
GUNKUL เครื่องร้อน กวาดก�าไรครึ่งปี
โตทะลัก 4,427 % สง่ซกิครึง่ปีหลังไปต่อ โปร
เจคโซลารฟ์ารม์-ลม-งาน EPC เติบโตทุกมิติ

พักตัววนไป!! ตลาดบ้านเราสันนี้ก็ยังคงพักตัววนไปนะเจ้าคะ ออก
จะปรับฐานแรงหน่อยตามต่างประเทศประเด็นสงครามการค้า
สหรัฐฯ-จีน ท่ีเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น ยาวไปถึงการประท้วงท่ี
ฮ่องกงเจ้าค่ะ นั่นก็กดดันให้ดัชนีฯ

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ส่งซิก ออเดอร์รวม ครึ่งปีหลัง จ่อทะลักเข้ากระเป๋า ไม่ต�า

กว่า 350 ล้านบาท ชู “ อัลทิมา ไลฟ์ ” และ “ PCCA ” หนุนรายได้เพ่ิม หลังจากแผนการ

ปรับโครงการธุรกิจ ส่อแววเริ่มชัดเจน ด้าน ผู้บริหาร “เรณุมาศ อิศรภักดี” มั่นใจแผนการ

เติบโต เป็นไปตามเป้าหมาย โตไม่ต�าว่า 10% พร้อม ระบุ บอร์ด มีมติ ไฟเขียว ต้ังบริษัท

ร่วมทุน กับ พันธมิตรในประเทศจีน เปิดตลาด E-Commerce เตรียมน�าผลิตภัณฑ์ในเครือ 

ท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและสกินแคร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)PTG เปิดเผยว่า ในชว่งครึ่งปีแรกท่ีผา่นมา พีทีจี เห็นแนวโน้มท่ีดีของการเติบโตของปริมาณการจ�าหนา่ย

น�ามัน โดยไตรมาส 2 ปี 2562 มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 22.0% ในสว่นค่าการตลาดอยูใ่นระดับท่ีดี และมีแนวโน้มท่ีจะอยูใ่นระดับท่ี

เหมาะสมไปตลอดท้ังปีบวกกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ท�าให้พีทีจีเล็งเห็นโอกาส

DOD สง่ซกิออเดอร ์จ่อทะลักครึง่ปีหลัง ไม่ต�ากว่า 350 ลบ. ไฟเขยีว 
ผนึกพาร์เนอร์ทแดนมังกร ปักธง เจาะตลาดออนไลน์ต่างแดน Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง่ (GUNKUL) ประกาศผลงานงวดครึง่แรกปี'62 

สดุตระการตา ก�าไรกระฉูดแตะ 661.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง 4,427.84% 

สว่นรายได้รวมเท่ากับ 3,004.33 ล้านบาท สง่สญัญาณครึง่ปีหลังยงัสดใส 

อานิสงส์โซลาร์ฟาร์ม-ลม-งาน EPC โตต่อเน่ือง "โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์" 

ตอกย�านับจากนีท้กุธุรกิจของกลุ่ม

GUNKUL โตสนั่น!!!

/โชว์ก�ำไรโค้ง2 พุ่งแตะ 427.93 ลบ. 

ครึ่งปีแรกก�ำไรพุ่ง 4,427%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 12อ่านต่อหน้า 9 อ่านต่อหน้า 7

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

DOD เจำะตลำดออนไลน์แดนมังกร
-ครึ่งปีหลังจ่อรับออเดอร์กว่ำ 350 ลบ.

PTG อัดงบลงทุนเพ่ิมเป็น 4 - 4.5พันลบ.
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บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL)

PTG เพิ่มเงินลงทุนปีนีเ้ป็น 4-4.5 พันลบ. จากเดิม 3.5 พันลบ. ขยายสถานบีรกิาร
น�ามันเป็นหลัก - คงขยายจ�านวนสถานบีรกิารให้เป็น 2สาขา  ขณะที่โชว์ก�าไรโค้ง2 

พุ่งแตะ  427.93 ลบ. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มกี�าไรสุทธิ 176.98  ลบ.
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 PTG เพิ่มเงินลงทุนปีน้ีเป็น 4-4.5 พันลบ.จาก

เดิม 3.5 พันลบ. ขยายสถานีบริการน�ามันเป็น

หลัก-คงขยายจ�านวนสถานีบริการให้เป็น 2สาขา 

ระบุแหล่งเงินทุนหลักมาจาก EBITDA ท่ีต้ังเป้าอยู่

ท่ี4-5.25 พันลบ.

