
DOD แจงงบ Q3/62 ก�ำไรสุทธิ 15.14 ล้ำนบำท ลดลง 
79.20 % จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุบรษัิทฯต้นทุนค่ำใช้
จ่ำยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเครอืข่ำย ฮึดสู้ โค้งสุดท้ำย ไป
ได้สวย จ่อคว้ำออเดอรร์วม เข้ำกระเป๋ำไม่ต�ำกว่ำ 300 ล้ำน
บำท ชู “ อัลทิมำ ไลฟ์” กระแสตอบรบัดี หนุนรำยได้เพิ่ม

AWC เป็นเหตุ!! ดัชนีตลาดวันนี่ปิดท่ี 1,622.12 จุด -15.73 จุด
เจ้าค่ะ ปรับตัวลงแรงหลังมีแรงขายหุ้นใหญ่อย่าง AWC ออกมา
เจ้าค่ะ พรุ่งนี้จับตาลุ้นกันต่อว่าจะยืนได้หรือไม่ ซึ่งจุดนี้มีผลส�าคัญ
ต่อตลาดเจ้าค่ะ มาลุ้นกันว่าถ้าไม่หลุด

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 

จ�ากัด จ�ากัด (มหาชน) TKN เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 

11267.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.8 จากไตรมาสเดียวกันปีท่ี ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 2.6 

จากไตรมาส 2/2562) และมีรายได้จากการขายงวด 9 เดือนแรกรวมท้ังสิ้น 3,850.0 ล้าน 

บาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากชว่งเดียวกันปีก่อน

ส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าพุ่งแตะ 3,372 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้จากการขายหนุน “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” มั่นใจโค้งสุดท้าย

ทิศทางธุรกิจยังส่งสัญญาณบวก รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าท่ี COD ไปแล้วกว่า 400 เมกะวัตต์ และเตรียมประมูลเพิ่มอีก

เพียบ ท�าให้มั่นใจรายได้ท้ังปีโตตามเป้า

TKN แจงไตรมำส 3 ปีนีก้�ำไรลดลง 46.7% เหตรุำยได้จำกกำรขำยในตลำด
จนีวูบ - ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ขณะทีต่ลำดในประเทศรำยได้ เพิ่มขึน้ 0.5% สว่น
ตลำดต่ำงประเทศ รำยได้กด 20.9%  จำกไตรมำสเดียวกันปีที่ผ่ำนมำ

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ขำนรบัช่วงส่งท้ำยปียังไปได้สวย ออเดอรร์วม ช่วง

โค้งสุดท้ำย จ่อทะลักเข้ำกระเป๋ำไม่ต�ำกว่ำ 300 ล้ำนบำท ชู “ อัลทิมำ ไลฟ์ ” 

หนุนรำยได้เพิ่ม ป้ันธุรกิจขำยตรง จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสรมิอำหำร ได้ตำมเป้ำที่

วำงไว้  มั่นใจยอดจ�ำนวนสมำชิกตัวแทนขำย ภำยในสิ้นปีแตะ 35,000 รำย ด้ำน

ผู้บรหิำร แจงผลกำรด�ำเนินงำน

DOD ฮึดสู้ โค้งสุดท้าย 
จ่อคว้าออเดอร์ 300 ลบ.

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 12อ่านต่อหน้า 9 อ่านต่อหน้า 7

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

TKN ก�าไรQ3/62 ทรุด46.7%
หลังยอดขายในจีนตก
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AWC เป็นเหตุ
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ดัน 9 เดือนพุ่ง 122% / โบรกฯ ให้ Upsde เพ่ิม
GUNKUL โชว์ก�าไร Q3/62 นิวไฮ

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนยีริง่ (GUNKUL) ไม่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง อวดผลงำนงวด 9 เดือน ก�ำไรพุ่งสูงถึง 

1,620 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 122% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มกี�ำไรสุทธิ 730 ล้ำนบำท 

นายธนา รังสิกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท ดโีอด ีไบโอเทค จ�ำกัด (มหำชน) หรอื DOD

