
GUNKUL งานว่ิงชนไม่เลิกคว้าโซลาร์รูฟ 
จาก “มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)” 

ก�าลังผลิต 3.99 MW

แหกโค้ก!! ตลาดบ้านเราเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมายังคงผันผวนรุนแรง
กันเหลือเกินนะเจ้าคะ หลักมาจากรถ JAS แหกโค้งถูกเทขายอย่าง
หนักหน่วงรวมไปถึงรับผลจาก Block trade ส่งผลให้ไปกดดันหุ้น
ตัวอ่ืนๆด้วย นั่นก็กดดันตลาดในช่วงท้าย

นายสุรพล แย้มเกษม  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) SNC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/62 งบรวม ก�าไร 439.30 ล้านบาท เทียบ

กับ Q3/61 ก�าไร 75.73  ล้านบาท  แม้ กลุ่มงาน AUTO จะมี รายได้ลดลง 66 ล้านบาท 

เน่ืองจากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง ขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง 

21 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง ด้านกลุ่มงาน OEM/ODM  มี รายได้ลดลง 22 ล้าน

บาท เนื่องจากค�าสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ Window Type ลดลง

"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น" เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นค่าพีอีเรโชว์ 11.57 เท่า เปิดให้นักลงทุนจองซ้ือระหว่างวันท่ี 5-7 พ.ย.นี้  คาดฤกษ์

ดีเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันท่ี 15 พ.ย. 2562  ชูจุดเด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร และได้รับ Gold Certified 

Partner จาก Cisco ผู้น�าตลาดอุปกรณ์ โครงข่ายของโลก มั่นใจแนวโน้มเติบโตสูง รับอานิสงส์อุตสาหกรรม

SNC เผย Q3/62 มกี�าไรพิเศษ  500 ลบ. จากการขายโรงงานที่แหลมฉบัง 

ดันก�าไรพุ่งแตะ 439.30 ลบ. เทียบกับ Q3/61 ที่มีก�าไร 75.73  ลบ. Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) แรงไม่เลิก งานว่ิงชน ล่าสุดคว้างาน

ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา (Solar 

Rooftop) จาก “มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)” ก�าลังการผลิตติดต้ัง

รวม  3.99 เมกะวัตต์ หนุนก�าลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้น “โศภชา ด�ารงปิย

วุฒิ”์ ระบุพรอ้มลุยยื่นประมูลโปรเจคใหม่

GUNKUL มือขึ้น
คว้าโซลาร์รูฟ 3.99 MW

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

SNC บุ๊คก�าไรพิเศษขายที่ดิน 500 ลบ.
ดันก�าไรโค้ง 3/62 พุ่งแตะ 439.30 ลบ.
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TPS เคาะไอพีโอ 2.50 บ./หุ้น
พร้อมเทรด mai 15 พ.ย. นี้

TPS เคาะราคาไอพโีอหุ้นละ 2.50 บาท จองซื้อ 5-7 พ.ย.นี ้ คาดเข้าเทรดในmai  15 พ.ย. 62 
ชูจุดเด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยสีารสนเทศครบวงจร

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลชูั่น จ�ากัด (มหาชน) TPS
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 TPS เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท จอง

ซื้อ 5-7 พ.ย.นี้  คาดเข้าเทรดใน mai 15 พ.ย. 

62 ชูจุดเด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศครบวงจร 

 

 "เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น" เคาะราคาไอพีโอ

หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นค่าพีอีเรโชว์ 11.57 เท่า 

เปิดให้นักลงทุนจองซื้อระหว่างวันท่ี 5-7 พ.ย.น้ี  

คาดฤกษ์ดีเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ใน

วันท่ี 15 พ.ย. 2562  ชูจุดเด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร และได้รับ 

Gold Certified Partner จาก Cisco ผู้น�าตลาด

อุปกรณ์ โครงข่ายของโลก มั่นใจแนวโน้มเติบโต

สูง รับอานิสงส์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตตาม

แผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์นโยบายประเทศไทย 

4.0  และแผนพัฒนาดิจิทัล หนุนธุรกิจแข็งแกร่ง

เติบโตสูง มั่นใจพื้นฐานแน่นมี Backlog ตุนไว้กว่า 

378.42 ล้านบาท คาดได้รับงานโครงการต่อเนื่อง  

มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม

 นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ 
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)  ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงิน และผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) ของบริษัท เดอะ

แพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) TPS เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ได้ก�าหนดราคาเสนอขายไอพีโอ จ�านวน 

