
MINT ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (S&S) และ
กิจการรว่มค้า (Lagoon) มูลค่ารวม 1.39 พันลบ. 

ตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรพัย ์

รอประเด็นบวกใหม่ !! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ ย่อลงมาปิดท่ี 
1,607.27 ลดลง -2.11 จุดเจ้าค่ะ แกว่งตัวในกรอบแคบ คาดว่ารอ
ความชัดเจนความคืบหน้าเจรจาการค้า-รอตัวเลขเศรษฐกิจไทย
จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายเกียรติศักด์ิ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
SFP เปิดเผยว่า งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ของบริษัท 
อาหารสยาม จํากัด(มหาชน) มียอดรายได้รวม 1,972.01ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจากกา
รดําเนินงาน 537.07 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมจํานวน 70.01ล้านบาท 
จึงมีขาดทุนสุทธิรวม 467.06ล้านบาทปี ก่อน บริษัทมียอดรายได้

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) UV เปิดเผยว่า งบการเงินประจําปี พ.ศ. 2562 ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามงบการเงิน

รวมจํานวน 1,597.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 591.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 เปรียบเทียบกับปีก่อน

SFP  เผยงบ  งวดปี 62 (สิ้นสุด 30 ก.ย.62) พลิกขาดทุน  467.06 
ลบ. จากงวดปีก่อนทีม่กี�าไร 168.98 ลบ. เหตรุายได้หด หลังสง่ออก
สนิค้าลดลงตามปรมิาณวัตถดิุบทีล่ดลง - เงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ  บริษัท ไมเนอร ์

อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) (MINT) เปิดเผยว่าบริษัท RGR 

International Limited (RGR) ซึง่บรษัิทถือหุน้อยู ่100% ได้จ�าหน่ายเงิน

ลงทนุท้ังหมดในบรษัิทยอ่ยและกิจการรว่มค้า จ�านวน 2 แหง่ คิดเป็นมูลค่า

รวม 46 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืราว 1,395 ล้านบาท ท้ังนีกิ้จการทีจ่�าหน่าย

เงินลงทนุ ได้แก่ บรษัิท S&S Holding Company (S&S) จ�านวน 100% ให้

กับ At Hotel Holdings I Limited 

MINT ขายเงินลงทุน 
ใน S&S-Lagoon มูลค่า 1.39 พันลบ.

BY : เจ๊เยเลน
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SFP เศร้างบปี 62
พลิกขาดทุน 467.06 ลบ. ตามส่งออกทรุด
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รอประเด็นบวกใหม่

อ่านต่อหน้า 3

แจกปันผล 1 บาท/หุ้น
UV อวดก�าไรงวดปี62 โต 59%

UV แจงงวดปี 62 (สิ้นสุด 30 ก.ย.62) ก�าไรโต  59% จากปีก่อน 
หลังขายหุ้น GOLD ให้ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้/แจกปันผล1บาท/หุ้น XD 30  ม.ค.63

นายวรวรรต ศรีสอ้าน
กรรมการผูจั้ดการใหญ่  

บรษัิท ยูนิเวนเจอร ์จ�ากัด (มหาชน) UV

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ  บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ�ากัด (มหาชน) (MINT)
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) UV เปิดเผยว่า งบการเงินประจําปี 

พ.ศ. 2562 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบ

กับปีก่อน บริษัทฯ มีกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท

ใหญ่  สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2562 ตามงบการเงินรวมจํานวน 1,597.1 ล้าน

บาท โดยเพิ่มขึ้น 591.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 

เปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ ขอชี้แจงผลการ

ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2562 และฐานะการเงินรวม ณ วันท่ีเดียวกัน ดังน้ี

 บริษัทฯ มีผลกําไรในปี 2562 จํานวน 2,572.3 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 307.0 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 14 โดยกําไรส่วนหน่ึงมาจากการขาย

หุ้น GOLD ให้กับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์

ต้ี (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,287.8 

ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกําไรส่วนท่ีเป็นของบ

ริษัทฯจํานวน 1,597.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 591.5 

ล้านบาท หรือร้อยละ 59 จากปีก่อน

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการและ

ให้เช่า (“รายได้หลัก”) สําหรับปี 2562 จํานวน 

19,008.7ล้านบาท ลดลง 1,826.7 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน รายได้หลักท่ีลด

