
SVI เผยพงษ์ศกัดิ์ โล่ห์ทองค�ำ ถือหุ้น 72.54% 
จำกเดิมถือ 45.71 % หลังท�ำเทนเดอร ์

ระบุอำจพิจำรณำเปลีย่นแผนธุรกิจหำกจ�ำเป็น

ตลาดบ้านเราวันน้ีรีบาวน์ขึ้นมาแรงมากเจ้าค่ะ เล่นเราเหล่าบรรดา
นักลงทุนด้ินเป็นปลากระด่ีได้น�าดันถ้วนหน้า ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิด 
1,622.25 จุด เพิ่มขึ้น 29.73 จุด ถือเป็นการปรับตัวขึ้นแรงกว่า
คาดไว้มาก เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค

บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) ROBINS เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2562   

บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายรวม ลดลง 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 จากไตรมาส 3 ปี 

2561 เป็น 6,129 ล้านบาท ใน ไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งโดยหลักมาจากการจับจ่ายของผู้

บริโภคท่ีชะลอตัว คู่แขง่ การปรับปรุงสาขา จ�านวน นักท่องเท่ียว

บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) แจงข่าวดี 2 เด้ง ก่อนเข้าตลาด ระบุ เด้งแรก ผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 62 โชว์รายได้รวม 461.09 ล้านบาท และ

ก�าไรสุทธิ 43.15 ล้านบาท สูงสุดเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้วท้ังปี จากการทยอยโอนโครงการต่างๆต่อเน่ือง ส่วนเด้ง 2 รับข่าวดี มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของ

ภาครัฐ อานิงสงส์ โครงการทาวน์โฮม คุณาลัย บีกินส์ - คุณาลัย บีกินส์2 รับทรัพย์เพ่ิม พร้อมระบุ

ROBINS แจงไตรมำส 3 ปีนี ้ก�ำไรลดลง 6.8% ตำมยอดขำย 
- ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบรษัิทรว่มที่ลดลง ด้ำนรำย

ได้หด 6.5% เหตุกำรจับจ่ำยของผู้บริโภคชะลอตัว

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นำยฐำภพ คลี่สุวรรณ เลำนุกำรบรษัิทฯ บรษัิท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)  SVI   

เปิดเผยว่ำ  บรษัิท เอสวไีอ จ�ำกัด (มหำชน) ( “บรษัิทฯ”) ขอเรยีนชีแ้จงใหท้รำบ

ว่ำ บรษัิทฯ ได้รบัทรำบข้อมูลเกีย่วกับกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

จำกนำยพงษ์ศักดิ์  โล่ห์ทองค�ำ (“กำรท�ำค�ำเสนอซื้อ”) โดยกำรท�ำรำยกำรดัง

กล่ำวสง่ผลใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้รำยใหญ่

"พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�ำ"
คว้ำหุ้น SVI 72.54% หลังท�ำเทนเดอร์

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ROBINS ก�ำไรโค้ง 3/62
วูบ 6.8% ตำมยอดขำยหด

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

น�้ำขึ้นให้รีบตัก

อ่านต่อหน้า 3

คุณำลัย เตรียมพร้อมขำย IPO
ชู 9 เดือนแรกก�ำไร 43.15 ลบ.
แถมรับอำนิสงส์มำตรกำรกระตุ้นอสังหำฯ

“คุณำลัย” เฮรบั 2 เด้ง ก่อนเข้ำ mai เด้งแรกโชว์ งบ 9 เดือน กวำดรำยได้ 461.09 ล้ำนบำท 

เด้ง 2 อำนิสงส์ มำตรกำรกระตุ้นอสังหำฯ ชู โครงกำร คุณำลัย บกิีนส์ – คุณำลัย บกิีนส์ 2  รบัทรพัย์

นำงประวีรัตน์ เทวอักษร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท วิลล่ำ คณุำลัย จ�ำกัด (มหำชน) หรอื KUN

นำยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�ำ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท เอสวไีอ จ�ำกัด (มหำชน)  SVI
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 บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) แจงข่าวดี 2 เด้ง 

