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TACCTACC

INSET รายงานกำำาไรสุุทธิิงวดไตรมาสุ 2/63 แตะ 30 ล้้านบาท เพิ่ิ�ม
ขึ้้�น 10% จากำงวดเดียวกัำนขึ้องปีีก่ำอน เดินหน้ารบัร้ร้ายได้จากำงาน
ในมือที�ตุนไว้กำว่า 3.12 พิ่ันล้้านบาท ด้านบอรด์ไฟเขึ้ียวจ่ายปัีนผล้

ระหว่างกำาล้เป็ีนเงินสุด อัตรา 0.038 บาทต่อหุ้น

ผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทและบริษััทย่่อย่ สำำาหรับไตรมาสำท่�3 สำิ�นิสำุดำวัันิท่�30 มิถุุนิาย่นิ 2563 ต่อตลาดำหลักทรัพย่์แห่งประเทศไทย่

ตามท่�ระหว่ัางปี 2562 บริษััทฯ ได้ำเข้าซื้้�อกิจการของ บริษััท แผ่นิดิำนิทอง พร็อพเพอร์ต่�  ด่ำเวัลลอปเม้นิท์  จำากัดำ (มหาชนิ)(“GOLD”)  

ซื้่�งเป็นิบริษััทท่�อย่่่ภาย่ใต้การควับคุมของผ่้ถุ้อหุ้นิในิลำาดัำบสำ่งสำุดำเด่ำย่วักันิ

 ราย่งานิกำาไรสำทุธิงิวัดำไตรมาสำ 2/63 แตะ 30 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิ 10% จากงวัดำเด่ำย่วักันิของ

ปก่ีอนิ เดิำนิหนิา้รบัร่ร้าย่ได้ำจากงานิในิม้อท่�ตนุิไว้ักว่ัา 3.12 พนัิล้านิบาท ด้ำานิบอรด์ำไฟเข่ย่วั

จ่าย่ปนัิผลระหว่ัางกาลเปน็ิเงินิสำดำ อัตรา 0.038 บาทต่อหุน้ิ " ศกัดิำ�บวัร พกุกะณะสำตุ"

INSET ล่ั่�นรายได้้

TACC ไม่่ทำำาให้้ผิิด้ห้ว่ัง Q2/63

ห้ล่ั่งโชว์ักำำาไร Q2/63 พุ่่่ง 10%
ปีีน้�ม่าตาม่น่ด้ โต 10-15% 

กำำาไรโต 28.09%

www.hooninside.com ฉบ่บลั่ะ 4 บาทำรู้ ลึั่กำรู้จริง คลั่่กำวังในห้่้น สไตล์ั่กำลั่้วัยๆ

อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อหน้า 3

FPT ปีระกำาศกำำาไร Q3

"โสภณ
กำำ�ไรทะย�น 40.2% ห้ล่ั่งเขมื่อบ GOLD

(เม่.ย-มิ่.ย.63) 

 โดำย่วัันิน่ิ�นิาย่กฯ เผย่ทล่เกล้าราย่ช้�อครม.ชุดำใหมแ่ล้วั ช่�ศก.จะฟ้� นิในิ
 2 -3 ป ีถุ้อเปน็ิปจัจัย่บวักให้เศรษัฐกิจเดิำนิหนิา้ต่อเนิ้�องจาก ครม.ชุดำ
เก่า โดำย่สำภาพตลาดำตอนินิ่�งบ Q2/63 ย่งัคงเปน็ิปจัจัย่กดำดัำนิตลาดำอย่่่
ในิชว่ังน่ิ� อดำทนิรอกันิสัำกหนิอ่ย่เจ้าค่ะ

TACC ช่�คร่�งปหีลัง เดิำนิหน้ิาสำนิิค้าเคร้�องด้ำ�มชนิดิำใหม่ๆ
ในิร้านิเซื้เว่ันิฯ หลัง Q2/63 กำาไรโต 28.09% - ปนัิผล
ระหว่ัางกาล 0.13 บ./หุ้นิ และออกสำินิค้าใหม่มากข่�นิ
ในิสำินิค้าร่วัมพัฒนิา B2B เพ้�อสำร้างม่ลค่าให้กับสำินิค้า
ท่�จำาหนิ่าย่ ขณะท่�บอร์ดำใจด่ำอนิุมัติจ่าย่ปันิผลระหว่ัาง
กาลในิอัตราหุน้ิละ 0.13 บาท

