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CHAYO แจงก�าไร Q3/62 โต 19.34% 

หลังรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสิน

-ก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายเพ่ิมข้ึน  

SEAFCO เผยงวด 9 เดือนก�าไรโต 29.17%    

หลังรายได้เพ่ิมข้ึน - เคาะปันผลระหว่างกาล 0.07 บ./หุ้น

 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) CHAYO รายงานผลประกอบ

การ ไตรมาส 3/62 มีก�าไรสุทธิ 30.97 ล้าน

บาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.0516 บาทเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 25.87 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.0462 บาท

 ทั้งนี้ก�าไรสุทธิของบริษัทส�าหรับไตรมาสที่ 

3/2562 และงวด 9 เดือนของปี 2562 มีจ�านวน

เท่ากับ 30.86 ล้านบาทและ 91.54 ล้านบาท ตา

มล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

คิดเป็นร้อยร้อยละ 19.34 และร้อยละ 42.20 ตา

มล�าดับ โดย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของก�าไรใน

ไตรมาส 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินและ การ

เพิ่มขึ้นของก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 

และการเพิ่มขึ้นของก�าไรส�าหรับ 9 เดือน เป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินให้สินเชื่อแก่

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก

การให้บริการเร่งรัดหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของก�าไร

จากการขายทรัพย์สินรอการขาย  

 ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ

เร่งรัดหนี้สิน ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้

จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินจ�านวน 15.73 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2561 จ�านวน 10.67 

ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 47.46 โดย

ใน 9 เดือนของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้

บริการ เร่งรัดหนี้สินจ�านวน 47.71 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนจ�านวน จ�านวน 18.62 ล้านบาท คิด

เป็นการเติบโตร้อยละ 63.98 โดยการเติบโตของ

รายได้ทั้งในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน มีสาเหตุมา

จากการเพิ่มขึ้นปริมาณงาน จ�านวนลูกค้าหรือผู้

ว่าจ้าง และการจัดเก็บที่บริษัทท�าได้มากขึ้น

 ส่วน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม ใน

ไตรมาส 3/2562 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงิน

ให้กู้ยืมจากการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันและ

ไม่มีหลักประกันของ บริษัทย่อยจ�านวน 0.25 

ล้านบาท 

 ส�าหรับ รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูล

ลูกค้า ในไตรมาส 3/2562 บริษัทไม่มีรายได้จาก

การให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 

 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ซีฟ
โก้ จ�ำกัด (มหำชน) SEAFCO เปิดเผย
ว่า ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ. วัน
ที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับผล
ประกอบการส�าหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 
2561 ที่ลดลงร้อยละ 2.62 มีสาเหตุที่ส�าคัญดังต่อ
ไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิของส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในงวด 3 เดือน และ 9 
เดือน ของปี2562 เท่ากับ 102.63 ล้านบาท และ 
324.46 ล้านบาท ในปี 2561 มีผลก�าไรเท่ากับ 
105.39 ล้านบาทและ 251.20 ล้านบาทซึ่งในงวด 
3 เดือน ลดลงร้อยละ 2.61 และ 9 เดือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.17 โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้
 1.1 รายได้จากการรับจ้างในงวด 3 เดือน 

และ 9 เดือน ของปี 2562 เท่ากับ 759.46 ล้าน
บาทและ 2,385.48ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 
810.07 ล้านบาท และ 1,915.31 ล้านบาท ซึ่ง
ในงวด 3 เดือน ลดลงร้อยละ6.25 และในงวด 9 
เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.55

 1.2 ต้นทุนจากการรับจ้างในงวด 3 เดือน 
และ 9 เดือน ของปี 2562 เท่ากับ 601.13 ล้าน
บาทและ 1,876.74 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 
641.64 ล้านบาทและ 1,505.06 ล้านบาท ซึ่ง
ในงวด 3 เดือนลดลงร้อยละ 6.31และในงวด 9 
เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.70

 1.3 อัตราก�าไรขั้นต้นในงวด 3 เดือน และ 9 
เดือนของปี 2562 เท่ากับ 20.85% และ 21.33% 
ในปี 2561 เท่ากับ 20.79% และ 21.42% ซึ่งใน
งวด 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 และในงวด 9 

เดือนลดลงร้อยละ 0.0

 1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุน
ทางการเงินในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ของปี 
2562 เท่ากับ 39.01ล้านบาท และ 125.93 ล้าน
บาท ในปี2561 เท่ากับ เท่ากับ 47.06 ล้านบาท
และ 126.79 ล้านบาท ซึ่งงวด 3เดือน ลดลงร้อย
ละ 17.10 และ 9 เดือน ลดลงร้อยละ 0.68

 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 
งวดไตรมาส 3 ของปี 2562 (งวดด�าเนินงานวันที่ 
01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562) ในอัตรา  
0.07 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้
รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 พ.ย. 2562 และมี
ก�าหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 ธ.ค. 2562
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RATCH เผย Q3/62 ก�าไรทรุด 18.8% 

เหตุขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน - รายได้หด

EGCO เผย Q3/62 ก�าไรสุทธิวูบ 

แต่ก�าไรด�าเนินงานยังโตแตะ 2.56 พันลบ. 

 บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) RATCH เปิดเผยว่า ผลกา

รด�าเนินงานตามงบการเงินรวมส�าหรับไตรมาส

ที่ 3 ปี2562 มีก�าไรส่วนที่เป็นของบรษัทฯ จ�า

นวน1,364.84 ล้านบาท (คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น

เท่ากับ 0.94 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

ที่ 3 ปี 2561 ซึ่ง มีก�าไรจ�านวน1,680.53 ล้าน

บาท (คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.16 บาท) 

ปรากฏว่าก�าไรลดลงจ�านวน 315.69 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 18.8 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระ

ทบจากอัตราแลกเปลี่ยนผลการด�าเนินงานขอ

งบรษัทฯ และบรษัทย่อย ส�าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 

2562 มีก�าไรจ�านวน 1,528.32 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึ่งมีก�าไรจ�า

นวน 1,712.19ล้านบาท ปรากฏว่าก�าไรลดลงจ�า

นวน 183.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยมี

รายการที่เป็นสาระส�าคัญ  

 รายได้จากการขายและการให้บรการ (ไม่รวม

ค่าเชื้อเพลิง จ�านวน 6,422.84 ล้านบาท) ไตรมาส

ที่ 3ปี 2562 จ�านวน 1,650.88 ล้านบาท ลดลง

จากรายได้จากการขายและการให้บรการ (ไม่รวม

ค่าเชื้อเพลิง จ�านวน8,959.70 ล้านบาท) ไตรมาส

ที่ 3 ปี 2561 จ�านวน 1,719.03 ล้านบาท เป็นจ�า

นวน 68.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0สาเหตุ

หลักเนื่องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบรษัท ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษัทย่อย ลดลงจ�า

นวน 180.93ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีการ

ซ่อมบ�ารุงรักษาตามแผนมากกว่างวดเดียวกันของ

ปีก่อน ขณะที่รายได้ค่าขายไฟฟ้าของบรษัท ราช-

ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษัท

ย่อย เพิ่มขึ้น จ�านวน 112.60 ล้านบาท สาเหตุ

หลักเนื่องจากการเรมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์Collinsville เมื่อวันที่ 

12 ธันวาคม 2561 และวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตา

มล�าดับ  

 ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และ 2562 บรษัทฯ รับ

รู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 31.66 ล้าน

บาท และ163.48 ล้านบาท ตามล�าดับ สาเหตุ

หลักเนื่องจากรายการเงนให้กู้ยืมแก่กิจการในกลุ่ม

บรษัทฯ ในสกุลเงนเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อ

สกุลเงนเหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ

กับสกุลเงนเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพย์สกุล

เงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่าลดลง  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ  
EGCO เปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาส 3/62 
มีก�าไรสุทธิ 2.82 พันล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 
5.36 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
ก�าไรสุทธิ 3.95 พันล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 
7.50 บาท

 นำยจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป 
(EGCO) เปิดเผยว่า “ผลการด�าเนินงานในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามแผนงาน โดยมีก�าไรจากการด�าเนิน
งานปกติ ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้
แบบสัญญาเช่า จ�านวน 8,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 1,060 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15  หากพิจารณาเฉพาะ
ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2562 สิ้น
สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีก�าไร

ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญา
เช่า จ�านวน 2,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จ�านวน 15 ล้านบาท” 

 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2562 จนถึงปัจจุบัน 
เอ็กโก กรุ๊ป มีความก้าวหน้าในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 
แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้เริ่มเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ เมื่อวัน
ที่ 26 กันยายน 2562 และโรงไฟฟ้าไซยะบุรี สปป.
ลาว ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2562 ซึ่งโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูราเริ่ม
รับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 และโรงไฟฟ้า ไซยะ
บุรีจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป 
ส�าหรับความส�าเร็จด้านการลงทุนใหม่ เอ็กโก กรุ๊ป   
ได้ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 44.6 ในบริษัท ไทย ไปป์
ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด เพื่อด�าเนินโครงการขยาย
ระบบขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา
จัดหาเงินกู้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 
1 ปี 2563 ในขณะที่ การก่อสร้างมีความก้าวหน้า 
ประมาณร้อยละ 19 

 ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการโรงไฟฟ้า
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โรง
ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ประเทศเกาหลีใต้ 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 
4 ปี 2563 และโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า “น�้าเทิน 1” 
ใน สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในไตรมาส 2 ปี 2565

 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นธุรกิจพลังงาน
ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ามันโดย
ระบบขนส่งทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มด�าเนิน
การในไตรมาส 4 ปี 2564
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 นำยสุรกำร ศิริโมทย์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทน
เมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) WORK เปิด

เผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบ

การเงินรวมส�าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผล ก�าไรสุทธิส่วน

ที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ากับ 43.82 ล้านบาท 

ลดลง 97.71 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 69 จาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่ง

มีผลก�าไรสุทธิเท่ากับ 141.54 ล้านบาท

 ขณะที่บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงิน

รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (ไม่รวมรายได้

อื่น) เท่ากับ 703.59 ล้านบาท ลดลง 303.52 

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีรายได้

รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวม

เท่ากับ 1,007.11 ล้านบาท โดยบริษัทมีการ

เปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้

 -รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ 

ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณา

และโปรโมทในช่วงเวลาต่างๆ ของสถานี

โทรทัศน์ของบริษัท (“ช่อง WORKPOINT”) 