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ำกัด (มหำชน)  (GUNKUL)
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 บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) ไม่ท�าให้
ผู้ถือหุ้นผิดหวัง อวดผลงานงวด 9 เดือน ก�าไรพุ่ง
สูงถึง 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122% เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก�าไรสุทธิ 730 ล้าน
บาท  ส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าพุ่งแตะ 3,372 
ล้านบาท   เนื่องจากรายได้จากการขายหนุน  
“โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” มั่นใจโค้งสุดท้ายทิศทาง
ธุรกิจยังส่งสัญญาณบวก รับรู้รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ี COD ไปแล้วกว่า 400 เมกะวัตต์  และ
เตรียมประมูลเพิ่มอีกเพียบ ท�าให้มั่นใจรายได้ท้ังปี
โตตามเป้า

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผย
ถึงผลประกอบการงวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2562) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ผลก�าไรสุทธิ 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 730 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 890 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 122% 

 สาเหตุท่ีผลประกอบการงวด 9 เดือนของกลุ่ม
บริษัท GUNKUL เติบโตขึ้นอย่างมาก เน่ืองจาก

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า และราย
ได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 2,216 ล้าน
บาท  และ 1,156 ล้านบาท  ตามล�าดับ หากเทียบ
กับงวดเดียวกันกับปีก่อนเท่ากับ 1,254 ล้านบาท 
และ 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวม 1,321 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 64% 

 ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานช่วงท่ีเหลือ
ปีน้ีของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าน่าจะเติบโตได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรับ
รู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก
โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและจากโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ COD ไปก่อนหน้า
น้ีกว่า 400 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วม
ประมูลโครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) เพิ่ม  คิด
เป็นมูลค่างานไม่ต�ากว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งหาก
ได้งานจะเป็นปัจจัยบวกท่ีท�าให้ผลการด�าเนินงาน
ปีน้ีเติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึง
ช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 8,000 ล้านบาท  จึงท�าให้
มั่นใจรายได้และก�าไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตตามเป้า
ท่ีได้ต้ังไว้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้ได้เป้าหมายเมกะวัตต์
สะสมไม่ต�ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 
จากปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 
รวมกันแล้วประมาณ 600 เมกะวัตต์

 “ผลประกอบการงวด 9 เดือนถือว่าดีเกินคาด 
เพราะสามารถเติบโตท้ังรายได้และก�าไรจากธุรกิจ
ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า รวมถึง
งานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าการจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม รวมถึงการให้บริการด้านบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
ซึ่งทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของบ
ริษัทฯ  ส่วนทิศทางไตรมาส 4 เชื่อว่าน่าจะเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่ง
เน้นเข้าร่วมประมูลงานด้านต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลการด�าเนิน
งานในอนาคตเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย” 
นางสาวโศภชากล่าวในท่ีสุด

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
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 บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด  ออก
บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า GUNKUL 
รายงาน 3Q19 ก�าไรท�าสถิติสูงสุดใหม่ คาดมี 

momentum ต่อเนื่องปีอีก 2 ปี    ปรับค�าแนะน�า

ขึ้นเป็น "ซื้อ" (เดิม "ถือ") และปรับราคาเป้าหมาย

ขึ้นเป็น 3.60 บาท (เดิม 3.00 บาท) สะท้อน

สมมติฐานใหม่หลัง performance โรงไฟฟ้า

พลังงานลมและ backlog งานก่อสร้างท�าได้ดีกว่า

ท่ีประเมิน

         

 ท้ังนี้บริษัทประกาศงบ 3Q19 ก�าไรปกติอยู่ท่ี 

955 ล้านบาท (+38% YoY, +126% QoQ) เติบโต 

YoY จากการ COD โรงไฟฟ้าใหม่ ส่วน QoQ ได้รับ

แรงหนุนจากโรงไฟฟ้าลมซึ่งเข้าช่วง high season 

และยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังน้ีเรามี

การปรับประมาณการก�าไรปี 2019E-20E ข้ึนมาท่ี 

2.2 และ 2.6 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากเดิม 29% 

และ 35%) ตามล�าดับ สะท้อนผลงานโรงไฟฟ้า

ลมท่ีดีกว่าคาด (ปรับ average capacity เพิ่มเป็น 

23% เดิม 19%) และปรับรายได้จากธุรกิจรับเหมา

เพิ่มขึ้นจากเดิม 30% หลังมี backlog รอรับรู้มาก

กว่าคาด ส่งผลให้รายได้รวมปี 2019E-20E อยู่ท่ี 

8.0 และ 9.2 พันล้านบาทตามล�าดับ (ใกล้เคียงกับ 

guidance ของบริษัท)

