
SAMTEL โชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรก รับรู้รายได้แล้ว 

7,221 ล้านบาท  และยงัมงีานในมือแล้วกว่า 9 พันล้าน

บาท จากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว

ฝ่ามรสุม!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,602.23 จุด -7.64 จุดเจ้าค่ะ 
ปรับตัวลดลงจากปัจจัยผลการด�าเนินงาน Q3/62 ออกมาต�ากว่า
คาดการณ์เจ้าค่ะ โดยสัปดาห์นี้ประเด็นสงครามการค้าอเมริกาและ
จีนเริ่มผอ่นคลายลงอีกท้ังลุ้นไปกับ GDP

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) RS เปิด

เผยว่า ในปี 2563 บริษัทจะประกาศวิสัยทัศน์การด�าเนินธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร

ครั้งใหมอี่กครั้งนับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทมา 40 ปี เพื่อสร้างการเติบโตแบบ New S – Curve ให้

กับองค์กร ด้วยการก้าวสูก่ารเป็นบริษัทท่ีขับเคล่ือนธุรกิจด้วยฐานข้อมูล หรือ Data Driven 

น�าระบบ AI และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพ่ือน�าไปสู่การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ (Productivity) 

นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (MINT) เปิดเผยว่า บริษัท เดอะ ไมเนอร์ พูด 

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย MINT ได้จัดต้ังบริษัท ไมเนอร์ พูด โฮลด้ิง จ�ากัด เพื่อลงทุนใน บริษัท ชิค

เก้น ไทม์ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่าเงินลงทุน2 พันล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนมา

“เฮียฮ้อ” แห่ง RS ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร ปี 63 ขับเคล่ือนธุรกิจ
ด้วยฐานข้อมูล (Data Driven) เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นายจง  ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม SAMTELได้

เปิดเผยถึงความส�าเรจ็ในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ว่า 

“กลุ่มบรษัิทสามารถเทลคอม มีผลการด�าเนินงานในช่วง 9 เดือน เป็นไปตาม

เป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท จาก

โครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความส�าเรจ็จากการเซ็นสัญญาในครึง่ปีแรก อาทิ 

โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดต้ัง และดูแลบ�ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวรส์�าเรจ็รูปส�าหรบัธุรกิจของการ

SAMTEL ชี้ไตรมาส 4/62
ภาพรวมธุรกิจดีต่อเนื่อง

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 5
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ยึดร้านอาหาร Bonchon ในไทย
MINT ซื้อกิจการ ชิคเก้น ไทม์ 

นายจง ดิลกสมบัติ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) (SAMTEL)

MINT ทุ่มเงิน 2 พันล้านบาท ซื้อกิจการ ชิคเก้น ไทม์  ยึดรา้นอาหาร Bonchon ในไทย  
หวังสรา้งความแข็งแกรง่และกระจายความเสีย่งทางธุรกิจของบรษัิท

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ บรษัิท ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ�ากัด (มหาชน) (MINT)
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 MINT ทุ่มเงิน 2 พันล้านบาท ซื้อกิจการ ชิค

เก้น ไทม์  ยึดร้านอาหาร Bonchonในไทย  หวัง

สร้างความแข็งแกร่งและกระจายความเสี่ยงทาง

ธุรกิจของบริษัท และเพื่อผลตอบแทนทางการเงิน

จากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอนาคต 

เผยอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าของสิทธิแฟรน

ไชส์หลัก ในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพื่อให้ MINT มีสิทธิในการขยายสาขาบอนชอน

ท่ัวประเทศต่อไป

 นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ   
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) (MINT) เปิดเผยว่า บริษัท เดอะ 

ไมเนอร์ พูด กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

ถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย MINT ได้จัดต้ังบริษัท 

ไมเนอร์ พูด โฮลด้ิง จ�ากัด เพื่อลงทุนใน บริษัท ชิค

เก้น ไทม์ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100  โดยมูลค่า

เงินลงทุน 2 พันล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนมาจาก 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง

และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและ

เพื่อผลตอบแทนทางการเงินจากเงินปันผลและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอนาคต

 บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ�ากัด ประเทศไทย (“ชิค

เก้น ไทม์”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร

ช่ือดังภายใต้แบรนด์ไก่บอนชอนกว่า 40 สาขาใน

ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ดเป็นจะผู้ด�าเนินการ

ร้านบอนชอนท่ีมีอยู่เดิมท้ังหมดในประเทศไทย 

และ ถึงแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะไม่รวมสิทธิ

แฟรนไชส์ในการเปิดสาขาใหม่ แต่ MINT อยู่

ในระหว่างการเจรจากับเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์

หลัก ในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ

ให้ MINT มีสิทธิในการขยายสาขาบอนชอนท่ัว

ประเทศต่อไป

 แบรนด์บอนชอน ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2545 ใน

ประเทศเกาหลี และในปัจจุบันเป็นแบรนด์ร้าน

อาหารเกาหลีและไก่ทอดสไตล์เกาหลีท่ีได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท่ัวโลก โดยแบรนด์บอนชอน

ได้สร้างความแตกต่างด้วยไก่ทอดสไตล์เกาหลี 

ท่ีมีซอสอันเป็นเอกลักษณ์ ท้ังนี้ ด้วยแบรนด์ท่ี

แข็งแกร่ง และความภักดีของลูกค้าต่อไก่ทอด

สุดกรอบท่ีไม่เหมือนใครและอาหารเอเชียสไตล์

ฟิวชั่นอ่ืนๆ ส่งผลให้บอนชอนขยายสาขาอย่าง

รวดเร็ว ครอบคลุมเก้าประเทศ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา บาห์เรน คูเวต ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

กัมพูชา เวียดนาม พม่า และไทย

 “เครือร้านอาหารบอนชอนในประเทศไทย

จะสร้างรายได้และผลก�าไรให้กับบริษัทในทันที 

ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้เร็วข้ึน เรา

เชื่อว่าประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มทางธุรกิจท่ีดี

ในระยะยาวจากการเติบโตของชนชั้นกลางและ

รายได้ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มขึ้น” นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด 

ไฮเน็ค ผู้ก่อต้ังและประธานกรรมการของ MINT 

กล่าวและว่า  ด้วยคุณค่าของแบรนด์บอนชอนท่ี

ไม่เหมือนใคร ประสบการณ์ท่ีแข็งแกร่งของบริษัท

ถึงสี่ทศวรรษ และฐานการด�าเนินงานท่ีมั่นคงใน

ประเทศไทย จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า

การลงทุนในครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นของเราต่อไป

ฉบับที่ 1107 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ยึดร้านอาหาร Bonchon ในไทย
MINT ซื้อกิจการ ชิคเก้น ไทม์ 
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 นายพอล เคนนี่ กรรมการ ไมเนอร์ 
ฟูด้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราใช้เวลาในการค้นหา

แบรนด์ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยเสริมสร้างเครือร้าน

อาหารของเรา และเรามีความยินดีเป็นอย่างมากท่ี

ค้นพบร้านอาหารท่ีมีคอนเซปต์ท่ีไม่เหมือนใครใน

ครั้งนี้ ไก่เป็นหนึ่งในเนื้อสัตว์ท่ีคนไทยให้ความนิยม

มากท่ีสุด และตลาดไก่ยังมีศักยภาพในการเติบโต

อีกมาก ท้ังนี้ บอนชอนมีความเหมาะสมเป็นอย่าง

มากกับแบรนด์ท่ีเรามีอยู่ในการเป็นร้านอาหาร

แบบนั่งทาน และในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความ

หลากหลายให้กับกลุ่มแบรนด์ของเรา อีกท้ัง การ

ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับไมเนอร์ 

ฟู้ด โดยเป็นการต่อยอดประสบการณ์อันยาวนาน

ของเรา ในฐานะนผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหาร

 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน) (MINT) เป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจ

ระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ MINT ด�าเนินธุรกิจ

โรงแรมท้ังในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหาร

จัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส 

สวีท ท้ังสิ้น 529 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า

อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเล

คชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว, เอเลวาน่า, แมริ

ออท, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสัน บลู และ

โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 

55 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาใต้ และ

อเมริกาเหนือ นอกจากนี้ MINT เป็นผู้น�าในธุรกิจ

ร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย 

โดยมีร้านอาหารกว่า 2,200 สาขา ใน 26 ประเทศ 

ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะ

นี, เดอะ คอฟฟี่  คลับ, ริเวอร์ไซด์ ,เบนิฮานา, ไทย 

เอ็กซ์เพรส, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, 

แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง อีกท้ังยังเป็นผู้น�า

ด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และรับจ้าง

ผลิต ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ภายใต้เครื่องหมายการค้าอเนลโล่, โบเด้ิม, บอส