80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่าท่ีตรา

ไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเปิดให้จองซ้ือ

ระหว่างวันท่ี 5-7 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะ

เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ในวันท่ี  15  พฤศจิกายน 2562  ในกลุ่ม

เทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า TPS

 ส�าหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอคร้ังนี้ ได้แต่ง

ต้ัง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย และ

รับประกันการจ�าหน่ายชั้นน�า 5 แห่ง ประกอบ

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จ�ากัด  , บริษัท

หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

TPS เคาะไอพีโอ 2.50 บ./หุ้น
พร้อมเทรด mai 15 พ.ย. นี้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ส�าหรับราคาขายหุ้นไอพีโอของ TPS  ก�าหนด

ราคาท่ี 2.50 บาท/หุ้น คิดเป็นค่าพีอีเรโชว์  11.57 

เท่า โดยเปรียบเทียบกับค่า P/E เฉล่ียของบริษัท

ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีมีลักษณะ

การประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทรดท่ี P/E 

15.6 เท่า และเปรียบเทียบกับ P/E ของกลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศเทรดอยู่ท่ี  P/E 20.68 เท่า 

โดย P/E ดังกล่าวค�านวณจากผลประกอบการใน

อดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยท่ียังมิได้พิจารณาถึง

ผลการด�าเนินงานในอนาคตจาก (1) โอกาสในการ

เข้าประมูลงานเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการลงทุนของภาครัฐ

เพื่อขับเคล่ือนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 (2) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ

ดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ จากการต่อสัญญาของ

ลูกค้าเดิม และสัญญาจากลูกค้าใหม่ตามการขยาย

ฐานลูกค้าโครงการเพิ่มขึ้น และ (3) อัตราค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายท่ีคาดว่าจะ

ดีขึ้น จากความประหยัดต่อขนาดรายได้ตามการ

เพิ่มขึ้นของฐานรายได้จากงานโครงการ ซึ่งคาดว่า 

P/E จะลดลงได้อีกมาก ซึ่งราคาดังกล่าวถือว่าเป็น

ระดับราคาท่ีมีส่วนลดให้กับนักลงทุนในระดับท่ีน่า

พอใจ 

 โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ในครั้งนี้ 

จะท�าให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเม็ดเงินส่วน

ใหญ่จะน�ามาใช้ในการเข้าไปท�าโครงการได้ขนาด

ใหญ่ขึ้นและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น ในขณะท่ี

บริษัทฯมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ท่ีจะสามารถสร้างธุรกิจเติบโตได้

อย่างต่อเน่ือง ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

IT  ด้วยปัจจัยท่ีสนับสนุนส�าคัญคือการลงทุน

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีงบประมาณรายจ่าย

มากถึง 3 ล้านล้านบาท ส�าหรับการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมสังคมดิจิทัลและสร้าง

การเข้าถึงการใช้บริการสื่อสารอย่างเท่าเทียม ตาม

แผนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการ

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0) 

และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy) มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัล

 ส่วนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ภาคเอกชนก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน จาก

การเปล่ียนแปลงจากระบบ 4G ไปสู่ 5G ซ่ึงจะ

ท�าให้มีการลงทุนในด้านนี้มากขึ้น ซ่ึง TPS มีแผน

ขยายไปรับงานในส่วนของภาครัฐมากข้ึนจาก

นโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปล่ียนแปลง

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯจะ

มีส่วนร่วมในการเข้าประมูลงานใหม่ จากจ�านวน

งานท่ีเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีแนวโน้มขยายตัวได้ในระยะยาว

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

TPS เคาะไอพีโอ 2.50 บ./หุ้น
พร้อมเทรด mai 15 พ.ย. นี้
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 ส�าหรับสัดส่วนการเสนอขายแบ่งเป็นการ

เสนอขายให้แก่ กรรมการและผู้บริหารและผู้มี

อุปการะคุณของบริษัทฯประมาณ 25%  ท่ีราคา 

IPO ส่วนท่ีเหลือจัดสรรให้กับผู้มีอุปการะคุณของ

ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้ถือเดิมน�าหุ้นส่วนท่ี

เหลือจากท่ีติด Silent มาติด Lock Up ท้ังหมด

 "มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น ไอพีโอในคร้ังน้ี 

จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นหุ้นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมพื้นฐานด้าน

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครบวงจร ซึ่ง

อุตสาหกรรมนี้ มีเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 5 แสนล้าน

บาท จากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ท�าให้ทุกภาคส่วนต้องมีการ

ลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมผู้บริโภคสู่สังคมดิจิทัล และ

นวัตกรรมเทคโนโลยี IT ใหม่ๆ ท้ัง Blockchain, 

Big Data, AI, Cloud   ในขณะเดียวกัน TPS  ยัง

มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ภายหลังการระดมทุน

ในครั้งนี้จะท�าให้ D/E จะลดลงต�ากว่า 1 เท่า และ

สามารถท่ีจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมาก จากการรับ

งานโครงการใหญ่ข้ึนต่อเนื่อง  จึงมั่นใจว่าจะเป็น

หุ้นท่ีมีอนาคตดี และคาดว่าจะได้รับการตอบรับท่ี

ดีจากนักลงทุน" นางสาวพัชพร กล่าวในท่ีสุด

 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ
แพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) TPS 
กล่าวว่า บริษัทฯ จะน�าเงินท่ีได้จากการระดมทุน

ในครั้งน้ี ไปใช้ในการขยายธุรกิจ ประกอบด้วย 

น�าไปใช้ในการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย 

(Network Operation Center: NOC) การจัดต้ัง

ศูนย์แสดงข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยและ

ระบบการติดต่อสื่อสาร (DEMO Data Center, 

Security & Collaboration)  ช�าระคืนเงินกู้ยืม

จากสถาบันการเงินจากการลงทุนซื้อท่ีดินและ

ก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 ส�าหรับการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยรองรับ

โครงการลงทุนต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

รวมถึงจะช่วยเพิ่มฐานทุนให้บริษัทฯ มีศักยภาพ

ในการเข้าประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี

มูลค่าสูงขึ้น ท่ีส�าคัญปัจจุบัน TPS  มีโครงการใน

มือรอรับรู้รายได้ประมาณ 378.42 ล้านบาท และ

ยังไม่นับรวมโครงการท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา ภาค

รัฐและเอกชน ท่ีคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยต้ัง

เป้าหมายท่ีจะมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่าง

สม�าเสมอและต่อเนื่องในอนาคต

 อนึ่ง TPS มีผลการด�าเนินงานย้อนหลัง ราย

ได้จากการขายและบริการในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เติบโตกว่า 55% ใน

ขณะท่ีก�าไรสุทธิเติบโตกว่า 503 %  โดยมีอัตราผล

ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นประมาณ 34 % 

 ท้ังนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการใน

ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562 

เท่ากับ 595.97 ล้านบาท 847.54 ล้านบาท 

536.58 ล้านบาท และ 321.31 ล้านบาท

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

TPS เคาะไอพีโอ 2.50 บ./หุ้น
พร้อมเทรด mai 15 พ.ย. นี้



www.hooninside.com

6

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 GUNKUL งานว่ิงชนไม่เลิกคว้าโซลาร์รูฟ   

จาก “มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)”    

ก�าลังผลิต 3.99 MW

 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) แรงไม่

เลิก งานว่ิงชน ล่าสุดคว้างานก่อสร้างระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 

(Solar Rooftop) จาก “มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย)” ก�าลังการผลิตติดต้ังรวม  3.99 

เมกะวัตต์ หนุนก�าลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้น    

“โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” ระบุพร้อมลุยยื่นประมูล

โปรเจคใหม่อย่างต่อเนื่อง ดันผลการด�าเนินงานใน

อนาคตเติบโตมากยิ่งขึ้น   

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิ
เนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  เปิด

เผยว่า  บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการ

ก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติด

ต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับ บริษัท มู

ราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขนาด

ก�าลังการผลิตติดต้ัง 3.99 เมกะวัตต์  ซึ่งต้ังอยู่ท่ี

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน โครงการนี้

ใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 240 วัน ส�าหรับ

โครงการน้ีบริษัทกันกุลฯ จะเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้กับ