      

 ท้ังน้ีราคาหุ้นในช่วง 1 และ 3 เดือน ปรับตัว

ขึ้นมาราว 5% และ 7% ตามล�าดับ คาดได้ปัจจัย

หนุนจากก�าไร 3Q19 ซึ่งท�าสถิติสูงสุดใหม่ ท้ังนี้เรา

ประเมินราคาหุ้นจะมี positive momentum ต่อ

เน่ืองจากงาน backlog ท่ีมีอยู่ในมือรอรับรู้ 2-3 ปี

ข้างหน้า ซ่ึงไม่เพียงหนุนรายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง

แต่ยังเปล่ียนภาพของบริษัทโดยลดความผันผวน

ของรายได้ลงในระยะ 2-3 ปีถัดจากนี้ นอกจาก

น้ีปัจจุบันราคาหุ้นเทรด forward PER เพียง 11x 

ต่อกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมท่ี 20x ในขณะท่ีเรา

ประเมินเติบโตเฉล่ียราว 16% CAGR 2018-22E 

เทียบเป็น PEG เพียง 0.7x เท่านั้น

 ก�าไรปกติ 3Q19 เติบโตเด่นโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมเข้าช่วง high season ประกาศก�าไรสุทธิ 3Q19 

ท่ี 958 ล้านบาท (+34% YoY, +119% QoQ) ท้ังนี้

หากตัดก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนราว 3 ล้านบาท 

จะท�าให้ก�าไรปกติอยู่ท่ีราว 955 ล้านบาท (+38% 

YoY, +126% QoQ) สาเหตุหลักเกิดจากการ COD 

โรงไฟฟ้าใหม่ระหว่างปีราว 65MW (Sendai และ 

Kimitsu) และโรงไฟฟ้าพลังงานลมเข้าสู่ช่วง high 

season ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าปรับตัว

ขึ้นโดดเด่นมาท่ี 1.4 พันล้านบาท (+29% YoY, 

+37% QoQ) ในขณะท่ีธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

ไฟฟ้าและก่อสร้างรายได้รวมอยู่ท่ี 677 ล้านบาท 

ยังคงแกว่งตัว -7% YoY, +48% QoQ (กลับมาอยู่

ในระดับค่าเฉล่ียย้อนหลัง 1 ปีหลังไม่มีการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าใหม่) ในขณะท่ี GPM ของธุรกิจดังกล่าว

ทรงตัว QoQ ท่ีระดับ 31%
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ดัน 9 เดือนพุ่ง 122% / โบรกฯ ให้ Upsde เพ่ิม
GUNKUL โชว์ก�าไร Q3/62 นิวไฮ
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 ปรับประมาณการปี 2019E-20E ขึ้น โรง

