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Rating CGR 2018 Thai CAC 
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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,648.46  +10.77 +0.66 

SET50 1,095.47  +7.44 +0.68 

SET P/E (x)      17.76     

SET P/BV (x) 1.80     

SET Div. Yield (%) 3.11     

Market Cap (Btmn) 16,894,018     

Trading Value (Btmn) 54,214     

US    

Dow Jones 25,539.57 +207.4 +0.8 

S&P 500 2,826.15 +22.9 +0.8 

NASDAQ 7,575.48 +48.4 +0.6 

EU       

UK 7,220.22 +5.9 +0.1 

Germany 11,980.81 +9.6 +0.1 

France 5,292.00 +23.7 +0.5 

ASIA    

Japan 20,776.10 +367.6 +1.8 

China 2,861.42 -0.9 -0.0 

Indonesia 6,209.12 +105.0 +1.7 

Philippines 7,945.37 -139.5 -1.7 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 51.68 -1.8 -3.4 

Brent Crude($/barrel) 60.63 -1.3 -2.2 

Gold($/ounce) 1333.60 +4.9 +0.4 

FX Rates    

USD/THB 31.40 +0.1 +0.3 

Most Active Value    

CPALL, KBANK, PTT, AOT, SCB 

Sector: Top Gainer Top% Change 

PERSON, AGRI, FIN, PROP, PETRO 

Sector: Top Loser  Top% Change 

STEELS, PAPER, HELTH, MEDIA, TRANS 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 8,048  6,416  1,633  

Proprietary  6,646  8,165  -1,519  

Foreign 23,651  18,852  4,798  

Individuals 15,869  20,781  -4,912  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
EPG Pick of the day  
GPSC (AWS TP 72.00 บาท)  
NOBLE (AWS TP 24.30 บาท)  
ANAN (AWS TP 6.00 บาท)  

หุ้นเด่นวันน้ี EPG (ปิด 5.40 บาท; ซ้ือ; AWS TP 6.50 บาท)       
 ผลประกอบการปี 61/62 ของ EPG ออกมาน่าผิดหวงั ก าไรลดลง 9%YoY 
เป็น 904 ล้านบาท โดยมีก าไรสทุธิในไตรมาส 4 ปี 61/62 เพียง 112 ล้าน
บาท (-53%YoY, -50%QoQ) เนื่องจาก (1)มีการตัง้ส ารองผลประโยชน์
พนกังาน (Employee Benefit) ราว 50 ล้านบาท เข้ามาในไตรมาสสดุท้าย
ของ ปี  (2) มี ผลขาดทุนของ  JV ที่  contribute เ ข้ ามา  คื อ  TJM ใน
ออสเตรเลยีที่ประสบผลขาดทนุ และธุรกิจ JV ของญ่ีปุ่ นก็ก าไรลดลง และ 
JV ในอาฟริกาก็ยงัประสบผลขาดทุนจากการเพิ่งเร่ิมกิจการ  (3)ขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 13 ล้านบาท  ทัง้หมดนีบ้ริษัทมองว่าเป็น
รายการค่าใช้จ่าย One-Time ซึ่งไม่คาดว่าจะเกิดซ า้ในไตรมาสถดั ๆ ไป 
อนึ่ง ราคาหุ้น EPG ปรับตวัลดลง 23% ในรอบ 3 เดือน และ 16% ในรอบ 
1 เดือนที่ผ่านมา เกิดจากผลประกอบการผิดไปจากที่คาดหวังมาก 
อย่างไรก็ตาม กิจการของบริษัท ในสว่นของธุรกิจ  AEROKLAS (ชิน้ส่วน
รถยนต์) และ EPP (Packaging) คาดว่าก าลงัจะมีแนวโน้มที่สดใสจาก
การท่ีราคาเม็ดพลาสติกปรับตวัลดลง ทัง้สว่นของเอทิลนี (HDPE และ PP) 
และสว่นของอะโรเมติกส์ (PET) ราคาอ่อนตวัลง QoQ ราว 15% เราคาด
ว่าบริษัทเตรียมจะรับรู้ปัจจัยบวกในส่วนนีร้าวไตรมาสที่ 1 ของปี 62/63 
(เม.ย.-มิ.ย.62) เราปรับลดประมาณการก าไรปี 2562/63 จาก 1.2 พนัล้าน
บาท เป็น 1.1 พันล้านบาท (-10%) ท าให้เหลือ EPS ที่ 0.40 บาท เมื่อ
เทียบกบั PER เฉลีย่ตลาดที่ 1.6.2 เทา่ ซึง่เราใช้เป็น Benchmark ค านวณ 
SET จะยังคงได้ราคาเป้าหมายของ EPG ที่ 6.50 บาท มี Upside ราว 
20% เหมาะกบัการ Trading เนื่องจากราคาหุ้นต ่าเกินปัจจยัพืน้ฐานและ
ก าลงัจะมีการ Turnaround 
 