มูราตะ ตลอดระยะเวลา 15 ปี 

 “บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

คุณภาพสูง ซึ่งอยู่ในเครือ บริษัท มูราตะ แมนู

แฟคเจอริ่ง ประเทศญี่ปุ่น โดยเครือบริษัทฯ มี

การด�าเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 อีกท้ังยังมี

การด�าเนินนโยบายด้านการเพิ่มสัดส่วนการใช้

พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ 

จึงเป็นท่ีมาของการติดต้ังระบบ solar rooftop ซึ่ง

ในปีท่ีผ่านมา GUNKUL ได้ด�าเนินการติดต้ังระบบ 

solar rooftop  เฟสแรก ขนาดก�าลังการผลิต 462 

KWP บนหลังคาอาคารจอดรถ 5 ชั้นและได้ท�าการ

เปิดการใช้งานไปแล้วเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม จาก

โครงการน�าร่องดังกล่าว ผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ

จึงได้การด�าเนินโครงการเฟส 2 ข้ึน มีก�าลังผลิต

ติดต้ังรวมท้ัง 2 เฟสประมาณ 4.5 MWp และขอ

ขอบคุณท่ีทางบริษัทมูราตะได้ให้ความไว้วางใจให้

บริษัท เป็นผู้ดูแลโครงการอย่างต่อเนื่อง  โครงการ

นี้จะช่วยให้บริษัท มูราตะลดต้นทุนในการผลิต

ได้เป็นจ�านวนมาก และเป็นการส่งเสริมการเพิ่ม

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมี

พื้นท่ีหลังคาท่ียังมิได้ด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าน่า

จะมีแผนในการติดต้ัง Solar Rooftop เฟส 3 ต่อ

ไปในอนาคต” นางสาวโศภชากล่าว

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ 

อย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนเข้าประมูลโครงการ

ต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) คิดเป็นมูลค่างานไม่ต�ากว่า 

5,000 ล้านบาท ซ่ึงหากได้งานก็จะช่วยสนับสนุน

ให้งานในมือ (Backlog) มีปริมาณเพิ่มข้ึน และ

ส่งผลให้การด�าเนินงานในปีนี้เติบโตได้อย่างมี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

GUNKUL มือขึ้น
คว้าโซลาร์รูฟ 3.99 MW
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายสุรพล แย้มเกษม ผู้ช่วยประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน) SNC เปิดเผย

ว่า ในไตรมาส 3/62 งบรวม ก�าไร 439.30 ล้าน

บาท  เทียบกับ Q3/61 ก�าไร 75.73  ล้านบาท  แม้ 

กลุ่มงาน AUTO จะมี รายได้ลดลง 66 ล้านบาท 

เนื่องจากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาลด

ลง ขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง 21 ล้าน

บาท เนื่องจากยอดขายท่ีลดลง

 ด้านกลุ่มงาน OEM/ODM  มี รายได้ลดลง 

22 ล้านบาท เน่ืองจากค�าสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ 

Window Type ลดลง และค�าสั่งซื้อเครื่องขายนํ้า

ด่ืมลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับค�าสั่งซื้อเครื่อง

ปรับอากาศ Split type เพิ่มขึ้น

 ส�าหรับก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง 30 ล้าน

บาท เน่ืองจาก (1) ช่วง low season รายได้น้อย 

(2) งาน Split type ท่ีได้มาใหม่เป็นงานประกอบ 

ไม่ได้ผลิตงานต้นนํ้า อัตราการท�าก�าไรต�ากว่า 

Window type (3) ยอดขายเครื่องขายน�าด่ืมลดลง 

(4) มีค่าใช้จ่ายช่วงเริ่มต้นของธุรกิจใหม่

 ส่วนกลุ่มงาน EA PART  มี รายได้ลดลง 34 

ล้านบาท เนื่องจากยอดขายชิ้นส่วนเคร่ืองปรับ

อากาศลดลง ในขณะท่ีชิ=นส่วนตู้เย็นเพิ่มข้ึนเล็ก

น้อย  โดยก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง 14 ล้าน

บาท เนื่องจากรายได้ลดลงและการแข่งขันราคาสูง

ขึ้น

 กลุ่มงานอ่ืนๆ รายได้จากกลุ่มงานอ่ืนๆ เพิ่ม

ขึ้น 1 ล้านบาท จากงานช้ินส่วนแม่พิมพ์ของ 

MSPC  Q3’18 มีก�าไร 5 ล้านบาท ในขณะท่ี 

Q3’19 ขาดทุน 7 ล้านบาท เนื่องจากสัญญาให้เช่า

โรงงานท่ีแหลมฉบังสิ้นสุดลงใน Q1’19

 ต้นทุนทางการเงินลดลง 6 ล้านบาท จากการ

ทยอยช�าระคืนเงินกู้

 นอกจากนี้บริษัทฯ รายการพิเศษ 500 ล้าน

บาท คือ ก�าไรจากการขายโรงงานท่ีแหลมฉบัง มี

ผลท�าให้ภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นและก�าไรสุทธิเพิ่ม

