
CHOW มั่นใจปี 63 กลับมาโชว์ฟอรม์สวย หลังโรงงาน
ผลิตเหล็กปรับโฉมแล้วเสร็จ ด้านธุรกิจพลังงาน
โรงไฟฟ้าในญี่ ปุ่นยังเดินหน้าท�าก�าไรต่อเน่ือง 

หลอกให้อยากแล้วจากไป!! ตลาดบ้านเราวันนี้ผันผวนหนักมากนะ
เจ้าคะ เช้าๆเปิดมาบวกสวยๆ +20.96 จุด ตกบา่ยตบหงายคว�าลง
ไปท�าโลว์ -8.14 จุด ก่อนจะงัดกลับขึ้นมาปิดท่ี 1,619.45 จุด ลดลง
เบาๆ -0.78 จุด ปัจจัยหลักๆในบ้านแรงขาย

นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ PORT  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 

โดยมีรายได้รวมเติบโต 4.4% เป็น 776.34 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 56.72 

ล้านบาท เทียบกับรายได้รวม 743.34 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 61.57 ล้านบาทใน

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผย

ว่า ผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2562 ของบริษัท อยูใ่นระดับท่ีนา่พอใจสวนกระแส โดยมีรายได้รวมอยูท่ี่ 3,336 ล้านบาท สง่ผลให้ภาพรวมบริษัทครึ่งปี

แรกมีรายได้รวมท่ี 6,790 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของเป้าหมายรายได้รวมปีนี้ มั่นใจรายได้ทะลุเป้า

PORT เผยงบรวม Q2/62 ก�าไร 20 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 25.98 ลบ. 

เหตุภาวะเศรษฐกิจในการน�าเข้าและส่งออกลดลง แต่แจกปันผลเป็นหุ้น 

10 ต่อ 1 - เป็นเงินสด 0.005 บาท/หุน้ XD 29ส.ค.  เตรยีมพรอ้มยา้ยเข้า SET  
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

CHOW มั่นใจปี 63  กลับมาโชว์ฟอรม์สวยอีกครั้ง หลังโรงงานผลิตเหล็ก

ปรับโฉมแล้วเสร็จ พร้อมกลับมารับจ้างผลิตเต็มรูปแบบในไตรมาส

ที่ 4/2562 ด้วยต้นทุนที่ต�าลง ในขณะที่ธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าใน

ญี่ปุ่นยังเดินหน้าท�าก�าไรต่อเน่ือง พรอ้มมองหาโอกาสใหม่เพ่ือสรา้งผล

ตอบแทนที่ดีต่อเน่ืองในอนาคต

CHOW มั่นใจปี 63

มั่นใจรายได้ทะลุเป้า 1.9 หมื่นลบ.

กลับมาโชว์ฟอร์มสวย
หลังธุรกิจเหล็ก-ไฟฟา้หนุน เต็มสูบ

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

PORT ก�าไรโค้ง2 อยู่ที่ 20ลบ.
พร้อมปันผลเป็นหุ้น 10:1 ควบจ่ายเป็นเงินสด 0.005 บาท

ORI พอใจก�าไร Q2/62 โตสวนกระแส

สมัครสมาชิก
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>>> อ่านต่อหน้า 2

หลอกให้อยาก
แล้วจากไป

อ่านต่อหน้า 3

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงินและบรหิาร 

บรษัิท เชาว์ สตลี อินดัสทรี ้จ�ากัด (มหาชน) หรอื CHOW

ORI เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2562 สดใส ดันรายได้ครึง่ปีแรกแตะ 6,790 ล้านบาท พรอ้มท�า

ก�าไรสุทธิ 1,458 ล้านบาท เคาะจ่ายปันผลงวดครึง่ปีแรกเป็นเงินสด หุ้นละ 0.205 บาท ครึง่ปีหลัง

พรอ้มเปิดโครงการใหม่กว่า 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 17,800 ล้านบาทตามแผน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ออรจ้ิิน พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากัด (มหาชน) หรอื ORI
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 ORI เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2562 

