
กรููโกลเบล็ก สอ่ง ALL   คาดผลประกอบการปี 63 
โตราว 5%YoY คาดปี63 ซดก�าไร 528 ล้านบาท 
โต 5.4% YoY แนะน�า "ซื้อ"  ราคาเหมาะสม 
4.60 บาท  มอัีพไซต์จากราคาปัจจุบนัเกือบ 50%

เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน กดดันราคาขายปรับตัวลดลงตามไปด้วย แม้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกยัง

มีต่อเนื่อง ด้าน MD “ธีระชัย ธีระรุจินนท์” ระบุ ดีมานด์การใช้ถุงพลาสติกฟื้ นตัวหลังยอดความต้องการใช้เพิ่มขึ้นกว่า 10-15% 

จากช่วงโควิด-19 พร้อมเดินเกมรุกหลังติดต้ังเคร่ืองจักรผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ

บริษัทหลักทรพัย ์โกลเบล็ก  ออกบทวิเคราะห ์เปดิเผยว่า  บรษัิท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ALL   คาดผลการด�าเนินงาน
ตลอดชว่งปี 2560-62 และ 1H63: ในชว่งปี 60-62 บริษัทมีรายได้จาก
การด�าเนินงานเท่ากับ 696 ลบ. 2,260 ลบ. และ 2,838 ลบ. ตามล�าดับ 
เติบโตเฉล่ีย CAGR เท่ากับ 102% 

โบรกฯ เล็ง ALL
อัพไซด์บานตะเกียง
คาดปี63 ซดก�าไร 528 ลบ.
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TPLAS เผย 9 เดือนแรก ก�าไรแตะ 23.90 ลบ.
มั่นใจปี63 สร้างผลงานโต 15%

ตกรถ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยท้ายปิดท่ี 1,264.32 จุด บวก 41.38 จุด 
หรือ 3.43% ตามดัชนีตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ รับแรงซ้ือหุ้นได้
ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นศก.ของไบเดน เรียกได้ว่าแทบหาตัว
ท่ีจะปิดลบน้อยซะเหลือเกินในวันนี้

หุ้น SABUY สุดฮอต นักลงทุนแห่จองไอพีโอ SABUY หมดเกล้ียง ปิดยอดจอง IPO 
157.02 ล้านหุ้น กลุ่มผู้บริหารใหญ่-กรรมการสุดมั่นใจ หุ้นติดไซเล้นท์ท้ัง 100% 
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้น�าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการค้าแบบ New Retail Solution ท่ี
มี Eco System เป็นของตนเอง และ ให้บริการรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ท่ีให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO 
ของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6

SABUY ปิดจอง IPO เกลี้ยง
พร้อมลงเทรด 11 พ.ย. นี้ ตกรถ!!

TPLAS แจ้งผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มรีายได้รวม 346.78 ล้านบาท 
ก�าไรสุทธิ 23.90 ล้านบาท ลดลง 0.85% จากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงกว่า 10%

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) จ�ากัด (มหาชน) หรอื TPLAS

ฉบับที่ 1170 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
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TPLAS แจ้งผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2563 มีรายได้รวม 346.78 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 

23.90 ล้านบาท ลดลง 0.85% จากต้นทุนวัตถุดิบ

ปรับตัวลดลงกว่า 10% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน กดดันราคาขายปรับตัวลดลงตามไปด้วย แม้

ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก

ยังมีต่อเนื่อง ด้าน MD “ธีระชัย ธีระรุจินนท์” ระบุ 

ดีมานด์การใช้ถุงพลาสติกฟื้ นตัวหลังยอดความ

ต้องการใช้เพิ่มขึ้นกว่า 10-15% จากช่วงโควิด-19 

พร้อมเดินเกมรุกหลังติดต้ังเครื่องจักรผลิตบรรจุ

ภัณฑ์กล่องกระดาษ บรรจุอาหาร ครบ 4 เครื่องแล้ว

เสร็จ เร่งไลน์ผลิตปีหน้าแตะ12 ล้านกล่องต่อปี ดัน

รายได้ในอนาคตเพิ่ม

 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994) จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPLAS ผู้น�า

