
มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MBKET แจกแจง 

ตัวเลข 9 เดือนแรกปีนี ้ก�าไรลดลง 52.87% ตามรายได้ค่านายหน้าหุ้น

-ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วูบ แม้ รายได้ค่า

ธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้น จากค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มขึ้น

สับขาหลอก!! ตลาดบ้านเราวันน้ียังคงผันผวนแรงเช่นเดิม โดนสับ
ขาหลอกให้ตายใจตลอดท้ังวันว่าฟื้ นตัวแล้ว สุดท้ายก็โดนเทในช่วง
ท้ายตลาด อ่อนตัวลงมาปิดท่ี 1,601.49 จุด ลดลง -0.34 จุด ตาม
ตลาดรอบบ้านท่ีแกว่งท้ังในแดนบวก

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ ILM ผู้น�าธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้

วางนโยบายขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศภายใต้โมเดลให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่พาร์ท

เนอร์ในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่ีมี

ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิ 24,019 ล้านบาท เติบโตข้ึน 5.1% จากปีก่อน โดยมี Market Share เป็นอันดับ 1 ท้ังด้านรายได้ และจ�านวน
ลูกค้าโทรศัพท์มือถือท่ีมากท่ีสุด 41.6 ล้านเลขหมาย เผยธุรกิจเน็ตบ้าน AIS Fibre โตไม่หยุด เฉพาะในไตรมาส 3 มีลูกค้าเพิ่มขึ้นสูง
ท่ีสุดในรอบ 11 ไตรมาสท่ีผ่านมา มีลูกค้าปัจจุบันท่ี 930,700 ราย

อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์หรือ ILM  ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ VI Group 

เปิดสาขาแรกวันนี้-ธ.ค. เปิดสาขาที่ 2 คาดภายในปี 2563

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายมนตร ีศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษัิทหลักทรพัย์เมย์แบงก์ กิม

เอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) MBKET เปิดเผยว่าบรษัิทฯขอชีแ้จงผลกา

รด�าเนินงาน ส�าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบรษัิทฯ มี

ก�าไรสุทธิ 149.04 ล้านบาท ลดลง 167.22 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 52.87 

เมื่อเปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันของ

MBKET แจง 9 เดือนก�ำไรดิ่ง 52.87%
ตำมค่ำนำยหน้ำหุ้น-อนุพันธ์ลดลง

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 8 อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ILM บุกเวียดนำม
เปิดสำขำแรกวันนี้

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

สับขำหลอก

อ่านต่อหน้า 3

ADVANC โชว์ผลงำน 9 เดือนแรก
กวำดก�ำไรกว่ำ 2.40 หมื่นล้ำนบำท

นำยมนตรี ศรไพศำล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลักทรพัยเ์มยแ์บงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) MBKET 

AIS โชว์ผลประกอบการช่วงเก้าเดือนแรก ปี 2562 เติบโตแข็งแกรง่ต่อเน่ือง 
มรีายได้จากการให้บรกิารหลัก รวมอยู่ที่ 104,883 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.2%

นำยสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ�ากัด (มหาชน) ADVANC
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 AIS โชว์ผลประกอบการช่วงเก้าเดือนแรก ปี 

2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง มีรายได้จากการให้

บริการหลัก รวมอยู่ท่ี 104,883 ล้านบาท เติบโต

ขึ้น 5.2% ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิ 24,019 ล้านบาท 

เติบโตขึ้น 5.1% จากปีก่อน โดยมี Market Share 

เป็นอันดับ 1 ท้ังด้านรายได้ และจ�านวนลูกค้า

โทรศัพท์มือถือท่ีมากท่ีสุด 41.6 ล้านเลขหมาย 

เผยธุรกิจเน็ตบ้าน AIS Fibre โตไม่หยุด เฉพาะ

ในไตรมาส 3 มีลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในรอบ 11 

ไตรมาสท่ีผ่านมา มีลูกค้าปัจจุบันท่ี 930,700 ราย

 นำยสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) ADVANC หรือ 

เอไอเอส กล่าวว่า  ตลอด 9 เดือนของปี 2562 

การแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลยังคงเข้มข้นและมี

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเราได้เตรียม

พร้อมท้ังบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อสร้างและ

รักษามาตรฐานการดูแลลูกค้าอย่างดีท่ีสุด พร้อม

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อคนไทย 

ท�าให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2562 เอไอเอส มีรายได้รวม 133,969 

