
SKY เผยก�ำไร Q3/62 โต 503% มำที่  170.86 ลบ. 

หลังโกยรำยได้รวม 1,948.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,207%  

จำกรำยได้รวมใน Q3/61 ที่ 1,677.81 ล้ำนบำท จำกทยอย

ส่งมอบสินค้ำและบริกำรติดต้ังให้แก่ลูกค้ำเพิ้มขึ้น

ลับมาเริ่มใหม่!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ผันผวนแรงกันหน่อยนะ
เจ้าคะ เช้าบวกอ่อนๆ บ่ายเทกระจาดจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ ่
โดยเฉพาะ STEC กับประเด็น ป.ป.ช.สั่ง 2 ผู้บริหาร และ 4 จนท.รัฐ
คดีสินบนโรงไฟฟ้าขนอมกดดันให้ดัชนี

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทร้ี จ�ากัด 
(มหาชน) CHOW เปิดเผยว่า มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
อนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จ�ากัด ("PSCL") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ท่ี
บริษัทฯถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 87.36 ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) เข้าลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 3 โครงการ ก�าลัง
การผลิตติดต้ังรวม172.80 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) โชว์งบ 9 เดือนก�าไรสุทธิ 414.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.97% ขณะท่ีรายได้รวม 9,398.57 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 43.17% จากสต็อกต้นทุนยางท่ีต�ากว่าตลาด และการย้ายฐานการผลิตของลูกค้า ด้านปี 63 คาดรายได้เติบโต ไม่ต�ากว่า 

30% จากลูกค้ารายใหม่ ประกอบกับโรงงานผลิตแห่งใหม่ท่ีจะเปิดด�าเนินงานในไตรมาส

CHOW ไฟเขยีว พรเีมยีร ์โซลูชั่น ลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ใน ออสเตรเลีย 3 โครงกำร ก�ำลังกำร
ผลิตติดต้ังรวม 172.80 เมกะวัตต์ มูลค่ำเกือบ 5 พันลบ. Wall Street ตลำดหุ้น

เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นำยสิทธิเดช มัยลำภ ประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร   

บรษัิท สกำย ไอซทีี จ�ำกัด (มหำชน) SKY เปิดเผยว่ำ จำกผลกำรด�ำเนินงำนใน

ไตรมำสที่ 3 ปี 2562 บรษัิทมผีลก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่จ�ำนวน 

170.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 142.54 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 503 เมื่อเทียบกับปี

ก่อน ท้ังนี ้บรษัิทมกี�ำไรสทุธิในสว่นทีเ่ป็น

SKY อวดก�ำไร Q3/62 
โตสนั่น 503%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 8 อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

CHOW ลุยโซลำร์ฟำร์ม 3 แห่งในออสเตรเลีย
รวม 172.80 MW มูลค่ำเฉียด 5 พันลบ.

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

กลับมำเริ่มใหม่

อ่านต่อหน้า 3

ตุนก�ำไร Q3/62 พุ่งแตะ 143 ลบ./ดัน 9 เดือนก�ำไรโต 43.97%
NER ไม่ท�ำให้ผิดหวัง

นำยสิทธิเดช มัยลำภ
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร   

บรษัิท สกำย ไอซที ีจ�ำกัด (มหำชน)  SKY

นำยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท นอรท์อสี รบัเบอร ์จ�ำกัด (มหำชน) หรอื NER

NER โชว์งบ 9 เดือนก�ำไรโต 43.97% ต้ังเป้ำปี 63 โต 30% 
จำกโรงงำนใหม่ ลูกค้ำรำยใหม่ และสินค้ำใหม่
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) โชว์งบ 9 

เดือนก�าไรสุทธิ 414.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.97% 

ขณะท่ีรายได้รวม 9,398.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

43.17% จากสต็อกต้นทุนยางท่ีต�ากว่าตลาด และ

การย้ายฐานการผลิตของลูกค้า ด้านปี 63 คาด

รายได้เติบโต ไม่ต�ากว่า 30% จากลูกค้ารายใหม ่

ประกอบกับโรงงานผลิตแห่งใหม่ท่ีจะเปิดด�าเนิน

งานในไตรมาสท่ี 2/63 ท�าให้คาดยอดขายเพิ่มขึ้น 

52% จากปี 62 พร้อมกันนี้ในกลางปี 63 บริษัทฯ 

มีแผนออกสินค้าใหม่ ท่ีร่วมพัฒนาสูตรกับ มอ.

 นำยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ NER ผู้ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยาง

แท่ง และยางผสม เพื่อจ�าหน่ายไปยังผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลประกอบ

การงวด 9 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ว่าบริษัทฯมีรายได้ 9,398.57 ล้าน

บาทเพิ่มขึ้น 43.17 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ท่ีมีรายได้รวมอยู่ท่ี 6,564.85 ล้านบาท ขณะท่ี

ก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 414.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.97%

 ด้านผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2562 

บริษัทฯมีรายได้รวม 3,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมท่ี 2,593 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 143 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 

21.5 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 

121.45 ล้านบาท

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ราคาขายยางมีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ท่ีประมาณ 52 

บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกัน

เมื่อปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน ขณะ

ท่ีการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนได้รับผลดีจากท่ี

บริษัทมีสต็อกต้นทุนยางท่ีต�ากว่าตลาด และบริษัท

มีการจัดหาวัตถุดิบต้นทุนต�าไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้

บริษัทยังได้รับอนิสงส์ค�าสั่งซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น

จากการย้ายฐานการผลิตของลูกค้าจีนและลูกค้า

ต่างประเทศจากสิงคโปร์ตามสัญญา Long Term 

อีกท้ังการเพิ่มก�าลังการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์

ยางผสมอัดแท่ง (RSS-CPR) ซึ่งเริ่มมียอดขายใน

เดือนกรกฏาคม 2562

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตุนก�ำไร Q3/62 พุ่งแตะ 143 ลบ./ดัน 9 เดือนก�ำไรโต 43.97%
NER ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นายชูวิทย์ เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในช่วง

สุดท้ายของปีนี้ บริษัทยังคงมั่นใจว่าในปีน้ีจะมี

อัตราการเติบโตของรายได้รวมไม่ต�ากว่าปี 2561 

ท่ีมีรายได้ 10,084.01 ล้านบาท ส�าหรับโครงการ

ผลิตก๊าซชีวภาพนั้น คาดว่าในปลายปี 62 จะเริ่ม

เดินเครื่องโครงการแรก ส่วนโครงการท่ี 2 จะ

เริ่มไตรมาส 1/63 คาดว่าจะสร้างผลตอบแทน

ให้บริษัทประมาณเดือนละ 5 ล้านบาท และยัง

ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน จากปัจจุบันจ่ายค่า

พลังงานในโรงงานประมาณเดือนละ 10 ล้าน

บาท ถ้าไบโอแก๊สเริ่มผลิตได้เต็มก�าลังการผลิตจะ

สามารถลดค่าแก๊สได้เดือนละ 5 ล้านบาท

 ส�าหรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมใน

ปี 2563 คาดว่าเติบโตไม่ต�ากว่า 30% เนื่องจาก

บริษัทเริ่มได้รับค�าสั่งซื้อยางเพิ่มขึ้นจากลูกค้าราย

ใหม่หลายราย หลังจากท่ีบริษัทคู่แข่งในตลาดบาง

บริษัทได้ปิดกิจการไป ประกอบกับโรงงานผลิต

แห่งใหม่ซ่ึงจะท�าให้ก�าลังการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น

เป็น 2 เท่าตัว จะเปิดด�าเนินงานในไตรมาสท่ี 2/63 

ท�าให้ทางบริษัทประมาณการว่าจะสามารถท�ายอด

ขายยางในปี 2563 ได้ราว 400,000 ตัน เพิ่มขึ้น 

52% จากปี 2562 นอกจากน้ีผู้บริษัทเชื่อว่าราคา

ขายเฉล่ียในปี 2563 จะสูงกว่าปี 2562 ค่อนข้าง

มากจากอุปทานยางท่ัวโลกท่ีตึงตัวขณะท่ีอุปสงค์

ยางค่อนข้างมีความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากการซื้อ

ของผู้ซื้อยางจากประเทศจีน

 พร้อมกันนี้ ในกลางปี 63 บริษัทฯ มีแผน

ออกสินค้าใหม่ เป็นสินค้าส�าเร็จรูปท่ีเป็นแผ่นปู

นอน แผ่นรองในพื้นคอกของปศุสัตว์ โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาสูตร ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ (มอ.)