Thailand Research Department 

----------------------------------------------------------------- 
Vajiralux Sanglerdsillapachai (No.17385) Tel: 0-2680-5077 

Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090 

Adisak Prombun (No.14543) Tel: 0-2680-5056 

📲Line > line://ti/p/@bqi7232c 

 

 

ระวัง Sell on Fact 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ หลงัจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ได้เป็นคนเดิม 
คาดว่าแนวทางเศรษฐกิจหลกั เช่น EEC และการหนุนธุรกิจท่องเที่ยว 
ยงัคงเหมือนเดิม ท าให้คลายความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายไปได้ แตต้่องระมดัระวงัการน านโยบายเพิ่มคา่จ้างแรงงานรายวนั
เข้ามาใช้ จะท าให้อุตสาหกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ผลกระทบ
ทางลบ มีแนวโน้มว่าวนันีอ้าจจะเกิดแรง Sell on Fact ส าหรับตลาดหุ้น
ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมีที่เก่ียวข้องกับราคาน า้มนั 
เนื่องจากทิศทางราคาน า้มนัดิบของเดือน มิ.ย.เร่ิมอ่อนตวั อย่างไรก็ตาม 
เราเลือกหุ้นที่ได้รับผลบวกจากราคาน า้มันและเม็ดพลาสติกปรับตวัลง 
เช่น EPG, TASCO (Overvalued) และ TIPCO แนะน าลดการลงทุนใน 
SCC, PTTGC, TOP, IVL เนื่องจากราคาผลติภณัฑ์ในสายเอทีลนี-อะโรเม
ติกส์ปรับตวัลง และสเปรดอ่อนแอ เรายงัมองปัจจยับวกที่อาจเกิดขึน้จาก
ทิศทางดอกเบีย้โลกสิน้สดุขาขึน้และอาจจะปรับตวัลง มองบวกส าหรับ
ธุรกิจไฟฟ้า เลอืก CKP, GUNKUL, GPSC, BGRIM เป็นหุ้นเดน่ในกลุม่  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,637-1,660 จุด หุ้นแนะน า EPG, GPSC, 
NOBLE, ANAN 
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 Price Pattern ของ EPG ยังคงมีแนวโน้มหลกัอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) จากการเกิดทัง้ 
Weekly & Monthly Sell Signal โดยการ Rebound ระยะสัน้ของ EPG ท่ีผ่านมาได้ท าให้ Price 
Pattern ของ EPG กลบัมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสัน้จากการเกิด Daily Buy Signal ครัง้ใหม่
เท่านัน้ เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ EPG มีเป้าหมายแรกอยู่ท่ี 7.50 บาท และมีเป้าหมาย
เบือ้งต้นอยู่ท่ี 9.00 บาท ตามล าดับ ทัง้นีจุ้ด Stop Loss ระยะสัน้อยู่ท่ี 5.00 บาท   (Resistance: 
5.50, 5.60, 5.75; Support: 5.35, 5.25, 5.10) 

 
ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:  ดาวโจนส์เพ่ิมขึน้ 207.39 จุด หรือ +0.82% ขณะท่ีดัชนี S&P500 เพ่ิมขึน้ 