ล้านบาท เติบโตขึ้น 6.9% และมีก�าไรสุทธิ 24,019 

ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.1% จากปีก่อน ถือเป็นโอ

เปอเรเตอร์รายเดียวของไทยท่ีสร้างผลก�าไรใน

ระดับหมื่นล้านมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงลงทุน

เพื่อพัฒนาเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านอย่างต่อ

เน่ืองด้วยงบลงทุน 20,000 - 25,000 ล้านบาท 

พร้อมก้าวสู่โครงข่าย 5G ในอนาคต

 ส�าหรับภาพรวมในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

รายได้ยังคงเติบโตขึ้น 4.3%  จากการใช้งานของ

ลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี

จ�านวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุดในตลาดอยู่

ท่ี 41.6 ล้านเลขหมาย และมีลูกค้า 4G จ�านวน 

28.5 ล้านราย มีการใช้งานดาต้าของลูกค้าเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นเป็น 12.1 กิกะไบต์ต่อเดือน ล่าสุด Ookla? 

Speedtest? ได้เผยผลส�ารวจความเร็วเน็ตของ

ไทย ครึ่งปีแรก 2019 จัดอันดับให้ AIS เป็นเครือ

ข่ายมือถือและเน็ตบ้านท่ีเร็วท่ีสุดในไทย, เครือ

ข่ายมือถือท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดในไทย และเครือ

ข่ายมือถือท่ีดีท่ีสุดในไทย เป็นการการันตีคุณภาพ

เครือข่ายและการบริการท่ีเหนือคู่แข่ง เพื่อส่งมอบ

ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้ลูกค้าและคนไทย 

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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 ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ยัง

ท�าผลงานได้ดีต่อเนื่อง โดยมีรายได้รอบ 9 เดือน

เติบโตขึ้น 29% และในไตรมาส 3 ปี 2562 มี

จ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 81,600 ราย สูงท่ีสุดในรอบ 

11 ไตรมาส ท�าให้ในปัจจุบัน AIS Fibre มีฐาน

ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 930,700 ราย มุ่งสู่เป้าหมาย 

1 ล้านราย ภายในสิ้นปีนี้ ด้วยกลยุทธ์เน้นหลาย

บริการในแพคเกจเดียวส�าหรับครอบครัว รวมถึง

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย

ท่ีสะดวกและตอบโจทย์ลูกค้า ผ่านทาง LINE 

Official Account,  Website, AIS Call Center 

1175 ตอกย�าการเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมเน็ตบ้าน

ตัวจริง การันตีด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านท่ีเร็ว

ท่ีสุดในไทย จาก Ookla? Speedtest? 

 “ส่วนผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562 เอ

ไอเอส ยังคงมีรายได้และก�าไรเติบโตต่อเน่ือง โดย

มีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 8,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 

12% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 นับเป็นการ

เติบโตต่อเนื่อง 5 ไตรมาส ติดต่อกัน” นายสมชัย

กล่าว

 ท้ังน้ี เอไอเอส ยังคงเน้นย�าหัวใจส�าคัญของ

การวางรากฐานการเติบโตในอนาคต ยกระดับงาน

บริการเพื่อการดูแลลูกค้าให้ “อุ่นใจ...ได้มากกว่า” 