ไฟฟ้าและงานก่อสร้างท�าผลงานดีเกินคาด เรา

ปรับประมาณการก�าไรปกติปี 2019E-20E ข้ึนมา

ท่ี 2.2 พันล้านบาท และ 2.6 พันล้านบาท (เพิ่ม

ขึ้นจากประมาณการเดิม 29% และ 35% ตาม

ล�าดับ) โดยปัจจัยหลักมาจาก 1) โครงการโรง

ไฟฟ้าพลังลมท�าผลงานได้ดีกว่าท่ีประเมินท�าให้

ปรับ capacity factor โดยรวมขึ้นจาก 19% เป็น 

23% 2) ปรับ GMP ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายขึ้นจาก

เดิม 25% เป็น 32% เทียบเคียงระดับค่าเฉล่ีย 

9M19 และ 3) ปรับเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างใน

ปี 2020E ขึ้นราว 40% หลังบริษัทมี backlog ท่ี

ราว 7.0 พันล้านบาท รอรับรู้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

คาดรับรู้ในปี 2020E ราว 2.6 พันล้านบาท (เดิม

ประเมินรับรู้ราว 2.0 พันล้านบาท) ส่งผลให้รายได้

รวมปี 2019E-20E อยู่ท่ี 8.0 พันล้านบาท และ 9.2 

พันล้านบาทตามล�าดับ ใกล้เคียงกับเป้าท่ีบริษัทต้ัง

เป้าไว้

 ปรับราคาเป้าหมายเป็น 3.60 บาท (เดิม 

3.00) อิงวิธี SOTP 1) ธุรกิจ Power producer อิง 

DCF (WACC 5.7% (เดิม 5.9% เนื่องจากปรับ risk 

free rate ลงเป็น 2% จาก 3%), No TG) ได้มูลค่า 

3.30 บาท (เดิม 2.90 บาท) 2) ธุรกิจ EPC อิงวิธี 

PER (ใช้ PER 16X เท่ียบเท่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 

Construction service ย้อนหลัง 5ปี -1SD) ได้

มูลค่า 0.30 บาท (เดิม 0.10 บาท) Key catalyst 

ระยะสั้นคือการเข้าประมูลโครงการ Submarine 

cable เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะปัญหยีมูลค่ารวม

ราว 4 พันล้านบาท และการเข้าประมูลโครงการ

โซล่าร์มาเลเซียขนาดก�าลังการผลิตรวม 160MW 

ใน 2H19

 ด้านบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุ
ในบทวิเคาะห์หลักทรัพย์ว่า GUNKUL 
รายงานรายได้ อยู่ท่ี 2,136 ลบ. (+41% QoQ, 

+15% YoY) เนื่องจาก 1) รายได้จากธุรกิจโรง

ไฟฟ้าเติบโต 37% QoQ ตามผลฤดูกาลของลม 

และ +29% YoY ตามปริมาณลมท่ีใกล้เคียงปีก่อน

แต่ปีนี้มี 2 โรงไฟฟ้าใหม่ในญี่ปุ่น 2 โรงคือโรง

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์เซนไดขนาด 31.8MW (COD 

เมื่อ 4Q61) และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์คิมิทซึขนาด 

33.5MW (COD เมื่อ 2Q62) นอกจากนี้เร่ิมมีการ

รับรู้รายได้งาน EPC มากขึ้นเป็น 221 ลบ. เพิ่มข้ึน 

135% QoQ แต่ลดลง 38% YoY เพราะ 3Q61 มี

งาน EPC ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน

ท�าให้ GPM ท�าระดับสูงสุดใหม่ท่ี 60.1% จาก 

53.2% ใน 2Q62 และ 57.0% ใน 3Q61 

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ดัน 9 เดือนพุ่ง 122% / โบรกฯ ให้ Upsde เพ่ิม
GUNKUL โชว์ก�าไร Q3/62 นิวไฮ
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 SG&A ลดลง 12% QoQ และ 11% YoY จา

การบริหารต้นทุนภายใน และการ Refinance 

ท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายเหลือเพียง 174 ลบ. จากเดิม

อยู่ท่ีระดับ 250 ลบ.+/- ต่อไตรมาส ส่งผลให้ก�าไร

ปกติท�าระดับสูงสุดใหม่อยู่ท่ี 950 ลบ. (+126% 

QoQ, +651% YoY)  

 

 แนวโน้มก�าไร 4Q62 คาดก�าไรกลับมาท่ีระดับ 

400 ลบ.+/- เนื่องจากเป็น Low season ของท้ัง

โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ มีเพียงราย

ได้จากธุรกิจ EPC ท่ีคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้

หนาแน่นต้ังแต่ 4Q62 ถึงปี 2564 จาก Backlog 

ปัจจุบันท่ี 7,000 ลบ.   

 ก�าไรปกติ 9M62 คิดเป็นสัดส่วน 87% ของ

ประมาณการก�าไรท้ังปีท่ี 1,817 ลบ. ท�าให้เราอาจ

มีการปรับประมาณการก�าไรปี 2562 ขึ้นเล็กน้อย 

แต่ยังคงประมาณการก�าไรปี 2563 ไว้ท่ี 2,194 

ลบ. (+21% YoY) เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์

มรสุมในแต่ละปีท่ีจะมาหนุนธุรกิจพลังงานลม แต่

ปีหน้าจะมีรายได้จาก EPC ท่ีเติบโตมีนัยส�าคัญ

จาก Backlog รอรับรู้อีกมาก และโครงการโรงไฟ

ฟ้าใหม่ๆในเวียดนามและในประเทศท่ีอยู่ระหว่าง

รอข้อสรุปเป็น Upside risk

 ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายของ GUNKUL ณ 

สิ้นปี 2563 ได้ราคาเป้าหมายใหม่ท่ี 3.58 บาท คง

ค�าแนะน�า ซื้อ ปัจจุบันซื้อขายท่ี PER2563 ท่ี 13 

เท่า 

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ดัน 9 เดือนพุ่ง 122% / โบรกฯ ให้ Upsde เพ่ิม
GUNKUL โชว์ก�าไร Q3/62 นิวไฮ
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 บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ขานรับช่วงส่ง

