
TPLAS โตสวนกระแสอุตสาหกรรม โชว์ก�าไร
ครึ่งปีแรกโต 21.57% เผย Q3/62 เตรยีม
สง่บรรจุภัณฑ์น้องใหม่ “B-LEAF” ลงสนาม
เจาะกลุ่ม ยี่ป๊ัว ซาป๊ัว ภายใน Q3/2562 นี้

พักฐาน!! ตลาดบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผา่นมาผันผวนค่อนข้างแรงนะเจ้าคะ 

เรียกได้ว่าขึ้นเท่าไหรล่งมากกว่า จากแรงจากหุ้นใหญค่าดจะเป็นต่างชาติ

ขายเจ้าค่ะ รวมไปถึงประเด็นเดิมๆแต่คาดจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ

อยา่งการค้าจีนกับสหรัฐฯเจ้าค่ะ สว่นบ้านเรา

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  BPP  เปิดเผย

ว่า บริษัทฯ ได้มีการได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เพิ่มเติมอีก 1 โครงการในประเทศจีน  ผ่านบริษัท BPP Renewable

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เดินตามแผน มาตามนัด โชว์คร่ึงปีแรก ฟันก�าไร 213 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะท่ีรายได้รวมแตะ 1,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับ YoY สาเหตุ ครึ่งปีแรกงบกระฉูด เน่ืองจากมี

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ท้ังหมดจาก 4 โครงการ เพิ่มข้ึน 2 โครงการจากงวดเดียวกันของปีก่อน

BPP เข้าลงทนุโครงการผลิตไฟฟ้าโซลารฟ์ารม์ ขนาด 25.22 MW 
ในจีน มูลค่าลงทุน 189.15 ล้านหยวน คาดรับรู้รายได้ Q3/62

จ่อบุ๊ครายได้ Q3/62 Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรอื TPLAS โตสวนกระแส
อุตสาหกรรม โชว์ก�าไร งวดครึง่ปีแรก แตะ15.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
21.57% เป็นผลมาจากการควบคมุต้นทนุค่าใช่จ่าย โดยการท�าก�าไร 
จากการปรบัเพิ่มสว่นต่าง

TPLAS โตสวนกระแส

         -อวดก�าไรครึ่งปีแรกโต 29% 

โชว์ก�าไรครึ่งปีแรกโต 21.57%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

BPP ลุยโซลาร์ฟาร์ม
Jixin 25.22 MW

ALL มั่นใจรายได้ปี62 เข้าเป้า 4.5 พันลบ.

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

พักฐาน

อ่านต่อหน้า 3

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) จ�ากัด (มหาชน) หรอื TPLAS

ALL โชว์งบครึง่ปีแรก ตามนัด ก�าไรพุ่งกระฉูด 29%  ตอกย�าไตรมาสที่เหลือ เตรยีมผุด

โครงการใหม่ กวาดรายได้โตปีนีแ้บบชิลๆ มั่นใจท้ังปีรายได้แตะ 4,500 ล้านบาทตามเป้า  

นายธนากร ธนวริทธิ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ออลล์ อินสไปร ์

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื ALL
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) 

เดินตามแผน มาตามนัด โชว์ครึ่งปีแรก ฟันก�าไร 

213 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะท่ีรายได้รวมแตะ 

1,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49%  เมื่อเทียบกับ YoY 

สาเหตุ ครึ่งปีแรกงบกระฉูด เน่ืองจากมียอดโอน

กรรมสิทธิ์ ท้ังหมดจาก 4 โครงการ เพิ่ม

ขึ้น 2 โครงการจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 

1,619 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 

2/62 (งวดสามเดือนสิ้นสุด 30 

มิ.ย. 2562) ปิดงบ โชว์ก�าไร 116 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44%  เมื่อ

เทียบกับ YoY ขณะท่ีราย

ได้รวม 840 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 49%  เมื่อ

เทียบกับ YoY 

ด้าน CEO 

“ธนากร 

ธนวริทธิ์” 

เผย ครึ่งปีหลัง เตรียมวางเกมรุก บุกเปิดโครงการ

ใหม่ หลังจากประสบความส�าเร็จกับโครงการ 

The Excel Ladprao - Sutthisan ไปแล้ว คิดเป็น

มูลค่าโครงการรวม 12,500 ล้านบาท ส่งซิกตุน 

Blacklog ปัจจุบันแล้ว 8,000 ล้านบาท มั่นใจท้ังปี

รายได้แตะ 4,500 ล้านบาท  

 นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้า
หน้าที่ บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ALL ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่