ใน 4 แกนส�าคัญ ได้แก่ 

 1. พัฒนาเครือข่ายแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความ

สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

 ด้วยการทดสอบ NEXT G+ ท่ีควบรวม

ความเร็วระหว่าง 5G กับ AIS Super WiFi ท�าให้ได้

ความเร็วท่ีมากกว่า 5G สูงสุดถึง 2 Gbps บนมือถือ 

5G เป็นครั้งแรกของโลก พร้อมเดินหน้าขยายโครง

ข่ายเทคโนโลยี Massive MIMO และพัฒนาโครง

ข่ายให้มีอัตราการตอบสนองได้เร็วข้ึน และมีค่า 

Latency ต�าเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 5G

 2. ยกระดับสินค้าและบริการท่ีล�าสมัยยิ่งกว่า

เพื่อคนไทย

 น�าเสนอผลิตภัณฑ์สู่เซกเมนต์ใหม่ๆ ล่าสุด 

AIS eSports ผนึกก�าลังกับ Facebook Gaming 

มอบประสบการณ์ดูไลฟ์สตรีมมิ่ง ร่วมยกระดับ

อุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล และการรุกสู่ธุรกิจ

ใหม่ AIS Insurance Service บริการประกันภัย

ออนไลน์ ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงประกันภัยง่ายข้ึน

 3. สร้างประสบการณ์ท่ีดี เข้าถึงลูกค้าทุกเจ

เนอเรชัน

  ด้วยการเปิดตัว AIS DigitALL Shop ช่วย

ให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วมากยิ่ง

ขึ้น ตลอดจนแอปพลิเคชัน my AIS ให้ลูกค้าท�า

ธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง พร้อมส่ง

มอบสิทธิพิเศษท่ีตรงใจกับโปรแกรม AIS Points 

และส่วนลดแบรนด์ดังท่ัวประเทศ

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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 4. ด�าเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ผลักดันสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด 

“ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” กับโครงการ “อุ่นใจ

ไซเบอร์” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านออนไลน์ให้กับ

คนไทย มุ่งพัฒนาทักษะความฉลาดด้านดิจิทัล DQ 

และสร้างเครื่องมือป้องกันเน้ือหาบนโลกออนไลน์

ท่ีไม่เหมาะสม พร้อมเป็นแกนกลางรับและก�าจัด

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste อย่างถูกวิธี 

 “ปีนี้ถือเป็นวาระส�าคัญท่ีเอไอเอสก้าวเข้า

สู่ปีท่ี 30 และยืนหยัดเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมท่ีมุ่งสร้างสรรค์เครือข่ายและบริการ

ดิจิทัลท่ียกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังน้ัน 

ผลประกอบการ 9 เดือนแรก ปี 2562 จึงสะท้อน

ให้เห็นถึงความส�าเร็จและผลการด�าเนินงานท่ี

แข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย 

AIS ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน

ดาวโจนส์ในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World Index) 

และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Market 

Index) ประจ�าปี 2562 รวมถึง รางวัลบริษัทยอด

เยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มโทรคมนาคม ต่อ

เน่ืองเป็นปีท่ี 2 จาก Asiamoney Awards และ

เป็น “แบรนด์โทรคมนาคมท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในโลก 

อันดับ 1 - World's Strongest Telecoms Brand” 

โดย Brand Finance เหล่านี้ ตอกย�าวิสัยทัศน์และ

นโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเราได้

อย่างดี” นายสมชัย กล่าว

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ADVANC โชว์ผลงำน 9 เดือนแรก
กวำดก�ำไรกว่ำ 2.40 หมื่นล้ำนบำท
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 มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

MBKET แจกแจง ตัวเลข9เดือนแรกปีน้ี ก�าไรลด

ลง 52.87% ตามรายได้ค่านายหน้าหุ้น-ค่านาย

หน้าจากการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า วูบ แม้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น จากค่าท่ี

ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มขึ้น

 นำยมนตรี ศรไพศำล ประธำนเจ้ำ

หน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

MBKET เปิดเผยว่าบริษัทฯขอชี้แจงผลกา

รด�าเนินงาน ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 149.04 

ล้านบาท ลดลง 167.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 52.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนซึ่งมีกาไรสุทธิ 316.26 ล้านบาท 

 บริษัทฯ จึงใคร่ขอ ชีแจงสาเหตุการ

เปล่ียนแปลง ในส่วนท่ีมีสาระส�าคัญดังนี้

 1. รายได้ค่านายหน้าลดลง 313.21 ล้านบาท 

จาก 1,415.98  ล้านบาท เป็น 1,102.77 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ22.12 เน่ืองจาก 1.1 รายได้ค่า

นายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ลดลง 270.19 

ล้านบาท จาก 1,269.96 ล้านบาท เป็น 999.77 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.28 อันเป็นผลจาก

มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ ลดลง

จาก 61,477 ล้านบาท/วัน เป็น 53,986 ล้านบาท/

วัน หรือ ลดลงร้อยละ 12 และ สัดส่วนนักลงทุน

บุคคลซึ่งเป็นส่วน รายได้หลักของบริษัท ลดลง

จาก ร้อยละ 41.04 เหลือ ร้อยละ 34.47 อันเป็น

ผลให้ มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียของ นักลงทุน

บุคคล ซ่ึงเป็นรายได้หลักของบริษัท ลดลง

จาก 25,231 ล้านบาท/วัน เป็น 18,607 

ล้านบาท/วัน หรือ ลดลงร้อยละ 26

 1.2 รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าลดลง 23.22 ล้านบาท จาก 