ด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุ

อาหาร และ ถุงหูห้ิว ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ 

หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตรา

สัญญาลักษณ์ “ Vow Wrap ” และบรรจุภัณฑ์กล่อง

กระดาษบรรจุอาหารภายใต้แบรนด์ “B-LEAF” เปดิ

เผยถึงผลการด�าเนินงาน งวด 9 เดือนแรกของปี 

2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ว่า บริษัทฯ มี

รายได้รวม 346.78 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 23.90 

ล้านบาท ลดลง 0.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ท่ีมีก�าไรสุทธิ 24.11 ล้านบาท ขณะท่ีผลการด�าเนิน

งาน งวดไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 

121.364 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ อยู่ท่ี 8.33 ล้านบาท 

ลดลง 6.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก�าไร

สุทธิ 8.88 ล้านบาท

ท้ังนี้  เนื่ องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบเฉล่ีย (เม็ด

พลาสติก) ปรบัตัวลดลงกว่า 10% เมื่อเทียบจากชว่ง

เดียวกันปก่ีอน สง่ผลใหร้าคาขายเฉล่ียปรบัตัวลดลง

ไปด้วย เพราะการก�าหนดราคาขายจะอิงกับราคา

วัตถุดิบในการผลิต แมว่้าความต้องการใชผ้ลิตภัณฑ์

ถุง บรรจุอาหาร และถงุหหูิว้ พร้อมท้ังฟิล์มยดืหอ่หุม้

อาหาร ยังคงมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องก็ตาม

กรรมการผู้จัดการ TPLAS ยังได้กล่าวถึงภาพรวม

ธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า ขณะนี้บริษัทฯ 

ได้มีการกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อเน่ืองไปในปี2564แล้ว 

โดยยังคงเดินหน้าขยายไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม ่

ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส�าหรับบรรจุ

อาหาร ภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” อย่างต่อเน่ือง 

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดต้ังเครื่องจักรครบท้ัง 

4 เครื่อง เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว ท้ังนีภ้ายหลังการติดต้ัง

แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีก�าลัง

ผลิตเพิ่มข้ึนในเชิงพาณิชย์เป็น 12 ล้านใบต่อปี จาก

ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังผลิตอยู่ท่ี 6 ล้านใบต่อปี

TPLAS เผย 9 เดือนแรก ก�าไรแตะ 23.90 ลบ.
มั่นใจปี63 สร้างผลงานโต 15%
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางกลยุทธ์ในการเพิ่มไลน์ผลิตใหม่ ไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภท จาน ถ้วย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ในกลุ่มเบเกอร์ร่ี เพื่อสร้างความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีการชัดเจน และ ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2564 ดัง

นั้นจากโอกาสในการขยายลงทุนในข้างต้น จะส่งผลให้ภาพรวมผลการด�าเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

ด้านนาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ TPLAS กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ รูปแบบกล่องบรรจุอาหาร และบรรจุภัณฑ์

พลาสติก รูปแบบถุงอาหารในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน้ี ยังคงเติบโตจากดีมานด์ความต้องการใช้ของผู้บริโภคจากกลุ่มลูกค้า อาทิ ยี่ปั๊ ว ซาป๊ัว เพิ่มข้ึนกว่า 10-

15 % เมื่อเทียบเปรียบกับช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานบริษัทฯ ในปีนี้ มองว่ายังคงสามารถเติบโตได้ โดยเฉล่ีย 15% ซึ่งสัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ถุงบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประมาณ 95% และในส่วนกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ประมาณ 5% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์แบบเชิง

รุก โดยการเพิ่มไลน์ผลิตในสว่นของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมุง่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

TPLAS เผย 9 เดือนแรก ก�าไรแตะ 23.90 ลบ.
มั่นใจปี63 สร้างผลงานโต 15%
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กูรูโกลเบล็ก ส่อง ALL คาดผลประกอบการปี 63 