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตุนก�ำไร Q3/62 พุ่งแตะ 143 ลบ./ดัน 9 เดือนก�ำไรโต 43.97%
NER ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 ด้ำนบล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ออกบทวิเครำะห์ เปิดเผยว่า  ยังคงค�าแนะน�า 

"ซื้อ" และราคาเป้าหมายท่ี 3.40 บาท อิง PER 

ท่ี 9.50x ต�ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่มยางท่ี 11x (9-yr. 

average PER) โดย NER รายงานก�าไรปกติ 3Q19 

ท่ี 138 ล้านบาท (+31% YoY, +7% QoQ) ใกล้

กับตลาดและเราคาด การเพิ่มขึ้น YoY เน่ืองจาก

ราคาขายยางของบริษัทดีอยู่ท่ีประมาณ 52 บาท

ต่อกิโลกรัม (+21% YoY, +6%QoQ) ขณะท่ีการ

เพิ่มขึ้น QoQ ได้รับผลดีจากการท่ีบริษัทมีสต็อก

ต้นทุนยางท่ีต�ากว่าตลาด เพราะ NER มีการจัดหา

วัตถุดิบต้นทุนต�าไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้อัตราก�าไร

ขั้นต้นจะอยู่ท่ีประมาณ 10.2% เพิ่มขึ้นจาก 2Q19 

ท่ี 8.4% ท้ังนี้บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

22 ล้านบาท และขาดทุนอนุพันธ์ 12 ล้านบาท

ในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ก�าไรสุทธิใน 3Q19 ท่ี 

148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +22% YoY , ลดลง -11% 

QoQ เรายังคงประเมินก�าไรสุทธิปี 2019 ท่ี 552 

ลบ. +13.5%YoY จากการขยายก�าลังการผลิต

ยางผสมซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงมากขึ้น บริษัทมี

การบริหารจัดการท่ีดี สามารถขายสินค้าล่วงหน้า

จนถึง 4Q19E โดยราคาหุ้นมีการปรับตัวลงเล็ก

น้อย -1.6% ใน 3 เดือนท่ีผ่านมาจากความกังวล

สงครามการค้าท่ีอาจจะส่งผลต่อความต้องการยาง 

อย่างไรก็ตาม มองเป็นโอกาสเข้าซื้อ ซึ่งปัจจุบัน 

NER ซ้ือขายท่ี PER เพียง 7.3x รวมถึงจะเติบโต

ต่อเน่ืองจากการเพิ่มก�าลังผลิตใหม่ในปีหน้า

 ก�าไร 3Q19 ใกล้กับท่ีคาด NER รายงานก�าไร

ปกติ 3Q19 ท่ี 138 ล้านบาท (+31% YoY, +7% 

QoQ) ใกล้กับตลาดและเราคาด การเพิ่มขึ้น YoY 

เน่ืองจากราคาขายยางของบริษัทดีอยู่ท่ีประมาณ 

52 บาทต่อกิโลกรัม (+21% YoY, +6%QoQ) ขณะ

ท่ีการเพิ่มขึ้น QoQ ได้รับผลดีจากการท่ีบริษัทมี

สต็อกต้นทุนยางท่ีต�ากว่าตลาด เพราะ NER มีการ

จัดหาวัตถุดิบต้นทุนต�าไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้อัตรา

ก�าไรขั้นต้นจะอยู่ท่ีประมาณ 10.2% เพิ่มขึ้นจาก 

2Q19 ท่ี 8.4% ท้ังนี้บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลก

เปล่ียน 22 ล้านบาท และขาดทุนอนุพันธ์ 12 ล้าน

บาทในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ก�าไรสุทธิใน 3Q19 ท่ี 

148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +22% YoY , ลดลง -11% 

QoQ 

      