และ ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท 

รวมถึง รายได้จาก การให้เช่าช่วงเวลาให้

แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการ

โทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการ

รับจ้าง ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่อง 

WORKPOINT และ รายได้จากการจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์รายการ ไปยังต่างประเทศ

 โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทมีราย

ได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 558.35 

ล้านบาท ลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 769.78 ล้าน

บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 ทั้งนี้การ

ลดลงของรายได้ ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของ

บริษัทมาจากการลดลงของรายได้จากช่อง 

WORKPOINT เป็นหลัก เนื่องจากสภาวะการ 

แข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น และสภาวะ

เศรษฐกิจ

 -รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท 

ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event 

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้าง ผลิตให้แก่บุคคล

ภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 นั้น บริษัทมีรายได้จาก

การรับจ้างจัดงาน ทั้งสิ้น 34.87 ล้านบาท ลด

ลง 6.68 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีราย

ได้ เท่ากับ 41.55 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 

3 ปี 2562 บริษัทมีการรับจ้างจัดงานทั้งหมด 

7 งาน ซึ่งลดลงจากช่วงเวลา เดียวกันของปี 

2561 ที่รับจ้างจัดงานทั้งหมด 8 งาน ซึ่งโดย

งานหลักๆ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้แก่งาน 

“ร้านเด็ดแฟร์ ครั้งที่ 3” งาน “ศิลปินแห่ง

ชาติ” เป็นต้น (มีต่อ)

WORK เผย Q3/62 ก�าไรวูบ 69% 

เหตุรายได้จากช่อง WORKPOINT ลดลงจากพิษเศรษฐกิจ-แข่งขันดุ
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 -รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละคร

เวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการ

จัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่ บริษัทจัดขึ้นเอง 

และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ 

โรงละคร ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ต

และละครเวที ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับ 

39.54 ล้านบาท ลดลง 122.40 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 76 จากช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปี 2561 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 161.94 ล้าน

บาท โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากการลด

ลงของจ�านวนคอนเสิร์ตและละคร เวที ซึ่งใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทจัดคอนเสิร์ตและ

ละครเวทีทั้งหมด 4 งาน ในขณะที่ไตรมาส

ที่ 3 ปี 2561 บริษัทจัด ทั้งหมด 5งาน ซึ่งมี

คอนเสิร์ตใหญ่ 1 คอนเสิร์ต ได้แก่ คอนเสิร์ต 

“Wanna One World Tour in Bangkok

 -รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

อื่น สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ราย

ได้จากการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบด้วยรายได้

จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ภายใต้แบรนด์ “Let Me In Beauty” และ 

“Me Vio” รายได้จากการขายสินค้า Studio 

Shop และรายได้จากการขายสินค้าฝากขาย

ผ่านทางรายการ “1346 Hello Shops” ใน

ช่อง WORKPOINT และ 2. รายได้จากการให้

บริการอื่น โดยรายได้หลักประกอบด้วย ราย

ได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่โรง ละคร และ

รายได้จากการบริการจัดหานักแสดง ทั้งนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

อื่นในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับ 70.75 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 37.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 122 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 ซึ่ง มีรายได้เท่ากับ 33,40 ล้านบาท 

โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการขายสินค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะ

จาก “1346 Hello Shops” โดยในไตรมาส

ที่ 3 ปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการ

ขายสินค้า ร้อยละ 87 และ รายได้จากการให้

บริการอื่น ร้อยละ 13 ของรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการทั้งหมด ในขณะที่ในไตรมาสที่ 

3 ปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย

สินค้า ร้อยละ 65 และรายได้จากการให้บริการ

อื่น ร้อยละ 35

 -ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 203.39 

ล้านบาท ลดลง 7.22 ล้าน บาท หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เท่ากับ 210.61 ล้าน บาท โดยการลดลงดัง

กล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่านายหน้า

ในการขายซึ่งแปรผันตามรายได้และค่าใช้จ่าย 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP ซึ่งได้หมดอายุแล้ว

เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

WORK เผย Q3/62 ก�าไรวูบ 69% 

เหตุรายได้จากช่อง WORKPOINT ลดลงจากพิษเศรษฐกิจ-แข่งขันดุ
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 นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟร์
เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จ�ำกัด (มหำชน) 
(FTE) ผู้น�าธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย

อุปกรณ์-ระบบดับเพลิงแบบครบวงจร บริการ

ออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบ

และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบ

ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง เปิดเผยถึงผล

ประกอบการงวด 9 เดือนปี 2562 ว่าบริษัท

มีรายได้รวม 751.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 727.48 ล้าน

บาท จ�านวน 23.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

3.24% และมีก�าไรสุทธิ 78.18 ล้านบาท ลด

ลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 89.03 

ล้านบาท จ�านวน 10.85 ล้านบาท หรือลดลง 

12.19%

 ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3 มีราย

ได้รวม 251.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 248.54 ล้านบาท 

จ�านวน 2.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.19% 

และมีก�าไรสุทธิ 24.15 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 30.57 ล้านบาท 