ลงมาจากการรับรู้รายได้จาก GOLDจากเต็มปี 

เหลือ 10 เดือน (1 ต.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค.2562)  

โดยสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนแยกตามแต่ละธุรกิจ 

ดังนี้

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อยู่ท่ีร้อยละ 

82 (ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 81)

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ไม่

เปล่ียนแปลงอยู่ท่ีร้อยละ 5

 • ธุรกิจขายและให้บริการอยู่ท่ีร้อยละ 9 (ปี 

2561: อยู่ท่ีร้อยละ 10)

 • ธุรกิจโรงแรม ไม่เปล่ียนแปลงอยู่ท่ีร้อยละ 3 

เช่นเดียวกับปีก่อน

• ธุรกิจการจัดการ ไม่เปล่ียนแปลงอยู่ท่ีร้อยละ 1 

เช่นเดียวกับปีก่อน

• ธุรกิจสนามกอล์ฟ ไม่เปล่ียนแปลงอยู่ท่ีร้อยละ 

0.1 เช่นเดียวกับปีก่อน 

 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 2562 จากรายงานส ารวจ AREA มี

จํานวนยูนิตเปิดขายใหม่ท้ังสิ้น 82,106 ยูนิต โดย

ส่วนใหญ่มาจากคอนโดร้อยละ 57 ทาวน์เฮาส์ร้อย

ละ26 สําหรับยอดขายของอสังหาริมทรัพย์ท่ีขาย

ได้เท่ากับ 24,328 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 30 โดยมา

จากคอนโดร้อยละ 71 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 21ท้ังนี้ 

สินค้ากลุ่มราคา <1 ล้านบาท และกลุ่มราคา 3-5 

ล้านบาท มีสัดส่วนยอดขายสูงสุด ยอดขายรวมคิด

เป็นร้อยละ47 ของสินค้าท่ีขายได้ท้ังหมด

ฉบับที่ 1114 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

แจกปันผล 1 บาท/หุ้น
UV อวดก�าไรงวดปี62 โต 59%
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 สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จาก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและ

โครงการแนวราบ รวม 15,543.9 ล้านบาท ลดลง 

1,256.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เปรียบเทียบกับปี

ก่อน ประกอบด้วย

 - โครงการแนวสูง จํานวน 1,200 ยูนิต มูลค่า

รวม 3,411.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 652.4 ล้านบาท

หรือร้อยละ 24

 - โครงการแนวราบ จํานวน 2,916 ยูนิต มูลค่า

รวม 12,132.0 ล้านบาท ลดลง 1,908.8 ล้านบาท

หรือร้อยละ 14เปรียบเทียบกับปีก่อนเน่ืองจาก

เป็นการรับรู้รายได้ จาก GOLD 10 เดือน (1 ต.ค. 

2561 ถึง 31 ก.ค.2562) 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้

บริการ ในปี 2562 จํานวน 1,741.1 ล้านบาท ลด

ลงจํานวน 444.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 เปรียบ

เทียบกับปีก่อน โดยรายได้ท่ีลดลงมาจากธุรกิจ

สังกะสีอ๊อกไซด์เป็นจํานวนเงิน 511.2 ล้านบาท

หรือร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอด

ขายท่ีลดลงตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นและราคา

สังกะสีอ๊อกไซด์ท่ีซื้อขายในตลาด LME ปรับตัวลด

ลง 

  บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการและให้

เช่าในปี 2562 จํานวน 13,501.2 ล้านบาท ลดลง 

1,075.8ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เทียบกับปีก่อน 

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้หลัก สูง

ขึ้นกว่าปีก่อนท่ีร้อยละ 70โดยบริษัทมีอัตรากําไร

ขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 29 เทียบกับร้อยละ 30 ของปี

ก่อน ท้ังน้ีต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าใน

ปี 2562 สามารถแยกวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ 

ดังนี้

 • ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ท่ีร้อย

ละ 68 (ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 67)

 • ต้นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 

อยู่ท่ีร้อยละ 64 (ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 63)

 • ต้นทุนจากธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ท่ีร้อย

ละ 100 (ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 91) โดยต้นทุนท่ี

สูงขึ้นมาจาก

 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบธุรกิจสังกะสีอ๊

อกไซด์

 • ต้นทุนจากธุรกิจโรงแรม อยู่ท่ีร้อยละ 76 (ปี 

2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 71)