 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด 
(มหำชน) PTG เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกท่ี

ผ่านมา พีทีจี เห็นแนวโน้มท่ีดีของการเติบโตของ

ปริมาณการจ�าหน่ายน�ามัน โดยไตรมาส 2 ปี 2562 

มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 22.0% ใน

ส่วนค่าการตลาดอยู่ในระดับท่ีดี และมีแนวโน้ม

ท่ีจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมไปตลอดท้ังปีบวกกับ

การเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ท�าให้พี

ทีจีเล็งเห็นโอกาสการขยายการลงทุนให้สอดคล้อง

ไปกับช่วงท่ีตลาด มีการเติบโต ซ่ึงพีทีจี มีเป้า

หมายท่ีจะเพิ่มเงินลงทุนจากเดิมท่ีต้ังไว้ท่ี 3,500 

ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจน�ามัน 2,500 ล้าน 

บาท ธุรกิจ Non-Oil 500 ล้านบาท และธุรกิจใหม ่

500 ล้านบาท) เป็น 4,000-4,500 ล้านบาท

 ท้ังน้ี เงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นนั้น จะเป็นการใช้เพื่อ

การขยายสถานีบริการน�ามันเป็นหลัก โดยเพิ่ม

ขึ้นจากการท่ีพีทีจี เข้ามาขยายสาขา บนถนนเส้น

หลักมากขึ้น ซึ่งรูปแบบท่ีขยายเป็นแบบ Minor 

Change และเป็นสาขาแบบครบวงจร เพื่อเป็นการ

สร้างแบรนด์ให้ เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้นบนเส้นทาง

หลักท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ โดยจากการขยายท่ีท�า

ให้จ�านวนสถานีบริการในกรุงเทพฯและ ปริมาณ

เติบโตขึ้น 6.8% จากปี 2561 ซึ่งแหล่งเงินลงทุน

หลักจะมาจาก EBITDA ท่ีพีทีจีต้ังเป้าหมายว่า

จะเพิ่มขึ้น 40-50% หรือ อยู่ท่ีประมาณ 4,000-

5,250 ล้านบาท

 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ พีทีจี ยังคงเป้าหมาย

การขยายจ�านวนสถานีบริการให้เป็น 2,000 สาขา 

การเติบโตปริมาณของการจ�าหน่าย น�ามันเท่ากับ 

16-20% การเติบโตของปริมาณการจ�าหน่ายแก๊ส

แอลพีจีท่ี 55-60% และการเติบโตของ EBITDA 

เท่ากับ 40-50%

 นอกจากนี้ พีทีจี ยังให้ความส�าคัญกับการ

สร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-Oil ซึ่งจะเป็นอีกแรง

ขับเคล่ือนส�าคัญของพีทีจีใน อนาคต และการ

พัฒนาการให้บริการผ่านบัตร PT Max Card  ให้

ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรง

กลุ่มและ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 ท้ังนี้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

PTG รายงานผลประกอบการไตรมาส2/62    มี

ก�าไรสุทธิ  427.93  ล้านบาท   ก�าไรสุทธิจต่อหุ้น    

0.26    บาท  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ี

มีก�าไรสุทธิ 176.98  ล้านบาท  ก�าไรสุทธิต่อหุ้น    

0.11  บาท  ขณะท่ีในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562   

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 947.63  ล้านบาท  ก�าไรสุทธิ

ต่อหุ้น   0.57   บาท  เทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนมีก�าไรสุทธิ  446.26   ล้านบาท  ก�าไรสุทธิต่อ

หุ้น 0.27 บาท 

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

/โชว์ก�ำไรโค้ง2 พุ่งแตะ 427.93 ลบ. 
PTG อัดงบลงทุนเพ่ิมเป็น 4 - 4.5พันลบ.
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 ท้ังนี้รอบครึ่งปีแรกของปี 2562  พีทีจี มีราย

ได้จากการขายและบริการเท่ากับ 60,499 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี

ก่อน โดยแบ่งเป็นมา จากรายได้จากการขายและ

บริการในส่วนของธุรกิจน�ามันเพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้จากธุรกิจ 

Non-Oil ในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการให้บริการพื้นท่ีเชิง

พาณิชย์ และธุรกิจอ่ืนๆ มีการ เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน

 การเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย

หลักคือ 1. ปริมาณการจ�าหน่ายน�ามันท้ังหมดใน

ครึ่งปีแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 2,311 ล้าน

ลิตร หรือเพิ่มขึ้น 19.9% จากช่วง เดียวกันปีก่อน 

ซึ่งปริมาณการจ�าหน่ายน�ามันเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายสาขาของสถานีบริการน�ามันท่ีเพิ่มขึ้น 8.3% 

จากช่วง เดียวกันปีก่อน และปริมาณการจ�าหน่าย

น�ามันต่อสถานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่

ไตรมาส 1 ปี 2562

 ท้ังน้ี พีทีจี มีจ�านวน สถานีบริการน�ามันและ

แก๊ส LPG ท้ังสิ้น 1,953 สถานี 2. ราคาขายปลีก

น�ามันต่อลิตรของครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉล่ียอยู่ท่ี 

25.3 บาทต่อลิตร หรือลดลงเฉล่ีย 3.4% เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันปีก่อน ท้ังนี้ รายได้จากธุรกิจน�ามัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.9% ของรายได้จากการ

ขายและบริการท้ังหมด

 ในส่วนของต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 

55,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจาก ปริมาณการ

จ�าหน่ายน�ามันท่ีเพิ่มขึ้นดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แต่

อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทุนน�ามันดิบต่อบาร์เรลใน

ครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉล่ียอยู่ท่ี 57.73 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงจาก 65.55 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรลในช่วงเดียวกันปีก่อน หรือลดลงเฉล่ีย 

