
APP ปล้ืมเทรดวันแรกที่ 2.90 บาท พุ่ง 17.89% 
จากราคา IPO เชื่อสะท้อนปัจจัยพื้นฐานแกรง่ 

พรอ้มวางเป้ารายได้ปี 63 โต 15%

ผันผวน !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ อ่อนตัวตามภูมิภาคเจ้าค่ะ ปิด
ท่ี 1,591.86 จุด -4.97 จุดเจ้าค่ะ โดยมีประเด็นกดดันจากตัวเลข
สง่ออกในบ้านเราท่ีต�ากว่าคาดอีกท้ังแรงกดกันจากสงครามการค้า
เจ้าค่ะ รอบนี้อดทนรอปัจจัยบวกเข้ามา

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) OISHI 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยขอช้ีแจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะ ทางการ

เงินรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) BCP เปิดเผยว่า มติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เก่ียวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน วงเงินสูงสุดท่ีจะ

ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 2,100 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีจะซื้อคืน ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น

OISHI แจงงบปี62 สิ้นสุด 30ก.ย. กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ

โต 18.1% เหตุรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 8.2% 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง และประกาศปันผลอีก 0.29 บาทต่อหุ้น
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นายประภาส ต้ังอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด 

จํากัด (มหาชน) หรอื APP เปิดเผยว่า รูส้ึกพอใจที่ราคาหุ้นเปิดการซื้อขายวัน

แรกในตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ 2.90 บาท เพิ่มขึ้น 17.89% จาก

ราคา IPO ที่ 2.46 บาท โดยเชื่อการที่ราคาหุ้นสามารถปรบัตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อ

ขายวันแรก น้ันสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย

บิ๊ก APP ปลื้มเทรดวันแรกที่ 2.90 บาท
พุ่ง 17.89% - วางเป้ารายได้ปี63 โต 15%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

OISHI เผยงบปี62 ก�าไรจากธุรกิจโต 18.1%
ปันผลอีก2.90บ./หุ้น - แตกพาร์เสริมสภาพคล่อง

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ผันผวน

อ่านต่อหน้า 3

เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 70 ล้านหุ้น
BCP ส่งสัญญาณเรียกความเชื่อมั่นนลท.

บอรด์ BCP แจงผุดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 70 ล้านหุ้น ส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุน
ถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทํากําไรของบรษัิทฯ และมูลค่าหุ้นพื้นฐาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) BCP

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) หรอื APP
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 บอร์ด BCP แจงผุดโครงการซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 

70 ล้านหุ้น ส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อ

มั่นต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

และมูลค่าหุ้นพื้นฐาน น่าจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่าราคา

ตลาดในปัจจุบันท่ีปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นท่ี

ผันผวน  ลุยซื้อ 6ธ.ค.62-5มิ.ย.63 เคจีไอ ประเมิน

ราคาเฉล่ียการซื้อหุ้นคืนของBCPท่ี 30บ./หุ้น-คง

แนะถือ เป้า 32.50 บาท

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�า
กัด (มหาชน) BCP เปิดเผยว่า มติท่ีประชุม

คณะกรรมการครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562 เก่ียวกับการอนุมัติโครงการซ้ือ

หุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน วงเงินสูงสุดท่ีจะใช้ใน

การซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 2,100 ล้านบาท จํานวนหุ้น

ท่ีจะซื้อคืน ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 5.00 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมด

 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นท่ีจะซื้อคืน 

โดยให้นําราคาหุ้นเฉล่ียย้อนหลัง 30 วันก่อนวันท่ี

บริษัทจะทําการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจา

รณากําหนดราคาหุ้นด้วย ราคาหุ้นท่ีจะซื้อคืนจะไม่

เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วันทําการซื้อขาย

ก่อนหน้าวันท่ีทําการซื้อขายแต่ละครั้ง บวก ด้วย

จํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดังกล่าว ท้ังนี้ 

เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นเฉล่ียย้อนหลัง 

30 วันทําการ ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 

20 พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 24.93 บาทต่อหุ้น 

(ราคาปิดเฉล่ีย 30 วันทําการย้อนหลัง)

 วันท่ีเริ่มต้น - วันท่ีสิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน คือ วัน

ท่ี 6 ธ.ค. 2562 ถึงวันท่ี 05 มิ.ย. 2563

 ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน

ของบริษัท

 ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวด

ล่าสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 - กําไรสะสมของบริษัทเท่ากับ 26,200 ล้าน