Wall Street ตล้าดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเล้น 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลั่น
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พุ่่กำต่วั

"โสุภณ ราชรักำษา"  บิ�กำ   FPT   เผยไตรมาสุ 3 (สุิ�นสุุด 30 มิ.ย.63 )  กำำาไรโต 40.2 %  หลั้งควบรวม  GOLD  

ขึ้ณะที�งวด 9 เดือน มีกำำาไรสุุทธิิ 1,557.54 ล้้านบาท ล้ดล้งจากำช่วงเวล้าเดียวกัำนขึ้องปีีก่ำอนหน้า 42.5%   

ราชร่กำษา"
ผู้้�อำำานวยการใหญ่่และรักษาการประธานเจ้�า
หน�าท่ีบริหาร บริษัท เฟรเซอำร์ส พร็อำพเพอำร์ตีี้� 
(ประเทศไทย) จ้ำากัด (มหาชน) FPT

 แจกำปัีนผิลั่ระห้ว่ัางกำาลั่ 0.13 บ. /ห้่้น
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รู้ ลึั่กำรู้จริง คลั่่กำวังในห้่้น สไตล์ั่กำลั่้วัยๆ ฉบ่บลั่ะ 4 บาทำ

"โสภณ ราชร่กำษา" บิ�กำ FPT เผิยไตรม่าส 3 (
สิ�นส่ด้ 30 มิ่.ย.63 ) กำำาไรโต 40.2 % ห้ล่ั่งควับ
รวัม่ GOLD ขณะท้ำ�งวัด้ 9 เดื้อน ม้่กำำาไรส่ทำธิิ 
1,557.54 ล้ั่านบาทำลั่ด้ลั่งจากำช่วังเวัลั่าเด้้ยวัก่ำน
ของปีีก่ำอนห้น้า 42.5%   

นิาย่โสำภณ ราชรักษัา ผ่อ้ำานิวัย่การใหญ่แ่ละรักษัา
การประธิานิเจ้าหนิ้าท่�บริหาร   บริษััท เฟรเซื้อร์สำ
 พร็อพเพอร์ต่� (ประเทศไทย่) จำากัดำ (มหาชนิ)
FPT  เปิดำเผย่ว่ัา ผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท
และบริษััทย่่อย่ สำำาหรับไตรมาสำท่�3 สำิ�นิสำุดำวัันิ
ท่�30 มิถุุนิาย่นิ 2563 ต่อตลาดำหลักทรัพย่์แห่ง
ประเทศไทย่ตามท่�ระหว่ัางปี 2562 บริษััทฯ ได้ำ
เข้าซื้้�อกิจการของ บริษััท แผ่นิดิำนิทอง พร็อพเพ
อร์ต่�  ด่ำเวัลลอปเม้นิท์  จำากัดำ (มหาชนิ)(“GOLD”)  
ซื้่�งเป็นิบรษัิัทท่�อย่่ภ่าย่ใต้การควับคมุของผ่ถุ้้อหุน้ิ
ในิลำาดัำบสำ่งสำุดำเด่ำย่วักันิ ดัำงนิ่�นิ งบการเงินิรวัมของ
กลุ่มบริษััทจ่งถุ่กจัดำทำาข่�นิตามวิัธิ่เสำม้อนิว่ัาเป็นิ
วิัธิ่การรวัมส่ำวันิได้ำเส่ำย่ (similar to pooling of 
interests) ซื้่�งรวัมถุ่งข้อม่ลเพ้�อประโย่ชนิ์ในิการ
เปร่ย่บเท่ย่บ โปรดำอ้างอิงราย่ละเอ่ย่ดำเพิ�มเติมท่�
หมาย่เหตุประกอบงบการเงินิระหว่ัางกาล ข้อ 4