ท้ายปียังไปได้สวย ออเดอร์รวม ช่วงโค้งสุดท้าย 

จ่อทะลักเข้ากระเป๋าไม่ต�ากว่า 300 ล้านบาท ชู “ 

อัลทิมา ไลฟ์ ” หนุนรายได้เพิ่ม ป้ันธุรกิจขายตรง 

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้ตามเป้าท่ีวางไว้  

มั่นใจยอดจ�านวนสมาชิกตัวแทนขาย ภายในสิ้นปี

แตะ 35,000 ราย ด้านผู้บริหาร แจงผลการด�าเนิน

งาน Q3/62 มีรายได้รวม 219.96 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 39.76% และมีก�าไรสุทธิ 15.14 ล้านบาท ลด

ลง 79.20 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุบริษัทฯ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเครือข่าย 

อาทิ ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นค่าใช้

จ่ายแบบครั้งเดียว(One Time) จ�านวน 11.91 ล้าน

บาท พร้อม ระบุ การแจ้งก�าหนดวันใช้สิทธิ DOD-

W1ครั้งแรก วันท่ี 29 พ.ย.น้ี แจงผู้ใช้สิทธิแสดง

ความจ�านงต้ังแต่วันท่ี 22–28 พ.ย.62

 นายธนา รังสิกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ DOD  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ท่ีมีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจาก

ธรรมชาติ ในรูปแบบการรับจ้างพัฒนาและผลิต 

(ODM) ท่ีให้บริการแบบครบวงจร (One Stop 

Service) ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับสากลเปิดเผย

ว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2562 มีแนว

โน้มปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยจะเห็นได้จาก

ยอดออเดอร์ ผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ท่ีทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะ จากบริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จ�ากัด (DOD ถือ

หุ้นอยู่ 80%) ซึ่งด�าเนินธุรกิจในรูปแบบขายตรง 

ภายใต้ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ท่ีเน้นสารสกัดจาก

ธรรมชาติท้ังหมด อาทิ One Whey (เวย์โปรตีน) , 

Levarean ( เลวารีน ), Prepo Fiber  and Detox  

(เพรโป), Callox (แคลล็อกซ์), Zinegra (ซิเน

กร้า) ,DOD H.Coffee  (ดีโอดี เอช. คอฟฟี่ ) และ 

R3verse Vine (อาร์3เวิสวายน์) โดยล่าสุด DOD มี

ออเดอร์ใหม่ เข้ามาแล้วมูลค่ารวมกว่า 300 ล้าน

บาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องไปจนถึง

สิ้นปีน้ี โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับ

ความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพื่อดูแลรูปร่างและผิวพรรณ,ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 

 “ ล่าสุด DOD มียอดออเดอร์ใหม่ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีรอการส่งมอบในช่วง

ไตรมาส4/2562 คิดเป็นมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท 

ขณะท่ี อัลทิมา ไลฟ์ ได้ต้ังเป้ายอดขายตรง ใน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ท่ีระดับ 150 ล้านบาท 

โดยคาดว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มสมาชิกเป็น

ตัวแทนขายภายในสิ้นปีนี้แตะจ�านวน 35,000 

ราย จากปัจจุบันอยู่ท่ีกว่า 21,000 ราย ดังนั้นจาก

ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการ

ขับเคล่ือนผลการด�าเนินงานไตรมาสสุดท้ายได้

อย่างมีนัยส�าคัญ ”  

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

DOD ฮึดสู้ โค้งสุดท้าย 
จ่อคว้าออเดอร์ 300 ลบ.
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 ด้านนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง 
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป 

กล่าวถึงผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส3/2562 สิ้น

สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ว่า บริษัทฯมีรายได้

รวม 219.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี

ก่อน 62.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.76% เน่ือง

จากบริษัทฯรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอาง จ�านวน 24.73 ล้านบาท และกลุ่ม