126.22 ล้านบาท เป็น103 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 18.40

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

MBKET แจง 9 เดือนก�ำไรดิ่ง 52.87%
ตำมค่ำนำยหน้ำหุ้น-อนุพันธ์ลดลง
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 1.3 รายได้ค่านายหน้าอ่ืนซ่ึงเป็นรายได้

ค่านายหน้าจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก

ประชาชนท่ัวไปของลูกค้า ลดลง19.80 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 100 จากปีก่อนท่ีมีรายได้ดัง

กล่าว

 2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 

12.06 ล้านบาท จาก 52.82 ล้านบาท เป็น 64.88 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.82 เน่ืองมาจาก

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน เพิ่มขึ้น 15.92 ล้านบาท 

ในขณะท่ี ค่าธรรมเนียมจากการจัดจ�าหน่าย หลัก

ทรัพย์ลดลง 0.97 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการอ่ืนลดลง 2.89 ล้านบาท

 3. รายได้อ่ืนลดลง 97.17 ล้านบาท จาก 

740.61 ล้านบาท เป็น 643.44 ล้านบาท หรือลด

ลงร้อยละ 13.12 เน่ืองมาจาก เก่าไรจากเงินลงทุน

และตราสารอนุพันธ์ลดลง 43.60 ล้านบาท รายได้

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง67.74 

ล้านบาท ในขณะท่ี รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

เพิ่มขึ้น 7.44 ล้านบาท และรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 7.73 

ล้านบาท

 4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลง 188.81 

ล้านบาท จาก 1,813.22 ล้านบาท เป็น 1,624.41 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.41 ซึ่งค่าใช้จ่าย

หลักท่ีลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ลดลง 113.46 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม และบริการ

จ่ายลดลง 7.84 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลด

ลง 18.78 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลด

ลง 10.88 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 37.85 

ล้านบาท

 ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส�าหรับ

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ได้

รวมต้นทุนบริการในอดีต จ�านวน 39 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานฉบับใหม่

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 42.29 ล้านบาท 

จาก 79.93 ล้านบาท เป็น 37.64 ล้านบาท หรือลด

ลงร้อยละ 52.91 เน่ืองมาจากการลดลงของก�าไร

ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ดังนั้น จึงมีผลท�าให้ผลการดาเนินงานส�าหรับ

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลง

จากผลการ ด�าเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 52.87

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

MBKET แจง 9 เดือนก�ำไรดิ่ง 52.87%
ตำมค่ำนำยหน้ำหุ้น-อนุพันธ์ลดลง
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 อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์หรือ ILM  ให้สิทธิ์แฟรน
ไชส์ VI Group เปิดสาขาแรกวันน้ี-ธ.ค. เปิดสาขา
ท่ี2  คาดภายในปี 2563 จะมีสาขาเปิดให้บริการ
เพิ่มขึ้นเป็น 6 สาขา เน้นท�าเลท่ีมีศักยภาพในแห
ล่งช้อปปิ้ งและย่านการค้า มีพื้นท่ีสาขาละ 600 - 
1,000 ตารางเมตร

 นำงสำวกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟ
วิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ILM 
ผู้น�าธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางนโยบายขยายธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศภายใต้โมเดลให้สิทธิ์
แฟรนไชส์แก่พาร์ทเนอร์ในท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญการ
ท�าตลาดในประเทศนั้นๆ โดยท่ีบริษัทฯไม่ต้อง
ใช้เงินลงทุนเอง หลังจากท่ีขยายการลงทุนใน
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระจายการลงทุน
ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพและแนวโน้มการ
เติบโตท่ีดี ซึ่งจะยกระดับสินค้าอินเด็กซ์ ลิฟว่ิง
มอลล์ เป็นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จัก
ของผู้บริโภคในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ก้าวเป็นสินค้าระดับโกลบอลแบรนด์

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายแฟรนไชส์แล้วใน 7 
ประเทศ รวม 16 สาขา ได้แก่ อินโดนีเซีย เนปาล 
มัลดีฟส์ สปป.ลาว กัมพูชา ปากีสถาน และเมีย
นมาร์ ล่าสุด บริษัทฯ เข้ารุกตลาดในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพและ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และจะส่งผลดีต่อการขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศและภาพรวมยอด
ขายของบริษัทฯ 