การเปล่�ย่นิแปลงผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทท่�
สำำาคัญ่ สำำาหรับไตรมาสำท่� 3 สำิ�นิสำดุำวัันิท่�30 มถุิุนิาย่นิ
 2563 ม่ดัำงนิ่� บริษััทม่ราย่ได้ำรวัมสำำาหรับงวัดำ 3 
เด้ำอนิ ไตรมาสำท่� 3 ปี 2563จำานิวันิ 4,882.54ล้านิ
บาท ลดำลงจากช่วังเวัลาเด่ำย่วักันิของปีก่อนิหน้ิา
 เป็นิจำานิวันิ -148.58ล้านิบาท หร้อลดำลงร้อย่
ละ -3.0และกำาไรสำุทธิิจำานิวันิ 398.70ล้านิบาท

 ลดำลงจากช่วังเวัลาเด่ำย่วักันิ ของปีก่อนิหนิ้า 
เป็นิจำานิวันิ -398.59 ล้านิบาท หร้อลดำลงร้อย่ละ
 -50.0 โดำย่ม่สำาเหตุหลักดัำงนิ่�

1. เพิ�มข่�นิจากราย่ได้ำจากการขาย่อสัำงหาริมทรพัย์่
เป็นิจำานิวันิ 440.63 ล้านิบาท เพิ�มข่้นิร้อย่ละ
 12.8 เพราะผลกระทบจากโควิัดำ19 ผ่้พัฒนิา
อสำังหาริมทรัพย่์ปรับตัวัลดำราคา และร่วัมกับ
ธินิาคารพาณิชย์่จัดำการสำ่งเสำริมการขาย่จ่งใจให้
ล่กค้ามาซื้้�อบ้านิมากข่�นิ  เพ้�อรองรับกระแสำการ
ทำางานิจากท่�บ้านิ

2. ราย่ได้ำจากธุิรกิจโรงแรมลดำลง -95.83 ล้านิ
บาท หรอ้ลดำลงรอ้ย่ละ -74.2เนิ้�องจากการระบาดำ
ของโควิัดำ-19 จ่งม่การระงับการเดิำนิทางระหว่ัาง
ประเทศตามมาตรการของรัฐบาลต่าง ๆ ทั�วัโลก

3. ไตรมาสำท่� 3 มก่ำาไรจากการขาย่อสำงัหารมิทรพัย์่
เพ้�อการลงทุนิลดำลง เป็นิจำานิวันิ -506.27 ล้านิ
บาท เนิ้� องจากในิปีนิบริษัทวัางแผนิท่�จะขาย่
อสำังหาริมทรัพย่์เพ้�อการลงทุนิในิไตรมาสำท่�4
4. ทั�งนิ่�กลุ่มบริษััท ม่ราย่ได้ำอ้�นิเพิ�มข่�นิจากการก
ลับราย่การภาษ่ัโรงเร้อนิของปีก่อนิจำานิวันิ 84.7 
ล้านิบาท  บรษัิัทม่ค่าใชจ่้าย่รวัมจำานิวันิ 4,421.54 
ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจากปีก่อนิ เป็นิจำานิวันิ 510.28 
ล้านิบาท เพิ�มข่�นิร้อย่ละ 13.1โดำย่ม่สำาเหตุหลัก
ดัำงนิ่�

1. ต้นิทุนิขาย่อสำังหาริมทรัพย่์เพิ�มข่�นิเป็นิจำานิวันิ
เงินิ 536.51ล้านิบาท หร้อเพิ�มข่�นิร้อย่ละ 23.9 
เพิ�มมากกว่ัาการเพิ�มข่�นิของราย่ไดำจ้ากการขาย่
อสัำงหาริมทรัพย่์เนิ้�องจากการปรับลดำราคาและ
การสำ่งเสำริมการขาย่

2. ค่าใชจ้�าย่ในิการบริหารเพิ�มข่�นิเป็นิจำานิวันิเงินิ 
65.84 ล้านิบาทเพิ�มข่�นิร้อย่ละ 10.6 เป็นิผลจาก
รับร่้ขาดำทุนิจากอัตราแลกเปล่�ย่นิ 106 ล้านิบาท
 แต่ในิไตรมาสำ 3 นิ่�กลุ่มบริษััท ได้ำรับสำ่วันิลดำภาษ่ั
ท่�ดิำนิ 90% คิดำเป็นิจำานิวันิเงินิ 26.76 ล้านิบาท