สินี่, บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, 

เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ,  โอวีเอส, แรทลีย์, สโก

มาดิ, สวิลล่ิง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมาร์ท 

คิดส์ 
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ยึดร้านอาหาร Bonchon ในไทย
MINT ซื้อกิจการ ชิคเก้น ไทม์ 
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 SAMTEL โชว์ผลงาน 3 ไตรมาสแรก รับรู้ราย

ได้แล้ว 7,221 ล้านบาท  และยังมีงานในมือแล้วก

ว่า 9 พันล้านบาท จากโครงการขนาดใหญ่ท่ีได้เซ็น

สัญญาไปแล้ว และเตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูล

โครงการภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง 

รวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท 

 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม 
SAMTEL ได้เปิดเผยถึงความส�าเร็จในช่วง 9 

เดือน ท่ีผ่านมา และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆว่า 

“กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มีผลการด�าเนินงาน

ในช่วง 9 เดือน เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบัน

มีโครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้าน

บาท จากโครงการขนาดใหญ่ท่ีประสบความส�าเร็จ

จากการเซ็นสัญญาในคร่ึงปีแรก อาทิ โครงการ

ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดต้ัง และดูแลบ�ารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส�าเร็จรูปส�าหรับ

ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,โครงการของที

โอที ,โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ภาพรวมของธุรกิจ

มีทิศทางท่ีดีอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ในไตรมาส 3 

ท้ังสิ้น 1,950 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 80 ล้านบาท 

โดยในไตรมาส 3 มีการเซ็นสัญญาโครงการใหม ่

มูลค่ารวม 1,734 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคมทหาร ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย , โครงการต่อสัญญาจ้างให้บริการ

และบ�ารุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้น

เครื่อง หรือ CUTE ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย, 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดพื้นท่ีสวนสาธารณะ

ในกรุงเทพฯ และโครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและ

พังงา ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของ SAMTEL  

ตลอด 9 เดือน มีรายได้และก�าไรสูงขึ้น เฉล่ียกว่า 

30 เปอร์เซนต์

  โดยมีรายได้รวม 7,221 ล้านบาท และก�าไร 

310 ล้านบาท รวมแล้วมีโครงการในมือ มูลค่า

ท้ังสิ้นกว่า  9,000  ล้านบาท ท่ีส�าคัญในไตรมาส

สุดท้ายของปีนี้ ยังมีงานท่ีรอการประมูลอีกกว่า 

30 โครงการ มูลค่าไม่ต�ากว่า 6 พันล้านบาท อาทิ 

โครงการของธนาคารออมสิน และบมจ.กสท 

โทรคมนาคม เป็นต้น

ฉบับที่ 1107 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

SAMTEL ชี้ไตรมาส 4/62
ภาพรวมธุรกิจดีต่อเนื่อง
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 “เฮียฮ้อ” แห่ง RS ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร 

ปี 63 ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยฐานข้อมูล (Data 

Driven) เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมผนึก

พันธมิตรสร้างฐานลูกค้า ผ่านหน้าจอทีวีดิจิทัล ท่ี

มีผู้ชมกว่า 40 ล้านคนต่อวัน ล่ันปีหนูทอง โตก้าว

กระโดด-ปี65โกยรายได้1หมื่นลบ.ตามแผน

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด 
(มหาชน) RS เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัท

จะประกาศวิสัยทัศน์การด�าเนินธุรกิจ และปรับ

โครงสร้างองค์กรครั้งใหม่อีกครั้งนับต้ังแต่ก่อต้ัง

บริษัทมา 40 ปี เพื่อสร้างการเติบโตแบบ New S – 

Curve ให้กับองค์กร ด้วยการก้าวสู่การเป็นบริษัทท่ี

ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยฐานข้อมูล หรือ Data Driven 

น�าระบบ AI และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analytic) เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการขายสินค้าและบริการ (Productivity) 