ธุรกิจเครือข่าย 44.72  ล้านบาท ขณะท่ีก�าไรสุทธิ

อยู่ท่ี 15.14 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปี

ก่อนจ�านวน 57.61 ล้านบาท หรือลดลง 79.20% 

ส่วนผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 

บริษัทฯมีรายได้รวม 471.49 ล้านบาท ปรับตัวลด

ลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนจ�านวน 134.79 ล้าน

บาท หรือ 22.23 % และ มีก�าไรสุทธิ 73.30 ล้าน

บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนจ�านวน 222.77 

ล้านบาท  หรือ 75.24 % ท้ังน้ีสาเหตุท่ีบริษัทฯ

มีผลก�าไรสุทธิลดลงเนื่องจาก บริษัทฯต้นทุนค่า

ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเครือข่าย อาทิ ค่า

โฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายแบบ

ครั้งเดียว (One Time) จ�านวน 11.91 ล้านบาท

 อย่างไรก็ตาม แม้ผลการด�าเนินงานในงวด 

9 เดือน จะไม่ได้เป็นไปตามท่ีบริษัทฯคาดไว้ แต่

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นท่ีจะก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ท้ัง

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารแบบครบวงจร เพื่อให้สอดรับกับ

แนวทางพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ One Stop 

Service Solution เพื่อสร้างอัตราการเติบโตทาง

ธุรกิจในอนาคต

 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารท่ัวไป ยัง

ได้กล่าวอีกว่า บริษัทฯได้ก�าหนดรายละเอียดเก่ียว

กับการแสดงความจ�านงผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งท่ี 1 (DOD-W1) 

ก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2562 โดยระยะเวลาแสดงความจ�านงในการใช้

สิทธิภายใน 5 วันท�าการก่อนวันใช้สิทธิต้ังแต่วันท่ี 

22 – 28 พฤศจิกายน 2562  โดยอัตราการใช้สิทธิ 

DOD-W1 ในอัตรา 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 

1 หุ้น ก�าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 15.75 บาทต่อ

หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ)   

 ขณะท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ปลดเครื่องหมาย SP หุ้นบมจ.ดีโอดี ไบโอ

เทค (DOD) ต้ังแต่การซื้อขายรอบเช้าวันท่ี 12 พ.ย.

62 เนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินไตรมาสท่ี 

3 ปี 2562 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แล้ว 

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

DOD ฮึดสู้ โค้งสุดท้าย 
จ่อคว้าออเดอร์ 300 ลบ.
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 นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เถ้าแก่น้อย 
ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด จ�ากัด 
(มหาชน) TKN เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มีรายได้

จากการขายไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 11267.6 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 12.8 จากไตรมาสเดียวกันปีท่ี 

ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 2.6 จากไตรมาส 2/2562) 

และมีรายได้จากการขายงวด 9 เดือนแรกรวมท้ัง

สิ้น 3,850.0 ล้าน บาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากช่วง

เดียวกันปีก่อน

 ท้ังนี้ตลาดในประเทศ มีรายได้จากการขาย

ไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 548.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 0.5 จากไตรมาส เดียวกันปีท่ีผ่านมา (เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.1 จากไตรมาส 2/2562) และมียอดขาย 

9 เดือนแรกรวมท้ังสิ้น 1.603.0 ล้าน บาท เติบโต

ร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้ท่ีเพิ่ม

ขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจร้านข้าว

แกงกะหรี่ Hinoya และการเปิดร้านเถ้าแก่น้อย

แลนด์ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ ถึงแม้จ�านวนนัก

ท่องเท่ียวจีนเติบโตร้อยละ 1.7 จากช่วงเดียวกัน

ปีท่ีผ่านมา ท�าให้ตลาดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เติบโต

ตามท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษา 

ส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ียร้อยละ 69 ของตลาดขนม

ขบเค้ียวประเภทสาหร่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการด�า

เนินกิจกรรม การตลาดท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 

อาทิ การเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ การออกสินค้า

รสชาติใหม่ และการท�า Co-brand ร่วมกับมันฝรั่ง

ทอดกรอบตราพริงเกิลส์ เป็นต้น

 ด้านตลาดต่างประเทศ มีรายได้จากการขาย

ไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 719.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

20.9 จากไตรมาส เดียวกันปีท่ีผ่านมา (ลดลงร้อย

ละ 7.8 จากไตรมาส 2/2562) และมียอดขาย 9 

เดือนแรกรวมท้ังสิ้น 2.247.0 ล้าน บาท ลดลงร้อย

ละ 8.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ท้ังนี้ช่วงไตรมาสท่ี

ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการเปล่ียนผ่าน ผู้

แทนจ�าหน่ายในประเทศจีน กับทางพันธมิตรใหม่

ท่ีมีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายของ บริษัทฯ และมีประสบการณ์