อย่่างไรก็ตามกำาไรสำุทธิิในิสำ่วันิของผ่้ถุ้อหุ้นิของบ
ริษััทฯ ไตรมาสำท่� 3 ปี 2563จำานิวันิ 384.54 ล้านิ
บาทนิั�นิ เพิ�มข่�นิจากช่วังเวัลาเด่ำย่วักันิ จำานิวันิ
 110.28 ล้านิบาท หร้อเพิ�มข่�นิร้อย่ละ40.2 จาก
การรวัมผลการดำำาเนิินิงานิของ GOLD ในิงวัดำปีนิ่� 

สำำาหรับงวัดำ 9 เด้ำอนิ สำิ�นิสำุดำวัันิท่�30 มิถุุนิาย่นิ
 2563 บริษััทม่กำาไรสุำทธิิจำานิวันิ 1,557.54 ล้านิ
บาท ลดำลงจากช่วังเวัลาเด่ำย่วักันิ ของปีก่อนิหนิ้า
 เป็นิจำานิวันิ -1,152.83 ล้านิบาท หร้อลดำลงร้อย่
ละ -42.5 

ปริญ่ญ่าไวัวััฒนิา นิาย่ไต้ ชอง อ่นิาย่เกษัมสัำนิต์
 ว่ัระกุล นิาย่วุัฒิภ่มิ จุฬางก่ร และนิาย่ชวัลิต อัต
ถุศาสำตร์ กรรมการของบริษััทฯ เป็นิผ่้ทำาแผนิ

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

FPT ปีระกำาศกำำาไร Q3
กำำ�ไรทะย�น 40.2% ห้ล่ั่งเขมื่อบ GOLD
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รู้ ลึั่กำรู้จริง คลั่่กำวังในห้่้น สไตล์ั่กำลั่้วัยๆ ฉบ่บลั่ะ 4 บาทำฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บมจ.อินิฟราเซื้ท (INSET) ราย่งานิกำาไร
สำุทธิิงวัดำไตรมาสำ 2/63 แตะ 30 ล้านิบาท
 เพิ�มข่�นิ10% จากงวัดำเด่ำย่วักันิของปีก่อนิ
 เดิำนิหนิ้ารับร่้ราย่ได้ำจากงานิในิม้อท่�ตุนิไว้ั
กว่ัา 3.12 พันิล้านิบาท ด้ำานิบอร์ดำไฟเข่ย่วั
จ่าย่ปันิผลระหว่ัางกาลเป็นิเงินิสำดำ อัตรา
 0.038 บาทต่อหุ้นิ " ศักดิำ�บวัร พุกกะณะ
สำุต" กรรมการผ่้จัดำการ ประเมินิคร่�งปีหลัง
จะเติบโตได้ำด่ำกว่ัาคร่�งปีแรก เนิ้�องจากเข้า
สำ่่โหมดำการลงทุนิโครงสำร้างพ้�นิฐานิรองรับ
เทคโนิโลย่่ระบบ 5G พร้อมเดิำนิหนิ้าลุย่คว้ัา
งานิใหม่ หนิุนิผลงานิปี63 เข้าเป้าโต 10 
-15%

นายศัักำดิ�บวร พิุ่กำกำะณะสุุต กำรรมกำารผ้้
จัดกำาร บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิดำ
เผย่ว่ัา ภาพรวัมผลการดำำาเนิินิงานิในิงวัดำ
ไตรมาสำ2/2563 ม่กำาไรสุำทธิิอย่่่ท่�30 ล้านิ
บาท เพิ�มข่�นิ10% จากงวัดำเด่ำย่วักันิของปี
ก่อนิท่�ม่กำาไรสุำทธิิเท่ากับ 27 ล้านิบาท ขณะ
ท่�ม่ราย่ได้ำรวัมอย่่่ท่� 309 ล้านิบาท ลดำลง 4% 
จากงวัดำเด่ำย่วักันิปีก่อนิท่�ม่ราย่ได้ำรวัมเท่ากับ
 322 ล้านิบาท