อาศัยหลากหลายประเภท เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มแบบครบวงจร (Total 

Real Estate Solutions) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนิน

งานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี

รายได้รวม 1,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 555 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 49% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของ

ปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,137 ล้านบาท และมีก�าไร

สุทธิ 213 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 29% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมี

ก�าไรสุทธิ 165 ล้านบาท และก�าไรข้ันต้นรวม 628 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น  38% เนื่องจาก

การรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จากการโอน

กรรมสิทธิ์ 4 โครงการ มูลค่ารวม 1,619 ล้าน

บาท ได้แก่ โครงการ The Excel Groove มูลค่า

รวม 12 ล้านบาท The Excel Khukhot มูลค่ารวม 

189 ล้านบาท โครงการ Rise Rama 9 มูลค่ารวม 

1,101 ล้านบาท โครงการ Hue มูลค่ารวม 16 ล้าน

บาท โครงการ The Vision Ladprao – Nawamin 

มูลค่ารวม 146 ล้านบาท รวมไปถึงรายได้พิเศษ

จากการขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 

155 ล้านบาท

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

-อวดก�าไรครึ่งปีแรกโต 29% 
ALL มั่นใจรายได้ปี62 เข้าเป้า 4.5 พันลบ.



www.hooninside.com

4

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ขณะท่ีผลการด�าเนินงานในไตรมาส 2/2562 

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี

รายได้รวม 839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 49% เมื่อเทียบจากปีก่อนท่ีมีรายได้

รวม 562 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 116 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% เมื่อเทียบ

จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 81 ล้าน

บาท และก�าไรขั้นต้นรวม 331 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราก�าไรขั้นต้น  41%  เน่ืองจากการรับรู้รายได้

จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ The Excel Khukhot โครงการ Rise 

Rama 9 และโครงการ The Vision Ladprao – 

Nawamin 

 “จากการเติบโตของผลการด�าเนินงาน

อย่างแข็งแกร่งในครึ่งปีแรกท่ีผ่านมา ถือเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารของบ

ริษัทฯ ท่ีมีความมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจท่ีให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใน

แนวรถไฟฟ้า เพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่ม Real Demand 

อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้โครงการของเรามีการ

ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และมีรายได้รอ

การรับรู้ (backlog) ในมือแล้วประมาณ 8,000 

ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่องในอีก 2 - 3 

ปีข้างหน้า (62 - 65)” นายธนากร กล่าว

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ออลล์ อิน

สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) กล่าวถึงภาพรวม

ธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2562 ว่า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่น

ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย

เน้นยึดท�าเลตามแนวรถไฟฟ้า พร้อมท้ังเตรียม

ท่ีจะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเน้นกลุ่ม Real 

Demand หลังจากท่ีประสบความส�าเร็จในการเปิด

ตัวโครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan  ไป

ช่วงต้นเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา เพียงท่ีวันเดียว

ลูกค้าแห่จองกวาดยอดขายแล้วกว่า 850 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นกว่า 70% ของมูลค่าโครงการ 1,200 

ล้านบาท ดังนั้นจากการวางยุทธศาสตร์ท้ังหมด 

ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโต ตามเป้า

หมายท่ีวางไว้ ท่ีระดับ 4,500 ล้านบาท    

 “ครึ่งหลังของปี 2562 บริษัทฯ จะมีโครงการ

สร้างเสร็จใหม่ จ�านวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ

กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการมียอดขาย

ดีต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.โครงการ The Vision 

Ladprao - Nawamin มูลค่าโครงการ 1,400 ล้าน

บาท จะเริ่มทยอยส่งมอบต้ังแต่ไตรมาส 2/2562, 

2.โครงการ Impression Phuket มูลค่าโครงการ 

2,000 ล้านบาท จะเริ่มส่งมอบต้ังแต่ไตรมาส 

4/2562 และ 3.โครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 71 มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท 

จะเริ่มส่งมอบต้ังแต่ไตรมาส 4/2562 ” นาย

ธนากร กล่าวท้ิงท้าย

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

-อวดก�าไรครึ่งปีแรกโต 29% 
ALL มั่นใจรายได้ปี62 เข้าเป้า 4.5 พันลบ.
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 บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 

หรือ TPLAS โตสวนกระแสอุตสาหกรรม โชว์

ก�าไร งวดครึ่งปีแรก แตะ15.22 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 21.57% เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุน

ค่าใช่จ่าย โดยการท�าก�าไร จากการปรับเพิ่ม

ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ

ท่ีเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี ด้านกรรมการ

ผู้จัดการ “ ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ” ประกาศ

เดินหน้าครึ่งปีหลัง ส่งแบรนด์ “ B-LEAF ” 

ผลิตภัณฑ์ ประเภทกล่องบรรจุอาหาร น้องใหม ่

ลงแข่งขันในตลาด เตรียมเจาะกลุ่ม ยี่ปั๊ ว ซาปั๊ ว 

ภายใน Q3/2562 น้ี มั่นใจจะขยายฐานลูกค้า

กลุ่มใหม่ๆเพิ่ม ดันรายได้เข้ากระเป๋าเพิ่ม

 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

TPLAS ผู้น�าด้านการผลิตและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร และ ถุงหูหิ้ว ภายใต้

ตราสัญญาลักษณ์ “ หมากรุก” และฟิล์มยืด

ห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ Vow 

Wrap ” เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงาน งวด 6 

เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  บริษัทฯ

มีก�าไรสุทธิ 15.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.57%   

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก�าไรสุทธิ 12.52 

ล้านบาท

 ส�าหรับอัตราการปรับตัวท่ีเพิ่มขึ้น เนื่อง

จากบริษัทฯมีความสามารถในการควบคุม

ต้นทุนค่าใช่จ่าย โดยการท�าก�าไร จากการ

ปรับเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคา

วัตถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี ขณะท่ีรายได้รวม 

ในช่วงครึ่งปีแรก อยู่ท่ี 264.17 ล้านบาท ลด

ลง 3.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการขายรวมลดลง 

30 ตัน ประกอบกับราคาขายเฉล่ียต่อกิโลกรัม 

ลดลง 1.99 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ภาวะราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง และระดับการ

แข่งขันในตลาดท่ีสูงขึ้น  

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

TPLAS โตสวนกระแส
โชว์ก�าไรครึ่งปีแรกโต 21.57%
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 สว่นผลการด�าเนินงาน งวดไตรมาส 2/2562 

บริษัทฯมีรายได้รวม 126.21 ล้านบาท ลดลง 

6.48% จากชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ี มีรายได้รวม 

134.96 ล้านบาท ขณะท่ีก�าไรสุทธิ อยูท่ี่ 4.64 ล้าน

บาท ลดลง 17.58% จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ท่ี

มีก�าไรสุทธิ 5.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก ค่าใช้

จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น ตามพระ

ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม ่ประกอบกับ

ปริมาณการขายท่ีลดลงเล็กน้อย  

 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) ยังได้กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจ

ในครึ่งปีหลัง 2562 ว่า บริษัทฯยังมีการขยายตัว

ต่อเนื่อง  หลังจากท่ีมีการปรับกลยุทธ์การบริหาร

จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการ

แตกไลน์  ไปยังผลิตภัณฑ์ใหม ่ประเภทกล่องบรรจุ

อาหาร ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้  แบรนด์ 

“ B-LEAF (บี-ลีฟ)” โดยผลิตภัณฑ์ใหม ่เตรียม

จ�าหนา่ย ในชว่งไตรมาส 3/2562 นี้ ซึ่งในระยะแรก 

บริษัทฯจะจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อน�ามาท

ดลองตลาด ในชว่งแรกปริมาณ 900,000 กล่อง 

และจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ของลูกค้า โดย

บริษัทฯจะเจาะกลุ่มหลัก คือ ยี่ปั๊ ว ซาปั๊ ว ซึ่งเป็นก

ลุ่มฐานลูกค้าหลักของ TPLAS เพื่อน�าไปจ�าหนา่ย

ต่อให้กับ กลุ่มพอ่ค้า-แมค้่าปลีก ท�าให้บริษัทฯคาด

ว่าผลการด�าเนินงานในปีนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อ

เทียบจากปีท่ีผา่นมา 

  

 “ จากการส�ารวจตลาด และทยอยทดลอง

ตลาด ผลิตภัณฑ์ ประเภทกล่องบรรจุอาหาร ในชว่ง

ท่ีผา่นมา ยอมรับว่า ตลาดมีการตอบรับเชิงบวกกับ

สินค้าดังกล่าว เนื่องจากกล่องบรรจุอาหาร B-LEAF 

ของบริษัทฯ มีความแข็งแรง และทนทาน  ในขณะ

เดียวกันความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร

ประเภทกล่องกระดาษ เป็นท่ีต้องการของตลาด

เพิ่มขึ้น จากการเลิกใช้กล่องโฟมในการใสอ่าหาร 

ดังนั้นจึงมองว่า B-LEAF จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

ท่ีเข้ามาเสริมรายได้ ให้กับบริษัทฯในอนาคตได้ ” 

