
TPS ปล้ืม ขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้นเกลี้ยงกระแส
ตอบรับเยี่ยม-นักลงทุนเชื่อม่ันหุ้น Growth Stock 
ของจริงย�าพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งรองรับตลาดโต

ต่อเน่ือง ม่ันใจเทรดวันแรก 15 พ.ย.คึกคัก

จับมือ ปรองดอง!! ดัชนีตลาดวันนี้ปรับตัวข้ึนกันยกแผงกันเลยที
เดียวเจ้าค่ะ โดยปิดท่ี 1,640.88 จุด บวกขึ้นมา 16.89 จุดท่ี 1.04% 
เจ้าค่ะ รับปัจจัยบวก สหรัฐฯ-จีน เห็นพ้องยกเลิกภาษีน�าเข้าสินค้า 
ส่งตลาดหุ้นท่ัวโลกรวมไปถึงบ้านเรากัน

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)  SYNEX เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การขายและให้บริการ 7,916.39 ล้านบาทลดลง 1,415.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.17 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไรขั้นต้น 296.91 ล้านบาท ลดลง96.94 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

นายไนยวน ชิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ�ากัด (มหาชน) MCS เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานส�าหรับ 

ไตรมาส 3/2562 ส่าหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 รายละเอียดดังน้ี 1) ในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ 

มีก�าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 200.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

SYNEX เผยก�าไร Q3/62 วูบ  41.72% เหตุได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

สหรัฐฯ-จีน ฉุดก�าลังซื้อผู้บริโภคในกลุ่มคอนซูเมอร์ชะลอ ขณะที่งวด 9 เดือน 

มีก�าไร 396.64 ล้านบาท ลดลง 135.19 ล้านบาท หรือ 25.42%  จากปีก่อน Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) น้องใหม่ป้ายแดงในตลาดหลักทรพัย์ mai 

ขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้นหมดเกลี้ยง ในราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท โดยนัก

ลงทุนให้การตอบรบัอย่างท่วมท้น เพราะเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีื่อสาร

เติบโตตามแผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์นโยบายประเทศไทย 4.0  และแผน

พัฒนาดิจิทัล โชว์จุดเด่นผู้น�าเสนอ

TPS สุดฮอต!!!
ขาย IPO 80 ล้านหุ้นเกลี้ยง

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

SYNEX เศร้าก�าไร Q3/62 วูบ 41.72%
รับผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

จับมือ ปรองดอง

อ่านต่อหน้า 3

ปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น 
MCS ก�าไร Q3/62 ติดปีกพุ่ง 322.49%

MCS ก�าไร Q3/62  ติดปีกพุ่ง 322.49% แม้รายได้ลดลง  
แจกปันผลระหว่างกาล 0.25  บาทต่อหุ้น

นายไนยวน ชิ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร   

บรษัิท เอ็ม.ซ.ีเอส.สตลี จ�ากัด (มหาชน) MCS

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

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

 นายไนยวน ชิ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.
ซี.เอส.สตีล จ�ากัด (มหาชน) MCS เปิดเผย

ว่า ผลการด�าเนินงานส�าหรับ ไตรมาส 3/2562 ส่า

หรับงบการเงินรวมของ

บริษัทฯและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2562 รายละเอียดดังน้ี

 1) ในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีก�าไรส่วนท่ี

เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 200.82 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 153.28 

ล้านบาทคิดเป็น อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 322.49 

โดยเป็นก�าไรในส่วนของงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 

197.09 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเกิดจากการรับรู้ผล

การด�าเนินงานของบริษัทย่อย

 2) ในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯมีก�าไรขั้นต้น

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 342.24 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ�า

นวน 153.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 81.63 ซึ่งเมื่อรวมก่าไรขั้นต้นของบริษัท

ย่อยจะ ส่งผลให้กาไรขั้นต้นท่ีแสดงในงบการเงิน

รวมเท่ากับ 366.43 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146.83 

ล้านบาท

 3) ในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้

จากการขายเท่ากับ 951.43 ล้านบาท ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 66.97 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 6.58 โดย

เป็นรายได้จากการขายส่วนของงบเฉพาะกิจการ

เท่ากับ 924.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 22.62 ล้านบาท คิด

เป็น อัตราการลดลงร้อยละ 2.39

 การวิเคราห์ผลการด�าเนินงานเมื่อเปรียบ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 1) ก�าไรในส่วนของงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 

