัที�มสีดัสว่น 1015% โดยเฉพาะการเพิ�มดลีเลอรเ์ป็นเรื�องที�
เห็นกอ่น แตย่งัคงขยายฐานในประเทศใกล ้ๆ  ประเทศไทย เพื�อรองรับลกูคา้ในกลุม่อาเซยีน สว่นแผนการซื뫳อกจิการหรอืการรว่มทนุ เชื�อ 12 ดลี ในปีนี뫳เห็น
แน่นอน ซึ�งจะสนับสนุนตอ่การเตบิโตรายไดท้ี�เพิ�มขึ뫳น โดยในปี 2560 ตั 뫳งเป้าหมายรายไดโ้ตเกนิ 20% เมื�อเทยีบกบัปีที�ผา่นมา“ นายสมบรูณก์ลา่ว

สําหรับผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯในไตรมาส 4/59 มรีายไดร้วม 44.67 ลา้นบาท เพิ�มขึ뫳น 8.78 ลา้นบาท หรอื 24.5% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่นมรีายไดร้วม 35.88 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ15.17 ลา้นบาท เพิ�มขึ뫳น 5.92ลา้นบาท หรอื 64% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ9.25
ลา้นบาท โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากนโยบายรัฐบาลกระตุน้การทอ่งเที�ยว รวมทั 뫳งในชว่งปลายปีเป็นชว่งไฮซซีั�นของธรุกจิ สง่ผลใหม้ลีกูคา้เพิ�มขึ뫳น หนุนรายได ้
และกําไรเตบิโตอยา่งมนัียสําคญั

สําหรับผลการดําเนนิงานในปี 2559 มรีายไดร้วม 133.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ뫳น 32 ลา้นบาท หรอื 31.6% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม
101.14 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ33.37 ลา้นบาท หรอื 23.24% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ27.08 ลา้นบาท โดยปัจจบุนัมงีานในมอืที�
รอรับรูร้ายได ้(Backlog) รวม 4050 ลา้นบาท ซึ�งรวมถงึบรษัิท เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั (MSL) บรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ย โดยคาด
วา่จะทยอยรับรูต้อ่เนื�อง 12 ปีขา้งหนา้

นอกจากนี뫳คณะกรรมการบรษัิทอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล สําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2559 ในอตัรา 0.051บาทตอ่หุน้ ในมลูคา่ที�ตราไว ้0.50 บาทตอ่
หุน้ ทั 뫳งนี뫳กําหนดจา่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที� 16 พฤษภาคม 2560 
ที�มา:บรษิทั ไออาร ์เน็ตเวริค์ จาํกดั ในนามบรษิทั โคแมนชี� อนิเตอรเ์นช ั�นแนล จาํกดั(มหาชน) 
เรยีบเรยีง:กษมน พงษธ์านี
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COMAN ปันผล 0.051 บ./หุน้ XD 8 พ.ค.2560

การพจิารณาปันผล

เรื�อง : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด 
วนัที�คณะกรรมการมมีต ิ: 22 ก.พ. 2560 
ชนดิการปันผล : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด
วนักําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2560

วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้ : 12 พ.ค. 2560 
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์
วนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธปัินผล(XD) : 08 พ.ค. 2560 
จา่ยใหก้บั : ผูถ้อืหุน้สามญั 
อตัราการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด (บาทตอ่หุน้) : 0.051 
จา่ยจากกําไรสทุธ ิ: 0.00 
สว่นที�ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ 
(NONBOI)(บาท/หุน้) 
จา่ยจากกําไรสทุธ ิสว่นที�ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ : 0.051 
(BOI)(บาท/หุน้) 
มลูคา่ที�ตราไว ้(Par)(บาท) : 0.50 
วนัที�จา่ยปันผล : 16 พ.ค. 2560
จา่ยปันผลจาก : 
งวดดําเนนิงานวนัที� 01 ม.ค. 2559 ถงึวนัที� 31 ธ.ค. 2559

ที�มา : www.set.or.th 
โดย : ธดิารัตน ์เห็นพรอ้ม
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Gossip : บอร์ด COMAN ใจดี ป岾นผล !!!!
 