สดใส ดันรายได้ครึ่งปีแรกแตะ 6,790 ล้านบาท 

พร้อมท�าก�าไรสุทธิ 1,458 ล้านบาท เคาะจ่าย

ปันผลงวดครึ่งปีแรกเป็นเงินสด หุ้นละ 0.205 บาท 

ครึ่งปีหลังพร้อมเปิดโครงการใหม่กว่า 10 โครงการ 

มูลค่าโครงการรวมกว่า 17,800 ล้านบาทตามแผน

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพ
อร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ผล

การด�าเนินงานไตรมาส 2/2562 ของบริษัท อยู่ใน

ระดับท่ีน่าพอใจสวนกระแส โดยมีรายได้รวมอยู่

ท่ี 3,336 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทครึ่งปี

แรกมีรายได้รวมท่ี 6,790 ล้านบาท คิดเป็น 36% 

ของเป้าหมายรายได้รวมปีนี้ มั่นใจรายได้ทะลุเป้า 

19,000 ล้านบาท

 

 ขณะเดียวกัน ก�าไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 

2/2562 อยู่ท่ี 737 ล้านบาท เติบโตข้ึนจาก

ไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งยังคงรักษาระดับอัตรา

การท�าก�าไรท่ีโดดเด่น โดยมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ี 

ร้อยละ 43 และอัตราก�าไรสุทธิได้ท่ี ร้อยละ 22 ส่ง

ผลให้ก�าไรสุทธิครึ่งปีแรก อยู่ท่ี 1,458 ล้านบาท 

เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร

โครงการใหม่แล้วเสร็จและทยอยรับรู้รายได้ตาม

แผน อาทิ โครงการไนท์บริดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์

เชนจ์ โครงการเคนซิงตัน สุขุมวิท เทพารักษ์ โครง

การบริทาเนีย วงแหวน-หทัยราษฎร์ ประกอบกับ

ความสามารถในการท�าก�าไรขั้นต้นได้ดีอย่างต่อ

เนื่อง จึงท�าให้ผลประกอบการครึ่งปีแรกออกมา

อย่างแข็งแกร่ง

 “แม้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วง

ครึ่งปีแรกของปี 2562 จะยังมีโครงการเปิดตัว

ใหม่จ�านวนไม่มากนัก แต่ด้วยการพัฒนาสินค้า

และบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ผู้บริโภค อีกท้ังมีการปรับกลยุทธ์สร้างแบรนด์

ใหม่ (ดิออริจ้ิน) เพื่อรับมือในสภาวะตลาดผันผวน 

ท�าให้บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจ สะท้อนกลับ

มาเป็นผลประกอบการท่ียอดเยี่ยมสวนกระแส

ภาพรวมตลาด” นายพีระพงศ์ กล่าว

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

มั่นใจรายได้ทะลุเป้า 1.9 หมื่นลบ.
ORI พอใจก�าไร Q2/62 โตสวนกระแส
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 จากผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งยอดเยี่ยม

ในระดับดังกล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง

มีมติออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ

ผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2562 เป็น

เงินสด ในอัตรา 0.205 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่าย

ปันผลในรอบนี้ไมเ่กิน 502,060,156.06 บาท คิด

เป็นอัตราการจ่ายผล (Dividend Payout Ratio) ท่ี 

43.78% ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับ

เงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 29 

สิงหาคม 2562  และ และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในวันท่ี 13 กันยายน 2562

 นายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดกับความ

ส�าเร็จในการเปิดตัว โครงการ ดิออริจ้ิน ราม 209 

สามารถขายปิดโครงการ (SOLD OUT) ภายใน 1 

เดือน ท้ังนี้ชว่งครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทได้

เปิดตัวโครงการใหมเ่พียง 4 โครงการ มูลค่ารวม

ประมาณ 8,800 ล้านบาท และมียอดขายรวมแล้วก

ว่า 13,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46% ของเป้า

หมายยอดขายท้ังปีท่ี 28,000 ล้านบาท ขณะท่ีชว่ง

ครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหมอี่กกว่า 

10 โครงการ อาทิ โครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์

เจาะตลาดวัยรุน่ ดิออริจ้ิน 5 โครงการ โครงการ

คอนโดมิเนียมลักชัวรี่แบรนด์พาร์ค ออริจ้ิน 1 

โครงการ โครงการบ้านจัดสรรแบรนด์บริทาเนีย 5 

โครงการ และโครงการมิกซ์ยูสท่ีจังหวัดระยอง รวม

มูลค่าโครงการท่ีรอเปิดตัวอีกไมน่้อยกว่า 17,800 

ล้านบาท

 ท้ังนี้ บริษัทยังมีแผนจะน�าโครงการท่ีอยู่

อาศัยของบริษัทไปรว่มอีเวนท์ต่างๆ พร้อมท้ังจัด

แคมเปญท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อยา่งต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าสิ้นปีนี้ บริษัทจะยังคง

สร้างยอดขายได้ท่ี 28,000 ล้านบาท และรายได้ท่ี 

19,000 ล้านบาทตามเป้า

 

 ส�าหรับบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 

จ�ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย 

ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยเพื่อการ

ขาย (Residential Development Business) 

พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 

58 โครงการ เชน่ แบรนด์ พาร์ค ออริจ้ิน (PARK 

ORIGIN) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), นอตต้ิง 

ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) 

และ บริทาเนีย (Britania) รวมมูลค่าโครงการ

กว่า 94,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจท่ีสร้างรายได้

หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Income Business) 

เชน่ โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 

3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เชน่ ธุรกิจ

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ 

ขาย เชา่ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่ีปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย

ประเภทธุรกิจใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้

ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

มั่นใจรายได้ทะลุเป้า 1.9 หมื่นลบ.
ORI พอใจก�าไร Q2/62 โตสวนกระแส
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 CHOW มั่นใจปี 63 กลับมาโชว์ฟอร์มสวย

อีกครั้ง หลังโรงงานผลิตเหล็กปรับโฉมแล้วเสร็จ 

พร้อมกลับมารับจ้างผลิตเต็มรูปแบบในไตรมาส

ท่ี 4/2562 ด้วยต้นทุนท่ีต�าลง ในขณะท่ีธุรกิจ

พลังงานโรงไฟฟ้าในญ่ีปุ่นยังเดินหน้าท�าก�าไร

ต่อเนื่อง พร้อมมองหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างผล

ตอบแทนท่ีดีต่อเนื่องในอนาคต

 นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อ�านวย
การฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ 
สตีล อินดัสทรี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่

ของประเทศท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล และธุรกิจพลังงาน ประเภทโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ท้ังในและต่างประเทศ  เปิด

เผยถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2563 ว่า มี

ทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 ได้อย่างชัดเจน 

หลังจากกระบวนการปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็ก

เฟสท่ีสองท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับ

การรับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาวจากผู้ประกอบการ

รายใหญ่จะแล้วเสร็จลงในไตรมาสท่ี 3/2562 นี้ 

ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ

ด้วยต้นทุนท่ีลดลงทันทีในไตรมาสท่ี 4/2562  ซึ่ง

จะสะท้อนให้ธุรกิจเหล็กพลิกกลับมามีก�าไร จาก

การรับจ้างผลิตท่ีช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบ

จากปัจจัยภายนอกต่างๆ ท้ังราคาเหล็กและการ

แข่งขันในตลาด

 “ปัจจุบัน CHOW อยู่ระหว่างการปรับปรุง

โรงงานการผลิตเฟสสองเพื่อรองรับการรับจ้าง

ผลิตเหล็กแท่งยาวให้กับลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีค�าสั่ง