11.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

 ท้ังน้ี ต้นทุนน�ามันอยู่ในระดับต�า ท�าให้ไม่มี

แรงกดดันค่าการตลาด ส่งผลให้ก�าไรข้ันต้น 

เท่ากับ 5,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.1% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันปีก่อน

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เท่ากับ 3,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมา จากการขยาย

สาขาในส่วนธุรกิจน�ามัน และ Non-Oil เป็น 2,459 

สาขา หรือเพิ่มขึ้น 274 สาขา จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ในการขาย และบริหารในส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

พนักงาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า รวมถึงค่าเสื่อม

ราคาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ สาขา

ตามท่ีได้กล่าวไว้

 ท้ังนี้ บริษัทมี EBITDA ส�าหรับคร่ึงปีแรก 

เท่ากับ 2,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.3% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสอดคล้อง เป้า

หมายท่ีวางไว้คือ 40-50% และก�าไรสุทธิ เท่ากับ 

945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.4% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

/โชว์ก�ำไรโค้ง2 พุ่งแตะ 427.93 ลบ. 
PTG อัดงบลงทุนเพ่ิมเป็น 4 - 4.5พันลบ.



www.hooninside.com

5

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 

งบก�าไรขาดทุนของไตรมาส 2 ปี 2562  PTG ระบุว่า รายได้จากการขายและ

การให้บริการ เท่ากับ 31,844 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 17.6% จากปีก่อน 

และเติบโต 11.1% จากไตรมาสก่อน โดยมาจาก 1. ปริมาณการขายในธุรกิจ

น�ามันท่ีเติบโตขึ้น อยู่ท่ี 1,202 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 22.0% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน สูงกว่าการคาดการณ์ของปี 2562 ท่ีคาดว่าจะเติบโต 16-

20% 2. การผลักดัน ธุรกิจ Non-Oil เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม โดย

ปัจจุบันมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil ท้ังหมด 570 สาขา โดยรายได้ จากธุรกิจ 

Non-Oil เติบโต 29.0% จากปีก่อน

 3. การปรับราคาขายปลีกน�ามันหน้าสถานีบริการโดยเฉล่ียต่อไตรมาส 

ปรับลดลง 4.3% จากปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 2.7% จากไตรมาสก่อน ต้นทุน

การขายและการให้บริการ เท่ากับ 29,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% จากปี

ก่อน โดยหลักมาจากปริมาณ การขายท่ีเพิ่มขึ้น ดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มข้ึน 

12.2% จากไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสน้ี ต้นทุนน�ามันเริ่มปรับตัว กลับข้ึน

มาเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยราคาน�ามันดิบ WTI มีการปรับตัวข้ึนจาก 

55 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 60 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ท�าให้ต้นทุนต่อลิตรเพิ่มขึ้น 3.7% จากไตรมาสก่อน 

ประกอบกับในช่วงต้นไตรมาสมีการปรับราคาช้ากว่าต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน เป็น

ผลให้ค่าการตลาดลดลง 9.3% จากไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผลให้ก�าไรข้ันต้น 

เท่ากับ 2,529 ล้านบาท เติบโตขึ้น 39.1% จากปีก่อน และลดลง 0.3% จาก

ไตรมาส ก่อน โดยแบ่งเป็นก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจน�ามัน 89.1% และธุรกิจ 

Non-Oil 10.9%

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 1,965 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 20.7% 

จากปีก่อน แต่เติบโตเพียง 4.8% จากไตรมาส ก่อน ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารยังคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน�ามัน และธุรกิจ 

Non-Oil แต่ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มีแนวโน้มเติบโตในอัตราท่ีลดลงตามนโยบาย

ควบคุมค่าใช้จ่ายต้ังแต่กลางปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายหลัก ยังคงมาจาก ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า และค่าเสื่อมราคา

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

/โชว์ก�ำไรโค้ง2 พุ่งแตะ 427.93 ลบ. 
PTG อัดงบลงทุนเพ่ิมเป็น 4 - 4.5พันลบ.
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 ๐ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เท่ากับ 775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.9% จาก

ปีก่อน และเพิ่มขึ้น 9.2% จากไตรมาสก่อน ปัจจัยหลักของการเติบโตค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับพนักงานยังคงมาจาก 1. การขยายสาขาท้ังธุรกิจ น�ามัน และ

ธุรกิจ Non-On ปัจจุบัน พีทีจีมีจ�านวนสาขาของธุรกิจน�ามัน และธุรกิจ Non-

Oilท่ีพีทีจีบริหารงาน เอง จ�านวน 2,216 สาขา ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึง

การมุ่งเน้นการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ท่ีสุดให้กับลูกค้า 2. ภาระ

ผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ ตามมาตรฐานบัญชีใหม ่

ฉบับท่ี 19 โดยปรับอัตราชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ท้ังน้ี มีค่าใช้จ่ายท่ี

ถูกบันทึกจากการปรับการค�านวณ (one time) เพิ่มขึ้นจ�านวน 21 ล้านบาท 

และส่วนท่ีต้ังส�ารองตามปกติท่ีถูกปรับเป็น 400 วันแล้ว จ�านวน 13 ล้านบาท

 ๐ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากับ 367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% จาก