 • ต้นทุนจากธุรกิจการจัดการ อยู่ท่ีร้อยละ 78 

(ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 108)

 • ต้นทุนจากธุรกิจสนามกอล์ฟ อยู่ท่ีร้อยละ 

35 (ปี 2561 : อยู่ท่ีร้อยละ 51) 

ฉบับที่ 1114 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

แจกปันผล 1 บาท/หุ้น
UV อวดก�าไรงวดปี62 โต 59%
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 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน

ปี 2562 จํานวน 3,343.7 ล้านบาท ลดลง 117.2 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยสัดส่วนของค่าใช้

จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ท่ีร้อยละ 16 

เทียบกับปีก่อนท่ีร้อยละ 17 โดยรายละเอียดค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหารมีดังน้ี

 • ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 รวม 

1,370.8 ล้านบาท ลดลง 206.8 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 13 ท้ังนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้

รวม อยู่ท่ีร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 8

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 รวม 

1,972.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 5 ท้ังนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ

รายได้รวม อยู่ท่ีร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ี

ร้อยละ 9

 

  บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2562 

จํานวน 168.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุน

ทางการเงินมีสัดส่วนต่อรายได้หลักอยู่ท่ีร้อยละ 

0.8 เทียบกับปีก่อนท่ีอัตราร้อยละ 0.7 

 นอกจากนี้ UV ประกาศจ่ายปันผล 1บาท/หุ้น   

โดยขึ้นเครื่อว XD วันท่ี  30  ม.ค.63 และกําหนด

จ่ายวันท่ี 14 ก.พ. 63

ฉบับที่ 1114 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

แจกปันผล 1 บาท/หุ้น
UV อวดก�าไรงวดปี62 โต 59%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากา
เรีย กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (MINT)  เปิด

เผยว่าบริษัท RGR International Limited (RGR) 

ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 100% ได้จําหน่ายเงินลงทุน

ท้ังหมดในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จํานวน 

2 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 46 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือราว 1,395 ล้านบาท ท้ังน้ีกิจการท่ีจําหน่าย

เงินลงทุน ได้แก่ บริษัท S&S Holding Company 

(S&S) จํานวน 100% ให้กับ At Hotel Holdings 

I Limited มูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบ

เท่า 342 ล้านบาท และบริษัท Lagoon Holding 

Company (Lagoon) จํานวน 50% ให้กับ  At 

Hotel Holdings I Limited มูลค่า 35 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,053 ล้านบาท 

 สําหรับการขายเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงเป็นไป

ตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ท้ังนี้จําหน่ายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี

 รายการท่ี 1: จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท S&S 

Holding Company (‘S&S’)

 วันท่ีเกิดรายการ พฤศจิกายน 2562

 ผู้ซ้ือ At Hotel Holdings I Limited

 ผู้ขาย RGR

 สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการจําหน่ายไป

 RGR ถือหุ้นร้อยละ 100ใน S&S

 หลังการจําหน่ายไป

 At Hotel Holdings I Limited ถือหุ้น

 ร้อยละ 100ใน S&S

 มูลค่าการจําหน่ายไป 11 ล้านเหรียญดอลล่า

ห์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 342 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการจําหน่ายไป ดําเนินตาม

กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของ MINT

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ กระแสเงินสดรับ

 รายการท่ี 2: จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 

Lagoon Holding Company (‘Lagoon’)

 วันท่ีเกิดรายการ พฤศจิกายน 2562

 ผู้ซื้อ At Hotel Holdings I Limited

 ผู้ขาย RGR และ Signity Investment 

Limited

 สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการจําหน่ายไป

 RGR ถือหุ้นร้อยละ 50และ

 Signity Investment Limited ถือหุ้น

 ร้อยละ  50 ใน Lagoon

 หลังการจําหน่ายไป

 At Hotel Holdings I Limited ถือหุ้น

 ร้อยละ 100 ใน Lagoon

 มูลค่าการจําหน่ายไป 35 ล้านเหรียญดอลล่า

ห์สหรัฐฯ (ตามสัดส่วนของ RGR ร้อยละ 50) หรือ

เทียบเท่า 1,053 ล้านบาท

 วัตถุประสงค์ของการจําหน่ายไป ดําเนินตาม

กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของ MINT

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ กระแสเงินสดรับ

ฉบับที่ 1114 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

MINT ขายเงินลงทุน 
ใน S&S-Lagoon มูลค่า 1.39 พันลบ.
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 นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รอง
กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท อาหาร
สยาม จ�ากัด (มหาชน) SFP เปิดเผย