บาท หนี้สินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับ

แต่วันท่ีจะซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 150 ล้านบาท อธิบาย

ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทท่ีถึงกํา

หนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วันท่ีจะซ้ือหุ้นคืน

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 70 ล้านหุ้น
BCP ส่งสัญญาณเรียกความเชื่อมั่นนลท.
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 โดยระบุแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการการชําระหน้ี

คืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

และเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 2,280 ล้านบาท 

หากพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ประกอบกับแนวโน้มกระแสเงินสดรับใน อนาคต 

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการ

ชําระหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนับแต่ 

วันท่ีซ้ือหุ้นคืน และมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียง

พอในการซ้ือหุ้นคืนตามโครงการนี้

 เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน 1. เพื่อเป็นการส่ง

สัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อมั่นต่อความ

สามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ และมูลค่า

หุ้นพื้นฐาน น่าจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่าราคาตลาดใน

ปัจจุบันท่ีปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นท่ีผันผวน 

2. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบ

ริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพจากสถานะการเงินท่ี

แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

 บล.เคจีไอ ได้ออกบทวิเคราะห์ว่า  BCP 

แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่ออวานนี้ว่า บริษัทอนุมัติ

โครงการซื้อหุ้นคืนสูงสุดไม่เกิน 2.1 พันล้านบาท

และ 70 ล้านหุ้น (SET) โดยความเห็น  เราประเมิน

ราคาเฉล่ียของการซื้อหุ้นคืนท่ี 30.00 บาท/หุ้น 

แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนอาจช่วยสร้างเสถียรภาพราคา

หุ้นในช่วงดังกล่าว แต่เราคิดว่าการซ้ือหุ้นคืนนี้

ไม่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท เรา

ยังคงคําแนะนําเป็น "ถือ" โดยราคาเป้าหมายไม่

เปล่ียนแปลงท่ี 32.50 บาท

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 70 ล้านหุ้น
BCP ส่งสัญญาณเรียกความเชื่อมั่นนลท.
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 APP ปล้ืมเทรดวันแรกท่ี 2.90 บาท พุ่ง 

17.89% จากราคา IPO เชื่อสะท้อนปัจจัยพื้นฐาน

แกร่ง พร้อมวางเป้ารายได้ปี 63 โต 15% เตรียม

รุกขยายตลาดตปท. เพิ่ม หลังบุกอินโดฯ เซียนหุ้น

เคทีบี ให้เป้าหมาย APP ท่ี 3.55 บาท/หุ้น

 นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ APP เปิดเผยว่า รู้สึก

พอใจท่ีราคาหุ้นเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ท่ี 2.90 บาท เพิ่ม

ขึ้น 17.89% จากราคาIPO ท่ี 2.46 บาท โดยเชื่อ

การท่ีราคาหุ้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อ

ขายวันแรก นั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานท่ี

แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริษัทฯ ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีท่ีมีโอกาสการเติบโตสูง จากกระแสของ

ภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความสําคัญกับการเปล่ียน

องค์กรไปสู่ยุคดิจิตอล (Digital Transformation)

ขณะท่ีหลังการระดมทุนบริษัทฯ เตรียมนําเงิน

ระดมทุนไปขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่

ผู้นําในระดับอาเซียนได้ตามเป้าหมาย

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายรายได้

ปี 2563 เติบโต15% จากปี 2561 ท่ีมีรายได้อยู่

ท่ี738.96 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิอยู่ท่ี 75.24 

ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักยังมาจากธุรกิจ 

จัดจําหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบ

วงจร ท้ังซอฟต์แวร์สําหรับออกแบบอุตสาหกรรม 

(MEC) และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC) 

ประมาณ 60-70% ซึ่งในปีหน้าบริษัทฯ วางแผน

ขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม จากปัจจุบัน

ท่ีบริษัทฯ ได้ขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย

แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่ีเก่ียวข้องกับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

บิ๊ก APP ปลื้มเทรดวันแรกที่ 2.90 บาท
พุ่ง 17.89% - วางเป้ารายได้ปี63 โต 15%
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 ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟนิันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่าย

และรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) หรือ APP 

เปิดเผยว่า เชื่อว่าหุ้น APP จะเป็นหุ้นท่ีสร้างผล

ตอบแทนท่ีดีให้กับนักลงทุนในอนาคต เนื่องจาก

ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจท่ีมีทิศทางขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ือง และ วันนี้หุ้น APP ซึ่งเข้าซื้อขายวันแรก