ปีก่อน และลดลง 0.3% จากไตรมาสก่อน ท้ังนี้ พีทีจีให้ความส�าคัญกับการ

บริหารค่าเช่าและสิทธิการเช่าตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยในไตรมาสนี้ พีทีจี

มี สัดส่วน Coco (Company Owned Company operated) เท่ากับ 87% จาก

สาขาท้ังหมด

 ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 391 ล้านบาท เพิ่ม 35.9% จากปีก่อน และเพิ่ม

ขึ้น 10.2% จากไตรมาสก่อน จากการ ขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง โดย

ปัจจุบันมุ่งเน้นขยายสาขาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างรายได้ท้ังน�ามัน

และ Non-Oil เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ท่ัวประเทศ เพื่อ

ต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสน้ีมีการเปิดสถานี

บริการใหม่ท่ีพีทีจีบริหารงานเองท้ังหมด 35 สถานี EBITDA และก�าไรสุทธิ พี่ท่ี

จีมี EBITDA เท่ากับ 1,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.4% จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน โดยเกิด จากการผลักดันธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง และมาตรการ

การลดค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีพีทีจีวาง

ไว้คือ EBITDA เติบโต 40-50% แต่เติบโตลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน จาก

ค่าการตลาดท่ีอ่อนตัวลงช่วงต้น ไตรมาส ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ เท่ากับ 426 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 140.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 17.9% จาก 

ไตรมาสก่อน โดยพีทีจีมีก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาท เพิ่มข้ึนจาก 0.11 

บาท ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน แต่ลดลงจาก 0.31 บาท ของไตรมาสก่อน

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

/โชว์ก�ำไรโค้ง2 พุ่งแตะ 427.93 ลบ. 
PTG อัดงบลงทุนเพ่ิมเป็น 4 - 4.5พันลบ.
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 บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) 

ประกาศผลงานงวดครึ่งแรกปี'62 สุดตระการ

ตา ก�าไรกระฉูดแตะ 661.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

ถึง 4,427.84 % ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,004.33 

ล้านบาท ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังยังสดใส อานิสงส์

โซลาร์ฟาร์ม-ลม-งาน EPC โตต่อเน่ือง "โศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ์"ตอกย�านับจากน้ีทุกธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และยัง

คงเดินหน้าประมูลงานเพิ่มอีกเพียบ มั่นใจดันราย

ได้ปีนี้โตไม่ต�ากว่า 30% หรือแตะ 8,000 ล้านบาท

 นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ำกัด (มหำชน) (GUNKUL) เปิดเผย

ถึงผลประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุด วันท่ี 30 

มิถุนายน 2562) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ว่า มี

ก�าไรสุทธิจ�านวน 661.88 ล้านบาท เทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 14.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

647.26 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 4,427.84 %

 ท้ังน้ี เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม

เท่ากับ 3,004.33 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนเท่ากับ 2,840.87 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นอัตราร้อยละ 5.75% เนื่องจากมีรายได้จาก

การขายเท่ากับ 679.15 ล้านบาท ,รายได้จากการ

ขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 

1,913.50 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมา

ก่อสร้างและให้บริการเท่ากับ 373.40 ล้านบาท

 ประธานกรรมการบริหาร GUNKUL กล่าว

อีกว่า แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังของ

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากการรับรู้รายได้จาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ังในและต่าง

ประเทศ อีกท้ังยังมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) 

ประมาณ 7,000 ล้านบาท จึงท�าให้มั่นใจรายได้ 

และก�าไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่น โดย

ยังคงเป้าหมายการเติบโตปีนี้ไม่น้อยกว่า 30% 

หรือ 8,000 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงท่ีเหลือ

ของปีนี้ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ โดย

เฉพาะงานจากภาครัฐ เช่น โครงการเปล่ียนระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อย เป็นต้น ซึ่งหากได้งานจะเป็น

ปัจจัยบวกท่ีท�าให้ผลการด�าเนินงานปีนี้เติบโตได้

อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 "รายได้และก�าไรจากธุรกิจผลิตและจัดหา

อุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า การจ�าหน่ายไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมงวดครึ่งปีแรกถือว่าเติบโตไปตามท่ีคาดการณ์

ไว้ และเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังทุกธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัท

ด�าเนินการอยู่จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก พร้อมกัน

นี้ยังเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนท่ีได้วางไว้อย่าง

เต็มท่ี เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการปีนี้เติบโต

ตามเป้าหมายท่ี 8,000 ล้านบาทได้"นางสาวโศภ

ชากล่าวในท่ีสุด

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

GUNKUL โตสนั่น!!!
ครึ่งปีแรกก�ำไรพุ่ง 4,427%
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ออกบทวิเครำะห์ 
เปิดเผยว่า  ยังคงค�าแนะน�า "ถือ" และราคาเป้า
หมายท่ี 3.00 อิงวิธี SOTP GUNKUL ประกาศก�าไร
สุทธิ 2Q19 ท่ี 437 ล้านบาท (+262% YoY, +94% 
QoQ) ดีกว่า consensus คาด 55% และก�าไรปกติ
ท่ี 423 ล้านบาท (+88% YoY, +85% QoQ) สาเหตุ
จาก GPM ธุรกิจจ�าหนา่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายตัวดี
กว่าคาดและท�าให้ blended GPM อยูท่ี่ระดับ 53% 
(+600bps YoY, +1000bps QoQ) ในขณะท่ีธุรกิจ
ผลิตและจ�าหนา่ยไฟฟ้าเติบโตตามท่ีประเมินหนุน
โดยการ COD โรงไฟฟ้าโซล่าร์ใหม ่34MW และ
การเข้าสูช่ว่ง high season ท้ังนี้เรายังคงประมาณ
การปี 2019E และมองแนวโน้ม 2H19 เติบโตต่อ
เนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าใหมท่ี่
จะทยอย COD ในชว่งครึ่งปีหลังหนุนก�าลังการผลิต
เติบโต 27% YoY ท้ังนี้ราคาหุ้นในชว่ง 6 เดือนท่ี
ผา่นมาปรับตัวขึ้นราว 22% สะท้อนผลประกอบ
การท่ีจะเติบโตในทุกไตรมาสของปี 2019 ไปแล้ว 
และเราคาดการเติบโตของก�าไรสุทธิจะชะลอตัว
ลงในปี 2020Eท่ี +9% เทียบปี 2019E ท่ี +21% 
ดังนั้นราคาปัจจุบันเต็มมูลค่าจึงแนะน�าเพียง "ถือ" 
จนกว่าเราจะได้เห็นการประกาศโครงการใหม่ๆ  

โดยหุ้น Top pick กลุ่มโรงไฟฟ้าของเรายังคงเป็น 
BGRIM (ซื้อ / 39.00 บาท)

 ก�าไรปกติ 2Q19 เติบโตเด่น GMP ธุรกิจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขยายตัวดี ประกาศก�าไรสุทธิ 2Q19 
ท่ี 437 ล้านบาท (+262% YoY, +94% QoQ) 
มากกว่าเราและตลาดคาดราว 55% ท้ังนี้หากตัด
ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนราว 14 ล้านบาท จะ
ท�าให้ก�าไรปกติอยูท่ี่ราว 423 ล้านบาท (+88% 
YoY, +85% QoQ) สาเหตุหลักเกิดจาก GPM ของ
ธุรกิจจัดจ�าหนา่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายตัวดีกว่าคาด
ขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ  37% (+1100 bps ท้ัง YoY และ 
QoQ) ซึ่งสง่ผลให้ blended GPM อยูท่ี่ระดับ 53% 
(+600bps YoY, +1000bps QoQ) สูงกว่าค่าเฉล่ีย 
blended GPM ย้อนหลัง 8 ไตรมาสท่ีราว 43% ใน
ขณะท่ีการเติบโตโดยรวมในไตรมาสนี้อยูใ่นทิศทาง
ท่ีประเมินไว้โดยยังคงได้แรงหนุนจากธุรกิจผลิต
และจ�าหนา่ยไฟฟ้าหลัง COD โรงไฟฟ้าใหมร่ะหว่าง
ปีก�าลังการผลิตตามสัดสว่นราว 65MW (+23% 
YoY) โดยเฉพาะโครงการ Kimitsu (โซล่าร์ญี่ปุ่น) 
34MW ซึ่ง COD ในต้น 2Q19 และการเข้าสูช่ว่ง 
High season ท�าให้โรงไฟฟ้าโซล่าร์ในไทยและ
ญี่ปุ่นผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น

 คงประมาณการปี 2019 แนวโน้ม 2H19 
เติบโต HoH เรายังคงประมาณการปี 2019 ก�าไร
ปกติราว 1.6 พันล้านบาท โดยก�าไรปกติ 1H19 คิด
เป็น 40% จากประมาณการท้ังปี อยา่งไรก็ตาม
ชว่ง 2H19E จะได้แรงหนุนจาก 1) การรับรู้รายได้
โครงการโซล่าร์ Kimitsu 34MW เต็มครึ่งปีหลัง 
และ 2) การ COD โครงการโซล่าร์มาเลเซีย 21MW 
ในชว่ง 4Q19E 3) ทยอยติดต้ัง Solar rooftop อีก
ราว 20MW ในชว่งท่ีเหลือของปีและท�าให้ก�าลังการ
ผลิตสิ้นปี 2019 เติบโตได้ 27% YoY

 ราคาเป้าหมาย 3.00 บาท อิงวิธี SOTP 1) 
ธุรกิจ Power producer อิง DCF (WACC 5.9%, 
No TG) ได้มูลค่า 2.90 บาท 2) ธุรกิจ EPC อิงวิธี 
PER (ใช้ PER 16X เท่ียบเท่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 
Construction service ย้อนหลัง 5ปี -1SD) ได้
มูลค่า 0.10 บาท Key catalyst ระยะสั้นคือการเข้า
ประมูลโครงการ Submarine cable เกาะสมุย เกาะ
เต่า เกาะปัญหยีมูลค่ารวมราว 4 พันล้านบาท และ
การเข้าประมูลโครงการโซล่าร์มาเลเซียขนาดก�าลัง
การผลิตรวม 160MW ใน 2H19