ขึ้น   

ฉบับที่ 1097 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

SNC บุ๊คก�าไรพิเศษขายที่ดิน 500 ลบ.
ดันก�าไรโค้ง 3/62 พุ่งแตะ 439.30 ลบ.
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 แหกโค้ก!! ตลาดบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมายังคงผันผวนรุนแรงกันเหลือ

เกินนะเจ้าคะ หลักมาจากรถ JAS แหกโค้งถูกเทขายอย่างหนักหน่วงรวมไปถึงรับ

ผลจาก Block trade ส่งผลให้ไปกดดันหุ้นตัวอ่ืนๆด้วย น่ันก็กดดันตลาดในช่วง

ท้ายลงมาปิดท่ี 1,592.52 จุด ลดลง 8.97 จุด สวนทวงตลาดรอบบ้าน ในส่วน

ของประเด็นท่ีน่าติดตามในบ้านเราในสัปดาห์น้ีมาจับตาการการปรับนํ้าหนักการ

ลงทุนครั้งใหม่ของ MSCI และการประชุม กนง.ในวันท่ี 6 พ.ย.น้ี รวมไปถึงเก็งงบ 

Q3/62 กันต่อไปเจ้าค่ะ

 น่าจับตากันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นรักคุณเท่าฟ้า อย่าง THAI เจ้าค่ะ 

บวกขึ้นมาแรงสวนตลาดพร้อมวอลุ่มหนาแน่น ให้ลุ้นเก็งก�าไรกันต่อเจ้าค่ะ ล่าสุด

พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 8.70 บาท บวกขึ้นมา 17.57% ปิดไฮของวันได้สวยงามเจ้าค่ะ รับ

ข่าวดีท่ีล่าสุด THAI ได้เปิดเท่ียวบินใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ-เซนได 3 เท่ียวบินต่อ

สัปดาห์ จับตาลุ้นกันต่อแนวต้านแรก 9.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ

 สายเล่นเด้งมาจับตากันสักหน่อยส�าหรับหุ้นใหญ่อย่าง GPSC เจ้าค่ะ ซับ

แรงขายมาหลายวัน เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมากลับขึ้นมาปิดเขียววันแรกในรอบ 4 วัน

ท�าการเจ้าค่ะ ขยับขึ้นมาปิดท่ี 82.50 บาท บวกขึ้นมา 0.30% ลุ้นรีบาวด์ต่อเนื่อง

เจ้าค่ะ สวนทางกระแสท่ีพรุ่งนี้ GPSC จะเข้ามาตราการก�ากับการซ้ือขายแล้ว ใคร

อยากลองก็มาจับตากันต่อเจ้าค่ะว่าจะมีผลอย่างไร

 ลุ้นต่อกันท่ี EA กันสักหน่อยเจ้าค่ะ บวกสวนตลาดข้ึนมาสวยๆ ล่าสุดขยับ

ขึ้นมาปิดท่ี 41.75 บาท บวกขึ้นมา 1.83% เป็นหุ้นอีกตัวท่ีเจอข่าวลือบ่อยๆ

เจ้าค่ะ ท�าให้ราคาหุ้นท้ิงด่ิงลงมา ซึ่งเจ๊ก็มองว่าเด๋ียวคล่ืนลมสงบ ราคาก็ดีดกลับ

ไปท่ีเดิมเหมือนทุกครั้งท่ีผ่านมาเจ้าค่ะ รอบนี้ใครสวนชอบแนะทยอยสะสมตอน

ลงแรงๆกันต่อเจ้าค่ะ  อย่าลืมว่าลงแรงได้ก็ขึ้นแรงได้เช่นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นเด่นประเด็นร้อนของคุณพิชญ์ อย่าง 

JAS ล่าสุดเจอแรงกระแทกอย่างหนักหน่วงเป็นประเด็นให้นักลงทุนหลายท่าน

ให้ความสนใจเจ้าค่ะ หลังร่วงแรงในช่วงบ่าย และปิด Floor สนิทท่ี 4.38 บาท ลด

ลง -29.92% จากการปรับพอร์ตของกองทุน รวมไปถึงการเราปิดสถานะ Tfex 

Magin ผสมโรงกับ Block trade กันเข้ามาเจ้าค่ะ เป็นการเจอมรสุมท่ีค่อนข้าง

รุนแรงอีกครั้ง แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวท่ีเป็นแบบนี้

เจ้าค่ะ ช่วงนี้รอคล่ืนลมสงบกันก่อนแล้วค่อยกลับมาโฟกัสกันอีกคร้ัง อย่าพึ่งเผลอ

ไปลับมีดเชียวเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์หน้า

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

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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