 คงก�าไรสุทธิปี 2019E และคาด 4Q19E 

เติบโตจากลูกค้าใหม่ ก�าไรสุทธิคิดเป็น 76% ของ

ท้ังปี เรายังคงประเมินก�าไรสุทธิปี 2019E ท่ี 552 

ลบ. +13.5%YoY จากการขยายก�าลังการผลิต

ยางผสม+26% ในเดือนเมย. 2019 รวมถึงอัตรา

ก�าไรขั้นต้นจะกลับมาดีขึ้นจากการท�าผลิตภัณฑ์

ยางผสมซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงมากข้ึน บริษัท

มีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถขายสินค้าล่วง

หน้าจนถึง 4Q19E โดยปัจจุบันมียอดขายรวม 

255,000 ตัน จากเป้าหมายในปีน้ีท่ี 260,000 ตัน 

เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ NER มีลูกค้าใหม่

ท่ีเริ่มซื้อขายเพิ่มเข้ามาอีกหลายราย พร้อมกันนี้ 

NER มีลูกค้ารายใหญ่ 2 รายพร้อมท่ีจะเซ็นสัญญา 

Long Term เมื่อโรงงานใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

คือ MICHELIN และ Apollo Tyre ล่าสุดได้เข้ามา

ตรวจสอบคุณภาพโรงงานแล้ว พร้อมป้อนออเดอร์

ในต้นปีหน้า 

 ราคาเป้าหมายท่ี 3.40 บาท อิง PER ท่ี 9.50x 

ต�ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่มยางท่ี 11x (9-yr. average 

PER) ปัจจัยหนุนคือ บริษัทเพิ่มก�าลังการผลิตใน

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและการบริหารต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ขณะท่ีความเสี่ยงคือ สงครามการค้า

ท่ีกดดันความต้องการยางในตลาดโลก

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตุนก�ำไร Q3/62 พุ่งแตะ 143 ลบ./ดัน 9 เดือนก�ำไรโต 43.97%
NER ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
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 นำยสิทธิเดช มัยลำภ ประธำน
กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท สกำย ไอซีที จ�ำกัด 
(มหำชน) SKY เปิดเผยว่า จากผลการด�าเนิน

งานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 บริษัทมีผลก�าไรสุทธิ

ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 170.86 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 142.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

503 เมื่อเทียบกับปีก่อน ท้ังน้ี บริษัทมีก�าไรสุทธิ

ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่รวม 9 เดือนเป็น

จ�านวนเงิน 251.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนเป็นจ�านวนเงิน 139.34 ล้าน

บาท

  

 รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

มีจ�านวนรวม 1,948.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

รายได้รวมในไตรมาสท่ี 3ของปี 2561 จ�านวน 

1,677.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6,207 ราย

ได้ท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการท่ีบริษัททยอยส่ง

มอบสินค้าและบริการติดต้ังให้แก่ลูกค้าในไตรมาส

ท่ี 3 ปี 2562 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นแยกเป็นการ

เปล่ียนแปลงของรายได้แต่ละประเภทได้ดังน้ี 

 1.1 รายได้จากการจ�าหน่ายและวางระบบ

แบบเบ็ดเสร็จ จ านวน 1,902.53 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้รวม มีจ านวนเพิ่ม

ขึ้น 1,776.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,414 

โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทได้มีการรับรู้ราย

ได้ท่ีเกิดขึ้นจากการส่งมอบอุปกรณ์หลักและการ

ติดต้ังตามก�าหนดการส่งมอบงานงวดท่ี 4 ตาม

สัญญาของโครงการจัดหาและติดต้ังระบบวิทยุ

สื่อสารดิจิตอล ระยะท่ี 2 ของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติการรับรู้รายได้บางส่วนจากโครงการจัด

ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่าง

ไกล (Zone C) กลุ่มท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 และกลุ่มท่ี 6 ภาคกลาง 1 กับส�านักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติการรับรู้รายได้

จากโครงการติดต้ังระบบประชุมทางไกล (Video 

Conference) ส�าหรับส�านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 

และการรับรู้รายได้จากส่งอุปกรณ์จากโครงการ

จัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสุ่มเสี่ยงและบริเวณ

ชุมนุมชนในกลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง 

กรุงเทพใต้ และกรุงธนเหนือ รวมท้ังการรับรู้ราย

ได้ในส่วนของงานติดต้ัอุปกรณ์ ภายใต้โครงการ

จ้างเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดน

และไปยังสถานีเคเบิลใต้น�ากับศูนย์โทรคมนาคม 

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึง

บริษัทได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นหลัก

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

SKY อวดก�ำไร Q3/62 
โตสนั่น 503%
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 1.2 รายได้จากการขาย จ�านวน 18.74 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม มีจ�านวน
ลดลงจากปีก่อน80.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
81 โดยในไตรมาสนี้ บริษัทได้มีรายได้จากการขาย
อุปกรณ์ในโครงการงานสาธารณูปโภคอาคารสถานี
ไฟฟ้าหลัก หลังท่ี 2 แถวอาคารโรงสูบจ่ายน้ าประปา
หลังท่ี 2 ของ บมจ. ท่าอากาศไทย โครงการจัดหา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายส�าหรับส�านักงานสรรพสามิต
ท่ัวประเทศ และการขายอุปกรณ์ในงานระบบดาต้า
เซ็นเตอร์แบบโมดูล่า ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิตในอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) เป็น
หลัก