ว่า งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ของบริษัท อาหารสยาม จํากัด

(มหาชน) มียอดรายได้รวม 1,972.01 ล้านบาท มี

ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 537.07 ล้าน

บาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมจํานวน 

70.01 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิรวม 467.06 

ล้านบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกันของปี ก่อน บริษัท

มียอดรายได้รวม 2,430.76 ล้านบาท มีผลขาดทุน

สุทธิจากการดําเนินงาน 36.57ล้านบาท เมื่อรวม

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมจํานวน 205.55 ล้าน

บาท จึงมีกําไรสุทธิรวม 168.98 ล้านบาทกําไร

สุทธิเปล่ียนแปลงลดลง 636.04 ล้านบาท หรือคิด

เป็ น 376.40% 

 ขณะท่ีบริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 

1,917.81 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปี ก่อนเป็นจํานวน 458.25 ล้านบาท หรือคิดเป็ 

น 19.29% เนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าลด

ลงตามปริมาณวัตถุดิบท่ีลดลง ประกอบกับเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากอัตราส่วนของต้นทุน

ขายต่อยอดขายประจําปี 2562คิดเป็ น 116% 

ขณะท่ีงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ท่ี93% เนื่องจาก

 1.1) ต้นทุนผลไม้เพิ่มสูงขึ้นจากปี ก่อน 32% 

เพราะภาวะภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ขณะท่ีราคาขายปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ซื้อต่าง

ประเทศมีสต๊อกอยู่มาก และบางส่วนหันไปนําเข้า

สับปะรดจากประเทศคู่แข่งของประเทศท่ีมีต้นทุ

นท่ีตํ่ากว่า

 1.2) ปริมาณของสับปะรดสดท่ีขาดแคลนเข้า

ผลิตลดลงจากปีก่อน 25% ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน

การผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น

  บริษัทมีกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ท่ี41เรื่องเกษตรกรรม ท่ีมีผลปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2559 จํานวน 14.92 ล้านบาท เนื่องจาก

ราคารับซ้ือสับปะรดสดจากเกษตรกร ณ วันส้ิน

รอบบัญชีปี2562 สูงกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท 

ขณะท่ีงวดเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนจากการวัด

มูลค่ายุติธรรม 63.28ล้านบาท

 ท้ังนี้มี ค่าใช้จ่ายกําลังการผลิตว่างเปล่า

ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.03 ล้านบาท 

เนื่องจากปริมาณสับปะรดสดเข้าผลิตตํ่ากว่ากําลัง

การผลิตปกติ

 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนปี 2562 

เท่ากับ 1.34 ล้านบาท ขณะท่ีงวดเดียวกันของปี 

ก่อนมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2.45ล้านบาท

 ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีส

เทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํา

กัดปี นี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรตามวิธีส่วนได้เสีย

ในงบกําไรขาดทุนของบริษัท จํานวน 70.01 ล้าน

บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน 135.54 ล้านบาท คิดเป็ 

นร้อยละ 65.94 เนื่องจากปี ก่อนบริษัทร่วมมีกําไร

จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย

ฉบับที่ 1114 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

SFP เศร้างบปี 62
พลิกขาดทุน 467.06 ลบ. ตามส่งออกทรุด
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 รอประเด็นบวกใหม่ !! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันน้ี ย่อลงมาปิดท่ี 1,607.27 

ลดลง -2.11 จุดเจ้าค่ะ แกว่งตัวในกรอบแคบ คาดว่ารอความชัดเจนความคืบหน้า

เจรจาการค้า-รอตัวเลขเศรษฐกิจไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีจะ

แถลงตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์น้ีเจ้าค่ะ ช่วงน้ียังไม่มีอะไรหวือหวา 