พร้อมกับเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ใน

อนาคต 

 ท้ังนี้ การด�าเนินธุรกิจพาณิชย์หลากหลายช่อง

ทาง (Multi-platform Commerce หรือMPC) ถือ

เป็น Business Model ใหม่ ภายใต้แนวคิด “ท�า

ธุรกิจใหม่ ไร้กรอบ” ท่ีท�าให้อาร์เอสทะยานเป็น

ผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกในแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย 

(MPC) สร้างผลการด�าเนินงานท่ีเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว

และเม็ดเงินโฆษณาท่ียังซบเซา แต่ก็ยังสามารถ

สร้างฐานลูกค้า (Data Base) ท่ีขยายตัวอย่างต่อ

เนื่องโดย 9 เดือนแรกปี 2562 ธุรกิจ MPC สามารถ

ท�ายอดขายสูงถึง 1,550 ล้านบาท และในไตรมาส

ท่ี 3 ท�ารายได้พุ่ง 887 ล้านบาท ส่งผลก�าไรท่ี 92 

ล้านบาท แนวโน้มไตรมาส 4 จะฟื้ นตัวดี เพราะ

เข้าสู่ช่วงเทศกาล อีกท้ังชิงจัดแคมเปญกระตุ้น

ยอดขายร่วมกับช่องทีวีพันธมิตร 

 

ฉบับที่ 1107 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

RS ลั่นปีหนูทอง โตก้าวกระโดด
ปี65 โกยรายได้ 1 หมื่นลบ. ตามแผน
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 “จากแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา และ

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งและหลาก

หลายวงการ (กลุ่ม BTS, VGI, เวิร์คพอยท์ทีวี, 

ไทยรัฐทีวี) จะเป็นสปริงบอร์ดท่ีท�าให้อาร์เอสจะ

เติบโตเร็วและยิ่งใหญ่แบบ New S – Curve ซึ่งจะ

เริ่มขึ้นในปี 2563 นี้ ถือเป็นจังหวะท่ีดีของบริษัท 

ก้าวเข้าสู่เฟส 2 ในการรักษาความเป็นผู้น�าตลาด

ไว้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่า New S – Curve น้ี จะ

ไม่เพียงแต่สร้างเสถียรภาพการเติบโตในระยะ 

5 ปี แต่จะท�าให้แบรนด์ธุรกิจ MPC เติบโตกว้าง

ออกไปมากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับจุดแข็งในเรื่องคอน

เทนต์บันเทิง และงานครีเอทีฟ จะผลักดันให้ผล

การด�าเนินงานของบริษัทท�ารายได้ทุบสถิติสูงสุด

นับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทมา ด้วยกลยุทธ์ Data Driven 

จากฐานข้อมูลลูกค้าจ�านวนมหาศาล” นายสุรชัย

กล่าว 

 ปี 2563 บริษัทชูกลยุทธ์ Data Driven รุก

หนักการบริหารฐานข้อมูลเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจโดย

เฉพาะการน�าระบบ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analytic) และ Business Intelligence 

Tool เข้ามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความต้องการ

ของลูกค้าในทุกมิติ ปัจจุบันฐานข้อมูลลูกค้าเฉพาะ

ของบริษัทมีประมาณ 1.3 ล้านราย ขณะท่ีจาก

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มทีวีดิจิทัล ปัจจุบัน

มี 2 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี เวิร์คพอยท์ และจะ

ประกาศความร่วมมือกับทีวีดิจิทัลอีก 1 ช่องใน

ช่วงปลายปีนี้ เมื่อรวมกับช่อง 8 รวมเป็นท้ังหมด 

4 ช่อง จะเข้าถึงผู้ชมประมาณ 40 ล้านคนต่อวัน 

โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไปนอกจาก

น้ีความร่วมมือกับกลุ่มบีทีเอสจะท�าให้บริษัทเข้า

ถึงลูกค้าคนเมือง ประมาณ 10 ล้านคนต่อวัน ถือ

เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีก�าลังซื้อ อายุ 25 ปีขึ้นไป 

รวมท้ังยังมีการขายผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์ 

หรือเทเลเซลล์ อีกจ�านวน 500 คน ท่ีคอยให้

บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นจุดแข็งท่ีมี

ศักยภาพของ RS 

 นอกจากนี้ ในปี 2563  อาร์เอสได้วางแผน

เพื่อขยายเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลหลากหลาย

รูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “RS Mall” เพื่อขยับ

แนวรุกเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ รวมท้ังขยาย

เข้าสู่ช่องทาง Line @ ท่ีมีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้าน