ก่อนเข้าตลาด ระบุ เด้งแรก ผลการด�าเนินงานงวด   

9 เดือนของปี 62 โชว์รายได้รวม 461.09 ล้านบาท 

และก�าไรสุทธิ 43.15 ล้านบาท สูงสุดเมื่อเทียบ

กับปีท่ีแล้วท้ังปี จากการทยอยโอนโครงการต่างๆ

ต่อเนื่อง ส่วนเด้ง 2 รับข่าวดี มาตรการกระตุ้นอ

สังหาฯ ของภาครัฐ  อานิงสงส์ โครงการทาวน์โฮม 

คุณาลัย บีกินส์ - คุณาลัย บีกินส์2 รับทรัพย์เพิ่ม 

พร้อมระบุ เป็นสัญญาเชิงบวก ช่วงโค้งสุดท้ายส่ง

ผลอสังหาฯ คึกคัก

 นำงประวีรัตน์ เทวอักษร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วิลล่ำ คุณำ
ลัย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ KUN ผู้น�าด้าน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย 

โดยเน้นพื้นท่ีในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอ�าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ภายหลัง

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้นับหน่ึงแบบค�าขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล่ิง เป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดบริษัทฯอยู่ระหว่างขั้นตอน

การเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

เพื่อสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป (IPO) จ�านวน 

150 ล้านหุ้น และมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของบ

ริษัทฯ

 ท้ังน้ี บริษัท วิลล่า คุณาลัย มีจุดเด่นในการ

สร้างเมือง โดยจะเห็นได้จากการปักธงท�าเลทอง  

ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ของแหล่งท่ีอยู่อาศัยในโซนกรุงเทพฝั่ งตะวันตก

กว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ ในการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในย่านน้ีได้อย่างลงตัวและ

สมบูรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้

ครบทุกมิติ โดยบริษัทฯ เน้นหลักการดึงกลยุทธ์ 

โดยน�าเอาองค์ความรู้ ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา

โครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้าน

ชานเมือง” เพื่อพัฒนาและขยายโครงการในท�า

เลอ่ืนๆให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร (เหนือ, 

ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) ตามนโยบายและวิสัย

ทัศน์ท่ีบริษัทฯ วางไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพความ

แข็งแกร่งของแบรนด์ธุรกิจ ในการก้าวสู่การเป็น

ผู้น�าอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แนวราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย รวมถึงการเติบโตแบบมั่นคง และยั่นยืน

ในอนาคต ให้สมกับการเป็นบริษัทมหาชน  

 โดยล่าสุด บริษัทฯได้ประกาศผลการด�าเนิน

งานงวด 9 เดือนปี 2562  บริษัทฯมีรายได้รวม 

461.09 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 43.15 ล้านบาท 

ซึ่งเติบโตอย่างอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบจากปี 

2561 ท้ังปีท่ีมีรายได้ 447.09 ล้านบาท และก�าไร

สุทธิ 11.56 ล้านบาท 

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คุณำลัย เตรียมพร้อมขำย IPO
ชู 9 เดือนแรกก�ำไร 43.15 ลบ.
แถมรับอำนิสงส์มำตรกำรกระตุ้นอสังหำฯ
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 ส�าหรับการเติบโตของรายได้ และก�าไรของ

กลุ่มบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนท่ีผ่านมาน้ัน เน่ืองจาก

การรับรู้รายได้จากการขายหลักมาจากโครงการ

คุณาลัย จอย ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในช่วง

ไตรมาส1 ของปี 2562 เป็นต้นมา และโครงการ

คุณาลัย ซิมโฟนี ท่ีมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม ่

รวมถึงสินค้าบ้านเด่ียวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบ

ตามผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีของกลุ่มบริษัทฯ จึงท�าให้

ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถขายและโอนบ้านได้ในปริมาณท่ีสูงขึ้น

ต้ังแต่ครึ่งปีหลังของปี 2561 จนถึงช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2562 และมีรายได้จากการขายท่ีสูงข้ึน 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

 อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีอัตราก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 9.36 ของรายได้รวม โดยเป็นผลจาก

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีสูงข้ึนตาม

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ต้นทุนขายเมื่อเทียบสัดส่วนต่อ

รายได้จากการขายท่ีลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์

บ้านท่ีมีต้นทุนการก่อสร้างท่ีต�ากว่าปีก่อน ๆ และ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบสัดส่วนต่อ

รายได้จากการขายท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน ๆ 

ส่งผลให้ภาพรวมก�าไรสุทธิของงวด 9 เดือน ปี 

2562 เพิ่มขึ้นอย่างมาก

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. วิลล่า คุณา

ลัย  (KUN) ยังได้กล่าวเพิ่มถึงภาพรวมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า ภา

พรวมอสังหาฯจะมีการปรับตัวคึกคักมากขึ้น ภาย

หลังภาครัฐได้มีมาตรกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 

โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการ

โอนกรรมสิทธิ์และค่าจดทะเบียนการจ�านอง

ส�าหรับบ้านท่ีราคาไม่เกิน 3 ล้าน ดังนี้ 1) ลดค่า

ธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 

เหลือร้อยละ 0.01 2) ลดค่าจดทะเบียนการจ�านอง

อสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 

0.01 ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นการกระตุ้น

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคได้มากขึ้น

 โครงการของ “วิลล่า คุณาลัย” ก็ได้รับ

อานิสงส์จากมาตรการน้ีด้วย โดยโครงการ ท่ีสอด

รับนโยบายดังกล่าว ได้แก่ โครงการ คุณาลัย บีกิน

ส์ ซึ่งเป็นโครงการทาวน์โฮม และโครงการ คุณา

ลัย บีกินส์ 2  ซึ่งเป็นโครงการทาวน์โฮม เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวอยู่ในระดับราคา เฉล่ียไม่เกิน 3 

ล้านบาท

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คุณำลัย เตรียมพร้อมขำย IPO
ชู 9 เดือนแรกก�ำไร 43.15 ลบ.
แถมรับอำนิสงส์มำตรกำรกระตุ้นอสังหำฯ
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 นำยฐำภพ คลี่สุวรรณ เลำนุกำรบริษัทฯ บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน) SVI เปิดเผยว่า  บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) 

ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการท�าค�าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จากนายพงษ์ศักด์ิ  โล่ห์ทองค�า (“การท�าค�าเสนอซ้ือ”) 

โดยการท�ารายการดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงไปดังต่อไปนี้  

ก่อนการท�าค�าเสนอซื้อ นายพงษ์ศักด์ิ โล่ห์ทองค�า มีสัดส่วนถือหุ้น  984,264,523  หุ้น หรือ 45.71 % ขณะท่ี  หลังการท�าค�าเสนอซื้อ มีสัดส่วนถือหุ้น  

1,561,944,732  หุ้น หรือ 72.54% 

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

"พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�ำ"
คว้ำหุ้น SVI 72.54% หลังท�ำเทนเดอร์
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 ตามค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ

สวีไอ จ�ากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันท่ี 24 

กันยายน 2562 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) น้ัน 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะ

เวลารับซื้อ  นายพงษ์ศักด์ิ  โล่ห์ทองค�า   ไม่มี

แผนท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในส่วนของ

นโยบาย หรือวัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจหลัก

ของกิจการและบริษัทย่อย รายการระหว่างกัน

ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมท้ังไม่มี

แผนท่ีจะจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย

 อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น เช่น มีผลก

ระทบจากการกีดกันทางการค้า การเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจ ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการเพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ มีการเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานของกิจการอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นต้น ผู้ท�า