197.09 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการ รับรู้ราย

ได้จ�านวน 13,602 ตัน ประกอบไปด้วย 

  โครงการต่างประเทศประมาณ 11,600 ต้น 

ท้ังนี้รวมงานผลิตจากโรงงานท่ี Xiamen ประเทศ

จีน ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้จากโครงการในประเทศ

และหากรวมกับบริษัทย่อยในต่างประเทศ รายได้

จากการขายจะเท่ากับ 951.43 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 

66.97 ล้านบาท

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น 
MCS ก�าไร Q3/62 ติดปีกพุ่ง 322.49%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 2) ในไตรมาส 3/2562 ในส่วนของงบเฉพาะ

กิจการต้นทุนขายและบริการลดลง 176.43 ล้าน

บาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากในไตรมาส 3/2562 บริษัทสามารถลด

ต้นทุนขายลงได้จากการควบคุมงบประมาณ และ

หากรวมกับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ต้นทุนขาย

และบริการจะเท่ากับ 585 ล้าน บาท ซึ่งลดลง 

213.80 ล้านบาท

 3) ในไตรมาส 3/2562 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ลดลง 4.56 ล้านบาท

 4) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีสินค้าคง

เหลือเท่ากับ 1,600.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 

ธันวาคม 2561 จ�านวน 485.85 ล้านบาท ซึ่งเป็น

งานระหว่าง ท่าท่ีรอส่งมอบหลังไตรมาส 3/2562 

และวัตถุดิบท่ีรอผลิตในอนาคต

 5) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 1,315.22 ล้านบาท 

ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 42.06 ล้าน

บาท เกิดจากการตัดค่า เสื่อมราคาประจ�างวด

 6) ในไตรมาส 3/2562 ต้นทุนทางการเงินลด

ลง 1.56 ล้านบาท

 จากเหตุผลใน 1-3 ดังกล่าวข้างต้น ส่งผล

ให้ในไตรมาส 3/2562 มีผลก�าไรสุทธิ์ จ�านวน 

200.82 ล้านบาท

 นอกจากนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มี

มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดด�าเนิน

งานวันท่ี 01 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562    

ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดท่ีอัตรา  0.25  

บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมายวันท่ีไม่ได้รับ

สิทธิปันผล (XD) ในวันท่ี  21 พ.ย. 2562  และมี

ก�าหนดจ่ายปันผลวันท่ี  4 ธ.ค. 2562 

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น 
MCS ก�าไร Q3/62 ติดปีกพุ่ง 322.49%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) น้องใหม่

ป้ายแดงในตลาดหลักทรัพย์ mai ขายไอพีโอ 80 

ล้านหุ้นหมดเกล้ียง ในราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 

บาท โดยนักลงทุนให้การตอบรับอย่างท่วมท้น 

เพราะเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร

เติบโตตามแผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์นโยบาย

ประเทศไทย 4.0  และแผนพัฒนาดิจิทัล โชว์จุด

เด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครบวงจร และได้รับ Gold Certified Partner 

จาก Cisco ผู้น�าตลาดอุปกรณ์ เครือข่ายระดับโลก  

เตรียมน�าเงินไปใช้ลงทุนต้ังศูนย์ปฏิบัติการเครือ

ข่าย และสร้างส�านักงานใหญ่แห่งใหม่เตรียมพร้อม

ลงสนามเทรดวันท่ี 15 พ.ย.น้ี

 

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

เงิน และผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้กับประชาชนท่ัวไป (IPO) ของบริษัท 

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

TPS เปิดเผยว่า  หลังจากท่ีได้เปิดจองซื้อหุ้นไอพี

โอ จ�านวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท 

รวมเป็นเงินมูลค่า 200 ล้านบาท ในระหว่างวันท่ี 

5-7 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ได้รับความสนใจจาก

นักลงทุนอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อหุ้น IPO เข้า

มาเต็มท้ังจ�านวนและยังมีความต้องการส่วนเกินท่ี

สอบถามเข้ามาอีกจ�านวนมาก ถือว่าประสบความ

ส�าเร็จอย่างดียิ่ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นท่ีมีต่อ

บริษัทฯ

 

 "การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ TPS ถือว่า

ประสบความส�าเร็จและมีกระแสตอบรับดีมากๆ 

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าเป็นหุ้นท่ีมีปัจจัย

พื้นฐานแข็งแกร่ง มีการให้บริการในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร และมีศักยภาพ