ในการท�าตลาดดังกล่าวมายาวนาน โดยได้เริ่ม

ท�าการขายผ่านผู้แทนจ�าหน่ายรายใหม่ ต้ังแต่

ไตรมาส 4/2562 เป็นต้นไป ท้ังนี้ตลาดจีนคิดเป็น

ร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม และมี

อัตราลดลงร้อย ลง 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมียอดเติบโต

อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ อาทิ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ 

CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียตนาม) เป็นต้น

 ขณะท่ีบริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นไตรมาสท่ี 3 จ�า

นวน 341.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 ของ

รายได้จากการขาย โดยสัดส่วน ก�าไรข้ันต้นต่อย

อดขาย ลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกันปีท่ี

ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 1.0 จากไตรมาส 2/2562) 

เนื่องจากการเปล่ียนผ่านผู้แทนจ�าหน่ายท่ีประเทศ

จีนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ทรัพยากรการ

ผลิตท้ังเครื่องจักร แรงงาน และค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ี

จัดเตรียมไว้ ไม่สัมพันธ์กับยอดผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง 

รวมถึงอัตราการใช้ก�าลังการผลิตโรงงานท่ี สหรัฐ

อเมริกายังต�ากว่าจุดคุ้มทุน

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

TKN ก�าไรQ3/62 ทรุด46.7%
หลังยอดขายในจีนตก
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 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นงวด 9 เดือนแรก รวมท้ัง

สิ้น 1.047.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของ

รายได้จากการขาย โดยสัดส่วนก�าไรขั้นต้นต่อยอด

ขายลดลงร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย

หากการใช้ก�าลังการผลิตไตรมาสสุดท้ายเร่ิมกลับ

สู่ระดับปกติ และสาหร่ายท่ีเริ่มใช้ราคาปี 2562 ซ่ึง

มีอัตราลดลงร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา จะปรับให้

อัตราก�าไร ขั้นต้นดีขึ้นตามล�าดับ

 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายไตรมาส

ท่ี 3 จ�านวน 196.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 

ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนต้นทุนในการ

จัดจ�าหน่ายต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จาก

ไตรมาสเดียวกันปีท่ีผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 

จากไตรมาส 2/2562) เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้

จ่ายลงทุนพัฒนาและแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ 

ร้านข้าวแกงกะหรี่ การ ขยายตลาดสินค้าในกลุ่ม

ประเทศใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าใช้

จ่ายการขายในการเปล่ียนผ่านผู้แทนจ�าหน่ายใน 

ประเทศจีน

 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายงวด 9 

เดือนแรก รวมท้ังสิ้น 555.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 14.4 ของรายได้จาก การขาย เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยบริษัทฯ มี

งบประมาณการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนต์

ในกลุ่ม ประเทศท่ีมีศักยภาพการเจริญเติบโตใน

อนาคต อาทิ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาสท่ี 

3 จ�านวน 72.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของ

รายได้จากการขาย โดย สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 0.3 จากไตรมาส

เดียวกันปีท่ีผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก 

ไตรมาส 2/2562) เน่ืองจากช่วงเดียวกันของปีท่ี

ผ่านมามีค่าใช้จ่ายพิเศษ

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงวด 9 เดือน

แรก รวมท้ังสิ้น 223.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

5.8 ของรายได้จาก การขาย เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 นายจิระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ

ไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 68.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 5.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 46.7 

จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ท้ังนี้เมื่อเทียบสัด

ส่วนก�าไรสุทธิต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 3.4 จาก

ไตรมาสเดียวกันปีท่ี ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 2.1 

จากไตรมาส 2/2562) โดยมีสาเหตุหลักจากราย

ได้จากการขายท่ีลดลงในตลาดจีนและ ค่าใช้จ่ายท่ี

เพิ่มขึ้นตามรายละเอียดข้างต้น ท้ังนี้บริษัทฯ มีก�า

ไรสุทธิ์งวด 9 เดือนแรก รวมท้ังสิ้น 248.4 ล้าน

บาท คิดเป็น ร้อยละ 6.5 ของรายได้จากการขาย 

ลดลงร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ฉบับที่ 1103 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