 1.3 รายได้ค่าบริการ จ�านวน 22.24 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้ค่า
บริการส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีบริษัทรับรู้เป็นรายเดือน
จากการให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่ีมีระยะเวลาการให้บริการ 7 ปี โดย
บริษัทได้เริ่มให้บริการต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2561

 1.4 รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน จ�านวน 
4.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของรายได้
รวม ลดลงจากปีก่อน8.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 66 โดยรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากสัญญาเช่า

ทางการเงินมาจากการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคัดแยกจดหมาย (Mix Mail Sorter) ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ซึ่งการเปล่ียนแปลงในสัดส่วน
ของรายได้ของบริษัทมาจากแผนกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจท่ีเปล่ียนมามุ่งเน้นการจ าหน่ายและวางระบบ
แบบเบ็ดเสร็จ (System Integration) ท�าให้ธุรกิจการ
ให้เช่าแบบสัญญาเช่าทางการเงินมีรายได้ลดลง ราย
ได้ท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 จะเป็นรายได้จากสัญญาเช่าท่ี
ยังไม่หมดอายุสัญญา ซึ่งการรับรู้รายได้หลักจาการให้
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคัดแยกจดหมายกับ 
บจก. ไปรษณีย์ไทย จะทยอยรับรู้จนหมดสัญญาในปี 
2570

 ในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 
ปี2562 บริษัทได้มีการทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้
จากโครงการหลัก อันได้แก่

 (1) โครงการจัดหาและติดต้ังระบบวิทยุสื่อสาร
ดิจิตอล ระยะท่ี 2 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 (2) โครงการจ้างเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยง
ไปยังชายแดนและไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ ากับศูนย์
โทรคมนาคม ของ บริษัทกสทโทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน)

 (3) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในพื้นท่ีห่างไกล (Zone C) กลุ่มท่ี 3 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1 และกลุ่มท่ี 6 ภาคกลาง 1 กับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีบริษัทเพิ่งชนะการ
ประมูลและได้ลงนามในสัญญาในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2562

 (4) การรับรู้รายได้จากโครงการติดต้ังระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ส าหรับส า
นักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 

 (5) โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ และกรุงธนเหนือทไให้
รายได้หลักในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 มีจ านวนรวม 
1,948.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,677.81 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ6,207 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (ปี 2561 : 270.32 ล้านบาท) และบริษัทมีก าไร
สุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่จ านวน 170.86ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 142.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 503 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ปี 2561 ก�าไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 28.32 ล้านบาท)

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

SKY อวดก�ำไร Q3/62 
โตสนั่น 503%
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 นำยอนำวิล จิรธรรมศิริ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท เชำว์ สตีล อิน
ดัสทรี้ จ�ำกัด (มหำชน) CHOW เปิด

เผยว่า มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ 

โซลูชั่น จ�ากัด ("PSCL") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ทางอ้อมของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯถือหุ้นจ�านวน

ร้อยละ 87.36 ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี 

จ�ากัด (มหาชน) เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศออสเตรเลีย 

จ�านวน 3 โครงการ ก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 

172.80 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ AU1 ขนาด

ก�าลังการผลิตติดต้ัง 30 เมกะวัตต์ต้ังอยู่ท่ีรัฐ

เซาท์ออสเตรเลีย โครงการ AU2 ขนาดก�าลัง

การผลิตติดต้ัง 71.40 เมกะวัตต์ และโครงการ 

AU3ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 71.40 เมกะวัตต์ 

ต้ังอยู่ท่ีรัฐวิกตอเรีย มูลค่าโครงการรวมท้ังสิ้น

ประมาณ 236.79 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือ

ประมาณ 4,913.51 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลก

เปล่ียน ณ วันท่ี 12พฤศจิกายน 2562 ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ซึ่งเท่ากับ 20.7505 บาทต่อ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย)ซ่ึงเป็นไปตามแผนการขยาย

ธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อ

เน่ือง

 บริษัทคาดว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุน

ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงไปสู่

ธุรกิจอ่ืน รวมท้ังกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ 

อีกท้ังยังเป็นการขยายธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน ท่ีก่อให้เกิดรายได้และ