จ�านวน 6.42 ล้านบาท หรือลดลง 21.00%

 ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทปรับตัว

เพิ่มขึ้น เนื่องจากรับรู้รายได้จากการออกแบบ

ติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

หลายแห่ง และมีรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า

เพิ่มขึ้น ขณะที่ก�าไรของบริษัทปรับตัวลดลง 

เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่บางส่วนส่งมอบ

งานล่าช้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

งานมากขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบันทึกส�ารอง

รายได้จากการรับประกันและบ�ารุงรักษาตาม

สัญญา 2-3 ปีตามมาตรฐานบัญชีใหม่

 ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินงานช่วง

ไตรมาส 4/62 ในภาวะที่ภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว และโครงการขนาด

ใหญ่ยังคงมีความเสี่ยงจากความล่าช้า บริษัท

จึงมุ่งเน้นที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม

ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และเจาะงานโครงการ

ของหน่วยงานราชการอื่นๆ มากขึ้น ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการยื่นประมูลงานออกแบบติด

ตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ 

มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย

ทราบผลการประมูลภายใน 6 เดือน

 ล่าสุด บริษัทได้รับงานออกแบบติด

ตั้งระบบดับเพลิง ในโครงการระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้า (Energy Storage) และ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า 

(Floating Solar Farm) เพิ่มเติมจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นงาน

ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวาง

ระบบ คาดว่าจะสามารถด�าเนินงานและรับรู้

รายได้ในช่วง 1-2 ปี ถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะ

ได้รับงานเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่

โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานีไฟฟ้า

แรงสูงของกฟผ. อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานอีก 

8-10 แห่งในปีนี้ มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้าน

บาท

 ปัจจุบันมูลค่างานในมือ (Backlog) ของ

บริษัท ณ สิ้นเดือนกันยายน 62 อยู่ที่ 450 

ล้านบาท แบ่งเป็นงานจัดจ�าหน่าย 120 ล้าน

บาท งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 330 

ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้จ�านวน

ประมาณ 150 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอย

รับรู้รายได้จนถึงปี 2564 บริษัทมั่นใจว่าราย

ได้ในปีนี้จะไม่ต�่ากว่า 10.0% หรือ 1,130 ล้าน

บาท รักษาอัตราก�าไรสุทธิ 11-13%

FTE  ม่ันใจรายได้โตปีน้ี โตไม่ต�่ากว่า 10%   
พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิ 11-13%
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 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) VCOM เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 22.72 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.68 โดยมีอัต

ราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.39 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ร้อยละ 2.63 

 ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ�านวน 258.02 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี

ก่อน 63.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.74 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

2. รายได้จากการบริการ

 ส�าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการจ�านวน 161.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก งายเดียวกันของ

ปีก่อนง�านวน : 8, 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.2 6 สาเหตุหลัน มากรายได้ การบริการใน ประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้น�ารายได้

ของบริษัท ไอ ซีเคียว จ�ากัด มารวมด้วยจ�านวน 27.88 ล้านบาท

 นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น จ�านวน 2.02 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

0.88 ล้านบาท

VCOM เผยก�าไร Q3/62 พุ่ง 102.68% 

แม้รายได้จากโครงการภาครัฐหด - แต่รายได้จากการบริการเพ่ิมข้ึน  
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บลจ.กสิกรไทย โชว์ฟอร์มปันผล 7 กองหุ้นต่างประเทศ กว่า 300 ล้านบาท 

แนะกระจายลงทุน ลดเสี่ยงจากการค้า-การเมืองโลก

 นำยนำวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer (รอง
กรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนจัดกำร
ลงทุนต่ำงประเทศ) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย 
จ�ำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า 

บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนต่าง

ประเทศ จ�านวน 7 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน

เปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH) 

ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 

61 ถึง 31 ต.ค. 62 กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้น

ทุน (K-INDIA) ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 กองทุนเปิด

เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 

(K-GEMO) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A 

ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) ส�าหรับรอบ

ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 

62 กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE) 

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 

(K-EUSAGE) และกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพ

เพอร์ตี้ หุ้นทุน (K-GPROP) ส�าหรับรอบผลการ

ด�าเนินงานตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 

โดยทุกกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาท

ต่อหน่วย และมีก�าหนดจ่ายพร้อมกันในวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 338.58 ล้าน

บาท

 นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุนที่จ่าย

ปันผลในรอบนี้ล้วนมีผลการด�าเนินงานที่ดี โดย

จะเห็นได้จากหลายกองทุนได้รับการจัดอันดับ

จาก Morningstar ซึ่งจะพิจารณาจากกองทุน

ที่มีผลการด�าเนินงานดีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน ผ่านวิธี

การค�านวณจาก Morningstar Risk Adjusted 

Return (MRAR) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ 

กองทุน K-GHEALTH, K-GEMO และ K-EUROPE 

ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 

5 ดาว และกองทุน K-INDIA และ K-USA-A(D) 

ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 

4 ดาว (ที่มา: Morningstar ณ 31 ต.ค. 62) ซึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาผลการจัดอันดับ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็

