
DDD แจงก�ำไรงวด 9 เดือนแรกทรุด 97.42% 
หลังรำยได้จำกกำรขำยที่ปรับตัวลดลง และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบรหิำรที่มีสัดส่วน
ปรบัเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน

ลุ้นแนวรับ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ปิดท่ี 1,609.47 จุด 
-5.67 จุดเจ้าค่ะ ปรับฐานจากความไม่ชัดเจนเจรจาการค้า-กังวล
เสถียรภาพรัฐบาล-งบฯ Q3/62 ไม่ดี จากจุดน้ีมาลุ้นกันว่าจะแนว
รับ 1,600 จุดได้หรือไม่เจ้าค่ะ ซึ่งจาก

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) SPVI เปิด
เผยกับสํานักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโตทะลุเป้าโดยมีรายได้
แตะท่ีระดับ 3,000 ล้านบาท จากเดิมคาดทําได้ 2,500 ล้านบาท เนื่องจาก ยอดขายของ
บริษัทฯท้ังสามไตรมาสท่ีผา่นมาสามารถทําได้แล้ว 2,314.25  ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี2561 ท่ี
ทําได้ 2,591.46 ล้านบาท โดยบริษัทฯมองว่าการเจาะตลาด

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผย

ว่า บริษัทฯขอช้ีจงผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2562 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน 22.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2561 

โดยมีผลกําไรสุทธิลดลง 12.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.8%

"ไตรสรณ์ วรญำณโกศล" บิ๊กบอส SPVI ม่ันใจรำยได้ปี62 
ทะลุเป้ำ แตะ 3 พันลบ. จำกเดิม 2.5 พันลบ. หลังยอดขำยดี
เกินคำด พรอ้ม ระบุ Q4/62 สุดพคี หลัง Apple ออกผลิตภัณฑ์ใหม่

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นำยปิยวัชร รำชพลสิทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบัญชแีละกำรเงิน บรษัิท ดู 

เดย์ ดรมี จ�ำกัด (มหำชน) DDD  เปิดเผยว่ำ  บรษัิทฯ มกี�ำไรสุทธิส�ำหรบังวดเก้ำ

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2562 เท่ำกับ 175.31 ล้ำนบำท  และ 

4.53  ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 97.42 และอัตรำก�ำไร

สุทธิของบรษัิทฯ ลดลงจำกรอ้ยละ

DDD ก�ำไร9 เดือนแรกทรุด 97.42%
หลังยอดขำยใน-นอกวูบหนัก

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

SPVI แย้ม Q4/62 สุดพีค
ท้ังปีรำยได้ปี62 ทะลุเป้ำ 3 พันลบ.

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ลุ้นแนวรับ

อ่านต่อหน้า 3

หลังยอดขำยแป้งสำลีพุ่ง 7.4%
TMILL โกยรำยได้ Q3/62 โต 5.9%

นำยปิยวัชร รำชพลสิทธิ์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงิน   

บรษัิท ดู เดย ์ดรมี จ�ำกัด (มหำชน) DDD

TMILL  เผย Q3/62 รำยได้โต  5.9%  - ปรมิำณกำรจ�ำหน่ำยแป้งสำลีเพิ่มขึ้น 7.4%  
พรอ้มแจงก�ำไรโค้ง3 วูบ 36.8% เหตุรำคำขำยเฉลี่ยลดลง-รำคำวัตถุดิบพุ่ง 

นำงแววตำ กุลโชตธำดำ
รองผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 

บรษัิท ท ีเอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) หรอื TMILL
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 นำงแววตำ กุลโชตธำดำ รองผู้
อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท 
ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
TMILL เปิดเผยว่า บริษัทฯขอช้ีจงผลการดําเนิน

งานไตรมาส3/2562 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน 

22.03 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส3/2561  

โดยมีผลกําไรสุทธิลดลง 12.82 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 36.8%