โตราว 5% YoY คาดปี63 ซดก�าไร 528 ล้านบาท 

โต5.4% YoY แนะน�า "ซื้อ"  ราคาเหมาะสม 4.60 

บาท  มีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันเกือบ 50%

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ออกบท

วิเคราะห์ เปิดเผยว่า  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ALL คาดผลการ

ด�าเนนิงานตลอดชว่งป ี2560-62 และ 1H63: ในชว่ง

ปี 60-62 บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงานเท่ากับ 

696 ลบ. 2,260 ลบ. และ 2,838 ลบ. ตามล�าดับ 

เติบโตเฉล่ีย CAGR เท่ากับ 102% ต่อปี สอดคล้อง

กับการเปดิโครงการใหมแ่ละการทยอยโอนโครงการ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงสร้างรายได้หลักเกือบ 90% 

มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และอีกราว 10% 

มาจากรายได้จากค่านายหน้าและบริการ บริษัทมี 

%GPM อยู่ในช่วง 40-44% และ %GPM เฉพาะ

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วง 34-39% ส่วน 

%SG&A ทรงตัวอยู่ท่ีระดับราว 20% ส่งผลให้ช่วง

ปี 60-62 บริษัทมีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 81 ลบ. 343 

ลบ. และ 501 ลบ. ตามล�าดับ เติบโตเฉล่ีย CAGR 

เท่ากับ 148% ต่อปี ขณะท่ี งวด 1H63 บริษัทมีราย

ได้จากการด�าเนินงานเท่ากับ 1,209 ลบ. -27%YoY 

เน่ืองจากโครงการเปิดใหม่ในปี 62 มีจ�านวนลดลง 

ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การ

โอนโครงการล่าช้า อย่างไรก็ดี บริษัทมีก�าไรสุทธิ

เท่ากับ 214 ลบ. ทรงตัว YoY เนื่องจาก %GPM ปรับ

ดีขึ้นสู่ระดับ 45% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี

ระดับ 38% เนื่องจากงวด 1H63 บริษัทมีก�าไรจาก

การขายใบจองท่ีดินมูลค่า 120 ลบ.

คาดผลประกอบการปี 63 โตราว 5%YoY ฝ่ายวิจัย

ประเมินรายได้ปี 2563 ราว 3,690 ลบ. +26%YoY 

โดยรายได้ 1H63 คิดเป็น 35% ของประมาณการ

ท้ังปี 63  ซึ่งรายได้จะเร่งเติบโตในช่วง 2H63 จาก

การทยอยโอนโครงการต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็น Backlog 

พร้อมโอนในช่วง 2H63 มูลค่ารวมราว 5,333 ลบ. 

ซ่ึงคาดว่าจะขายและโอนในช่วง 2H63 ราว 40% 

จากยอดดังกล่าว โดยเราประเมินก�าไรท้ังปี 63 ราว 

528 ลบ. +5.4%YoY ขณะท่ีแนวโน้มปี 64 ยังคง

เติบโตจากการทยอยการโอนโครงการต่อเนื่องจาก 

Backlog คงเหลือในปี 63 ประกอบกับในปี 64 มี

โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนจ�านวน 2 โครงการ 

มลูค่ารวมกว่า 3 พนัลบ. ซ่ึงมยีอด Presale แล้วเฉล่ีย

ราว 75% ซึ่งจะช่วยเติม Backlog ในปี 64 เพิ่มอีก

ราว 2.3 พันลบ. นอกจากนี้ ในปี 64 บริษัทยังเตรียม

เปิดให้บริการห้าง The New Forum Plaza ในช่วง

ต้นปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้อีกราว 100 ลบ. โดยเรา

ประเมินรายได้และก�าไรท้ังปี 64 ราว 3,879 ลบ. 