ดี บลจ.กสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการ

บริหารจัดการ เพื่อสร้างผลการด�าเนินที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งค�านึงถึงการบริหารความเสี่ยง

อย่างเหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดด้วย

เช่นกัน

 "ส�าหรับมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกยัง

คงมีความผันผวนสูง แม้ว่าประเด็นสงครามการ

ค้าจะดูมีท่าทีพยายามเจรจากันมากขึ้นในช่วงที่

ผ่านมา อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรปได้

ด�าเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มเติม

ตามที่ตลาดคาดแล้วก็ตาม แต่ภาพรวมที่กดดัน

บรรยากาศการลงทุนมีหลายปัจจัย ทั้งตัวเลข

ภาคการผลิตที่อยู่ในแดนหดตัว แรงกดดันจาก

สงครามการค้าที่กระทบต่ออุปสงค์ทั่วโลก รวม

ถึงประเด็นทางการเมืองที่พร้อมจะระอุได้ทุกเมื่อ

จากหลายมุมโลก อาทิ Brexit และความไม่สงบใน

ตะวันออกกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ด้านผลก�าไร

ของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตช้า

ลง ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มีมุมมองให้ค่อนข้าง

ระมัดระวังต่อการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นโลก ซึ่ง

ส�าหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ 

แนะน�าให้กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวน อย่างไรก็ตาม ยังควรติดตามความ

ชัดเจนจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่คาด

ว่าจะตกลงกันได้ภายในปีนี้ และประเด็น Brexit 

หลังจากที่อังกฤษก�าหนดการเลือกตั้งในวันที่ 12 

ธ.ค.นี้ และขยายเส้นตาย Brexit ออกไปเป็นสิ้น

เดือน ม.ค. 63" นายนาวินกล่าว

 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิ

เคชัน K-My Funds หรือสมัครบริการ K-Cyber 

Invest เพื่อดูผลการด�าเนินงานของกองทุนได้

สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท 

ผ่าน K-My Funds หรือ บริการ K-Cyber Invest 

หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือ

ชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า 

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.

kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือ

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าว

จากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้ยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต กองทุน 

K-GHEALTH, K-INDIA, K-GEMO, K-USA-A(D), 

K-EUROPE, K-EUSAGE และ K-GPROP ป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนยppไม่น้อยกว่า 

75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ 

เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือ

ได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืน

ต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ดู เหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกง ที่มีการถ่ายทอดสด 
ผ่านเฟสบุ๊ค แล้ว เห็นความแตกยาก รอยกว้างขึ้นมากๆ เรื่อยๆ...สถานการณ์ที่บาน
ปลาย ย่อมไม่ส่งผลดีต่อ คนที่อาศัย คนที่ค้าขาย ส�าหรับคนที่มีเงิน รวยอยู่แล้ว ไม่
น่าเป็นห่วง แต่คนส่วนใหญ่...ชีวิต คงต้องดิ้นรนมากขึ้นกว่าเดิม แม่มดน้อย ขอให้
สถานการณ์ที่ฮ่องกง คลี่คลายโดยเร็ว สันติสุข จงบังเกิดขึ้นโดยเร็ว
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ที่ Economic Club of New 
York ว่า ถ้าไม่มีการท�าข้อตกลง สหรัฐก็จะยังคงท�าการปรับขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจีน
อย่างมาก รวมถึงสินค้าของประเทศอื่นๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐด้วย บาง
รายงานข่าว ก็ว่า ข้อตกลงการค้ากับจีนเฟสแรกน่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้
ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และวันนี้ คงต้อง ติดตามการแถลงของนาย Jerome Powell 
ประธานเฟด ต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของสภา Congress เกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุด รวมไปถึงความเป็นไปได้ของการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการ
ด�าเนินนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงถัดไป
 ตลาดหุ้นผันผวน ป่วนๆ ในตอนนี้ แม่มดน้อย ขอให้นักลงทุนระมัดระวังลงทุน  
ถ้าไม่ชัวร์ ก็ควร รอให้....ชัดเจนก่อน ค่อยลุย ค่ะ
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,615.14 จุด ลดลง 11.06 จุด หรือ 0.68% 
มูลค่าการซื้อขาย 52,455.95 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,712.03  
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 227.86 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ
ซื้อสุทธิ 557.95 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,381.93 ล้านบาท
 PTG บวก 2.23% ตอบรับก�าไร Q3/62 ทะยานฟ้า 23,393.4% หลังค่า
การตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น -ธุรกิจ NonOil หนุน....PTG คงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทั้งใน
เรื่องจ�านวนสาขาของสถานีบริการน�้ามันและแก๊ส LPG การเติบโตของปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามัน การเติบโตของผลประกอบการด้านการเงิน (EBITDA) และจ�านวน

เงินที่ใช้ส�าหรับการลงทุน พร้อมส่งซิก ปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามันรายวันในช่วงต้นของไตรมาสที่ 4 ปี 
2562 สูงกว่าในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา
 31 ต.ค. มนต์รัก แสงศาสตรา ขายหุ้น RCI 
ทั้งหมด 6.1604% เกลี้ยงพอร์ต
 ราคาหุ้น BEAUTY ลดลงเหลือ 2 บาท หลัง
ประกาศ ไตรมาส 3 ปีนี้ ก�าไรทรุดเหลือ 50.85 ลบ. 
ลดลง 84.54% เทียบกับปีก่อน เซ่นสังเวยรายได้รวม 