คนในประเทศไทย โดยเปิด Official page บน

แพลตฟอร์ม RS Mall จึงเป็นแพลตฟอร์มขาย

สินค้าและบริการทุกอย่างท่ีมีความพร้อม 

 “ท้ังนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการขับเคล่ือนธุรกิจด้วย

ฐานข้อมูล คาดว่าจะท�าให้บริษัทมีอัตราการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดในปี 2563 และเป็นส่วนส�าคัญท่ี

จะผลักดันรายได้สู่เป้าหมาย 10,000 ล้านบาท ใน

ปี 2565 ตามวิชั่นท่ีก�าหนดไว้อย่างแน่นอน” นาย

สุรชัยกล่าว

ฉบับที่ 1107 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

RS ลั่นปีหนูทอง โตก้าวกระโดด
ปี65 โกยรายได้ 1 หมื่นลบ. ตามแผน
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  ฝ่ามรสุม!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,602.23 จุด -7.64 จุดเจ้าค่ะ ปรับ

ตัวลดลงจากปัจจัยผลการด�าเนินงาน Q3/62 ออกมาต�ากว่าคาดการณ์เจ้าค่ะ 

โดยสัปดาห์นี้ประเด็นสงครามการค้าอเมริกาและจีนเริ่มผ่อนคลายลงอีกท้ัง

ลุ้นไปกับ GDP Q3/62 ในบ้านเราเจ้าค่ะ

 ยังคงโฟกัสไปท่ีหุ้นท่ีแข็งกว่าตลาดกันนะเจ้าค่ะตัวแรกส�าหรับ MEGA ท่ี

ล่าสุดบวกสวยสวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 30.75 บาท บวกขึ้นมา 5.13% เจ้าค่ะ 

สะท้อนผลก�าไรใน Q3/62 เติบโต 10.88% YoY พลิกกลับมาก�าไรเป็นครั้ง

แรกในปีน้ีเจ้าค่ะ มาจับจังหวะลุ้นเก็งก�าไรกันต่อแนวต้านแรก 33.00 บาท

 ต่อกันเลยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น TFG นะเจ้าค่ะ บวกได้แรงไม่สนตลาดขึ้นมา

ปิดท่ี 3.94 บาท บวกขึ้นมา 5.35%  รับผลก�าไร บวกขึ้นมารับผลประกอบ

การเช่นกันเติบโต 12.08% YoY ต่อเนื่องจาก Q2/62 ท่ีเติบโต 133% YoY 

เจ้าค่ะ ปังๆขนาดนี้จับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ สัปดาห์นี้มีลุ้นขึ้นไปเล่นบน

กรอบ 4.00 บาท กันอีกคร้ังเจ้าค่า

 ไปกันท่ีหุ้น PRM กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ล่าสุดกลับขึ้นมารีบาวด์เป็นวันแรก

ปิดท่ี 7.20 บาท บวกขึ้นมา 1.41% จากก�าไรท่ีเติบโต 15% YoY ต�ากว่าท่ีโบ

รกคาดการณ์ แต่จุดนี้ ใน Q4/62 จะกลับมาเติบโตได้ดีต่อเนื่องเจ้าค่ะ จับตา

ลุ้นรีบาวด์ต่อเนื่องแนวต้านแรก 7.50 บาท มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น STEC หลังราคาถูกถล่มร่วงลง

มากรณีสินบนเจ้าพนักงานล่าสุดกลับขึ้นมาปิดบวกเป็นวันแรกเจ้าค่ะ ปิด

ท่ี 14.60 บาท บวกขึ้นมา 1.39% โดยผลการด�าเนินงาน Q3/62 ท่ีดีข้ึนกว่า

ท่ีคาดการณ์ขึ้นเยอะเจ้าค่ะ จากจุดนี้ราคาถือว่ายังต�ากว่าท่ีโบรกเกอร์คาด

การณ์กันเจ้าค่ะ จับตาลุ้นการขึ้นรอบใหม่กันต่อเจ้าค่ะ แนวต้านแรก 15.00 

บาทกันเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

******ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่

ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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ฝ่ามรสุม!!
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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