ค�าเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณา

ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของสภาพ

ทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือ

การเปล่ียนแปลงท่ีจ�าเป็นอ่ืนๆ ผู้ท�าค�าเสนอซื้อ

อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ

ด�าเนินงานของกิจการ โครงสร้ างองค์กร บุคลากร 

โครงสร้างทางการเงิน และการจ่าย

เงินปันผลในอนาคตเพื่อให้มีความ

เหมาะสมกับการด�าเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีก

เล่ียง ผลกระทบใดๆ กับการด�าเนินงาน

ของกิจการ

หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ

ในการแข่งขันในอนาคต

 นอกจากนี้ นายพงษ์ศักด์ิ  โล่ห์ทองค�า 

อาจร่วมกับกิจการในการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนหรือ

ก�าลังการผลิตตามท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน การบริหาร

จัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของ

กิจการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดย

ผู้ท�าค�าเสนอซื้อยังคงมีความต้ังใจท่ีจะมุ่งเน้นและ

พัฒนาการด�าเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม  

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

"พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�ำ"
คว้ำหุ้น SVI 72.54% หลังท�ำเทนเดอร์
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหำชน) 
ROBINS เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 

3 ปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายรวม ลด

ลง 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 จากไตรมาส 

3 ปี 2561 เป็น 6,129 ล้านบาท ใน ไตรมาส 3 ปี 

2562 ซึ่งโดยหลักมาจากการจับจ่ายของผู้บริโภคท่ี

ชะลอตัว คู่แข่ง การปรับปรุงสาขา จ�านวน นักท่อง

เท่ียวท่ีลดลง และเหตุการณ์น�าท่วมในบางสาขาท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ค่าเช่า มีจ�านวน 

985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.1 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมาจาก การเติบโต

ของรายได้ค่าเช่าจากสาขาเดิมท่ีมีอยู่ และสาขา

ใหม่ท่ีเปิดด�าเนินการในปีท่ีแล้ว โดยมีอัตราการ

เช่า พื้นท่ีศูนย์การค้าเฉล่ีย (average occupancy 

rate) ท่ีร้อยละ 99 รายได้รวม มีจ�านวน 7,381 

ล้านบาท ลดลง 361 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 

จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็น ผลจากยอด

ขายท่ีลดลง

 ก�าไรขั้นต้น ลดลง 124 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8.1 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยในไตรมาส 3 ปี 

2562 บริษัทฯ มี ก�าไรขั้นต้นจากการขายจ�านวน 

1,417 ล้านบาท และมีอัตราก�าไรขั้นต้น” อยู่ท่ี

ร้อยละ 23.1 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากไตรมาส 3 ปี 

2561 โดยเป็นผลจากการเติบโตของยอดขายกลุ่ม

สินค้าท่ีให้อัตราก�าไรขั้นต้นน้อย และการ ก�าหน

ดราคาในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย 

หมายเหตุ: “อัตราก�าไรขั้นต้น = (รายได้จากการ

ขาย - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขายรวม

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ�านวน 

1,976 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 

จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมาจาก

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของสาขาเดิม

ท่ีลดลง และค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และค่าใช้จ่าย

บรรจุภัณฑ์ท่ีลดลง ตามยอดขายท่ีลดลง ต้นทุน

ทางการเงิน ลดลง 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 

จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นจ�านวน 7 ล้านบาท ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นผลจากการช�าระคืนเงินกู้

ยืม และอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลง

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจ�า

นวน 79 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 

21.2 จาก ไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นผลมาจากผล

ประกอบการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ�ากัด และ

บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ�ากัด ท่ีลดลง

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีจ�านวน 121 ล้านบาท 

ลดลง 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จากไตรมาส 

3 ปี 2561

 ก�าไรสุทธิ มีจ�านวน 619 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 6.8 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมา

จากยอดขาย และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมท่ีลดลง

 ส�าหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกปีนี้

 มีรายได้จากการขายรวม ลดลง 178 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.9 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็น 

18,975 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2562 ซ่ึงส่วน

ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจับจ่ายของผู้บริโภค

ท่ีชะลอตัว คู่แข่ง การปรับปรุง สาขา จ�านวนนัก

ท่องเท่ียวท่ีลดลง และเหตุการณ์น�าท่วมในบาง

สาขาท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ROBINS ก�ำไรโค้ง 3/62
วูบ 6.8% ตำมยอดขำยหด
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 รายได้ค่าเช่า มีจ�านวน 2,956 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 224 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จาก 9 เดือน