วูบ 57.75% รายได้ที่ลดลงหลักๆ เป็นผลกระทบมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับ
อเมริกา ท�าให้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องทั้งในและ ต่างประเทศ เป็น
ผลท�าให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยลดลง และจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด
ของกลุ่มธุรกิจเครื่องส�าอางที่ยังแข่งขันกันจัด โปรโมชั่นต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุ้นยอด
ขาย และเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากทั้งผู้แข่งขันรายเดิม และผู้แข่งขัน
รายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
 เห็นอย่างนี้แล้ว ขอให้ไตรมาส 4 ปีนี้ BEAUTY ก�าไรพุ่งๆ เพื่อให้ชาวดอย มี
ความหวัง.....ค่ะ
 บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจ�าหน่ายโซลูชั่น
การออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง เซ็นสัญญาลงนามเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดย APP 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จ�านวน 80 ล้านหุ้น ก�าหนด
ราคาไอพีโออยู่ที่ 2.46 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15, 18-19 พฤศจิกายน 
2562 และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 
พฤศจิกายนนี้....แม่มดน้อย มีความเชื่อ หุ้น APP คงรอด (วันแรก) แหม ก็ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ
การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APP
 ACE เทรดวันแรก ปิดที่ 4.64 บาท บวก 0.24 บาท คิดเป็น 5.45% จาก
ราคาจอง 4.40 บาท/หุ้น ...ACE มี BIG LOT 3 รายการ จ�านวน 120 ล้านหุ้น ราคา
เฉลี่ย 5.73 บาท/หุ้น วันนี้ วันที่2 มาติดตามเกมหุ้น ACE กันต่อไป อิอิ
 วันนี้ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบ 
Build-Operate-Sell เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก ด้วยมูลค่า
หลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,450 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า 
“BC” ....ราคาจอง 2.86 บาท/หุ้น เปิดมาสูงหรือต�่า มาดูกันที่หน้าจอ พร้อมกัน
 หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนกระจายความเสี่ยง ด้วยการจัดพอร์ตลงทุน ผ่าน ETF 
ทั่วโลก พร้อมแนะลงทุนตามโมเดลการลงทุน ภายใต้ชื่อ “ETF Model Portfolio” 
ของทีม BLS Global Investing ที่สร้างผลตอบแทนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เฉลี่ย 4.68% ภายในหนึ่งเดือน ใครสนใจ รีบๆ ติดต่อ บล.บัวหลวงหรือหลักทรัพย์ 
บัวหลวง
 ALL โชว์ฟอร์มผลงานโตสวนกระแส ไตรมาส 3/2562 โกยรายได้รวม 647 
ล้านบาท เติบโต 39% YoY ขณะที่มีก�าไรสุทธิรวม 129 ล้านบาท เติบโต 172% YoY 
และคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิประมาณ 20% ส่งผลงบ 9 เดือนแรกพุ่ง โดยมีรายได้รวม 
แตะ 2,339 ล้านบาท เติบโต 46% YoY และมีก�าไรสุทธิ 342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% 
YoY ส่งซิกไตรมาส 4/2562 พีคสุดของปี รับอานิสงส์ไฮซีซั่น – มาตรการลดค่าโอน
และค่าจดจ�านองรัฐ - ดอกเบี้ยนโยบายลด เสริมทัพสร้างมูลค่ายอดขายเพิ่ม พร้อม
ระบุเตรียมกลยุทธ์เจาะอสังหาฯ แนวราบให้ครบทุกมิติแบบครบวงจร เพื่อตอกย�้า
การเป็นผู้น�าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

ฮ่องกง

บล.ธนชาต : GLOBAL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.50 บ.
บล.ธนชาต : GUNKUL แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 3.75 บ.
บล.ธนชาต : KCE แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 16.00 บ.
บล.ธนชาต : M แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 70.00 บ.
บล.ทิสโก้ : CK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 32.00 บ.
บล.ทรีนีตี้ : PTT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 60.00 บ.
บล.ทิสโก้ : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ.

 บล.ทรีนีตี้ : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.30 บ.

 บล.ทรีนีตี้ : PSH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 18.75 บ.

 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SABINA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 36.00 บ.

 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

 บล.เออีซี : SPALI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 21.90 บ.

 บล.เคจีไอ : TKN แนะน�า Underperform ราคาพื้นฐาน ที่ 7.50 บ.

 บล.เคจีไอ : M แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 71.50 บ.