สำ่วันิผลการดำำาเนิินิงานิในิงวัดำ 6 เด้ำอนิแรก
ของปี 2563 ม่กำาไรสำุทธิิอย่่่ท่� 50 ล้านิบาท
 เพิ�มข่�นิ 8% จากงวัดำเด่ำย่วักันิปีก่อนิท่�ม่
กำาไรสำุทธิิเท่ากับ 46 ล้านิบาท และม่ราย่ได้ำ
รวัมอย่่่ท่� 530 ล้านิบาท ลดำลง 8% จากงวัดำ
เด่ำย่วักันิปีก่อนิม่ราย่ได้ำรวัมเท่ากับ 578 ล้านิ
บาท

ทั�งนิ่� ท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯได้ำ
อนิุมัติให้บริษััทฯจ่าย่เงินิปันิผลระหว่ัาง
กาลในิงวัดำผลการดำำาเนิินิงานิคร่�งแรกของป ี
2563 ในิอัตราหุน้ิละ 0.038 บาท ซื้่�งจะมก่าร
กำาหนิดำปดิำสำมดุำทะเบ่ย่นิราย่ช้�อผ่ถุ้้อหุน้ิ (XD)
ในิวัันิท่� 20 สำ.ค. และกำาหนิดำจ่าย่เงินิปันิผล
เป็นิเงินิสำดำในิวัันิท่� 4 ก.ย่.

"ภาพิ่รวมคร้�งแรกำขึ้องปีี 2563 เป็ีนไปี
ตามเปี้าหมายที�คาดกำารณ์ไว้ แม้จะต้อง
เผชิญกัำบวิกำฤติเศัรษฐกิำจที�ชะล้อตัวจากำ
กำารแพิ่รร่ะบาดขึ้องโรคไวรสัุโคโรนา 2019 
(COVID-19) แต่บรษัิทฯยังสุามารถรกัำษา

กำารเติบโตไว้ได้ แล้ะคาดว่าคร้�งปีีหลั้งยัง
คงมีทิศัทางที�ดีข้ึ้�น เนื�องจากำสุถานกำารณ์
คล้ี�คล้ายแล้้ว กิำจกำรรมกำารล้งทุนก็ำน่าจะ
กำลั้บสุ้่ภาวะปีกำติ ดังนั�นกำารดำาเนินธุิรกิำจ
ในปีี 63เป็ีนไปีตามเป้ีาหมายที�วางไว้"

กรรมการผ่้จัดำการ กล่าวัอ่กว่ัา บริษััทฯยั่ง
คงเป้าราย่ได้ำปีนิ่�เติบโต 10-15% จากปีก่อนิ
ท่�ม่ราย่ได้ำ 1.2 พันิล้านิบาท ขณะเด่ำย่วักันิ 
บริษััทฯยั่งมองโอกาสำเข้าประม่ลงานิใหม่ๆ
อย่่างต่อเนิ้�อง โดำย่เฉพาะงานิ Data Center 
และงานิประเภทการขย่าย่โครงข่าย่ 5G ซื้่�ง
คาดำว่ัาจะเห็นิการลงทุนิมากข่�นิอย่่างต่อ
เนิ้�องในิเร็วัวัันินิ่�

สำำาหรับในิปี 2563 บริษััทฯจะม่สัำดำสำ่วันิราย่
ได้ำจะมาจากธุิรกิจโครงสำร้างพ้�นิฐานิและ
โครงขา่ย่โทรคมนิาคม ประมาณ 45% ,ธุิรกิจ
ก่อสำร้างศ่นิย์่ข้อม่ลและระบบเทคโนิโลย่่
สำารสำนิเทศ 40% และธุิรกิจงานิซื้่อมบำารุง
และบรกิาร ซื้่�งเป็นิราย่ได้ำประจำา (Recurring 
Income) 15%

INSET ล่ั่�นรายได้้ปีีน้�ม่าตาม่น่ด้
โต 10-15% ห้ล่ั่งโชว์ักำำาไร Q2/63 พุ่่่ง10%
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รู้ ลึั่กำรู้จริง คล่ั่กำวังในห้่้น สไตล์ั่กำล้ั่วัยๆ ฉบ่บลั่ะ 4 บาทำฉบับท่ี 1157 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