 โดยบริษัทฯ ให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่ VI 

Furniture Joint Stock Company บริษัทย่อยของ 
Vietnam Investment Group (VI Group) ซ่ึง
เป็นผู้ประกอบการชั้นน�าในธุรกิจค้าปลีก อาหาร 
เครื่องด่ืม แฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และได้ทีมงาน
ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์เข้า
มาบริหารธุรกิจ ล่าสุด วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
ได้เปิดบริการศูนย์จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์สาขาแรก 
มีพื้นท่ี 990 ตารางเมตร ต้ังอยู่บนถนน Nguyen 
Thi Minh Khai ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี ซ่ึงเป็นถนน
สายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งท่ีได้รับความนิยม
และเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุด โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนน้ี 

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ILM บุกเวียดนำม
เปิดสำขำแรกวันนี้
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 ส่วนในเดือนธันวาคมน้ี พาร์ทเนอร์ใน

เวียดนามมีแผนเปิดให้บริการสาขาท่ี 2 อย่างต่อ

เนื่อง มีพื้นท่ีประมาณ 800 ตารางเมตร ต้ังอยู่ใน

เมืองโฮจิมินห์ซิต้ี  นอกจากน้ี ยังมีแผนงานขยาย

สาขาอีก โดยคาดว่าภายในปี 2563 จะมีสาขา

เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 6 สาขา เน้นท�าเลท่ีมี

ศักยภาพในแหล่งช้อปป้ิงและย่านการค้า มีพื้นท่ี

สาขาละ 600 - 1,000 ตารางเมตร

 “การขยายแฟรนไชส์ในเวียดนาม บริษัทฯ 

จะมีรายได้จาก 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใน

การขาย และก�าไรจากการขายสินค้าให้แก่แฟรน

ไชส์ โดยการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในเวียดนาม

น่าจะได้รับการตอบรับท่ีดี และสามารถสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ

เก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง รวมถึงเป็น

ตัวเลือกท่ีสามารถตอบสนองความต้องการตกแต่ง

ท่ีอยู่อาศัยของคนเวียดนามได้เป็นอย่างดี” นางสา

วกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าว

 กรรมการผู้จัดการ ILM กล่าวว่า เวียดนาม

เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพการขยายตัวอย่างก้าว

กระโดด โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในระดับ 6 - 7% มาตลอด มี

จ�านวนประชากรกว่า 96 ล้านคน หรือเกือบ 27 

ล้านครัวเรือน มีสัดส่วนประชากรวัยหนุ่มสาวเป็น

จ�านวนมาก มีรายได้เฉล่ียประชากรในปัจจุบันอยู่

ท่ี 2,551 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

ขณะท่ีภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ในเวียดนาม

ปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,500 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับปัจจัยบวกจากภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เฉล่ียปีละ 10.7% โดยเฉพาะ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางและพรีเมียม

ท่ีขยายตัวได้ดี ส่วนแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้า

คาดว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจชะลอความ

ร้อนแรงลงบ้าง แต่ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีกระตุ้น

ให้เกิดความต้องการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อการ

ตกแต่งและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยตลอดจนยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

 “ปัจจุบันชาวเวียดนามเปิดรับเฟอร์นิเจอร์

หลากหลายสไตล์ เช่น สแกนดิเนเวียน, คอนเทม

โพรารี่ (ร่วมสมัย) ฯลฯ และเน้นฟังก์ชันท่ีสามารถ

ใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ

ใช้ชีวิต ขณะท่ีอินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์เป็นหนึ่งใน

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศท่ีได้รับความ

นิยมและเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคในเวียดนาม โดย

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท อาทิ  ชุด

ห้องนอน ชุดลิฟว่ิงรูม ชุดครัว ชุดโต๊ะรับประทาน

อาหาร ตลอดจนโซฟา และท่ีนอนฯลฯ จึงมั่นใจ

ว่าการขยายแฟรนไชส์ในเวียดนามจะเป็นหน่ึงใน

ตลาดต่างประเทศท่ีมียอดขายสินค้าเติบโตได้ดี” 

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าว

ฉบับที่ 1096 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ILM บุกเวียดนำม
เปิดสำขำแรกวันนี้
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 สับขาหลอก!! ตลาดบ้านเราวันน้ียังคงผันผวนแรงเช่นเดิม โดนสับขาหลอก