ซ้ือมากกว่าปีละ 400,000 ตัน ซึ่งยอมรับว่าช่วง

การปรับปรุงโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นฉุดให้ผล

ประกอบการต�าลงอย่างชัดเจน แต่สถานการณ์ดัง

กล่าวก�าลังจะผ่านพ้นไป โดยปัจจุบันการปรับปรุง

โรงงานการผลิตได้คืบหน้าไปแล้วกว่า 70%  โดย

มีก�าหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 นี้ ซึ่งจะท�าให้

โรงงานการผลิตหลังปรับปรุงใหม่จะสามารถผลิต

เหล็กแท่งยาวได้ในต้นทุนท่ีลดลง ด้วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสทัยขึ้นและสามารถผลิตเหล็กในเกรดท่ีมี

คุณภาพสูงขึ้น สะท้อนให้ตัวเลขก�าไรในธุรกิจ

เหล็กปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเริ่มเดิน

เครื่องผลิตเหล็กต้นน�าเต็มก�าลังต้ังแต่ไตรมาสท่ี 

4/2552 เป็นต้นไป” นายศุภชัยกล่าว

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

CHOW มั่นใจปี 63
กลับมาโชว์ฟอร์มสวย
หลังธุรกิจเหล็ก-ไฟฟา้หนุน เต็มสูบ
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 ส่วนธุรกิจพลังงาน ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ท้ังในและต่างประเทศยังเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ โดยผล

ประกอบการของธุรกิจพลังงานในงวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ธุรกิจพลังงานมีก�าไรสุทธิ 119.1 

ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงจาก

สภาพภูมิอากาศจากช่วงฤดูหนาวในช่วงไตรมาส

ท่ี 1 และเป็นฤดูร้อนในไตรมาสท่ี 2 นอกจากน้ี

บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 5 โครงการ แบ่งเป็น 

4 โครงการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และ อีก 1 

โครงการในไตรมาสท่ี 2 ให้แก่กองทุนโครงสร้าง

พื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผลให้มีก�าไรจาก

การขายโครงการ 90.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม

แผนกลยุทธ์การขายโครงการเพื่อสร้างผลก�าไร

ให้สูงขึ้น โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัท

มีก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์

รวม 59.92 เมกะวัตต์ดีซีประกอบด้วย 6.63 เมกะ

วัตต์ดีซีในประเทศไทย และ 53.29 เมกะวัตต์ดีซี

ในญี่ปุ่น และในสิ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ มี

โครงการไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างในประเทศ

ญี่ปุ่นก�าลังการผลิตรวม 22.3 เมกะวัตต์ดีซี ซ่ึงคาด

ว่าโครงการท่ีมีก�าลังการผลิต 7.2 เมกะวัตต์ดีซี จะ

สร้างแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 นี้        

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องท้ังตลาดในประเทศ 

และต่างประเทศ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนยังมีอีกมาก โดยเฉพาะจาก

พลังงานสะอาดท่ีไม่สร้างมลพิษอย่างไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ยังได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีท้ังในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว ซ่ึง

จะสะท้อนรายได้จากธุรกิจพลังงานเติบโตก้าว

กระโดดอย่างมีนัยส�าคัญ 

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

CHOW มั่นใจปี 63
กลับมาโชว์ฟอร์มสวย
หลังธุรกิจเหล็ก-ไฟฟา้หนุน เต็มสูบ
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 สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หน่ึงในผู้น�าการ

ให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร 

โชว์ผลประกอบการครึ่งปี 2562 โชว์รายได้โต 

4.4% มีก�าไร 56.72 ล้านบาท รุกขยายธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องและประกาศจ่ายหุ้นปันผล เตรียมย้ายเข้า 