TACC เปดิำงบไตรมาสำ 2/63 กำาไรสุำทธิอิย่่ท่่� 47.77 

ล้านิบาท เพิ�มข่�นิ 28.09% จากงวัดำเด่ำย่วักันิของ

ปีก่อนิ เนิ้�องจากปรับกลยุ่ทธิ์เล้อกการจำาหนิ่าย่

สำินิค้าท่�ม่มาร์จิ�นิด่ำ พร้อมกับควับคุมต้นิทุนิค่าใช้

จ่าย่ได้ำอย่่างม่ประสิำทธิิภาพ พัฒนิาต้นิทุนิอย่่าง

ต่อเนิ้� อง และออกสำินิค้าใหม่มากข่�นิในิสำินิค้า

ร่วัมพัฒนิา B2B เพ้� อสำร้างม่ลค่าให้กับสิำนิค้า

ท่�จำาหนิ่าย่ ขณะท่�บอร์ดำใจด่ำอนิุมัติจ่าย่ปันิผล

ระหว่ัางกาลในิอัตราหุ้นิละ 0.13 บาท

นายชัชชวี วัฒนสุุขึ้ ปีระธิานกำรรมกำารบรหิาร 

บรษัิท ท.ีเอ.ซ.ี คอนซ้เมอร ์จำากัำด (มหาชน) หรอื

 TACC เปิดำเผย่ว่ัา ภาพรวัมผลการดำำาเนิินิงานิในิ

งวัดำไตรมาสำ 2/2563 มก่ำาไรสำทุธิอิย่่ท่่� 47.77 ล้านิ

บาท เพิ�มข่�นิ 28.09% จากงวัดำเด่ำย่วักันิของปก่ีอนิ

 ท่�ม่กำาไรสำุทธิิเท่ากับ 37.30 ล้านิบาท สำ่วันิราย่ได้ำ

รวัมอย่่่ท่� 322.60 ล้านิบาท

ขณะท่�ผลการดำำาเนินิิงานิงวัดำคร่�งแรกของป ี2563 

ม่กำาไรสำุทธิิอย่่่ท่� 90.41 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิ 23.63 