ให้ตายใจตลอดท้ังวันว่าฟื้ นตัวแล้ว สุดท้ายก็โดนเทในช่วงท้ายตลาด อ่อนตัวลง

มาปิดท่ี 1,601.49 จุด ลดลง -0.34 จุด ตามตลาดรอบบ้านท่ีแกว่งท้ังในแดนบวก

สลับลบ ส่วนบ้านเราก็ยังอยู่ในโหมดเก็งงบ Q3/62 กันต่อไป ทางเทคนิคตลาดยัง

ยืนเหนือแนวรับสวยๆได้ ลุ้นรีบาวน์ต่อในวันพรุ่งน้ีเจ้าค่ะ

 ปรับตัวเด่นขึ้นมาวันแรกเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นลุงตู่ TU ล่าสุดพุ่งสวนตลาดขึ้น

มาปิดท่ี 14.60 บาท บวกขึ้นมา 7.35% บวกต่อเน่ือง 2 วันท�าการเจ้าค่ะ หลังศาล

ได้ตัดสินว่าบริษัท จอห์น เวสต์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ไม่มีความผิดใดๆ ในข้อ

กล่าวหาว่าท�าธุรกิจกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ภายหลังส�านักงานอัยการแห่งสห

ราชอาณาจักรแจ้งว่าไม่มีหลักฐานท่ีสนับสนุนการข้อกล่าวหาดังกล่าว ด้านโบรก

มองราคาลงมาต�ากว่าคาดมากแล้วถือเป็นจังหวะซื้อสะสมรอบใหม่เจ้าค่ะ รอบนี้

จับตาลุ้นรีบาวด์กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แนวต้าน 15.20 บาทเจ้าค่ะ

 มาดูอีกตัวท่ีบวกได้สวยเช่นกันเจ้าค่ะ ส�าหรับเจ้าแห่งท้องทะเล อย่างหุ้น 

PRM เจ้าค่ะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮ 8.50 บาท บวกขึ้นมา 3.03% เบรกต้าน

ย่อยขึ้นมาสวยๆ ตัวนี้เราโฟกัสกันไปงบกันเลยเจ้าค่ะ ด้านโบรกคาดก�าไร Q3/62 

จะท�าจุดสูงสุดใหม่ท่ี 300 ล้านบาท หลังเพิ่มเรือ 6 ล�า หลังเข้าไปถือหุ้น Big Sea 

80% เจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรคนชอบล่องเรือรอบน้ีจับตาลุ้นขึ้นไปเล่นกรอบบนเหนือ 

9.00 บาทกันเจ้าค่ะ

 ลุ้นท�านิวไฮกันอีกรอบเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น SPVI ล่าสุดพุ่งข้ึนมาปิดไฮท่ี 2.50 

บาท บวกขึ้นมา 7.76% ร้อนแรงต่อจากวานนี้เจ้าค่ะ รอบนี้น่าจับตาซะเหลือเกิน

เจ้าค่ะ มีลุ้นท�านิวไฮในรอบปีใหม่เหนือ 2.56 บาท สายซิ่งน่าจับตากันต่อเนื่อง

เจ้าค่ะ มาลุ้นงบโตปังๆกันต่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของเขาแล้ว หลังยอดขาย IPHONE 

รุ่นใหม่ ขายดีเป็นเทน�าเทท่ากันเลยทีเดียว แน่นอนว่า SPVI รับประโยชน์กันไป

เต็มๆเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นเครื่องด่ืมชูก�าลัง M150 ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย อย่าง OSP 

กันเจ้าค่ะ กลับมาปิดบวกวันแรกในรอบ 3 วันท�าการ ล่าสุดพุ่งสวนตลาดข้ึนมาปิด

ท่ี 42.50 บาท บวกขึ้นมา 2.41% เจ้าค่ะ ทรงหุ้นลุ้นรีบาวด์ต่อเนื่องเจ้าค่ะ พร้อม

ลุ้นงบโตปังๆ หลังโบรกคาดใน Q3/62 ก�าไรจะอยู่ท่ี 824 ล้านบาท (+6.8% YoY, 

+16.1% QoQ) เติบโตต่อเนื่องกันทีเดียวเจ้าค่ะ รอบนี้จับตากันว่าจะท�า ATH 

เหนือ 45.50 บาท ได้ไหมมาลุ้นกันเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

สับขำหลอก!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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