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการจํา

หน่ายในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยท่ี

ปริมาณการจําหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 7.4% แต่

ราคาจําหน่ายแป้งสาลีเฉล่ียลดลง 0.2% ส่วนปริ

มาณจําหน่ายรําข้าว สาลีเพิ่มขึ้น 5.8% แต่รา

คาจําหน่ายรําข้าวสาลีเฉล่ียลดลง 6.6%

 ต้นทุนขายในไตรมาส 3/2562 คิดเป็น 

84.1% ของรายได้ สูงขึ้นจาก 79.3% ในไตรมาส 

3/2561 เป็นผลมาจากราคา เฉล่ียของวัตถุดิบท่ีใช้

ปรับเพิ่มขึ้น

 จากการท่ีราคาขายเฉล่ียลดลง และราคา

วัตถุดิบสูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาส 

3/2552 ลดลง 4.8%การใช้อัตรากําลังการผลิต

เฉล่ียในไตรมาส 3/2562 อยู่ท่ี 72.65% เพิ่มขึ้น 

5.38% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ของปี 

2561

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 

3/2562 ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 2561

 และจากงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ้น

สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งปรากฏว่า งบการ

เงินของบริษัทแสดงผล การดําเนินงานกําไรสุทธิ 

68.84 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน มีผลกําไรสุทธิลดลง 19.72 ล้านบาท 

คิดเป็น 22.3% บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้

 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในงวด 9 

เดือนของปี 2562 เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยท่ีปริมาณการจํา

หน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 3.6% และราคาจําหน่าย

แป้งสาลีเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.6% ส่วนปริมาณจําหน่าย 

รําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 3.5% แต่ราคาจําหน่ายรําข้าว

สาลีเฉล่ียลดลง 0.4%

 ต้นทุนขายคิดเป็น 84.2% ของรายได้ สูงข้ึน

จาก 80.2% ในปี 2561 เป็นผลมาจากราคาเฉล่ีย

ของวัตถุดิบท่ีใช้ปรับ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากําไร

ขั้นต้นในปี 2562 ลดลง 4.0%

 การใช้อัตรากําลังการผลิตเฉล่ียในปี 2562 อยู่

ท่ี 72.65% เพิ่มขึ้น 2.72% เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปี 2561

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

หลังยอดขำยแป้งสำลีพุ่ง 7.4%
TMILL โกยรำยได้ Q3/62 โต 5.9%
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2562 ลดลง 4.18 ล้ำนบำท จำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเป็นหลัก

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

หลังยอดขำยแป้งสำลีพุ่ง 7.4%
TMILL โกยรำยได้ Q3/62 โต 5.9%



www.hooninside.com

5

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำยปิยวัชร รำชพลสิทธิ์ ประธำนเจ้ำ

หน้ำที่สำยงำนบัญชีและกำรเงิน บริษัท 

ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหำชน) DDD เปิด

เผยว่า บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2562 เท่ากับ 

175.31 ล้านบาท  และ 4.53  ล้านบาท ตามลําดับ 

คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 97.42 

และอัตรากําไรสุทธิของบ

ริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 

17.07เป็นร้อยละ 0.74 

อัตรากําไรสุทธิท่ีลดลงมี

สาเหตุหลักมาจากรายได้

จากการขายท่ีปรับตัวลดลง 

และอัตราค่าใช้จ่ายการขาย

และบริหารท่ีมีสัดส่วนปรับ

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 และ 2562 รายได้จากการขายของบริษัทฯ 

เท่ากับ 983.36   ล้านบาท  และ 557.33  ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 43.32 รายได้จากการขายในประเทศ

ลดลงร้อยละ 43.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯได้ รับผลกระทบ

จากช่องทางขายแบบด้ังเดิม (traditional trade) 