% จากงวัดำเด่ำย่วักันิปีก่อนิม่กำาไรสุำทธิิเท่ากับ

 73.13 ล้านิบาท สำ่วันิราย่ได้ำรวัมอย่่่ท่� 653.27 

ล้านิบาท

สำาเหตุท่�ทำาให้ม่กำาไรสุำทธิิเพิ�มข่�นินิั�นิ บริษััทฯได้ำ

ปรับกลยุ่ทธิด้์ำวัย่การการเพิ�มย่อดำขาย่ในิสำว่ันิของ

สำินิค้าท่�ม่กำาไรสำ่ง การพัฒนิาต้นิทุนิอย่่างต่อเนิ้�อง

และเพิ�มประสำิทธิิภาพในิการดำำาเนิินิงานิ ทำาให้

สำามารถุรักษัาควัามสำามารถุในิการทำากำาไรไว้ัได้ำ

เป็นิอย่่างด่ำ

ทั� งนิ่�  ท่�ประชุมคณะกรรมการได้ำอนุิมั ติ จ่าย่

เงินิปันิผลระหว่ัางกาลในิงวัดำ 6 เด้ำอนิแรกของปี

 2563 โดำย่จ่าย่เป็นิเงินิสำดำในิอัตราหุ้นิละ 0.13 

บาท ซ่ื้�งกำาหนิดำราย่ช้� อผ่้ม่สำิทธิิได้ำ รับปันิผล

 (Record date)ในิวัันิท่� 20 สำิงหาคม 2563 และ

กำาหนิดำวัันิท่�จ่าย่ปันิผลในิวัันิท่� 4 กันิย่าย่นิ 2563

ประธิานิกรรมการบริหาร กล่าวัอ่กว่ัาแผนิการ

ดำำาเนิินิธุิรกิจคร่�งปีหลัง บริษััทฯ ย่ังคงม่การวัาง

จำาหนิ่าย่สำินิค้าเคร้�องด้ำ�มชนิิดำใหม่ๆในิร้านิเซื้เว่ันิ

 - อ่เลฟเว่ันิ โดำย่เฉพาะเมนิ่ของคนิรักสำุขภาพ

 ซื้่�งกำาลังเป็นิกระแสำนิิย่มในิปัจจุบันิ และจะช่วัย่

สำนัิบสำนุินิย่อดำขาย่ได้ำอ่กทาง สำำาหรับในิสำ่วันิร้านิ 

All Cafe การท่�ม่จำานิวันิสำาขามากข่�นิ 

และบรษัิัทฯได้ำปรบัเพิ�มขนิาดำแก้วัเคร้�องด้ำ�ม ทำาให้

ม่อัตราการซื้้�อมากข่�นิอ่กด้ำวัย่ นิอกจากนิ่�ในิสำ่วันิ

ของธุิรกิจ Character Business ท่�ผ่านิมา ได้ำม่

การเปิดำตัวัสำินิค้าใหม่ของ Character หมาจ๋า ท่�

ร้านิ Loft Siam Discovery ไปแล้วัปรากฏว่ัาม่ผล

การตอบรับท่�ด่ำมาก

TACC ไม่่ทำำาให้้ผิิด้ห้ว่ัง Q2/63

 แจกำปัีนผิลั่ระห้ว่ัางกำาลั่ 0.13 บ. /ห้่้น
กำำาไรโต 28.09%
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มาดำ่ดัำชน่ิตลาดำไทย่วัันินิ่�กันิเจ้าค่ะ ปิดำท่� 1,333.22 จุดำ ลบ 4.13 จุดำ ย่ังย้่นิแนิวัต้านิ

 1,340 จุดำยั่งไม่ได้ำ ม่การพักตัวัเพ้�อรอปัจจัย่บวักสำะสำมพลังงานิข่�นิมาใหม่เจ้าค่ะ โดำย่

วัันิน่ิ�นิาย่กฯ เผย่ท่ลเกล้าราย่ช้�อครม.ชุดำใหม่แล้วั ช่�ศก.จะฟ้� นิในิ 2 -3 ปี ถุ้อเป็นิปัจจัย่

บวักให้เศรษัฐกิจเดิำนิหนิ้าต่อเนิ้�องจาก ครม.ชุดำเก่า โดำย่สำภาพตลาดำตอนินิ่�งบ Q2/63 

ย่ังคงเป็นิปัจจัย่กดำดัำนิตลาดำอย่่่ในิช่วังนิ่� อดำทนิรอกันิสำักหนิ่อย่เจ้าค่ะ

มาสำ่ตรเดิำมกันิเลย่ท่เด่ำย่วัเจ้าค่ะสำำาหรับหุ้นิ IPO นิ้องใหม่ IGG ของตลาดำ MAI เข้า

เทรดำวัันิแรกย้่นิซื้ิลลิ�งท่� 19.80 บาท บวักข่�นิมา 200% มาสำ่ตรเด่ำย่วักับ SICT กันิเลย่ท่

เด่ำย่วัเจ้าค่ะ สำำาหรับ IIG คาดำราย่ได้ำปีนิ่�แตะ 500 ลบ.รับออเดำอร์พุ่ง รักษัาอัตรากำาไร

สำุทธิิ 11-12% ต้องจับตาดำ่กันิต่อว่ัาพรุ่งนิ่�จะย่้นิซื้ิลลิ�งต่อเนิ้�องได้ำไหม สำ่วันิใครย่ังไม่ม่

แนิะนิั�งรอชมกันิก่อนิอย่่าใจร้อนิ เด๋่ำย่วัจะงานิเข้าแบบ SICT จะหาว่ัาเจ๊ไม่เต้อนิเจ้าค่ะ

อ่กหนิ่�งธุิรกิจท่�ได้ำประโย่ชนิ์จากสำภาวัะเศรษัฐกิจแบบนิ่�ได้ำแก่การซื้้�อขาย่รถุม้อ 2 