+5%YoY และ 540 ลบ. +2%YoY ตามล�าดับ

เริ่มต้นด้วยค�าแนะน�า "ซ้ือ" ราคาเหมาะสม 4.60 

บาท เราประเมินราคาเหมาะสม ALL ด้วยวิธี 

Prospective PER ท่ีระดับ 4.77x ซึ่งเป็นระดับค่า

เฉล่ียต้ังแต่ช่วงบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาด ยังต�า

กว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีระดับ

รายได้ใกล้เคียงกันซึ่งมี PER เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 5.0x 

ท้ังนี้ เราประเมินก�าไรต่อหุ้นของ ALL ปี 64 ราว 

0.96 บาทต่อหุ้น ค�านวณเป็นราคาเหมาะสมราว 

4.60 บาท ซึ่งมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันเกือบ 50% 

เราจึงเริ่มต้นด้วยค�าแนะน�า "ซื้อ"

โบรกฯ เล็ง ALL
อัพไซด์บานตะเกียง
คาดปี63 ซดก�าไร 528 ลบ.
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หุ้น SABUY สุดฮอต นักลงทุนแห่จองไอพีโอ SABUY 

หมดเกล้ียง ปิดยอดจอง IPO 157.02 ล้านหุ้น กลุ่ม

ผู้บริหารใหญ่-กรรมการสุดมั่นใจ หุ้นติดไซเล้นท์ท้ัง 

100%

 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

การค้าแบบ New Retail Solution ท่ีมี Eco System 

เป็นของตนเอง และ ให้บริการรับช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนัก

ลงทุนทุกท่าน ท่ีให้การตอบรับจองซ้ือหุ้น IPO ของ

บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ท่ีมีต่อบริษัทและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

ฟินเท็คของบริษัทฯ โดยหุ้นไอพีโอของ SABUY ได้

จ�าหน่ายให้กับนักลงทุนสถาบัน 11% นักลงทุนราย

ย่อย 67% กลุ่มผู้มีอุปการคุณของบริษัท 13 % และ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 9%

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักจะน�าเงินจากการเพิ่ม

ทุน เพื่อขยายกิจการต่างๆ คือ โครงการเพิ่มการต้ัง

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โครงการให้บริการระบบการ

รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Payment Platform 

Provider) โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Money Service) โครงการให้บริการระบบบัตร

เงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหาร และ/หรือร้านค้า

ในวงจ�ากัด (Closed Loop) โครงการติดต้ังเครื่องรับ

ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับตู้เติมเงินและตู้

ขายสินค้าอัตโนมัติ และโครงการเพิ่มศูนย์กระจาย

สินค้าของธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ในต่างจังหวัด

“ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 น้ี “SABUY” มีผล

ประกอบการท่ีดี เติบโตสวนทางสภาวะเศรษฐกิจ

ไทยท่ีได้ผลกระทบจากวิกฤติไวรัส โควิด-19 โดย

ในงวดครึ่งปีแรกปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

46.27ล้านบาท เติบโตข้ึน 530% จากงวดครึ่งปีแรก

ปี 2562 ท่ีบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 7.4 ล้านบาท โดย มี

รายได้รวม 720 ล้านบาท เติบโตขึ้น 21% มีก�าไรข้ัน

ต้น 256 ล้านบาท จากงวดครึ่งปีแรกปี ในปี 2562 ท่ี

มีรายได้รวม 593 ล้านบาท และมีก�าไรขั้นต้น 165 

ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

เติบโตสูงข้ึน ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ท�าให้อัตราก�าไรสุทธิ ( Net profit margin) ของ 

SABUY จาก 1.2% เป็น 6.4% ในงบคร่ึงปีแรกปีนี้” 

นายชูเกียรติกล่าว

ฉบับที่ 1170 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

SABUY ปิดจอง IPO เกลี้ยง
พร้อมลงเทรด 11 พ.ย. นี้
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 นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารร่วม ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท 
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้น

สามัญของ SABUY กล่าวว่า “หุ้นไอพีโอ “SABUY” 