สํานกัข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 24 ก.พ. 60 12:21 น.  
       ดตีอ่ใจผูถ้อืหุน้ จรงิ จริ�งงงง....  บมจ. โคแมนชีĀ  อนิเตอร์เนช ัĀนแนล หรือ COMAN ของ "สมบรูณ์  ศขุวีริยิะ " หลงัโชว์งบผลประกอบการปี 2559  ไปแบบกาํไร
แจม่ๆปุ๊ บ ก็กาํหนดจา่ยปนัผลเป็นเงนิสด หุน้ละ 0.051บาทปั�บ ในวนัทีĀ 16 พฤษภาคม 2560  นีĀทนัท ี....หุน้ด ีสตอรีĀเดน่ ท ัĀงซืĀอกจิการหรือการรว่มทนุ แวว่ๆ ..จะมอีอกมาให้
เห็นใหไ้ดชื้Āนใจกบัแบบตอ่เนืĀองจรา้าาาาาา  

เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ   
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com  

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 
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บล.ทรีนีตี⬹ : COMAN แนะนํา `ซื⬹อ` ราคาเหมาะสมป찔� 2560 ที㷇 12.44 บาท
 
 

The Powerful Business Model: The Zero Marginal Cost 
          ประกาศผลการดาํเนินงาน กาํไรสทุธ ิ53 ลา้นบาท +23% จากปีกอ่น ซึ�งเป็นผลจากรายไดท้ี�เตบิโตขึҨนจากการตดิต ัҨงโปรแกรม และรายไดท้ี�เพิ�มขึҨนของบรษิทั MSL
The Zero Marginal Cost ดว้ยลกัษณะของธรุกจิของบรษิทัที�ไมม่ตีน้ทนุในการผลติทเีพิ�มขึҨน ทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัมแีนวโน้มที�จะเพิ�มและเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด
ตามยอดขาย นอกจากนีҨเรามองเห็นโอกาสที�สาํคญัของบรษิทัจากการกา้วสู ่Thailand 4.0 ซึ�งจะตอ้งพึ�งพาการวเิคราะห์ขอ้มลูขนาดใหญ ่Big Data Analytic บรษิทั MSL มี
ประสบการณ์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัโครงการที�มขีอ้มลูจาํนวนมาก ดงันัҨนเรา แนะนําซืҨอ ที�ราคาเป้าหมายใหม ่ที� 12.44 บาท องิ PE ที� 28x หรือ
PEG ที� 0.85 ประกาศจา่ยปนัผล 0.051 บาท XD 8 พ.ค.60

ผลการดําเนินงาน โต 23%  
          ประกาศผลการดาํเนินงาน กาํไรสทุธ ิ53 ลา้นบาท +23% จากปีกอ่น ซึ�งเป็นผลจากรายไดท้ี�เตบิโตขึҨนจากการตดิต ัҨงโปรแกรม และรายไดท้ี�เพิ�มขึҨนของบรษิทั MSL ซึ�ง
เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัไดร้วมผลการดาํเนินงานของบรษิทั MSL เขา้มาในงบการเงนิรวมต ัҨงแตว่นัที� 1 ก.ย. 58 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารปี 2559 อยูท่ี� 133 ลา้นบาท
+32% จากปีกอ่น

Business Model : The Zero Marginal Cost  
          ดว้ยลกัษณะของธรุกจิของบรษิทัที�ไมม่ตีน้ทนุในการผลติทเีพิ�มขึҨน ทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัมแีนวโน้มที�จะเพิ�มและเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดตามยอดขาย
Software ปจัจุบนับรษิทัไดม้กีารตดัคา่ตดัจาํหน่าย ﴾Amortize﴿ ของSoftwareของบรษิทั ไปหมดสิҨนแลว้ นอกจากนีҨบรษิทัยงัมศีกัยภาพในการเตบิโตไปยงัตา่งประเทศ โดย
เฉพาะภมูภิาคแถบอาเซียนที�เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว และดว้ย software ของบรษิทัยงัเป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล ทาํใหม้โีอกาสที�บรษิทัจะขยายไปยงัตา่งประเทศไดไ้มย่ากนกั เรา
มองวา่การขยายละเตบิโตไปยงัแถบภมูภิาคอาเซียนนัҨนจะเป็นจุดเปลี�ยนในการเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดของบรษิทั จากรายงาน Indonesia Hotel Watch 2015 จาํนวนหอ้ง
พกัในประเทศอนิโดนีเซีย ณ สิҨนปี 2558 มปีระมาณ 1.81.9 ลา้นหอ้ง หรือ ประมาณ 5 เทา่ของจาํนวนหอ้งพกัของประเทศไทย ทาํใหเ้ป็นตลาดทมีโีอกาสขยายการเตบิโตให้
กบัธรุกจิของบรษิทั