แรก ปี 2561 โดยมา จากการเติบโตของรายได้

ค่าเช่าจากสาขาเดิมท่ีมีอยู่ และสาขาใหม่ท่ีเปิด

ด�าเนินการในปีท่ีแล้ว โดยมีอัตราการ เช่าพื้นท่ี

ศูนย์การค้าเฉล่ีย (average occupancy rate) ท่ี

ร้อยละ 99 รายได้รวม มีจ�านวน 22,731 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จาก 9 

เดือนแรก ปี 2561 โดย หลักเป็นผลจากการเติบโต

ของรายได้ค่าเช่า และรายได้อ่ืน ก�าไรขั้นต้น ลดลง 

176 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จาก 9 เดือนแรก ปี 

2561

 โดยใน 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไร

ขั้นต้นจากการขายจ�านวน 4,459 ล้านบาท และมี

อัตราก�าไรขั้นต้น อยู่ท่ีร้อยละ 23.5 ซึ่งลดลงร้อย

ละ 0.7 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่รวม

การปรับปรุงรายได้ส่วนลดรับทางการค้า ซ่ึงเป็น

รายการปรับปรุงท่ีไม่ เกิดขึ้นเป็นประจ�า (non-

recurring adjustment) อัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ท่ี

ร้อยละ 23.6 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.6 จาก 9 เดือนแรก 

ปี 2561 โดยเป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย

กลุ่มสินค้าท่ีให้อัตราก�าไรขั้นต้นน้อย และการก�า

หนด ราคาในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอด

ขาย หมายเหตุ: “อัตราก�าไรขั้นต้น = (รายได้จาก

การขาย - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขายรวม

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ�านวน 

5,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 3.8 จาก 9 เดือน แรก ปี 2561 โดยหลักเป็น

ผลมาจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ และการบันทึก

รายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่ 

ส�ารองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน 

จ�านวน (49.8) ล้านบาท และการเรียกเก็บค่า

ไฟ จ�านวน (22.3) ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า

เพิ่ม) ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า (non-

recurring) ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 17 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 50.7 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็น

จ�านวน 16 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็น

ผลจากการช�าระคืนเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ย

ท่ีลดลง ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

มีจ�านวน 133 ล้านบาท ลดลง 256 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 65.8 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็นผลก

ระทบจากการบันทึกรายการพิเศษ (one-off/

special items) ได้แก่ การรับรู้ผล ขาดทุนจากเงิน

ลงทุนของบริษัทร่วม จ�านวน (178.4) ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ใน 

ประเทศเวียดนาม จ�านวน (37.1) ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีจ�านวน 395 ล้านบาท 

ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 จาก 9 เดือน

แรก ปี 2561 ก�าไรสุทธิ มีจ�านวน 1,861 ล้าน

บาท ลดลง 259 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.2 จาก 

9 เดือนแรกปี 2561 โดยหลัก เป็นผลมาจากการ

บันทึกรายการพิเศษ (one-off/special items) 

ได้แก่ 1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของ 

บริษัทร่วม จ�านวน (178.4 ล้านบาท 2) ส�ารอง

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จ�า

นวน (49.8) ล้าน บาท (รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 9) 3) ค่าใช้จ่ายทางภาษี

ของบริษัทร่วมทางอ้อม ใน ประเทศเวียดนาม จ�า

นวน (37.1) ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ท้ังนี้ หากไม่ รวม

รายการพิเศษดังกล่าว ก�าไรสุทธิจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 

0.3 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561

ฉบับที่ 1098 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
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 ตลาดบ้านเราวันน้ีรีบาวน์ขึ้นมาแรงมากเจ้าค่ะ เล่นเราเหล่าบรรดานักลงทุน

ด้ินเป็นปลากระด่ีได้น�าดันถ้วนหน้า ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิด 1,622.25 จุด เพิ่มขึ้น 