22.88 จดุ หรือ +0.82% และดชันี Nasdaq เพ่ิมขึน้ 48.36 จดุ หรือ +0.64% ได้แรงหนนุจากการท่ี
เฟดออกมาส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในไม่ช้าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเข้าซือ้
พันธบัตรตามมาตรการ QE มีแนวโน้มท่ีจะน ามาใช้อีกครัง้หนึ่ง ธ หลังจากตัวเลขจ้างงานของ
ภาคเอกชนสหรัฐฯ ซบเซา โดยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้เพียง 27,000 ต าแหน่ง
ในเดือน พ.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 9 ปี หลงัจากทะยานขึน้ 271,000 ต าแหน่งในเดือน
เม.ย. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้า่ การจ้างงานของภาคเอกชนจะพุ่งขึน้ 173,000 
ต าแหน่งในเดือน พ.ค. 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. ร่วงลง 1.80 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดท่ี 51.68 ดอลลาร์/
บาร์เรล; เบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.34 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดท่ี 60.63 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หลงัจากส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบของ
สหรัฐพุ่งขึน้ 6.8 ล้านบาร์เรล ในสปัดาห์ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 31 พ.ค. ซึง่สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่า
ลดลง 849,000 บาร์เรล สตอ็กน า้มนัเบนซินเพ่ิมขึน้ 3.2 ล้านบาร์เรล มากกวา่ท่ีนักวิเคราะห์คาดวา่
จะเพ่ิมขึน้เพียง 208,000 บาร์เรล ส่วนสต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มนัดีเซล 
เพ่ิมขึน้ 4.6 ล้านบาร์เรล สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.08 ล้านบาร์เรล  นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลที่วา่ ข้อพิพาทการค้าอาจส่งผลกระทบตอ่การขยายตวัของ
เศรษฐกิจ และฉดุความต้องการใช้น า้มนัให้ลดน้อยลงด้วย 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 ดัชนีความเชื่อม่ันการลงทุน 3 เดือนข้างหน้าต ่าสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว 
ดัชนีความเช่ือมั่นลดลงจาก 104.49 เป็น 87.20 เน่ืองจากนักลงทุนรายย่อย และกลุ่มบัญชี
หลกัทรัพย์ลดลงมาอยู่ในโซนซบเซา (ข่าวหุ้น/บางกอกโพสต์) 

 PSH (AWS TP 20.00 บาท) ลุยปรับกลยุทธ์การขาย หลงัรับว่าตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเดือน 
เม.ย.-พ.ค. 62 มียอด Take Up Rate ในโครงการใหมล่ดลง 10-25% เน่ืองจากมาตรการเงินดาวน์ 
(LTV) ทัง้นีท้างบริษัทจะปรับแผนการขายโดยเลือกเปิดตวัโครงการในท าเลท่ีมีศกัยภาพ รวมทัง้
เปิดขายบ้านท่ียงัสร้างไมเ่สร็จเพ่ือให้ผู้ซือ้มีระยะเวลาผ่อนดาวน์ให้นานขึน้ นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบั
ทางสถาบนัการเงินในการจดัแคมเปญตา่งๆให้ผู้ซือ้ (ข่าวหุ้น) 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 EPG กางแผนธุรกิจปี 62/63 ดนัรายได้เติบโต 10-12% หลงัใช้กลยุทธ์ New S-Curve มาขบัเคลื่อน 3 
กลุม่ธุรกิจหลกั "AEROFLEX-AEROKLAS-EPP" พร้อมทุ่มงบ 300 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจ พร้อม
ตัง้เป้าอตัราก าไรสทุธิพุ่งระดบั 10% หลงัลดค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็น แถมได้ดีต้นทนุวตัถดุิบลดลง ดนัมาร์จิ ้
นพุง่ (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 BEM เตรียมเปิดให้ประชาชนร่วมทดลองเดินรถเสมือนจริงสว่นต่อขยายสายสนี า้เงิน ช่วงหวัล าโพง-บาง
แค 12 ส.ค.นี ้ขณะที่รฟม.เผยได้เปิดเชิงพาณิชย์ก่อน 30 ก.ย.62 แน่นอน สว่นช่วงเตาปูน-ท่าพระ คาด
เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้มี.ค.63 หลงัเปิดเดินรถทัง้ระบบ 6 เดือน คาดผู้โดยสารทะยาน 8 แสนคนต่อ
วนั จาก 3.2 แสนคนตอ่วนั (ขา่วหุ้น) 