Big Data : The key of Thailand 4.0 
          เรามองเห็นโอกาสที�สาํคญัของบรษิทัจากการกา้วสู ่Thailand 4.0 ซึ�งจะตอ้งพึ�งพาการวเิคราะห์ขอ้มลูขนาดใหญ ่Big Data Analytic บรษิทั MSL มปีระสบการณ์ใน
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัโครงการที�มขีอ้มลูจาํนวนมาก ﴾Volume﴿ มคีวามหลากหลาย ﴾Variety﴿ และมกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ﴾Velocity﴿ ดงันัҨนแลว้
มโีอกาสที�บรษิทัจะไดร้บังานจากรฐับาลหรือกระทรวงตา่งๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มลูขนาดใหญเ่พื�อกา้วสู ่Thailand 4.0

แนะนําซืҨอ ที�ราคาเป้าหมายใหม่ ที� 12.44 บาท 
          บรษิทัมศีกัยภาพในการเตบิโตที�สงูจากเป็นธรุกจิ zero marginal cost และโอกาสในการเตบิโตในภมูภิาคอาเซียน นอกจากนีҨธรุกจิ Big Data Analytics มโีอกาสที�
จะไดร้บังานจาก Road Map Thailand 4.0 ประเมนิราคาเหมาะสมปี 2560 ที� 12.44 บาท องิ P/E ที� 28 เทา่ EPS ปี 2560 ที� 0.44 บาท ประกาศจา่ยปนัผล 0.051 บาท
XD 8 พ.ค.

           
นกัวเิคราะห์ : เอกรนิทร์ วงษ์ศริ ิ
          เลขทะเบยีนนกัวเิคราะห์: 055680 
          ekkarin@trinitythai.com

เรียบเรียง  ประน้อม บุญร่วม   
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com
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ข่าวอินโฟเควสท์

18:19  "ปาร์ก กึน เฮ" ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลครั曃งสุดท้าย   ปาร์ก กึน เฮ ประธานาธิบดีเกาหลีใต ้ตัดสินใจที廚�จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีคร…ั
17:59  กรมอุตุฯเตือนไทยมีอากาศแปรปรวน ฝนฟ秡�าคะนอง-ลมแรง ก่อนอุณหภูมิลด,ภาคใต้ฝนเพิ廚�มขึ曃น   กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื廚�อง "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไ…
16:24  "ทรัมป녠�" เมินร่วมงานเลี曃ยงสมาคมผู้สื廚�อข่าวทําเนียบขาว   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป녠� ของสหรัฐ ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเขาจะไม่เข้าร่วมงานเลี曃ยงอา…
15:11  ที廚�ปรึกษาตัวเก็งชิงปธน.ฝรั廚�งเศสถูกสอบกรณีเงินหาเสียงพรรค   นายเฟรเดริก ชาติยง ที廚�ปรึกษาของนางมารีน เลอเปน ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีซึ廚�งเป趍�…
14:49  ตํารวจมาเลเซียบุกค้นคอนโดที廚�กบดาน 4 ผู้ต้องสงสัยฆ่า"คิม จอง นัม"   ตํารวจมาเลเซียเปดเผยในวันนี曃ว่า คอนโดมิเนียมที廚�ตํารวจได้บุกเข้าตรวจค้นเมื廚�อวัน…

Gossip: บอรด์ COMAN ใจด ีปนัผล !!!!

0  
ขา่วหุน้การเงนิ ThaiPR.net  ศกุรท์ี� 24 กมุภาพันธ ์2560 12:55:16 น.
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ดตีอ่ใจผูถ้อืหุน้ จรงิ จริ�งงงง.... บมจ. โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล หรอื COMAN ของ "สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ " หลงัโชวง์บผลประกอบ
การปี 2559 ไปแบบกําไรแจม่ๆปุ๊ บ กกํ็าหนดจา่ยปันผลเป็นเงนิสด หุน้ละ 0.051บาทปั� บ ในวนัที� 16 พฤษภาคม 2560 นี�ทนัท ี....หุน้
ด ีสตอรี�เดน่ ทั �งซื�อกจิการหรอืการรว่มทนุ แวว่ๆ ..จะมอีอกมาใหเ้ห็นใหไ้ดช้ื�นใจกบัแบบตอ่เนื�องจรา้
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‘COMAN’ โชวง์บหร ูบอรด์สัپงปันผล0.051บ. ลยุซืپอกจิการ-รว่มทนุ