SET

 นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ PORT  เปิดเผยว่า  

บริษัทฯ รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 

โดยมีรายได้รวมเติบโต 4.4% เป็น 776.34 ล้าน

บาท และมีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 56.72 ล้านบาท 

เทียบกับรายได้รวม 743.34 ล้านบาท และก�าไร

สุทธิ 61.57 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2561

 ส�าหรับไตรมาส 2 ปี 2562  ซ่ึงบริษัทฯมีราย

ได้รวม 383.28 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3.96% จากราย

ได้รวม 368.67 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากการปริมาณ

การให้บริการท่ีเพิ่มขึ้นจากหลายๆกิจกรรม แต่

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในการน�าเข้าและส่งออกลด

ลง ท�าให้จากการให้บริการเรือใหญ่ (Feeder) 

ปรับลดลง ประกอบกับลูกค้าผู้ใช้บริการคลัง

สินค้าปลอดภาษีได้ย้ายกลับไปใช้คลังสินค้าของ

ตนเอง จึงท�าให้รายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าลดลง โดยท้ังสอง

กิจกรรมมีต้นทุนคงท่ีสูง จึงส่งผลให้ก�าไรสุทธิลด

ลง จากก�าไรสุทธิ 25.98 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน 

เป็นก�าไรสุทธิ  20.58 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปีนี้

 ขณะท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จากก�าไรสะสม

ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล

อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น

สามัญปันผล โดยเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดหุ้น

ละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.005 บาท พร้อมท้ังให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้น เพื่ออนุมัติเพิ่มทุน จ�านวน 29,899,720 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม จ�านวน 298,999,981 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน 328,899,701 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 

59,799,440 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและปรับสิทธิวอ

แรนท์จากการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณาการ

ขายคลังสินค้าปลอดภาษี ให้กับ บมจ.สหไทยสตี

ลไพพ์ ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกัน โดยได้พิจารณา

อย่างรอบคอบแล้วว่ารายการดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท ด้านกระแสเงินสดท่ีจะน�ามา

ใช้หมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ การน�า

เงินดังกล่าวไปลงทุนในส่วนอ่ืนๆ เพื่อลดภาระ

ดอกเบี้ยท่ีอาจจะเกิดขึ้น และยังลดความเสี่ยงด้าน

การจัดหาผู้เช่า

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

PORT ก�าไรโค้ง2 อยู่ที่ 20ลบ.
พร้อมปันผลเป็นหุ้น 10:1 ควบจ่ายเป็นเงินสด 0.005 บาท
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 นางเสาวคุณ กล่าวเสริมว่า “ บริษัทมีแผนท่ี

จะย้ายเข้า SET และจากคุณสมบัติหลายข้อท่ีทาง

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดบริษัทก็มีความพร้อม 

หากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่ม

ทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและปรับสิทธิวอแรนท์ 

บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 328.90 ล้านบาท และ

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 303.60 ล้านบาท ท�าให้

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีย้ายเข้า SET 

ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย 

และรองรับการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันใน

ประเทศและต่างประเทศมากขึ้น”

 ขณะนี้ PORT มีแผนจะขยายธุรกิจท่าเรือและ

โลจิสติกส์แบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้ธุรกิจของบริษัทโดยการลงทุนสร้างท่าเรือ

พาณิชย์แห่งท่ี 3 ผ่านการลงทุนใน บริษัท บางกอก  

ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ากัด (BRT) คาดว่าจะใช้ระยะ

เวลาในการก่อสร้างราว 18 เดือน ซ่ึงจะเพิ่มความ

สามารถในการให้บริการท่าเรือได้อีกประมาณ 

180,000 TEUs/ปี รวมกับความสามารถในการ

ให้บริการเดิมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็น 

920,000 TEUs/ปี หรือเพิ่มขึ้นราว 24%และขยาย

ศูนย์กระจายสินค้าต่อยอดธุรกิจ ก้าวสู่การเป็น

ผู้น�าการให้บริการ โลจิสติกส์แบบครบวงจร โดย

ลงทุนใน บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ากัด 

(BLP)เพื่อพัฒนา และบริหารโครงการ  โลจิสติกส์

พาร์ค หรือศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นท่ีกว่า 50 ไร ่

ในเขตพื้นท่ีขอบเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้า ไม่เพียงเท่านี้เรายังมี