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

GUNKUL โตสนั่น!!!
ครึ่งปีแรกก�ำไรพุ่ง 4,427%



www.hooninside.com

9

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ส่งซิก ออเดอร์
รวม ครึ่งปีหลัง จ่อทะลักเข้ากระเป๋า ไม่ต�ากว่า 
350 ล้านบาท ชู “ อัลทิมา ไลฟ์ ” และ “ PCCA ” 
หนุนรายได้เพิ่ม หลังจากแผนการปรับโครงการ
ธุรกิจ ส่อแววเริ่มชัดเจน ด้าน ผู้บริหาร “เรณุมาศ 
อิศรภักดี” มั่นใจแผนการเติบโต เป็นไปตามเป้า
หมาย โตไม่ต�าว่า 10% พร้อม ระบุ บอร์ด มีมติ ไฟ
เขียว ต้ังบริษัทร่วมทุน กับ พันธมิตรในประเทศ
จีน เปิดตลาด E-Commerce เตรียมน�าผลิตภัณฑ์
ในเครือ ท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและสกินแคร์ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บุกจ�าหน่ายตลาด
ออนไลน์ในจีน   

 นำงสำวเรณุมำศ อิศรภักดี 
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ DOD ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมี
ส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ 
ในรูปแบบการรับจ้างพัฒนาและผลิต (ODM) ท่ีให้
บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)   ซ่ึง
ได้รับมาตรฐานระดับสากล เปิดเผยว่า หลังจาก
ท่ีบริษัทฯมีการปรับแผนโครงสร้างทางธุรกิจ นับ

ต้ังแต่ปลายปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงครึ่ง
แรกของปีนี้ บริษัทฯปรับโครงสร้าง ธุรกิจครั้งใหญ ่
โดยผ่านการหาพันธมิตรทางธุรกิจ มาร่วมเป็น 
Strategic Partner ภายใต้การจัดต้ังบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้ธุรกิจครอบคลุมการให้
บริการท่ีมีความหลากหลาย เพื่อก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ท้ังผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางและสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
แบบครบวงจร ให้สอดรับกับแนวทางพัฒนาการ
ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service Solution 
เพื่อสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

 ซ่ึงจากแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจดัง
กล่าว ส่งผลให้ทิศทางภาพรวมธุรกิจ ในช่วงคร่ึงปี
หลัง เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยจะเห็น
ได้จากยอดออเดอร์ ผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร   ท่ีทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เน่ือง โดยเฉพาะ จากบริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จ�ากัด 
(DOD ถือหุ้นอยู่ 80%) ซึ่งด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ขายตรง ภายใต้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ท่ีเน้นสาร
สกัดจากธรรมชาติท้ังหมด อาทิ One Whey (เวย์
โปรตีน) , Levarean (เลวารีน), Prepo Fiber  and 
Detox  (เพรโป), Callox (แคลล็อกซ์), Zinegra (ซิ

เนกร้า) ,DOD H.Coffee (ดีโอดี เอช. คอฟฟี่ ) และ 
R3verse Vine (อาร์3เวิสวายน์) โดยล่าสุดมีออเด
อร์ เข้ามาแล้วมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ซ่ึงจะ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับความนิยมจาก
กลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ดูแลรูปร่างและผิวพรรณ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  

 ในขณะท่ีบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร่ี 
จ�ากัด (PCCA) ด�าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ือง
ส�าอาง และสกินแคร์ แบบครบวงจร ซ่ึงเป็นการ
ลงทุนผ่าน บริษัท ดีโอดี  เฮ้ลท์ต้ีไลฟ์ จ�ากัด(DOD 
ถือหุ้นอยู่ 99.99%) นั้น หลังจากท่ีบริษัทฯได้มีการ
ออกแบบ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลาก
หลายชนิดผลิตภัณฑ์  อาทิ ครีมกันแดด แผ่นมาร์ค
หน้า ลิปสติก ครีมรองพื้น โฟมล้างหน้า ครีมสครับ
หน้า  โลชั่นกันยุงส�าหรับเด็ก ฯลฯมากข้ึน ส่งผล
ให้ล่าสุด มียอดออเดอร์ท่ีสั่งผลิตในรูปแบบOEM  
เข้ามาแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท ซ่ึง
จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ ต้ังแต่ไตรมาส3/2562 
เป็นต้นไป 

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

DOD เจำะตลำดออนไลน์แดนมังกร
-ครึ่งปีหลังจ่อรับออเดอร์กว่ำ 350 ลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติจัดต้ังบริษัทร่วมทุน กับบริษัทผู้ประกอบ