 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ.
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ข่ำวดีกับข่ำวร้ำย 2020 - ข่ำวดีปีหน้ำดำวโจนส์จะทะยำนรอบใหญ่ก่อนกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี
สหรัฐในเดือนพฤศจิกำยน 2563 และวิ่งต่อหลังเลือกตั้ง หุ้นไทยที่เป็นหุ้นใหญ่ในคำถำกองทุนฝรั่งจะวิ่งยกแผง 
อย่ำพลำดโอกำสรวย ข่ำวร้ำย หลังจำกนั้นในปี 2564 รำวๆช่วงครึ่งปีหลัง ฟองสบู่ตลำดหุ้นจะแตก ลงกันแบบ
โลกถล่ม ให้หำแหล่งหลบภัยเป็นหุ้นปลอดภัยมั่นคงแนวdefensiveที่จะวิ่งสวนทำงขึ้น สรุปค�ำบรรยำยเรื่อง ปรับ
พอร์ตลงทุนสู่ปี2020 ที่ผมบรรยำยในงำนสัมมนำ ที่ Hooninside จัดช่วงบ่ำยวันอำทิตย์ที่ 10 พฤศจิกำยนนี้ครับ

By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ต้นธำรคอร์ปอเรชั่น

สรุปประเด็น

1.แนวโน้มตลำดหุ้น 2020 มีข่ำวดีและข่ำวร้ำยมำบอก

สหรัฐตกลงกำรค้ำเฟส1กับจีนได้อำจจะเดือนนี้หรือสิ้นปีนี้ จะเปลี่ยนเกมในตลำดหุ้น ผมคิดว่ำกองทุนต่ำงชำติที่

เป็นเจ้ำมือตลำดหุ้นไทยอำจจะหันมำช้อนซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับกำรค้ำต่ำงประเทศ Global play ซึ่งครอบคลุมหุ้นส่ง
ออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์+ยำนยนต์ อำหำร กำรเกษตร ถ่ำนหิน ปิโตรเคมี ประกัน แบงก์ (DELTA KCE 
HANA TU CPF KSL KBS BRR STA BANPU SCC PTTGC IRPC IVL 
BLA THRE TIP AYUD SCB KBANK BBL)

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ 
- ฟนัธงแนวโน้มตลำดหุ้น 2020 ผมมีข่ำวดีและข่ำวร้ำยมำบอก ..อยำกฟงัข่ำวไหนก่อนครับ?
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และอำจเป็นไปได้ที่จะมีกำรขำยท�ำก�ำไรพวก Domestic play ที่อำศัยกำรอุปโภคบริโภคในประเทศ ที่เคยเป็น 
Defensive ตอนกลัวเศรษฐกิจโลกถดถอย อย่ำงพวกกองทุนอินฟรำสตรัคเจอร์ โรงไฟฟำ้ อุปโภคบริโภค 
หำกรำคำขึ้นไป OverValue มำก (ADVANC DTAC INTUCH CBG OSP CPALL 
BGRIM GPSC GULF EGCO RATCH DIF TFFIF) 

เป็นไปได้ว่ำสถำนกำรณ์อำจด�ำเนินไปเป็นกระแสหลักตลอดปีหน้ำ2020 ซึ่งจะมีกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐใน
เดือนพฤศจิกำยนปีหน้ำ สถิติจำกปี 1833 มำถึง 2016 พบว่ำ ตลำดหุ้นสหรัฐมักเกิด Pre-Election Rally หรือ
ขึ้นไปก่อนกำรเลือกตั้ง และมี Post -Election rally ล่ำสุดดัชนีดำวโจนส์ท�ำ All time high ควำมเป็นไปได้ที่จะมี 
Pre-election rally อำจเกิดขึ้นได้ (ทรัมพ์พูดว่ำหำกปรำศจำกสงครำมกำรค้ำดำวโจนส์ยังไปได้อีก 10,000จุด) 
เนื่องจำกค่ำ P/E เวลำนี้อยู่รำว 17 เท่่ำ เป็นค่ำเฉลี่ยว่ำตลำดอยู่ในระดับกลำงๆ ชักเริ่มแพง แต่ยังไม่แพงมำก 
ตลำดหุ้นไทยซึ่งมีกองทุนต่ำงประเทศdominateอยู่ เพรำะซื้อขำยสัดส่วน41% บวกกับกองทุนในประเทศอีก11% 
หำกเทรดตำมนี้ พวกที่จะพลิกมำดีคือหุ้นใหญ่ในกลุ่มแบงก์ พลังงำนสำธำรณูปโภค สื่อสำร ปิโตรเคมี หรือจับตำดู
ว่ำเขำจะไปทำงไหน

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ 
- ฟนัธงแนวโน้มตลำดหุ้น 2020 ผมมีข่ำวดีและข่ำวร้ำยมำบอก ..อยำกฟงัข่ำวไหนก่อนครับ?
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ 
- ฟนัธงแนวโน้มตลำดหุ้น 2020 ผมมีข่ำวดีและข่ำวร้ำยมำบอก ..อยำกฟงัข่ำวไหนก่อนครับ?

หลัง Post-election rally ผ่ำนไป คงเป็นครึ่งหลังปี 2021 หำกตลำดขึ้นมำกเกินไป ค่ำ P/E หุ้นอเมริกำขึ้นไป
รำว 20 เท่ำ ก็อำจจะเกิดฟองสบู่แตกครั้งใหญ่ (อ้ำงอิงสถิติว่ำภำยหลังเกิด Yield curve ใน US bond yield 
ในเดือนตุลำคมปีนี้ นับไปอีก 22 เดือน ก็รำวๆสิงหำคม 2021 จะเกิด Global recession...ถ้ำจะเกิดนะครับ) ค่อย
ไปใช้แผน 2 ในกำรปรับพอร์ตกำรลงทุน หำหุ้นแนว Defensive (หุ้นกองสำธำรณูปโภค บริโภคในประเทศ หุ้น
สัมปทำน) เพ่ือเป็นแหล่งหลบภัย ให้ดูตอนท้ำยบทควำมนี้ครับ 

22 www.HoonInside.com 14  November  2019



คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ 
- ฟนัธงแนวโน้มตลำดหุ้น 2020 ผมมีข่ำวดีและข่ำวร้ำยมำบอก ..อยำกฟงัข่ำวไหนก่อนครับ?