กระแสเงินสดท่ีสม�าเสมอ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้

แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

 ส่วน การช�าระเงินลงทุนในโครงการ จะช�าระ

ตามสัญญาในระหว่างปี 63 โดยแหล่งเงินทุนจะ

มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก ซึ่ง

ส่วนแรกเป็นเงินกู้โครงการ (Project Finance) 

ในสัดส่วน 70% หรือราว 3.44 พันล้านบาท และ

ส่วนท่ีสอง 30% มาจากส่วนทุน หรือราว 1.47 

พันล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการ

พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 

ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินไม่เพียงพอ ก็จะใช้เงิน

ทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนคร้ัง

นี้ ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ  

ฉบับที่ 1105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

CHOW ลุยโซลำร์ฟำร์ม 3 แห่งในออสเตรเลีย
รวม 172.80 MW มูลค่ำเฉียด 5 พันลบ.
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 กลับมาเริ่มใหม่!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันน้ีผันผวนแรงกันหน่อยนะเจ้าคะ 

เช้าบวกอ่อนๆ บ่ายเทกระจาดจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ STEC กับ

ประเด็น ป.ป.ช.สั่ง 2 ผู้บริหาร และ 4 จนท.รัฐคดีสินบนโรงไฟฟ้าขนอมกดดันให้

ดัชนีลงต่อ และตามตลาดต่างประเทศกับประเด็นเดิมๆ มีความไม่แน่นอนการ

เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนเจ้าค่ะ กดดันดัชนีลงมาปิดท่ี 1,615.14 จุด 

ลดลง -11.06 จุด สงสัยอยากกลับมาเริ่มต้ังต้นใหม่ท่ี 1,600 จุดอีกรึเปล่า สัปดาห์

นี้โค้งท้ายของการประกาศงบ Q3 แล้วใครยังรอตัวไหนมาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 มาดูท่ีตัวแรกกันเลยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น ACE หุ้น IPO น้องใหม่ป้ายแดงเข้า

เทรดวันนี้เป็นวันแรกเจ้าค่ะ ราคาจองซ้ือ 4.40 บาท ปิดวันน้ีท่ี 4.64 บาท บวก

ขึ้นมา 5.45% เจ้าค่ะ โดยท�าไฮสูงสุดในวันท่ี 5.05 บาทเจ้าค่ะ เรียกได้ว่าไม่ขี้เหร่

เจ้าค่ะ โดย ACE ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�าและธุรกิจอ่ืนท่ี

สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (ACP) ซึ่ง

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน น่าจับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 บวกได้แข็งเลยทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นใหญ่อย่าง BDMS หน่ึงในหุ้นกลุ่ม

โรงพยาบาลนะเจ้าค่ะ ปิดวันนี้ท่ี 24.00 บาท บวกขึ้นมา 3.00% เจ้าค่ะ รับข่าว

บก�าไรดีกว่าคาด . +55% Q-Q, +0.4% Y-Y ก�าไรท่ีไม่หดตัวรายได้โตท้ังผู้ป่วย

ไทยและต่างชาติ ถือว่าน่าจับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นแข็งกว่าตลาดกับ

ปัจจัยท่ีผันผวนเจ้าค่ะ

 

 สดๆร้อนๆกันอีกตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น SAWAD ท่ีวันนี้พักตัวตามตลาด

แต่งบผลประกอบการใน Q3/62 ท่ีออกมาเติบโตตามคาดการณ์เจ้าค่ะท่ี 1 พัน

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ท�าสถิติสูงสุดใหม่ รับพอร์ต

ลูกหนี้พุ่งแตะ 3.3 หมื่นล้านบาท ขณะท่ี NPL ลดลงเหลือ 4.3% ล่ันการบริหาร

หนี้มีประสิทธิภาพ เน้นการเจรจาและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด น่าจับตากันเจ้าค่ะ

ส�าหรับวันพรุ่งนี้ อาจมีลุ้นให้ได้เก็งก�าไรกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นเด่นอย่าง PTG นะเจ้าค่ะ วันนี้ปิด

ท่ี 18.30 บาท บวกขึ้นมา 2.23% ดีกว่าตลาดเจ้าค่ะ รับข่าว PTG  Q3/62 พุ่ง 

23,000% แตะ 258 ลบ.ดัน 9 เดือน ก�าไร 1.2 พันลบ. เติบโตได้แรงแบบสุดๆ 

พรุ่งนี้ยังคงจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แนวต้านแรก 19.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ

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

กลับมำเริ่มใหม่!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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