การในประเทศจีน เพื่อด�าเนินธุรกิจ ในการเป็น

ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและสกิน

แคร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผ่านช่อง

ทาง E-Commerce หรือผ่านระบบออนไลน์ ใน

ประเทศจีน โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าว DOD ถือ

หุ้นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 4 

ล้านบาท โดยมีเป้าหมายคือ การน�าผลิตภัณฑ์ใน

เครือข่ายของบริษัทฯไปจ�าหน่าย ผ่านช่องทาง 

E-Commerce หรือผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน

ตลาด E-Commerce ในประเทศจีน มีมูลค่าข้างสูง

ท่ีสุดในโลก ดังนั้นเชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งน้ี จะ

เปิดโอกาสและสร้างมูลค่าการเติบโตทางธุรกิจให้

กับ DOD ได้อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต โดยเบื้อง

ต้นคาดว่า กระบวนการจัดต้ังบริษัทร่วมทุนดัง

กล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีน้ี และจะเริ่มด�าเนินการ 

ท�าการตลาดในเชิงพาณิชย์ ได้ในช่วงต้นปี2563

 พร้อมท้ัง คณะกรรมการ ยังมีมติจัดต้ัง

บริษัทย่อย เพื่อเข้ามาบริหารจัดการโรงสกัด

วัตถุดิบประเภทสมุนไพร จากเดิมท่ีอยู่ภายใต้

การบริหารของ DOD ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการคล่อง

ตัว ในการบริหารจัดการ    ด้านการผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทาง 

DOD ยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% พร้อมกับ

เตรียมงบลงทุนประมาณ 260 ล้านบาท น�ามา

ขยายโรงสกัดวัตถุดิบ ลงทุนซื้อเครื่องจักรและ

ห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อสกัดและส่งออกสมุนไพร 

ไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

จีน เน่ืองจากโดยเฉล่ียแต่ละปี จีนมีการน�าเข้า

สารสกัดจากสมุนไพรเป็นจ�านวนมาก เพื่อน�าไป

พัฒนาเป็นยารักษาโรค หรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพ เช่น เวชส�าอาง รวมถึงน�าไปเป็นส่วน

ผสมในเครื่องด่ืมเพื่อดูแลสุขภาพ ดังนั้นเชื่อว่า

บริษัทย่อย ดังกล่าว จะเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

ธุรกิจของDOD ได้ในอนาคต โดยคาดว่าโรงสกัด 

ดังกล่าวคาดจะแล้วเสร็จอย่างช้าท่ีสุดช่วงปลาย

ปี2563     

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 

2/2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมี

รายได้รวม 128.40 ล้านบาท  ขณะท่ีก�าไรสุทธิอยู่

ท่ี 17.85 ล้านบาท  และมีผลการด�าเนินงานงวด6 

เดือนแรก 2562 โดยมีรายได้รวม 251.53 ล้าน

บาท  ขณะท่ีก�าไรสุทธิ 59.05 ล้านบาท

 ท้ังนี้ สาเหตุท่ีบริษัทฯมีผลประกอบการลด

ลงเนื่องจาก ในไตรมาส 2/2562  บริษัทมีการรับ

รู้รายได้ท่ีลดลงจากการขายระหว่าง บริษัท กับ 

บริษัท อัลติมาไลฟ์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)  จึงท�าให้

ภาพรวมของบริษัทไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ใน

งวดปัจจุบัน  ซึ่งสินค้าดังกล่าวเมื่อมีการขายจาก 

บริษัท อัลติมาไลฟ์ จ�ากัด ให้แก่ลูกค้า

 บริษัทฯจะบันทึกเป็นรายได้ในไตรมาส 

3/2562 ส่งผลให้ต้ังแต่ไตรมาส 3/2562 เป็นต้น

ไป บริษัทฯ จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามแผน ท่ีบริษัทฯต้ังเป้า

หมายการเติบโตของรายได้ในปีนี้ไม่ต�า 10% อย่าง

แน่นอน

ฉบับที่ 1041 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

DOD เจำะตลำดออนไลน์แดนมังกร
-ครึ่งปีหลังจ่อรับออเดอร์กว่ำ 350 ลบ.
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 พักตัววนไป!! ตลาดบ้านเราสันนี้ก็ยังคงพักตัววนไปนะเจ้าคะ ออกจะปรับ
ฐานแรงหนอ่ยตามต่างประเทศประเด็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ท่ีเหมือนจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ยาวไปถึงการประท้วงท่ีฮ่องกงเจ้าค่ะ นั่นก็กดดันให้ดัชนีฯลงมาปิด
ท่ี 1,620.23 จุด ลดลง -30.41 จุด ณ จุดๆนี้เจ๊มองนา่สนใจ หุ้นดีๆหลายๆตัวตกใจ
ลงตามชาวบ้านเขาท้ังท่ีไมเ่ก่ียวกับตัวเองเลย ถือว่าสนใจเจ้าค่ะ ยิ่งแดงยิ่งนา่สนใจ 
เราจะได้ของถูกและดีก็งานนี้แหละเจ้าค่ะ สะสมกันไว้หุ้นพวกนี้เวลาตลาดฟื้ นตัว
จะเด้งแรงเจ้าค่ะ 