ระยะสั้น ช่วงนี้หุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์อยู่รำว 100 จุด คือกรอบล่ำง 1580 กรอบบน 1680 ในสัปดำห์นี้มีแนวรับ 
1629/1622 แนวต้ำน 1642/1646 หุ้นใหญ่ใน SET50 แกว่งกรอบรับ 1090+/-ต้ำน 1105+/-หำกผ่ำนจะขึ้นไป 
1120+/- ยังแนะน�ำตำมเดิมคือถือไปทดสอบแนวต้ำนเป้ำหมำย SETรำวๆ 1680+/- และอำจมีโอกำสขึ้นตำมตลำด
หุ้นอเมริกำนะครับ เพรำะตอนนี้ผ่ำนปรำกำรส�ำคัญ และรำคำหุ้นก็ยังไม่ถือว่ำแพง

แล้วเท่ำไหร่จึงจะเรียกว่ำแพง? ก็ควรมีค่ำ P/E เฉลี่ยเกิน 19.42 เท่ำขึ้นไป นั่นก็แปลว่ำ หุ้นสหรัฐฯทั้ง S&P และ
ดำวโจนส์ ยังขึ้นต่อไปได้ ในเวลำนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นว่ำ" แพงบ้ำเลือด" หรือ"ฟองสบู่เกินไป" (นี่อำจเป็นเหตุให้โดนัลด์ 
ทรัมพ์ กล้ำพูดว่ำ หำกไม่มีเรื่องสงครำมกำรค้ำ หรือสงครำมกำรค้ำจบ ดำวโจนส์ยังจะไปได้อีก 10,000 จุด)

แต่หำกทะยำนขึ้นไปสู่ระดับค่ำ P/E20 เท่ำ หรือไปอีก 10,000 จุด แบบเจ้ำมือหุ้นโลก โดนัลด์ ทรัมพ์ว่ำ ก็อย่ำลืม
ขำยท�ำก�ำไรหละครับ ไม่งั้นได้กลำยเป็นชำวดอย จำกฟองสบู่ตลำดหุ้น จะหำว่ำไม่บอก

ดังนั้นเวลำนี้เงินลงทุนในตลำดหุ้นทั่วโลกจึงยังคงปักดหลักอยู่ที่ตลำดหุ้นสหรัฐ คือ 55% ของเงินทั่วทั้งโลก ส่วน
ตลำดหุ้นโลกมีค่ำ P/E เพียง 13.6 เท่ำ

ข่ำวดี ตลำดหุ้นไทยถูกกว่ำตลำดหุ้นอเมริกำ เรำมีค่ำ P/E=16.5 เท่ำ

อ้ำวไหนใครๆก็ว่ำจะเกิดวิกฤต Recession ในปีหน้ำไง?..รอหน่อยครับ ปีโน้น 2021 ค่อยว่ำกันก็ได้ครับ (รำย
ละเอียดคลิกชมคลิปนี้ครับ)
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มีเล่มนี้อุ่นใจปลอดภัยในกำรลงทุน-หนังสือคู่มือ 5หุ้นแกร่งแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจ By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ วิกฤต
เศรษฐกิจแบบ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือวิกฤตต้มย�ำกุ้งจะวนมำถล่มเศรษฐกิจและตลำดหุ้นอีกรอบหรือไม่ และ
หำกมันมำ เรำจะจัดกำรรับมือบริหำรวิกฤตอย่ำงไร และพลิกเปลี่ยนให้เป็นโอกำสกำรลงทุนอย่ำงไร นี่เป็นหนังสือ
คู่มือที่ท่ำนควรมีไว้คู่พอร์ตกำรลงทุน ถ้ำวิกฤตมำ กำงต�ำรำสู้ได้เลย ถ้ำมันไ่ม่มำ กำรมีหนังสือคู่มือนี้ไว้ข้ำงกำย ก็
ท�ำให้ท่ำนสบำยใจว่ำ เรำไม่ได้ตั้งอยู่ในควำมประมำท เพรำะพลำดมำทีหลัง ก็คงพูดได้แค่ว่ำ "รู้งี้..."

บอกรับหนังสือคู่มือเล่มนี้ ให้แจ้งมำทำง Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40pmb1956y พร้อมส่งครับ 
...หนังสือคู่มือตลำดหุ้นเล่มก่อมหน้ำนี้แม่นไหม? ดูตัวอย่ำง EGCO แนะน�ำซื้อไว้ตอน 150 บำท แนะน�ำขำย 375 บำท 
ล่ำสุดแนะน�ำซื้อ RATCH ไว้ 60 ขึ้นมำที่ 83 บำทแล้ว คลิกชมผลงำนครับ
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https://youtu.be/fcMqHA8Nl0Q


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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