เดิมบริษัทฯได้แต่งต้ังบริษัทกระจายสินค้าขนาด

ใหญ่รายหนึ่ง เป็นผู้กระจายสินค้าในช่องทางดัง

กล่าว มีผลต้ังแต่ช่วงไตรมาส 1/2561

 ต่อมาในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯได้พิจารณา

ยกเลิกสัญญากับผู้กระจายรายดังกล่าว มีผลต้ังแต่

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562ท่ีผ่านมาอย่างไรก็ตาม

ในช่วงก่อนการยกเลิกสัญญา บริษัทฯไม่สามารถ

ทําการขายให้กับลูกค้ารายอ่ืนในช่องทางการ

ขายแบบด้ังเดิมได้และไม่สํามารถแต่งต้ังผู้กระ

จํายสินค้ารายใหม่ได้ ในช่วงท่ีสัญญาเดิมยังมีผล

บังคับใช้ ท้ังนี้ภายหลังการยกเลิกสัญญาบริษัทฯมี

แนวทางในการกระจายสินค้าสําหรับช่องทางการ

ขายแบบด้ังเดิม โดยบริษัทฯจะดําเนินการกระจาย

สินค้าเองต้ังแต่เดือนกรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป 

ท้ังนี้บริษัทฯเน้นนําสินค้าเข้าไปวางจําหน่ายตาม

ร้านค้าขายส่ง ขนาดใหญ่ในจังหวัดต่างๆ พร้อมสื่อ

การขายเพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยมากข้ึน โดย

ในระหว่างช่วงไตรมาส 3/2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ

ได้เริ่มนําสินค้าเข้าไปวางจําหน่ายตามร้านค้า

ต่างๆ  ท้ังนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายเครือข่ายร้าน

ค้าให้เพิ่มขึ้น

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

DDD ก�ำไร9 เดือนแรกทรุด 97.42%
หลังยอดขำยใน-นอกวูบหนัก
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่าน

มาบริษัทฯได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�าท่วม

ภาคอีสานส่งผลให้การกระจายสินค้าไม่เป็นตามท่ี

บริษัทฯคาดการณ์ไว้  อีกท้ังในปีท่ีผ่านมามีหลาย

เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวใน

ประเทศทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีถือเป็นกลุ่ม

ลูกค้าสําคัญเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยน้อย

ลงอย่างต่อเนื่อง โดยจํานวนนักท่องเท่ียวชาวจีน

ลดลงคิดป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับ

ปีก่อน (อ้างอิง : สถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

เดินทางเข้าประเทศไทยเดือนมกราคม-สิงหาคม 

2562 จากกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้

ดําเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีได้รับผลกระทบและเพิ่ม

ฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

 รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 

43.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

หลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขํายในประเทศ

จีนท่ีชะลอตัวต้ังแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา อย่างไร

ก็ตามบริษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศ

ฟิลิปปินส์ เพื่อขยายฐํานลูกค้าและกระจายความ

เสี่ยงของรายได้จากการขายต่างประเทศและลด

ความเสี่ยงการพึ่งพิงจากการขายในประเทศจีน 

ปัจจุบันการขยายตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ได้

รับการตอบรับค่อนข้างดีแต่ยังไม่สามารถทดแทน

รายได้จากการขายในประเทศจีนท่ีชะลอตัวลง 

บริษัทฯมีแผนในการขยายธุรกิจไปในประเทศอ่ืนๆ 

โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

 นอกจากนี้บริษัทฯได้ รับผลกระทบจากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 15 เรื่องรายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

(TFRS15) เป็นครั้งแรก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2562

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

DDD ก�ำไร9 เดือนแรกทรุด 97.42%
หลังยอดขำยใน-นอกวูบหนัก
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 "ไตรสรณ์ วรญาณโกศล " บิ๊กบอส SPVI ม่ันใจ

รายได้ปี62 ทะลุเป้า แตะ 3 พันลบ. จากเดิม 2.5 

พันลบ. หลังยอดขายดีเกินคาด พร้อม ระบุ Q4/62 

สุดพีค หลัง Apple ออกผลิตภัณฑ์ใหม่

 นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอส พี วี ไอ 
จ�ำกัด (มหำชน) SPVI เปิดเผยกับสํานักข่าว

หุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 จะ

เติบโตทะลุเป้าโดยมีรายได้แตะท่ีระดับ 3,000 

ล้านบาท จากเดิมคาดทําได้ 2,500 ล้านบาท 

เนื่องจาก ยอดขายของบริษัทฯท้ังสามไตรมาสท่ี

ผ่านมาสามารถทําได้แล้ว 2,314.25  ล้านบาท ซึ่ง

มากกว่าปี2561 ท่ีทําได้ 2,591.46 ล้านบาท โดย

บริษัทฯมองว่าการเจาะตลาดการศึกษาเป็นเรื่องท่ี

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก 

 "ปีนี้เป็นปีท่ีดีของเรา เรียกได้ว่าดีเยอะมาก 

มันเกิดจากการลงตัวของตลาดท่ีเราได้มา ซ่ึง

ตอนน้ีตลาดการศึกษาเข้ามาดีซึ่งตอนนี้เราได้

ท้ังมหาวิทยาลัย และโรงเรียน โดยทางส่วนใหญ่

มหาวิทยาลัยเอกชนจะมีการแจกไอแพดแก่

นักศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจ ขณท่ีมหาลัยรัฐบาล

ถึงแม้จะไม่มีการแจกนักศึกษาาแต่จะนํามาเป็น

อุปกรณ์เสริมภายในองค์กรเองเพื่อให้นักเรียนมี

ความเช่ือมั่น" นายไตรสรณ์ กล่าว 

 ขณะท่ี ไตรมาส 4/2562 บริษัทฯเชื่อว่าจะ

เป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกไตรมาสท่ีผ่าน

มา หลังจากท่ี Apple ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ัง

โทรศัพท์มือถือไอโฟน และไอแพดรุ่นใหม่ ซึ่ง

สินค้าดังกล่าวได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค

เป็นอย่างมาก   ถึงแม้ขณะนี้จะมีความเสี่ยงเรื่อง

ภาวะเศราฐกิจท้ังประเทศและต่างประเทศท่ียังคง

ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคหลายรายมีการงดจับ

จ่ายใช้สอยบ้าง แต่สําหรับบริษัทฯมองว่าไม่เป็น

ปัญหาเน่ืองจากบริษัทฯจับกลุ่มลูกค้าระดับบน 

รวมท้ังตลาดการศึกษาไม่ได้มองว่าอุปกรณ์เหล่าน้ี

เป็นสินค้าฟุ่มเฟื่ อย และในอนาคตบริษัทฯมีแผน

ขยายตลาดเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าองค์มากข้ึนเช่น

กัน โดยขณะนี้ได้มีกาเจรจาอยู่บ้าง

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

SPVI แย้ม Q4/62 สุดพีค
ทั้งปีรำยได้ปี62 ทะลุเป้ำ 3 พันลบ.
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 SPVI แจงไตรมาส 3 กําไรพุ่ง เหตุยอดขาย

สินค้าหลายประเภทโต-รัดเข็มขัดได้อยู่หมัด

 นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอส พี วี ไอ 
จ�ำกัด (มหำชน) SPVI เปิดเผยว่า รายได้รวม 

บริษัท มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2562 เท่ากับ 737.72 ล้านบาท เมื่อ 

เทียบกับรายได้รวม กับงวดเดียวกันของปีก่อน จํา

นวน 601.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.10 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.6

 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม บริษัท มีต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 เท่ากับ 717.43 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม กับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน จํานวน 591.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

126.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.4

 กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

 บริษัท มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เท่ากับ 16.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ 

กับงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 8.46 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7.76 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 

91.7

 อนึ่งผลประกอบการของบริษัทส่าหรับงวด 9 

เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทมีกําไร

สุทธิหลัง หักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับ 43.82 

ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิงวดเดียวกันของปี

ก่อน จํานวน 26.30 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 17.52 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6

 ท้ังนี้ผลกําไรของบริษัท ท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาส

ท่ี 3 สืบเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายสินค้า

หลายประเภท และการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

SPVI แย้ม Q4/62 สุดพีค
ทั้งปีรำยได้ปี62 ทะลุเป้ำ 3 พันลบ.



www.hooninside.com

9

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 1106 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562



www.hooninside.com

 ลุ้นแนวรับ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันน้ีปิดท่ี 1,609.47 จุด -5.67 จุด