ทนัหุน้ – COMAN โชวฟ์อรม์สวย! ปิดงบปี 59 กาํไรสทุธ ิ33.37 ลา้นบาท เพิپมขึٌّน 23.23 % จากปี 58 อานสิงส์
นโยบายกระตุน้การทอ่งเทีپยว หนนุผูป้ระกอบการแหข่อใชบ้รกิารซอฟตแ์วรเ์พิپมขึٌّน ฟากบอรด์อนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล ใน
อตัรา 0.051บาทตอ่หุน้ บิٍّกบอส “สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ” เปิดแผนปี 60 รายไดโ้ตเกนิ 20% เดนิหนา้ซืٌّอกจิการรว่มทนุ
12 บรษิทั ตามแผน

นายสมบรูณ ์ ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หนา้ทีپบรหิาร บรษัิท โคแมนชีپ อนิเตอรเ์นชัپนแนล จํากดั(มหาชน) หรอื COMAN ผูผ้ลติและ
พัฒนาโปรแกรมเพืپอใชใ้นโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เปิดเผยวา่ ผลการดําเนนิงานของบรษัิทในไตรมาส 4/59 มรีายไดร้วม

44.67 ลา้นบาท เพิپมขึپน 8.78  ลา้นบาท หรอื 24.5% เมืپอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม 35.88 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ15.17 ลา้นบาท
เพิپมขึپน 5.92ลา้นบาท หรอื 64% เมืپอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ9.25 ลา้นบาท โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจากนโยบายรัฐบาลกระตุน้การทอ่ง
เทีپยว รวมทั น  หนุนรายไดแ้ละกําไรเตบิโตอยา่งมนัียสําคญัپมขึپนของธรุกจิ สง่ผลใหม้ลีกูคา้เพิپงในชว่งปลายปีเป็นชว่งไฮซซีัپ

โชวง์บปี 59 สดใส

สําหรับผลการดําเนนิงานในปี 2559 มรีายไดร้วม 133.1 ลา้นบาท เพิپมขึپน 32 ลา้นบาท หรอื 31.6% เมืپอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายไดร้วม
101.14 ลา้นบาท มกํีาไรสทุธ ิ 33.37 ลา้นบาท  หรอื 23.24% เมืپอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นมกํีาไรสทุธ ิ27.08 ลา้นบาท โดยปัจจบุนัมงีานในมอื
ทีپรอรับรูร้ายได ้(Backlog) รวม 4050 ลา้นบาท ซึپงรวมถงึ บรษัิท เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั (MSL) บรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ย โดย
คาดวา่จะทยอยรับรูต้อ่เนืپอง 12 ปีขา้งหนา้

ในปี 2560 บรษัิทจะดําเนนิงานตามแผนงานทีپวางไว ้ทั ยวอยา่งครบวงจรپอธรุกจิทอ่งเทีپองซอฟตแ์วร ์เพืپยวเนืپเกีپอกจิการหรอืการรว่มทนุ ในธรุกจิทีپงการเขา้ซืپ
ซึپงเชืپอวา่จะมคีวามชดัเจนแน่นนอน ซึپงบรษัิทฯ มเีงนิพรอ้มในการลงทนุ โดยกวา่ 70% ของเม็ดเงนิลงทนุจากการระดมทนุประมาณ 200250 ลา้นบาท
รวมทั งปัจจบุนั COMAN มดีลีเลอร ์7 ประเทศ จากจํานวนลกูคา้ทัپม ตวัแทนจําหน่าย (ดลีเลอร)์ ซึپงการเพิپ งหมด 17 18 ประเทศپ

“ผมเดนิธรุกจิตามแผนทีپเราใหไ้วก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งแน่นอน ตอนนีپเราเรง่แผนในตา่งประเทศเพิپมขึپน จากปัจจบุนัทีپมสีดัสว่น 1015% โดยเฉพาะการเพิپมดลี
เลอรเ์ป็นเรืپองทีپเห็นกอ่น แตย่งัคงขยายฐานในประเทศใกล ้ๆ  ประเทศไทย เพืپอรองรับลกูคา้ในกลุม่อาเซยีน สว่นแผนการซืپอกจิการหรอืการรว่มทนุ เชืپอ 12
ดลี ในปีนีپเห็นแน่นอน ตามทีپผมไดพ้ดูไว ้ซึپงจะสนับสนุนตอ่การเตบิโตรายไดท้ีپเพิپมขึپน โดยในปี 2560 ตั ผา่นپอเทยีบกบัปีทีپงเป้าหมายรายไดโ้ตเกนิ 20% เมืپ
มา“ นายสมบรูณ ์กลา่วในทีپสดุ

นอกจากนีپ คณะกรรมการบรษัิทอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล สําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2559 ในอตัรา  0.051บาทตอ่หุน้ ในมลูคา่ทีپตราไว ้0.50 บาท
ตอ่หุน้  ทั พฤษภาคม 2560 16 پกําหนดจา่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัทีپงนีپ
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10382
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