นายธีระชัย กล่าว 

  อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับความคืบหน้าของ

การก่อสร้างอาคารโรงงานใหมน่ั้น กรรมการผู้

จัดการ TPLAS กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯอยูร่ะหว่าง

ศึกษา ว่าอาจจะมีการปรับกลยุทธ์ใหม ่ในเรื่อง

การน�าเครื่องจักรมาลง เนื่องจากเดิม บริษัทฯ

ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์

พลาสติก แต่ด้วยดีมานด์ความต้องการใช้บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ท�าให้บริษัทฯมีโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนโรงงานแหง่นี้      

มาผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องกระดาษ

แทน ซึ่งงบลงทุนในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว จะ

น�าเงินท่ีได้จากการระดมทุนในชว่งก่อนหน้านี้ และ

คาดว่าโรงานดังกล่าว จะแล้วเสร็จปลายปี 2562

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

TPLAS โตสวนกระแส
โชว์ก�าไรครึ่งปีแรกโต 21.57%
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 นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการได้ลงทุนในโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพิ่มเติมอีก 1 โครงการในประเทศจีน  ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment Co., Ltd  ซ่ึง BPP 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin มีก�าลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีนมูลค่าการลงทุน 189.15 

ล้านหยวน อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ท่ีราคา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ท้ังนี้ BPP จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวในไตรมาส 3 ปี 2562

 จึงท�าให้ปัจจุบัน BPP มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จ�านวนท้ังสิ้นรวม 7 โครงการ และมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมท้ังหมด 177.32 เมกะวัตต์ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 โรงไฟฟ้า         ก�าลังการผลิต(เมกะวัตต์)    สถานท่ีต้ัง(มณฑล)    อัตรารับซื้อไฟฟ้า (หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)  เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์

 1. Huineng               21.51        ซานตง         0.98         กรกฎาคม 2559

 2. Jinshan      28.95        ซานตง         1.00         กันยายน 2559

 3. Haoyuan      20.00        ซานตง         1.00         ตุลาคม 2559

 4. Hui'en      19.70        ซานตง         0.98         มกราคม 2560

 5. Deyuan      51.64        เจ้อเจียง         0.98         กุมภาพันธ์ 2560

 6. Xingyu      10.30        ซานตง         0.85         ตุลาคม 2560

 7. Jixin       25.22        เจียงซู         1.00         มิถุนายน 2559

 รวมก�าลังการผลิต   177.32         

   

 BPP ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก�าลังการผลิต 4,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568โดยเน้น

การลงทุนในตลาดท่ีมีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ฉบับที่ 1040 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

จ่อบุ๊ครายได้ Q3/62

BPP ลุยโซลาร์ฟาร์ม
Jixin 25.22 MW
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 พักฐาน!! ตลาดบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผา่นมาผันผวนค่อนข้างแรงนะเจ้าคะ 
เรียกได้ว่าขึ้นเท่าไหรล่งมากกว่า จากแรงจากหุ้นใหญค่าดจะเป็นต่างชาติขาย
เจ้าค่ะ รวมไปถึงประเด็นเดิมๆแต่คาดจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆอยา่งการค้า
จีนกับสหรัฐฯเจ้าค่ะ  สว่นบ้านเราก็ยังนา่เป็นหว่งกับประเด็นการเมืองท่ีดูเหมือน
จะชัดเจนแต่ก็ยังคลุมเครือ ท้ังปัจจัยในและนอกประเทศต่างฝ่ายต่างผสมโรงกัน
ดูท่าตลาดจะยังไมฟ่ื้ นในชว่งนี้เจ้าค่ะ ในสัปดาห์นี้เป็นโค้งท้ายของการประกาศงบ 
Q2/62 แล้วด้วยซิ

 ตัวแรกท่ีดูจะแข็งกว่าตลาดหนอ่ยๆ นา่จับตากันเลยทีเดียว ส�าหรับน้าแอด 
ADVANC นะเจ้าคะ ขึ้นมาท�านิวไฮในรอบปีได้สวยงามท่ี 222.00 บาท ก่อนจะ
ยอ่มาปิดท่ี 221.00 บาท บวกขึ้นมา 0.91% สัปดาห์นี้มีลุ้นเทสแนวต้าน 225.00 
บาทกันต่อเจ้าค่ะ จากปัจจัยแนวโน้มท่ีดีขึ้นในผลการด�าเนินงานและถือเป็นหุ้น
หลบภัย ท่ีจ่ายปันผลสูง มีความผันผวนค่อนข้างต�า เหมาะกับการลงทุนในชว่ง
ตลาดปรับฐานแบบนี้เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นดีๆความเสี่ยงต�าจับตาลุ้นกันต่อเนื่อง
เจ้าค่ะ