TKN ก�าไรQ3/62 ทรุด46.7%
หลังยอดขายในจีนตก
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 AWC เป็นเหตุ!! ดัชนีตลาดวันน่ีปิดท่ี 1,622.12 จุด -15.73 จุดเจ้าค่ะ ปรับตัว

ลงแรงหลังมีแรงขายหุ้นใหญ่อย่าง AWC ออกมาเจ้าค่ะ พรุ่งน้ีจับตาลุ้นกันต่อว่า

จะยืนได้หรือไม่ ซึ่งจุดนี้มีผลส�าคัญต่อตลาดเจ้าค่ะ มาลุ้นกันว่าถ้าไม่หลุดแนวรับ 

1,620 จุด น่าจะมีลุ้นรีบาวด์ให้ได้เห็นกันเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นท่ีแข็งกว่าตลาดกันก่อนเจ้าค่ะ โฟกัสกันไปท่ีหุ้น DOHOME เจ้าค่ะ

ล่าสุดปิดไฮ 12.20 บาท บวกแรงข้ึนมาท่ี 7.02% เจ้าค่ะ โดย DOHOME มั่นใจ

รายได้-ก�าไรปีนี้สูงกว่าปีก่อน เล็งเปิดเพิ่ม 3 สาขา ปี 63  คาดผลงาน Q4/62 ดี

กว่า Q3/62 เข้าไฮซีซั่น-เปิดสาขาเพิ่มต่อเน่ือง มั่นใจหนุนรายได้-ก�าไรสุทธิปีนี้สูง

กว่าปีก่อน ปี 63 รอบนี้น่าจับตากันต่อเจ้าค่ะว่าจะขึ้นไปท�า ATH ใหม่ได้ไหมเหนือ 

12.90 บาท มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ร้อนแรงอีกตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น ILM ยืนเหนือตลาดได้อย่างสวยงามล่าสุด

ขยับมาปิดท่ี 16.30 บาท บวกขึ้นมา 5.16% ไฮของวันเจ้าค่ะ ปรับตัวขึ้นมาลุ้นผล

ประกอบการใน Q3/63 ท่ีคาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ 

จับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ หลังราคาปรับตัวลงมาแรง อีกท้ังราคาหุ้นยังมีลุ้นกลับมา

เป็นขาขึ้นรอบใหม่เจ้าค่ะ จะกลับขึ้นไปได้ไหม น่าลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 นิวไฮกันต่อเนื่องเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น CBG ล่าสุดท�านิวไฮ 88.50 บาท ก่อนจะ

ย่อบงมาปิดท่ี 88.00 บาท บวกขึ้นมา 4.45% เรียกได้ว่าไม่เจ๋งจริงมาไม่ถึงจุดน้ี

เจ้าค่ะ โดย Q3/62 ทะยาน 253% แตะ 726 ลบ. เทรินอราวด์ 3 ไตรมาส ต่อเน่ือง 

โดนใจปังๆกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ รอบนี้กลับมาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะจะผ่าน 90.00 

บาท ขึ้นไปแตะระดับ 3 หลักได้อีกครั้งไหม งานนี้เอาผลประกอบการเป็นเคร่ือง

พิสูจน์แล้วค่ะ..อิอิ

 ยืนรับกันอยู่นานหมดแรงจนได้ ส�าหรับหุ้นใหญ่อย่าง AWC ท่ีสังเวยมาตรา

การกรีนชูท่ีหมดไป ราคาปรับร่วงลงมาหลุดราคาจอง 6.00 บาท ลงมาปิดท่ี 5.40 

บาท ติดลบไปกว่า 10.74% เจ้าค่ะ ซึ่งจากนี้ต้องจับตาการลงรอบนี้ว่าจะจบท่ีตรง

ไหน รวมไปถึงแผนการเติบโตของธุรกิจ แถมยังโดนปัจจัยลบหลังหลุดจากการค�า

นวนดัชนี MSCI จากนี้แนะน�าให้รอคล่ืนลมสงบก่อนเจ้าค่ะ แต่ท่ีสุดแล้วเจ๊เชื่อว่า 

AWC ของเสี่ยเจริญจะกลับมาอย่างแน่นอน แต่จะกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันอีก

ทีค่ะ ส่วนวันนี้เจ๊ขอตัวไปลอยกระทงก่อนเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่คอลัมน์หน้า

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

AWC เป็นเหตุ!!
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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