สามารถเปิดการซื้อขายวันแรกท่ี 2.90 บาท เพิ่ม

ขึ้น 17.89% จากราคาIPO ได้รับการตอบรับท่ีดี

จากนักลงทุน โดยมองว่าเป็นเพราะการต้ังราคา 

IPO สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบัน ขณะท่ีมีค่า P/E Ratio อยู่ท่ี 10.44 เท่า 

ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน

 บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ได้ออกบท

วิเคราะห์หุ้นAPPว่า APP ประกอบธุรกิจเป็นผู้

จัดจําหน่ายโซลูชั่นสําหรับการออกแบบ 3มิติ 

โดยการเป็นตัวแทนจําหน่ายท้ัง software และ 

hardware ให้กับผู้ผลิตโซลูชั่น 3 มิติ ชั้นนําของ

โลก (Solidworks, ArchiCAD, Stratasys เป็นต้น) 

โดยจุดเด่นอยู่ท่ีอยู่ท่ีประสบการณ์กว่า 25 ปี มี

สัมพันธ์อันดีกับเจ้าของสินค้า และมีการบริการท่ี

ครบวงจรต้ังแต่บริการก่อนการขายตลอดจนการ

ใช้งาน ซ่อมบํารุง และจัดฝึกอบรมผู้ใช้ ในขณะท่ี

แม้กําไรสุทธิในปี 2019E จะลดลงกว่า -26% YoY 

ซึ่งเกิดจาก GPM ท่ีลดลงราว -300bps YoY หลัง

ยอดขายส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาร์จ้ินต�าซ่ึงขายให้

กับพันธมิตรเพื่อ bundle packages ต่อ

  แต่คาดกําไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่น +29% 

YoY ในปี 2020E จากยอดขายท่ีเติบโตได้ราว 

16% YoY ตามแนวโน้มอุตสหกรรม software 

ในไทยและอุตสาหกรรม 3D printing ท่ีเติบโต

ต่อเนื่อง (อย่างไรก็ตาม EPS ในปี 2020E -2% 

จากdilution effect หลังหุ้น IPO เข้า) ท้ังนี้เรา

ประเมินราคาเป้าหมายปี 2020E ท่ี 3.55 บาท 

อิง PER ท่ี 13.4x เทียบเท่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 

trading ICT และ system integrator และ EPS ปี 

2020E ท่ี 0.26 บาท

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

บิ๊ก APP ปลื้มเทรดวันแรกที่ 2.90 บาท
พุ่ง 17.89% - วางเป้ารายได้ปี63 โต 15%
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 OISHI แจงงบปี62 สิ้นสุด 30 ก.ย. กําไรสุทธิ

จากการดําเนินงานปกติโต 18.1% เหตุรายได้จาก

การขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 8.2% - ค่าใช้จ่ายใน

การขาย ลดลง และประกาศปันผลอีก 0.29 บาท

ต่อหุ้น หลังจากปันผลไปแล้ว 1.10บ./หุ้น รวมเป็น 

4บ./หุ้น  แตกพาร์เหลือ 1บ./หุ้น เพื่อเสริมสภาพ

คล่อง

 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�า
กัด (มหาชน) OISHI เปิดเผยว่า บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและ

ฐานะ ทางการเงินรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2562 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 ผลการดําเนินงานสําหรับรอบบัญชีปี 2562 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

รายได้

 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม

ท้ังสิ้น 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,035 ล้านบาท 

หรือ 8.2% จากปีก่อนซึ่งมี รายได้จากการขายและ

ให้บริการรวม 12,596 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

ของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

 ธุรกิจเครื่องด่ืม บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

เครื่องด่ืมเท่ากับ 6,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 515 

ล้านบาท หรือเติบโต 8.6% จากปีก่อนซึ่งมีราย

ได้จาก ธุรกิจเครื่องด่ืมเท่ากับ 5,986 ล้านบาท 

เน่ืองจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ส่ง

ออกเครื่องด่ืมไปยังตลาดต่างประเทศ การออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่ง