การน�าเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริการ รับกับ

เทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล โดยสามารถช�าระค่าผ่านท่า

และค่ายกตู้สินค้าผ่านระบบ QR Codeกับสหไทย 

เทอร์มินอล  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

ใช้บริการท่ีท่าเรือสหไทย

ฉบับที่ 1042 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

PORT ก�าไรโค้ง2 อยู่ที่ 20ลบ.
พร้อมปันผลเป็นหุ้น 10:1 ควบจ่ายเป็นเงินสด 0.005 บาท
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 หลอกให้อยากแล้วจากไป!! ตลาดบ้านเราวันนี้ผันผวนหนักมากนะเจ้าคะ เช้าๆ
เปิดมาบวกสวยๆ +20.96 จุด ตกบ่ายตบหงายคว�าลงไปท�าโลว์ -8.14 จุด ก่อนจะงัด
กลับขึ้นมาปิดท่ี 1,619.45 จุด ลดลงเบาๆ -0.78 จุด ปัจจัยหลักๆในบ้านแรงขายมา
จากกังวลการปรับลดดอกเบ้ียเงินกู้ของกลุ่มแบงค์ น�าโดย KBANK KTB เป็นหรีดกด
ดัชนีฯในวันนี้ ส่วนต่างประเทศก็ประเด็นเดิมๆคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ
จีน ล่าสุดพ่ีทรัมป์แกกลับล�าแล้วอีกแล้ว จะเก็บภาษีพี่จีนดีเดย์ ก.ย.นี้ เล่ือนไปเป็น ธ.ค. 
แทน ก็ท�าให้ตลาดท่ัวโลกดีดกลับอย่างไว..หึหึ เอาท่ีพี่สบายใจเจ้าค่ะ

 ตัวแรกมาดูพระเอกขี่ม้าขาวท่ีช่วยพยุงตลาดให้กลับข้ึนมา อย่างพี่อ๊อด AOT 
กันสักหน่อยเจ้าค่ะ บวกสวนตลาดหล่อๆขึ้นมาท�าไฮ 69.00 บาท ก่อนจะย่อมาปิด
ท่ี 68.75 บาท บวกขึ้นมา 2.23% ฟื้ นตัววันแรกหลังพักตัวซับแรงขายไป 2 วันเจ้าค่ะ 
ถือว่าน่าสนใจทางเทคนิค ต้านแรกมองแถวๆ 71.00 บาทก่อน ในส่วนของพื้นฐานยัง
ไง AOT ก็เป็นหุ้นผูกขาดอยู่แล้ว แม้ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการบินจะมีความเสี่ยง จากการ
แข่งขันท่ีรุนแรง แต่ AOT จะได้ประโยชน์ท้ังขึ้นและล่องอยู่แล้วเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นดีๆก็
อย่ามองข้ามเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นไก่ใหญ่อย่าง CPF กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็จะมีงานไหว้เจ้า ไก่
ก็จะขายดีหน่อย นั่นก็ท�าให้ CPF บวกสวนตลาดขึ้นมาท�าไฮ 28.75 บาท ก่อนจะย่อมา
ปิดท่ี 28.50 บาท บวกขึ้นมา 4.59% ทางเทคนิคมีลุ้นท�านิวไฮใหม่เหนือ 30.50 บาท
กันต่อ หลังเผยครึ่งปีแรกมียอดขาย 2.59 แสนลบ. ส่วน EBITDA โต 44% พร้อมใจ
ปล�าจ่ายปันผลระหว่างการ 0.30 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันท่ี 28 ส.ค.นี้เจ้าค่ะ ใครใคร่เก็ง
ปันผลเก็งไป ใครใคร่เก็งส่วนต่างเก็งไป ได้หมดถ้าสดช่ืน เลือกตามใจชอบกันเลย
เจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นแซ่บๆ อย่าง PTG กันหน่อย ช่วงนี้แลดูจะเนื้อหอมเป็นพิเศษ 
555+ วันน้ีฟื้ นตัววันแรกหลังปรับตัวลงซับแรกขายไปช่วงก่อนหน้า ข้ึนมาท�าไฮ 19.70 
บาท ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 19.30 บาท บวกข้ึนมา 1.05% หลังแวดก�าไร Q2/62 ดีกว่า
ตลาดคาด เติบโตถึง 142% YoY โดยการเติบโตของผลประกอบการหลักๆ มาจาก
รายได้ การควบคุมค่าใช้จ่ายอัตราก�าไรท่ีเติบโตขึ้นเจ้าค่ะ ใครชอบของแรงๆมองตอน