 ถือว่าฟื้ นได้เร็วสุดในกลุ่มหุ้นธนาคารเจ้าค่ะ ส�าหรับแบงค์ดอกบัว BBL เจ้าค่ะ 
ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดบวกท่ี 172.50 บาท บวกขึ้นมา 2.07% เจ้าค่ะ รีบาวด์ขึ้นมา
วันแรกหลังถูกเทลงไปแรงในชว่งก่อนหน้า คาดก�าไรในครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปี
แรก เพราะสินเชื่อท่ีจะกลับมาเติบโตจากโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และรายได้
ค่าธรรมเนียมท่ีดีขึ้นเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นกลุ่มแบงค์เน้นจับตา BBL เจ้าค่ะ แข็งสุดใน
กลุ่มลุ้นแนวต้าน 177.00 บาทเจ้าค่ะ 

 ต่อกันเลยกับหุ้นงบสวยๆเจ้าค่ะ ส�าหรับ SINGER ท่ีล่าสุดปรับตัวขึ้นมาท�าไฮ 
8.85 บาท ก่อนจะยอ่ตามตลาดมาปิดท่ี 8.25 บาท บวกขึ้นมา 1.23% ด๊ีด๊ารับผล
ประกอบการ Q2/62 ท่ีเติบโตขึ้นกว่า 23% มั่นใจท้ังปีนี้รายได้โตตามเป้า 10-20% 

รับยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพุง่เจ้าค่ะ รอบนี้จับตาการกลับมาซิ่งๆกันอีกครั้งเจ้าค่ะ 
ใครชอบของแรงๆหาจังหวะขึ้นรถมาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ลุ้นกลับขึ้นไปยืนบนกรอบ 10.00 บาทอีกครั้งเจ้าค่ะส�าหรับ SYNEX ล่าสุด
ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 9.95 บาท บวกขึ้นมา 2.05% เจ้าค่ะ คาดรายได้ในชว่งท้ายปีจะ
หนุนโดยอุปกรณ์ Gaming และ IoT ใน Q4/62 เจ้าค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุน 
เก็งก�าไรจากการประกาศจ่ายปันผล 0.15 บาท/หุ้น จะขึ้น XD จะในวันท่ี 20 ส.ค นี้
เจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 อีกตัวท่ีนา่ลุ้นเชน่กันเจ้าค่ะ ส�าหรับ SAMART  ถือเป็นหุ้นหลบภัยอีกตัวท่ี
แข็งสวนตลาด ล่าสุดพุง่ขึ้นมาท�าไฮ 10.20 บาท ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 9.80 บาท บวก 
0.51% เป็นอีกตัวท่ีลุ้นผลงบ Q2/62 ท่ีคาดจะออกปังๆต่อจากไตรมาสท่ีแล้วท่ีจะ
ออกในสัปดาห์นี้กันเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรจับตาลุ้นขึ้นไปต้านเดิมเหนือ 10.80 บาท 
ตัวนี้นิสัยจะชอบมาทีเผลอยอ่แดงๆสะสมกันได้เลยเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยน้องใหมป่้ายแดงอยา่ง DOHOME กันสักหนอ่ย พุง่สวย
ตลาดขึ้นท�าไฮใหมท่ี่ 9.95 บาท ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 9.45 บาท บวกขึ้นมา 5.00% 
หลังอวดก�าไร Q2/62 อู้ฟู่ โต 77% จากงวดเดียวกันปีก่อน หลังก�าไรขั้นต้นพุง่ตาม
กลุ่ม House Brand และกลุ่มเหล็กรูป - เหล็กเส้น สวนทางรายได้รวมท่ีชะลอตาม
ภาวะศก. เจ้าค่ะ นั่นก็ท�าให้มีแรงเก็งก�าไรกันเข้ามาอ้ือ ใครชอบหุ้นสดใหมเ่หลือบ
มองกันสักหนอ่ย ลุ้นเหนือ 10.00 บาทเพื่อเปล่ียน spreads กันยั่วๆเจ้าค่ะ แล้วพบ
กันใหมค่อลัมน์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไมซ่ิ่งไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้นา่ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไมไ่ด้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอยา่ลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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