การเติบโตในอนาคต ส�าหรับการระดมทุนครั้งนี้ 

จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ แข็งแกร่ง

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้

นักลงทุน โดยคาดว่าจะมีความต้องการส่วนเกิน

เข้ามาซื้อหุ้นในกระดานขณะท่ีราคาไอพีโอท่ี 2.50 

บาทต่อหุ้น มีค่าพีอีเรโชเพียง 11.57 เท่า ถือเป็น

ระดับราคาท่ีดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน”นางสาว

พัชพรกล่าว

 

 ท้ังนี้ หุ้น TPS เตรียมเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2562 น้ี โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี  ใช้

ชื่อย่อในการซื้อขายว่า TPS

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

TPS สุดฮอต!!!
ขาย IPO 80 ล้านหุ้นเกลี้ยง
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ

แพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

(TPS) ระบุการเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ถือ

เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของบริษัทฯในการ

เติบโตในอนาคต อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงความ

โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตร และ 

คู่ค้า รวมท้ังจะช่วยผลักดันรายได้ และก�าไรให้

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และจะสร้างผลตอบแทน

ท่ีดีในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้น  และท่ีส�าคัญคือธุรกิจ

อยู่ในช่วงเติบโตสู่ยุคดิจิทัล จากอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีแนวโน้มเติบโตตามการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  อีกท้ัง TPS เป็นพันธมิตร

ในระดับ Gold Certified Partner กับ Cisco ซึ่ง

เป็นผู้น�าตลาดอุปกรณ์เครือข่ายฯ ท่ีได้รับการ

ยอมรับระดับโลก

 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวต่อว่าแนวโน้ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปัจจุบันเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และมีโอกาส

เติบโตสูงในอนาคต เพราะมีส่วนส�าคัญช่วยในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ขณะท่ีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ของรัฐบาลท่ีขับเคล่ือนด้วยการ ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

TPS สุดฮอต!!!
ขาย IPO 80 ล้านหุ้นเกลี้ยง
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 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) SYNEX 

เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2562 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 

7,916.39 ล้านบาทลดลง 1,415.55 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 15.17 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมี

ก�าไรขั้นต้น 296.91 ล้านบาท ลดลง96.94 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 24.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เท่ากับ220.73 ล้านบาท ลดลง 1.35 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซง่ึ เท่ากับ 222.08 

ล้านบาท โดยมีก�าไรสุทธิ93.71 ล้านบาท ลด

ลง 67.07 ล ้านบาท หรือร้อยละ 41.72 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน

 โดยปัจจัยหลักท่ีท�าให้ผลการด�าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 3/2562 เปล่ียนแปลงจากปีก่อนเกิน

กว่าร้อยละ 20เนื่องมาจากการชะลอการสั่งซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มคอนซูเมอร์ท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

และจีน ท่ีส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากไตรมาส

ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดีผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

ค่อยๆลดลง ส่งผลใหร้ายได้มีการเติบโตเล็กน้อย

จากไตรมาสก่อน อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก

มีการจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นต�าว่า

ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงให้

ความส�าคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ้ายท้ังด้านการ

จัดจ�าหน่ายและการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยเข้า

มาช่วยบริหารจัดการให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง

รวดเร็วจึงเป็นการเพิ่มประสทธิภาพในการบริหาร

จัดการและสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจ

ได้อย่างยั่งยืน

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือน

ของปี2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและ

ให้บริการเท่ากับ25,351.44 ล้านบาท ลดลง 

2,464.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.86 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของความไม่

แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

เปรียบเทียบสัดส่ว นก�าไรขั้นต้นต่อยอดขายท่ีลด

ลง เนื่องจากในไตรมาส 1/2561 ทางบริษัทฯได้รับ

เงินสนับสนุนพิเศษ (รายการพิเศษจ่ายคร้ังเดียว) 

จากคู่คาเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มจ�านวนลูกค้า 

โดยบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 396.64 ล้านบาท 

ลดลง 135.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.42จากปี

ก่อน ท้ังนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการควบคุม

ค่าใช้จ้ายในอตราท่ีเหมาะสม

ฉบับที่ 1101 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

SYNEX เศร้าก�าไร Q3/62 วูบ 41.72%
รับผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
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 จับมือ ปรองดอง!! ดัชนีตลาดวันน้ีปรับตัวขึ้นกันยกแผงกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ 