 ตัวแรกมาดูหุ้นท่ีแกรง่กว่าตลาดอยา่งน้าแอด ADVANC กันสักหนอ่ยเจ้าค่ะ 
ตามกันต่อจากวานนี้ บวกสวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 223.00 บาท บวกขึ้นมา 0.90% 
ระหว่างวันพุง่ขึ้นไปท�าไฮในรอบปีท่ี 226.00 บาท เบรกต้านแรกท่ีเจ๊ให้ไว้ไปสวยๆ 
แฟนคลับยิ้มกันแก้มแทบจะฉีกแม้ตลาดจะยอ่แต่เราก็ฟิน อิอิ รอบนี้มาลุ้นกลับไป
บน 230.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ หุ้นดีๆเด็ดๆแบบนี้ตามไปดูต่อเลยเจ้าค่า 

 มาต่อกันท่ีหุ้นกลุ่มแบงค์กันอีกสักตัวท่ีสวยๆสวนตลาดในวันนี้ส�าหรับ KTB 
เจ้าค่ะ พุง่ขึ้นมาท�าไฮ 18.20 บาท ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 18.00 บาท บวกขึ้นมา 
1.12% โบรกฯคาดนา่จะมีโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น จากผลประกอบการท่ี
เติบโตได้ต่อเนื่อง และสัญญาณบวกจาก NPL ท่ีทุเลาลง นอกจากนี้ยังมี upside 
จากการบันทึกรายการพิเศษจากการคืนหนี้ของ AQ สว่นท่ีเหลือด้วยเจ้าค่ะ ทาง
เทคนิคท�าแท่งเทียนเขียววันแรกในรอบ 7 วัน นา่ตามไปดู ต้านแรกเบาๆ 19.00 
บาทผา่นได้ค่อยมาว่ากันอีกทีเจ้าค่ะ 

 มาดูกันท่ี TOP สักหนอ่ยเจ้าค่ะ บวกเขียวสวยสองวันติดเป็นอีกตัวท่ีนา่สนใจ 
สวนตลาดในวันนี้ ขึ้นมาปิดท่ี 64.25 บาท บวกขึ้นมา 0.78% เจ้าค่ะ โบรกคาดแนว
โน้มผลประกอบการปกติ Q3/62 คาดปรับตัวขึ้น QoQ  ตามทิศทางค่าการกล่ันท่ี
ฟื้ นตัว ชดเชยสว่นต่าง PX ท่ีหดแคบลงได้ สายเก็งก�าไรหุ้นใหญน่า่จับตาลุ้นกันต่อที

เดียวเจ้าค่ะ ถือเป็นหุ้นท่ีแข็งแกรง่กว่าตลาดเจ้าค่ะ มาลุ้นต้าน 66.00 บาทสั้นๆกัน
ก่อนเจ้าค่ะ

 ยืนแข็งมาหลายวันเจ้าค่ะ ส�าหรับชุดชั้นในสวยๆอยา่ง SABINA เจ้าค่ะ ขยับ
กลับขึ้นมาปิดโดดท่ี 29.00 บาท ตัวนี้เจ๊อยากให้จับตากันสักหนอ่ยเจ้าค่ะ ถ้าตลาด
กลับมาสวยเมื่อไหรม่ีลุ้นทะลุ 30.00 บาทให้ได้เห็นเจ้าค่ะ บวกกับลุ้นงบ Q2/62 ท่ี
จะออกมาสวยด้วยเจ้าค่ะ 

 ลุ้นเก็งก�าไรกันอีกตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับ ROBINS นะเจ้าคะ วันนี้ปิดท่ี 63.00 บาท
ไมเ่ปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ มีแนวโน้มทดสอบราคา 65.00 บาทเจ้าค่ะ หลัง เซ็นทรัลฯ 
เตรียมท�าเทนเดอร์ฯ น�าหุ้นออกจากตลาด ยังคงเป็นประเด็นให้เก็งก�าไรกันได้
เรื่อยๆ สายเก็งก�าไรจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันสะหนอ่ยเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นหลบภัยนา่สะสมในชว่งตลาดแบบนี้
เจ้าค่ะ เจ๊ขอโฟกัสไปท่ี BTS และ BEM เจ้าค่ะ มาดูท่ี BEM กันก่อนเจ้าค่ะ หลัง
อวดก�าไร Q2/62 แตะ 3.1 พันลบ. พุง่ 218% พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.06 บ./
หุ้น ปังๆซะเหลือเกินเจ้าค่ะ ขยับขึ้นมาท�าไฮ 11.10 บาท ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 11.00 
บาทแนวรับสวยๆ ลุ้นท�านิวไฮอีกรอบ สว่น BTS ขยับขึ้นมาท�าไฮ 12.80 บาท ก่อน
จะยอ่มาปิดแนวรับท่ี 12.50 บาท ลุ้นงบปังๆอีกตัว ซึ่งจะออกมาให้เชยชมในอีกไม่
ก่ีวันนี้แล้ว จังหวะนี้เจ๊แนะปรับตัวลงมาซื้อเจ้าค่ะ ต้านก็ลุ้นนิวไฮบน 13.00 บาท
เลยเจ้าค่ะ ถือเป็นจังหวะนา่สะสมหุ้นดีเข้าพอร์ตเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหมเ่จ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

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

ปล.ส�าคัญสุดอยา่ลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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