แดงๆเล่นเด้งกันไปก่อน ต้านรอบนี้ขอยืนบน 20.00 บาท ได้สวยๆค่อยมาว่ากันอีกที
เจ้าค่ะ 

 มาต่อกันท่ีโรงเรียนของหนู SISB กันหน่อยเจ้าค่ะ หลังหายหน้าหายตาไปนานโข 
ล่าสุดโผล่กลับมาพร้อมกับงบ Q2/62 ท่ีเติบโตอู้ฟู่ เพิ่มขึ้น 150% จากต้นทุนดอกเบี้ย
ลดลง หลังน�าเงินคืนหนี้สถาบันการเงินท้ังหมด ขณะท่ีจ�านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
พร้อมเดินหน้าพัฒนา และมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลไว้อย่าง
ต่อเนื่องเจ้าค่ะ นั่นก็ท�าให้มีการเก็งก�าไรเข้ามาเพียบ ดันราคาขึ้นมาท�าไฮ 7.85 บาท 
ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 7.70 บาท บวกขึ้นมา 1.99% มาสวยๆแบบนี้สายเก็งก�าไรตามไปดู 
ลุ้นต้านนิวไฮ 8.40 กันต่อยั่วๆเจ้าค่า 

 มาดูในรายของอินเด็กซ์ ILM กันบ้าง หลังพักตัวสะสมพลังกันไปในช่วงก่อนหน้า 
วันนี้ก็บวกตลาดสวยๆขึ้นมา 22.20 บาท ก่อนจะย่อมาปิดแนวรับสวยๆท่ี 21.70 บาท 
เพื่อสะสมกันใหม่เจ้าค่ะ ล่าสุดอวดงบสวยๆเติบโตกว่า 20% YoY เผยครึ่งปีหลังเตรียม
เปิด 2 สาขาในไทย 1 แฟรนไชส์ในเวียดนามเจ้าค่ะ ใครชอบก็หาจังหวะสะสมกันไป
ตัวนี้เล่นทีเผลอและใครอยากได้ตังค์บอกเลยห้ามไล่ราคาเจ้าค่ะ ค่อยๆทยอยสะสมไป
พอได้ค่าหนมกันแน่นวลเจ้าค่า 

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นเดินเรือเจ้าพ่อแห่งท้องทะเล อย่าง PRM กันหน่อยเจ้าค่า ตัว
นี้เผลอเป็นไม่ได้ชอบว่ิงแรงทุกที ล่าสุดพุ่งขึ้นมาท�าไฮ 8.65 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิด
ท่ี 8.40 บาท บวกขึ้นมา 4.35% ยังมีลุ้นนิวไฮเหนือ 9.40 บาทกันต่อ หลัง อวดก�าไร 
Q2/62 ท่ี 303 ลบ.โต 48% สูงกว่าท่ีโบรกคาดการ์ณไว้ถึง 12% เชียวเจ้าค่ะ สายเก็ง
ก�าไรอย่ามองข้ามเลย แต่ไม่ควรไล่ราคานะเจ้าคะ ค่อยๆสะสมตอนย่อ ลงซื้อข้ึนขาย 
ไม่ง้ันไม่ได้กินตังค์เขาเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุด
แนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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