ได้รับความสนใจในการจองซ้ืออย่างสูงจากท้ังกลุ่ม

นักลงทุนสถาบนั นกัลงทุน VI และกลุ่มนกัลงทนุราย

ย่อย โดยหุ้นไอพีโอ จ�านวน 157.02 ล้านหุ้น หรือ 

15% ของทุนจดทะเบียน 1,005 ล้านบาท (หลังจาก

ขายหุน้เพิม่ทุน) ท่ีราคา 2.50 บาท/หุ้น คิดเป็นมลูค่า

การระดมทุนประมาณ 392.54 ล้านบาท โดยเป็น

มูลค่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

จ�านวน 292.54 ล้านบาท และมูลค่าการเสนอขาย

หุ้นสามัญเดิมโดยนายวิชัย วชิรพงศ์ จ�านวน 100 

ล้านบาท โดยภายหลังการระดมทุนครั้งน้ี กลุ่มรุจน

พรพจีจะถือหุ้นในสัดส่วน 30 % กลุ่มวีระประวัติจะ

ถือหุ้นในสัดส่วน 28% และสัดส่วนท่ีเหลือเป็นผู้ถือ

หุ้นรายย่อย และมีก�าหนดการจะเริ่มเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

น้ี

“SABUY” เป็น Growth Tech Stock หรือ หุ้น

เทคโนโลยีท่ีมีอัตราการเติบโตสูงในอนาคต และมี 

Business Model ท่ีดีและพสิจูนแ์ล้วว่าสรา้งผลก�าไร

ได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ SABUY มี Eco System 

ของตนเอง และมีแผนการขยายธุรกิจท่ีจะสร้าง

การเติบโตอย่างสูง โดยท่ีส�าคัญ ทีมผู้บริหารระดับ

สูงของ SABUY เป็นทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์

ระดับสูงจากธนาคารระดับโลก และ ธนาคารชั้นน�า

ของไทย ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างสูง 

และ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมด้าน E-Banking 

และ Commerce เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SABUY ยัง

มีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 

1,005 ล้านบาท (หลังการเสนอขาย IPO) มีอัตรา

ก�าไรขั้นต้นและ อัตราก�าไรสุทธิสูง และ มีอัตราหนี้

สินต่อทุนต�า จึงมีโอกาสในการขยายกิจการด้าน 

Commerce & Payment Solutions ได้อีกมาก”

“SABUY” มี 4 ธุรกิจหลักคือ

1. ธุรกิจตู้ เติมเงินอัตโนมัติ ให้บริการธุรกรรม

ทางการเ งินผ่ านตู้ เ ติม เ งิน อัตโนมั ติ  ภายใ ต้

เคร่ืองหมายการค้า “เติมสบายพลัส” มากกว่า 

52,000 ตู้

2. ธุรกิจตู้ขายสนิค้าอัตโนมติั เน้นการจ�าหนา่ยเคร่ือง

ด่ืม, ขนม และ สนิค้าต่างๆ ผา่นตู้ขายสินค้าอัตโนมติั 

(Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

“เวนด้ิงพลัส” และ “6.11” กว่า 5,700 ตู้ ครอบคลมุ

ถึง 21 จังหวัด ท่ัวประเทศ

ฉบับที่ 1170 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

SABUY ปิดจอง IPO เกลี้ยง
พร้อมลงเทรด 11 พ.ย. นี้
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3. ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร ให้บริการติดต้ังและวางระบบศูนย์อาหารท้ังระบบ Hardware 

และ Software และเป็นผู้ให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการบ�ารุงรักษา มีศูนย์อาหาร

ภายใต้การดูแลท้ังหมด 205 ศูนย์ ตามห้างสรรพสินค้า ส�านักงาน โรงงาน สถานศึกษา อาทิ 

เทสโก โลตัส , Tops, โรบินสัน และ เทอมินอล21 เป็นต้น

4. ธุรกิจให้บริการการช�าระเงิน บริษัทฯจะให้บริการการช�าระเงิน ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท 

สบาย มันนี จ�ากัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การ

ก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท้ังสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money License) การให้บริการรับช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Payment Agent License: PA) การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment 