29.73 จุด ถือเป็นการปรับตัวขึ้นแรงกว่าคาดไว้มาก เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค

ท่ีปรับขึ้นกันท่ัวหน้าเจ้าค่ะ รวมไปถึงประเด็นการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมี

สัญญาณท่ีดี อีกท้ังยังขานรับผลประชุมอาเซียนท่ีอาจจะมีดีลการค้าเกิดขึ้น 

เนื่องจาก RCEP มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น 1 ใน 3 ของจีดีพีโลกปันเลยทีเดียว ช่วง

นี้น�าก�าลังขึ้นต้องรีบกอบโกยกันแล้วเจ้าค่ะ มาลุ้นกันต่อพรุ่งน้ีจะไปต่อหรือไม่

 ประเดิมตัวแรกกับพระเอกของเราวันน้ี ท่ีถือเป็นหรีดน�าตลาดต้องยกให้กับ

หุ้นสามทหารเสือ 3P อย่าง PTT PTTEP PTTGC เจ้าค่ะ กอดคอปิดบวกกัน

ยกแก๊งค์กันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ น�าโดย PTT ปิดท่ี 45.50 บาท บวก 0.55% จามมา

ด้วย PTTGC ปิดท่ี 53.75 บาท บวก 5.39% และ PTTEP ปิดท่ี 123.00 บาท บวก 

2.50% สวยงามลุ้นบวกกันต่อในสัปดาห์น้ีเจ้าค่ะ อย่างท่ีเจ๊เคยบอกไปกลุ่มนี้ให

สะสมตอนตลาดแดงๆและย่อแรงๆพอตลาดเด้งมันจะเด้งแบบน้ีแหละเจ้าค่ะ

 ตลาดปรับตัวขึ้นมาแรงเจ้าค่ะ แรงได้ว่าเลือกตัวเล่นไม่ถูกกันเลยทีเดียว

เจ้าค่ะ อิอิ มาดูลุ้นหุ้นใหญ่ว่ิงกันต่อเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นกลุ่มสินเชื่ออย่าง MTC 

และ SAWAD เจ้าค่ะ ถือเป็นหุ้นท่ียังคงลุ้นผลประกอบการเติบโตเจ้าค่ะ ส�าหรับ 

MTC ปิดท่ี 62.50 บาท บวกขึ้นมา 1.63% ปิดไฮของวัน ลุ้นทดสอบท�า ATH ใหม่

เหนือ 64.50 บาทเจ้าค่ะ ส่วน SAWAD ปิดท่ี 65.50 บาท บวกข้ึนมา 1.55% ลุ้น

ท�านิวไฮในรอบปีท่ี 67.00 บาทเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มาลุ้นรีบาวด์กันสักหน่อยนะเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น โลจิสติกส์ อย่าง JWD ท่ีปรับ

ตัวรีบาวด์ขึ้นมาเป็นวันแรกเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 9.10 บาทเกือบไฮ บวกข้ึนมา 

4.60% สวยงามเตะตาเจ๊เจ้าค่ะ น่าจับตาลุ้นบวกกันต่อเจ้าค่ะ รอบนี้กลับมาลุ้น

แนวต้านแรกกันก่อนท่ี 9.50 บาท เจ้าค่ะ ใครชอบซิ่งๆจับตาลุ้นไปเลยเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ ฟินกันไหมเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น GPSC ท่ีเจ๊เม้าท์

มอยไปเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ ถึงจะเข้าเกณฑ์ cash blance แต่ไม่สนเจ้าค่ะ บวกโชว์

สวยๆ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 88.25 บาท บวกขึ้นมา  6.97% เจ้าค่ะ มาพร้อมกับ

ข่าวคาดว่าจะเข้าค�านวนในดัชนี MSCI ในรอบน้ีด้วยถือเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงกัน

เลยทีเดียวเจ้าค่ะ พรุ่งนี้มาลุ้นทดสอบแนวต้าน 90.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ แล้วพบ

กันใหม่เจ้าค่ะ
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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