เน้นเก็งกําไรเป็นรายตัวกันไปก่อนเจ้าค่ะ

 บวกได้สวยทีเดียวเจ้าค่ะ สําหรับหุ้นไก่ใหญ่ อย่าง CPF ล่าสุดพุ่งสวนตลาด

ขึ้นมาปิดท่ี  27.50 บาทเกือบไฮ บวกขึ้นมา 4.76%  บวกต่อเน่ือง 3 วันทําการ

เจ้าค่ะ หลังราคาหมูเวียดนามฟ้ืนแรงทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะยาน 3 

เท่าของจุดคุ้มทุน ขณะท่ีราคาหมู และไก่ในไทยเตรียมฟื้ นตาม ได้อานิสงส์โรค

ระบาดในเวียดนาม กําจัดผู้เล้ียงรายย่อยออกจากตลาด ด้านนักวิเคราะห์จ่อ

ปรับประมาณการกําไรและราคาเหมาะสมขึ้นอีกเจ้าค่ะ งานน้ี CPF รีบกอบโกย

ได้อย่างน้อยถึงสิ้นปีหน้ากันเลยทีเดียว สายเก็งกําไรลุ้นกันต่อต้านรอบนี้มีลุ้นถึง 

30.00 บาท จับตาน่ากันไปยาวๆถึงเทศกาลตรุษจีนกันเลยเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นแบงค์ อย่าง TMB กันบ้างเจ้าค่ะ ช่วงน้ีขยับตัวได้แรงกันเลยที

เดียวเจ้าค่ะล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 1.66 บาท บวกขึ้นมา 8.50% ปิดเกือบไฮเจ้าค่ะ 

ถือเป็นการปรับตัวแดนบวกต่อเน่ืองถึง 4 วันทําการเจ้าค่ะ ล่าสุด TMB ผนึก FWD 

ออกประกันสุขภาพ `แอปโซลูท แคร์` คุ้มครองสูงสุด 100 ลบ./ปี ด้านโบรกฯ

มองสะท้อนผลลบเพิ่มทุนหมดแล้ว ลุ้น Synergy ควบ TBANK มาลุ้นกันต่อเนื่อง

เจ้าค่ะ

 ขยับตัวขึ้นมาได้สวยอีกตัวเจ้าค่ะ สําหรับหุ้นโรงพยาบาลอย่าง BDMS 

เจ้าค่ะ บวกสวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 24.50 บาท บวกขึ้นมา 2.08% เจ้าค่ะ ด้านผู้

บริหาร BDMS คาดว่ารายได้ในปี 2019F จะพิ่มขึ้น 6% ในส่วนของอัตรากําไร

ของ EBITDA จะเพิ่มขึ้นเป็น 22% ในปีนี้ จากแผนการลดต้นทุน และบริษัท

มีรายการพิเศษในช่วง Q3/62 ทําให้ผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. 

เป็นต้นไปเจ้าค่ะ จากนี้น่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเจ้าค่ะ มาลุ้นกันต่อแนว

ต้านแรก 25.00 บาท ผ่านได้ปังๆเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้นสายการบินหางแดง อย่าง AAV กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ล่าสุด

ขยับมาปิดท่ี 2.34 บาท บวกขึ้นมา 6.36% แซ่บๆซะเหลือเกินเจ้าค่ะหลัง Road 

Show กับทาง บล.บัวหลวง เผยสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีนเร่ิมดีข้ึน, ราคาค่า

ต๋ัวโดยสารในประเทศกําลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยราคาเริ่มขยับข้ึนมาต้ังแต่

ไตรมาส 3 ปี 62 และจะปรับขึ้นอีกในไตรมาส 4 ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสแรกของปี 

63 เฉล่ีย 4-5% ต่อไตรมาส โดยคาดปี 63 จะกลับมาเป็นกําไร หลังค่าต๋ัวโดยสาร

ปรับตัวเพิ่มขึ้น, จํานวนผู้โดยสารเติบโตเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นสายการบิน บอกก่อน

นิสัยตัวนี้จะช้าๆหน่อย เหมาะแก่ถือนะเจ้าคะ มาจับตาลุ้นกันต่อแนวต้านแรก 

2.50 บาทเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่คอลัมน์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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รอประเด็นบวกใหม่!!
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