ผลให้บริษัทสามารถรักษาตําแหน่งผู้นําในตลาด

ชาพร้อมด่ืมใน ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจาก

นั้นบริษัทได้กลับมารับรู้รายได้จากการให้บริการ

อันเนื่องมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

 ธุรกิจอาหาร บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหาร

เท่ากับ 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 

520ล้านบาทจากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการเปิด 

สาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร และการเติบโต

ของยอดขายสาขาเดิม แม้ในสถาวะเศรษฐกิจท่ียัง

ชะลอตัว

 ต้นทุนขาย

 ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัท

เท่ากับ 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท 

หรือ 8.7% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชี ปี 2561 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

OISHI เผยงบปี62 ก�าไรจากธุรกิจโต 18.1%
ปันผลอีก2.90บ./หุ้น - แตกพาร์เสริมสภาพคล่อง
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 ธุรกิจเครื่องด่ืม ต้นทุนขายและให้บริการของ

ธุรกิจเครื่องด่ืมในรอบปีบัญชี 2562 อยู่ท่ี 4,902 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459 ล้านบาท หรือ 10.3% จาก 

รอบบัญชีปี 2561 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ

ยอดขาย และบางส่วนจากการเปล่ียนแปลงของ

สัดส่วนผลิตภัณฑ์การขาย ประกอบกับต้นทุนเบื้อง

ต้นในช่วงเริ่มเดินเครื่องสายการผลิต UHT ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเพลิงไหม้

 ธุรกิจอาหาร ต้นทุนขายและให้บริการของ

ธุรกิจอาหารในรอบปีบัญชี 2562 เท่ากับ 3,914 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท หรือ 6.7% 

เมื่อ เทียบกับรอบบัญชีปี 2561 เน่ืองจากบริษัท

สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหลักในหลายรายการ 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดําเนินงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 

1,497 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือ 5.9% 

จากรอบบัญชีปี 2561 ท่ีมีค่าใช้จ่ายใน การ

ขายรวมเท่ากับ 1,591 ล้านบาท เป็นผลมา

จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็น ว่าบริษัทมี

กลยุทธ์ท่ีถูกต้องในการลงทุนด้านตราสินค้า อีก

ท้ังมีการทํากิจกรรมทางการตลาดร่วมกันระหว่าง

ธุรกิจเครื่องด่ืมและ อาหาร ซึ่งสามารถประหยัดค่า

ใช้จ่ายโดยรวมได้ และยังคงสามารถสร้างรายได้ให้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 

2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 85 ล้านบาท 

หรือ 4.2% จากรอบบัญชีปี 2561 ท่ีมี ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารรวมเท่ากับ 1,998 ล้านบาท ซึ่ง

สอดคล้องการการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

 รายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ

 บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตสําห

รับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมูลค่า 2 

ล้านบาท อันเกิดจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเพียง

ครั้งเดียวในงบกําไรขาดทุนและไม่มีผลกระทบ

กับงบกระแสเงินสด เนื่องจากไม่ใช่รายการเงินสด 

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2561 บริษัทมี

การบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 51 ล้าน

บาท จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ อาหาร ทําให้

บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอตัดบัญชี ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่

รายการเงินสด

 กําไรสุทธิรวมของบริษัทเท่ากับ 1,229 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 221 ล้านบาท หรือ 21.9% จากรอบ

ปีบัญชี 2561 ท่ีมีกําไรสุทธิ 1,008 ล้านบาท เน่ือง

มาจากการเติบโตของยอดขายเคร่ืองด่ืมท่ีส่งออก

ไปยังต่างประเทศ ยอดขายของธุรกิจอาหารจาก

การขยาย สาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวม

ท้ังการควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการ ลดค่าใช้

จ่ายในการขายอย่างต่อเน่ือง

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

OISHI เผยงบปี62 ก�าไรจากธุรกิจโต 18.1%
ปันผลอีก2.90บ./หุ้น - แตกพาร์เสริมสภาพคล่อง
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 หากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดํา

เนินงานปกติ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 

(Normalized Net Profit) เท่ากับ 1,251 ล้าน

บาทในรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท 

หรือ 18.1% จากรอบบัญชีปี 2561 เน่ืองมาจาก

การเติบโตของ ยอดขายเคร่ืองด่ืมท่ีส่งออกไปยัง

ต่างประเทศยอดขายของธุรกิจอาหารจากการ

ขยายสาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวม

ท้ัง การควบคุมค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการลดค่าใช้

จ่ายในการขายอย่างต่อเน่ือง

 นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
OISHI เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2562 2563 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 