หน้า: 18(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวห้องค้า: 'โคแมนชี่' ปันผล 0.051 บาทต่อหุ้น

รหัสข่าว: C-170224011153(24 ก.พ. 60/05:50) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 8.96 Ad Value: 21,504 PRValue : 64,512 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 23 ฉบับที่: 5670
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: COMANปลื้มกำไรปี59โต23% ปี60บุกหนักตลาดต่างประเทศ

รหัสข่าว: C-170224013017(24 ก.พ. 60/05:55) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 40.03 Ad Value: 34,025.50 PRValue : 102,076.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3204
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/ทันหุ้น: mai

หน้า: 31(ซ้าย), 30

หัวข้อข่าว: 'COMAN'โชว์งบปี59หรูบอร์ดสั่งปันผล0.051บ.

รหัสข่าว: C-170224016057(24 ก.พ. 60/06:04) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Col.Inch: 30.32 Ad Value: 16,676 PRValue : 50,028 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 67 ฉบับที่: 23314
วันที่: ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ขวา)

คอลัมน์: เกาะกระแส: COMAN รอลุยซื้อกิจการ-ร่วมทุน

รหัสข่าว: C-170224021079(24 ก.พ. 60/06:14) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 7.57 Ad Value: 7,948.50 PRValue : 23,845.50 คลิป: สี่สี(x3)
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    COMAN ปนัผลหุน้ละ 0.051 บ. XD 8 พ.ค. 60

 
 
                เปลี�ยนแปลงกรรมการ/ผูบ้รหิาร                           
 
รับทราบการลาออกของนายกฤษณ ์พานชิพันธ ์กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
เนื�องจากมภีารกจิที�ตอ้ง        รับผดิชอบเพิ�มมากขึ�น โดยการลาออกมผีลตั �งแตว่นัที� 23 กมุภาพันธ ์2560
เป็นตน้ไป
แตง่ตั �งกรรมการใหม ่นายสพุจน ์แกว้มณี เป็นกรรมการของบรษัิทแทน นายกฤษณ ์พานชิพันธ ์ที�ลาออกจาก     
        ตําแหน่ง โดยใหม้ผีลตั �งแตว่นัที� 23 กมุภาพันธ ์2560 เป็นตน้ไป
______________________________________________________________________
 
การพจิารณาปันผล                                    
 
เรื�อง                                               : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด
วนัที�คณะกรรมการมมีต ิ                                 : 22 ก.พ. 2560
ชนดิการปันผล                                        : จา่ยปันผลเป็นเงนิสด
วนักําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date)             : 11 พ.ค. 2560
 
วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้              : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย์
วนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธปัินผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2560
จา่ยใหก้บั                                           : ผูถ้อืหุน้สามญั
อตัราการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด (บาทตอ่หุน้)                : 0.051
จา่ยจากกําไรสทุธ ิ                                     : 0.00
สว่นที�ไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ 
(NONBOI)(บาท/หุน้)
จา่ยจากกําไรสทุธ ิสว่นที�ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ              : 0.051
(BOI)(บาท/หุน้)
มลูคา่ที�ตราไว ้(Par)(บาท)                              : 0.50
วนัที�จา่ยปันผล (แกไ้ข)                                : 26 พ.ค. 2560
จา่ยปันผลจาก                                        :
    งวดดําเนนิงานวนัที� 01 ม.ค. 2559 ถงึวนัที� 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________
 
กําหนดการประชมุผูถ้อืหลกัทรัพย ์                        
 
เรื�อง                                               : กําหนดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
วนัที�คณะกรรมการมมีต ิ                                 : 22 ก.พ. 2560
วนัประชมุ                                           : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ�มประชมุ (h:mm)                                : 10 : 00
วนักําหนดรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุ (Record              : 09 ม.ีค. 2560
date)
วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้ร              : 10 ม.ีค. 2560
่วมประชมุตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย์
วนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธเิขา้ประชมุ                             : 07 ม.ีค. 2560
วาระการประชมุที�สําคญั                                 :
   การจา่ยปันผล
สถานที�ประชมุ                                         : โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรงุเทพฯ

    

(นวพร เชื�อเมอืงพาน เรียบเรียง ;โทร.022765976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com )
 
ที�มา: หุน้อนิไซด์

 
วนัที� : 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560
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ปีที่: 21 ฉบับที่: 7416
วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: สังคมหุ้น

รหัสข่าว: C-170227008042(27 ก.พ. 60/06:11) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 23.97 Ad Value: 20,374.50 PRValue : 61,123.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