 QTC เตรียมปิดดีลใหญ่ลยุลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานน า้ในลาว ขนาด 164 เมกะวตัต์ในช่วงคร่ึงปีหลงั โชว์
กระแสเงินสดพร้อมลงทนุ 300 ล้านบาท สว่นผลงาน Q2 โตไม่หยดุ ตนุแบ็กล็อก 300 ล้านบาท การันตี
รายได้ปีนีพุ้ง่ 1,150 ล้านบาท (ขา่วหุ้น) 

 SAT ปรับลดเป้ารายได้ปีนีเ้หลอืโต 3% จากเดิมคาดโต 4-5% หลงัคาดปีนีย้อดผลติรถยนต์ในประเทศหด
ตวัเหลือ 2.1 ล้านคนั จาก 2.2 ล้านคนั สว่นไตรมาส 2/62 คาดก าไรทรุด! เหตบุุ๊กค่าใช้จ่ายพนกังาน 30 
ล้านบาท (ขา่วหุ้น) 

 PLANET ลงนามกบั "บลิสแพลนเน็ต" จดัหาอปุกรณ์ติดตัง้อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ที่ห่างไกลของ 
กสทช. บิ๊กบอส "ประพฒัน์ รัฐเลิศกานต์" มัน่ใจช่วยดนัผลงานปี 2562 ออกมาดี ตัง้เป้าหมายรายได้ปี 
2562 โต 20% เดินหน้าประมูลงานรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เน้นงานมาร์จิน้สงู พร้อมรุกขยายฐาน
ลกูค้าตา่งประเทศเพิ่ม แย้มอยูร่ะหวา่งเจรจา (ทนัหุ้น) 

 NWR ศาลสัง่ "พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์" จ่ายเงิน 837.22 ล้านบาท ให้ "เนาวรัตน์พฒันาการ" พร้อมช าระ
ดอกเบีย้อีกราว 7.5% ตอ่ปีของเงินต้น 473.46 ล้านบาท "เพ็ญศรี เดชติ่งเอง" กรรมการ PE แย้มมีสทิธิที่
จะขออนญุาตยื่นฏีกาตอ่ (ทนัหุ้น) 

 VNG เร่งเกมฟื้นธุรกิจ ปรับโมเดลใหม่ลุยค้าปลีก จับมือไดนาสตี ้วางจ าหน่ายสินค้า 20 สาขา ดัน
ยอดขายในไทยแตะ 50% จากปัจจุบนั 20% เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล-โซลาร์รูฟท็อป หวงัลด
ต้นทุนในโรงงาน หวงัพลิกกลบัมามีก าไรปีหน้า พร้อมวางเป้ารายได้ปี 2565 ทะยาน 2 หมื่นล้านบาท 
(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 
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Date Regions

3-Jun-19 US

4-Jun-19 EU

4-Jun-19 TH

5-Jun-19 US

6-Jun-19 EU

6-Jun-19 TH

อตัราเงนิเฟ้อ (พ.ค.)

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ นอกภาคการผลติ (พ.ค.)

Economic Indicators

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลติ (พ.ค.)

ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (ไตรมาส 1/62)
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CG Report 
 

รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูท่ีอ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงแ ละใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานนีเ้ป็น
ความเห็นสว่นตวัของนักวิเคราะห์ ซึง่บริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี ้การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสีย่ง นักลงทนุควรท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลกัษณะของหลกัทรัพย์แต่ละประเภทและควรศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตดัสนิใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 
รายงานการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) นีเ้ป็น
การด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดลกัทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมิน
จากข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูที
ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และ
มิได้มีการใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั มิได้ยืนยนัหรือ
รับรองถึงความถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

ช่วงคะแนน สัญลักษณ ์ ความหมาย 

90 – 100 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 
การเปิดเผยการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพฒันาความยัง่ยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวข้องอาศยัข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบ
แสดงข้อมลูเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ
(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอใน
มุมมองของสถาบนัที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักลา่วเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเทา่นัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