2562 มีมติท่ีสําคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปน้ี

 1.เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ซึ่งประกอบ

ด้วยงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่ง

ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อม

รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย

เงินปันผล สําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2562 

และกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ4.00 บาท เนื่องจาก

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 1.10 

บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2562 ดังน้ัน คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายคราวนี้ อีก

จํานวนหุ้นละ 2.90 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2563 ท้ังนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของ

บริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2563

 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ2 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของ

บริษัท ซึ่งจะส่งผล ให้จํานวนหุ้นสามัญของบริษัท 

เพิ่มขึ้นจาก 187,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 

เป็น 375,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ

ภายหลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จํา

นวนหุ้นสามัญท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่จะมีจํา

นวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้น

สามัญใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นเดิม

ทุกรายจะไม่เปล่ียนแปลง ทุนจดทะเบียนและทุน

ชําระแล้วของบริษัทจะยังคงเดิม

 กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และ

สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 

13 ธันวาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ท้ังนี้ การให้สิทธิในเร่ือง

เงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ 

การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2563

ฉบับที่ 1111 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

OISHI เผยงบปี62 ก�าไรจากธุรกิจโต 18.1%
ปันผลอีก2.90บ./หุ้น - แตกพาร์เสริมสภาพคล่อง
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 ผันผวน !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ อ่อนตัวตามภูมิภาคเจ้าค่ะ ปิดท่ี 

1,591.86 จุด -4.97 จุดเจ้าค่ะ โดยมีประเด็นกดดันจากตัวเลขส่งออกในบ้าน

เราท่ีต�ากว่าคาดอีกท้ังแรงกดกันจากสงครามการค้าเจ้าค่ะ รอบนี้อดทนรอ

ปัจจัยบวกเข้ามาหนุนกันอีกครั้งเจ้าค่ะ

 บวกสวนตลาดได้ดีทีเดียวเจ้าค่ะสําหรับหุ้น PTG ล่าสุดปิดท่ี 19.90 บาท 

บวกขึ้นมา 1.02% เจ้าค่ะ สําหรับหุ้น PTG เปิดงบไตรมาส 3/62 กําไรพุ่งกว่า 

230 เท่า ดันผลงานปีนี้ทํากําไรนิวไฮทุบสถิติต้ังแต่เข้าเทรด นักวิเคราะห์ชี้

ไตรมาส 4 เป็น High Season และยังมี upside จากปาล์มคอมเพล็กท่ีเดิน

เครื่อง 100% รอบนี้น่าจับตาทีเดียวเจ้าค่ะว่าจะขึ้นไปยืน 20.00 บาทได้อีก

ครั้งไหมมาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ไปกันต่อท่ี IVL เจ้าค่ะ ว่านี้ยืนได้เหนือตลาดท่ี 31.25 บาท บวกขึ้นมา 

1.63% รับข่าวปิดดีลซื้อกิจการ Sinterama เสร็จสิ้นแล้วโดย เป็นผู้ผลิตเส้น

ด้ายโพลีเอสเตอร์สําหรับชิ้นส่วนภายในรถยนต์และเส้นด้ายสีสมรรถนะสูง 

ถือเป็นข่าวดีท่ีส่งเสริมธุรกิจเจ้าคะ มาลุ้นกันต่อแนวต้านแรก 33.00 บาทกัน

เจ้าค่ะ

 สวนตลาดได้น่าตับตาทีเดียวเจ้าค่ะสําหรับ STEC และ STPI วันนี้มา

แพคคู่เจ้าค่ะ ปิดท่ี 14.50 บาท บวกขึ้นมา 1.40% ปิดเกือบไฮเจ้าค่ะ ส่งนตัว

ลูกปิดท่ี 6.90 บาท บวกขึ้นมา 6.15% ไฮของวันเจ้าค่ะ ถือเป็นหุ้นสวนตลาด

ให้ได้ลุ้นเก็งกําไรกันต่อในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ สําหรับหุ้น TKN ขยับขึ้นมาเล่นกรอบบนปิด

ท่ี 11.10 บาท บวกขึ้นมา 4.72% ปิดไฮของวันเจ้าค่ะ ว่ิงได้ดีท่ีเดียวเจ้าค่ะใน

สัปดาห์นี้โดยมีข่าว TKN มั่นใจ Q4/62 รายได้นิวไฮ หวังกําไรปีหน้าพีคเฉียด 

800 ลบ.เหมือนปี 59 น่าลุ้นกันต่อจับตาแนวต้าน 11.50 บาทกันต่อแล้วพบ

กันเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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