เจ้าค่ะ ปรับฐานจากความไม่ชัดเจนเจรจาการค้า-กังวลเสถียรภาพรัฐบาล-งบฯ 

Q3/62 ไม่ดี จากจุดนี้มาลุ้นกันว่าจะแนวรับ 1,600 จุดได้หรือไม่เจ้าค่ะ ซึ่งจาก

ประเด็นสงครามการค้าก็เป็นเด๋ียวดีเด๋ียวร้ายในช่วงน้ีเป็นประเด็นให้เล่นกันราย

วัน ใครจะลงทุนระยะกลางหรือยาวจับตาดูสัญญาณกลับตัวของตลาดเจ้าค่ะ 

ส่วนใครชอบเก็งกําไรมีให้ลุ้นกันทุกวันเจ้าค่ะ

 ในทุกครั้งท่ีตลาดไม่ค่อยจะดีนักก็ยังมีหุ้นให้น่าจับตาเจ้าค่ะ ตัวแรกไปกันท่ี

หุ้น RBF เจ้าค่ะ ปิดวันนี้ท่ี 4.80 บาท ไฮของวัน บวกขึ้นมา 4.80% เจ้าค่ะ น่า

จับตากันเลยทีเดียวเจ้าค่ะหลังมีแนวต้าน 4.84 บาท ซ่ึงผ่านได้ก็ทํา ATH จุดสูงสุด

ใหม่เจ้าค่ะ อีกท้ังงบ Q3/62 ออกมากําไรโต 71.64% เติบโตสวยงามกันเลยที

เดียวเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 ต่อกันท่ีหุ้นกลุ่ม EEC อย่าง AMATA นะเจ้าค่ะ ปิดบวกสวนตลาดขึ้นมาท่ี 

24.40 บาท บวก 0.41% ยืนได้แข็งกว่าตลาดเจ้าค่ะ โดยล่าสุดผลการดําเนินงาน 

Q3/62 ออกมาแล้วเจ้าค่ะ มาช้าดีกว่าไม่มาเติบโต กว่า 798 ล้านบาท คิดเป็น 

165% YoY เจ้าค่ะ จากการรับรู้รายได้จากขายท่ีดินเพิ่มขึ้น พรุ่งน้ีน่าจับตาบวก

ต่อเนื่อง มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ไปกันต่อเจ้าค่ะสําหรับหุ้นใหญ่ AWC ได้เวลาฟื้ นคืนชีพบวกแรงสวน

ตลาดขึ้นมาปิดท่ี 6.70 บาท บวกขึ้นมา 6.74% ปิดไฮสุดๆทีเดียวเจ้าค่ะสําหรับ

วันนี้ ล่าสุด AWC ทุ่ม 2 หมื่นลบ.ผุดมิกซ์ยูส AWC CENTER PATTAYA ดึง`แมริ

ออท`บริหาร พร้อมกางแผน 5 ปี (63-67) วางงบลงทุน 5.5 หมื่นล้านบาท ปรับ

โฉมโรงแรมเดิมและ พัฒนาโรงแรมใหม่รวม 13 แห่ง อีกท้ังงบ Q3/62 ออกมาโตก

ว่า 610% เจ้าค่ะจับตาลุ้นกันต่อแนวต้านแรก 6.00 บาท ราคา IPO เจ้าค่ะ

 บวกได้แรงอีกตัวเจ้าค่ะสําหรับหุ้น BGC ขยับขึ้นมาปิดท่ี 13.20 บาทไฮของ

วัน บวกขึ้นมา 5.60% เจ้าค่ะ ฟื้ นตัววันแรกหลังในรอบ 6 วันทําการเจ้าค่ะ ทรง

เทคนิคลุ้นบวกรีบาวด์กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ โดยมีประเด็นจ่ายปันผลระหว่างกาล 

0.09 บาทต่อหุ้น  XD 22/11/62 จับตาลุ้นกันต่อห้ามพลาดเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ลุ้นแนวรับ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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