โดยปิดท่ี 1,640.88 จุด บวกขึ้นมา 16.89 จุดท่ี 1.04% เจ้าค่ะ รับปัจจัยบวก 

สหรัฐฯ-จีน เห็นพ้องยกเลิกภาษีน�าเข้าสินค้า ส่งตลาดหุ้นท่ัวโลกรวมไปถึงบ้านเรา

กันอีกด้วยเจ้าค่ะ พรุ่งนี้จับตาลุ้นบวกกันต่อแนวต้านถัดไป 1,650 จุดเจ้าค่ะ

 มาดูกันท่ีกลุ่มแรกเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่ม 3P PTT PTTEP PTTGC นะ

เจ้าค่ะ กอดคอปิดบวกกันยกวงเจ้าค่ะ โดย PTT ปิดท่ี  46.00 บาท บวก 1.10% 

เจ้าค่ะ ส่วน PTTGC ปิดท่ี 52.25 บาท ท่ี 5.14% และ PTTEP พี่เทพของเราปิดท่ี 

125.00 บาท บวกข้ึนมา 1.21% เจ้าค่ะ ปรบมือดังๆให้กันอีกสักครั้งเจ้าค่ะ พรุ่งนี้

วันสุดท้ายของสัปดาห์มาจับตาลุ้นกันต่อจร้าา

 มาต่อกันท่ีหุ้น PTG เจ้าค่ะล่าสุดปิดท่ี 19.00 บาทเกือบไฮบวกขึ้นมา 3.26% 

เจ้าค่ะมน่าจับตากันทีเดียวเจ้าค่ะ โดยก�าไร Q3/62 คาดเติบโต 21% YOY ซึ่งถือ

เป็นช่วงโลว์ซีซั่นเจ้าค่ะ ถือว่าไม่ธรรมดาเจ้าค่ะ อีกท้ังคาดก�าไรท้ังปี PTG จะท�า

ก�าไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 1,559 ล้านบาท เติบโต 149% YoY เจ้าค่ะ รอบนี้

จับตาลุ้นขึ่นต่อเนื่อง แนวต้านแรก 20.00 บาทเจ้าค่ะ

 เมื่อวานเม้าท์มอยเรื่อง SPVI กันไปแล้ว ฟินกันไหมเจ้าค่ะ อิอิ วันนี้ปิดท่ี 

2.96 บาท บวกข้ึนมา 13.85% ร้อนแรงกันไปเจ้าค่ะ ใครก�าไรลงรถกันไปแล้วก็

ยินดีด้วยเจ้าค่ะ ส่วนใครรอมาจับตาหุ้นในกลุ่มเดียวกันอีกสักตัวเจ้าค่ะสไหรับหุ้น 

CPW เจ้าค่ะ วันนี้ปรับตัวได้เด่นเป็นวันแรกข้ึนมาปิดท่ี 2.32 บาท บวก 8.41% 

บวกขึ้นมาได้สวยทีเดียวเจ้าค่ะ รอบนี้มาลุ้นจังหวะบวกต่อเนื่องกันต่อท่ีแนวต้าน 

2.50บาทกันเจ้าค่ะ ถ้าผ่านได้ก็ขึ้นไปลุ้นเบรก ATH ใหม่ท่ี 2.72 บาทกันต่อได้เลย

 ปิดท้ายกันอีกตัวเจ้าค่ะก�าลังโฟกัสไปท่ีหุ้นท่ีก�าลังกลับตัวรีบาวด์แต่ยังไม่ว่ิง

แรงเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น RS ท่ีล่าสุดกลับมาปิดท่ี 15.60 บาท บวกข้ึนมา 1.30% 

รอบนี้มาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะหลังขึ้นไปยืนท่ี 16.00 บาทเเล้วเจอแรงขายออกมา รอบ

นี้แนะจับตากันไปต่อเพราะถ้าผ่านได้มีว่ิงแรงให้ได้เห็นเจ้าค่ะ อีกท้ังยังลุ้นปัจจัย

บวกจากธุรกิจ MPC หนุนก�าไร Q3/62 คาดเติบโต 13% YoY เจ้าค่ะ มาจับลุ้นกัน

ต่อเนื่องเจ้าค่ะ

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

จับมือ ปรองดอง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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