Facilitator License: PF) และ การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยท้ังหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนด้ิง พลัส จ�ากัด (“VDP”) เป็นตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องด่ืม ขนม และสินค้าต่างๆ ผ่าน

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนด้ิงพลัส” บริษัท สบาย มันนี่ จ�ากัด (“SBM”) เป็นผู้ให้บริการการช�าระเงิน (Payment Service Provider / 

Facilitator) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สบาย มันนี่” และบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จ�ากัด (“SBS”) เป็นผู้ให้บริการติดต้ังระบบศูนย์อาหาร บริการระบบศูนย์อาหาร 

และบริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบศูนย์อาหาร

ฉบับที่ 1170 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

SABUY ปิดจอง IPO เกลี้ยง
พร้อมลงเทรด 11 พ.ย. นี้
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 ตกรถ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยท้ายปิดท่ี 1,264.32 จุด บวก 41.38 
จุด หรือ 3.43% ตามดัชนีตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ รับแรงซื้อหุ้น
ได้ประโยชนจ์ากนโยบายกระตุ้นศก.ของไบเดน เรียกได้ว่าแทบหา
ตัวท่ีจะปิดลบน้อยซะเหลือเกินในวันนี้จนหลายเสียงสะท้อนมาท่ี
เจ๊สั้นๆ ว่ารอบน้ีตกรถอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียว ซึ่งตลาดดูจะให้
ความส�าคัญกับชัยชนะของไบเดนมากกว่าทรัมป์เจ้าค่ะ จับตากัน
ต่อแนวต้านถัดไปท่ี 1,270 จุด ส�าหรับเจ๊ก็มองว่าจุดนี้เป็นจุดท่ี
เราต้องแบ่งท�าก�าไรกันออกไปบางส่วน เพราะขี้นแรงก็อาจมีแรง
กระแทกแรงๆๆให้ได้เห็นกัน...

 มาชา้ยังดีกว่าไมม่าส�าหรบัหุน้ TASCO ท่ีเจ๊มองว่านา่เก็งก�าไรในรอยนีเ้จ้าค่ะ ล่าสดุถกูทบุลงไปอยา่งแรงเมื่อทรัมป์คาดว่าจะได้ต�าแหนง่ 
แต่แล้วก็พลิกกลับมาเป็นไบเดนท่ีเหนือกว่าตอนนี้ ส่งผบให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปปิดไฮ 16.70 บาท บวกขึ้นมา 11.33% ต้องจับตาดูนโยบาย
ต่างประเทศให้ดีเจ้าค่ะ เพราะถ้าปลดล็อคได้รอบนี้มีสิทธิ์ได้เห็น TASCO ขึ้นไปท่ีเดิมเหนือ 25.00 บาทกันอีกครั้งจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 กลุ่มท่ีว่ิง ว่ิงไปกันเยอะแล้วมาดูตัวท่ียังไม่ว่ิงเจ้าค่ะส�าหรับ KCE HANA วันน้ีไม่ว่ิงตามตลาดเลือกท่ีจะพักตัวเจ้าค่ะ ถือเป็นโอกาสซื้อ
เพื่อลุ้นผลประกอบการ Q3/63 ท่ีคาดจะโดดเด่นตาม DELTA ไปเจ้าค่ะ ถือเอาจังหวะน้ีซื้อเพื่อลุ้นท�านิวไฮต่อเน่ือง จับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายอีกตัวท่ียังไม่ว่ิงเช่นเดียวกันส�าหรับกุ้งแช่ ASIAN ถือเป็นอีกไตรมาสท่ีน่าลุ้นเจ้าค่ะ หลัง TU โชว์งบสุดปังกันไปแล้ว รอบนี้มาดู 
ASIAN ท่ีมีโอกาสท�านิวไฮต่อเนื่องท่ี 14.30 บาท งานนี้ลงมาเรียกได้ว่าต้องซื้อสถานเดียวห้ามพลาด อิอิ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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