เจ้าค่ะ นิั�นิก็เป็นิเห็นิให้หุ้นิ AUCT ทะย่านิแรงต่อเนิ้�อง 2 วัันิทำาการ ล่าสำุดำปิดำท่� 9.10 

บาท บวัก 14.47% ย่้นิซื้ิลลิ�งได้ำในิวัันินิ่� โดำย่ AUCT มั�นิใจราย่ได้ำปีนิ่�โตกว่ัาปีก่อนิ หลัง

ม่รถุถุ่กย่่ดำขาย่ทอดำตลาดำมากข่�นิ พร้อมเร่งรุกประม่ลออนิไลน์ิ รับพฤติกรรมผ้่บริโภค

ท่�เปล่�ย่นิไปจากการแพร่ระบาดำโควิัดำ-19 นิ่าจับตาลุ้นิกันิต่อโดำย่จุดำเบรกจับตากันิท่�

 10.00 บาทเจ้าค่ะ

ลุ้นิเบรก ATH ไปกับหุ้นิ IP เจ้าค่ะปิดำท่� 11.70 บาท บวักสำวันิตลาดำข่�นิมาท่� 9.35% 

ลุ้นิเบรก ATH ใหม่เหนิ้อ 12.10 บาท สำอดำรับกับผลิตภัณฑ์์สำุขภาพด่ำชว่ังโควิัดำระบาดำ

 ย่ำาเป้าราย่ได้ำปีนิ่�โต 30% แตะ 500 ลบ. เจ้าค่ะ สำำาหรับใครชอบลุ้นิ ATH จับตากันิให้

เจ้าค่ะ

ปิดำท้าย่กันิท่�ราคาทองคำากันิสำักหนิ่อย่เจ้าค่ะ ร้อนิแรงซื้ะเหล้อเกินิในิช่วังแรงต่อ

เนิ้�องทำาไฮใหม่ท่� 2058 จุดำ สำำาหรับ GOLD SPOT เจ้าค่ะ ซื้่�งได้ำอนิิสำงค์จากการอัดำฉ่ดำ

สำภาพคล่องของ FED ทำาให้เงินิดำอลล่าร์อ่อนิค่าลงหนุินิราคาทองคำาประกอบกับ

สำถุาบันิราย่ใหญ่่ตุนิทองเข้าพอร์ตต่อเนิ้�องประกันิควัามเสำ่�ย่งจากตลาดำหุ้นิ สำ่วันิทาง

ราย่ย่่อย่รอย่น่ิ�เร่ย่กได้ำว่ัาหอบออกมาขาย่กันิทั�งกระบุง รอบน่ิ�ต้องจับตากันิว่ัาจะข่�นิ

ไปถุ่ง 2,300 เหร่ย่ญ่ตามท่� Goldman sachs คาดำการณ์กันิไหม นิ่าจับตากันิต่อเนิ้�อง 

แล้วัมาพบกันิใหม่สำัปดำาห์หนิ้าเจ้าค่ะ

****By เจ๊เยเล้น ณ Wall Street World****

การลงทุนิม่ควัามเสำ่�ย่ง ผ่้ลงทุนิโปรดำศ่กษัาข้อม่ลก่อนิตัดำสิำนิใจลงทุนิ

โปรดำใช้วิัจารณญ่าณในิการตัดำสิำนิใจด้ำวัย่ตัวัท่านิเอง

****ด้กำราฟด้เทคนิคปีระกำอบกำารตัดสุนิใจนะคะ บางตัวอาจซิ�งบางตัวไม่ซิ�งไม่หล้ดุ

แนวรบัก็ำถือได้น่า จะให้ซิ�งปีร้ด๊ปีรา๊ดทุกำตัวคงไม่ได้*** 

ขอให้นิักลงทุนิทุกท่านิประสำบควัามสำำาเร็จค่า

ปล. สำำาคัญ่สุำดำอย่่าล้มวัางแผนิจุดำ cut loss นิะคะ

พุ่่กำต่วั
By : เจ๊เยเลั่น 
ณ Wall Street World
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รู้ ลึั่กำรู้จริง คล่ั่กำวังในห้่้น สไตล์ั่กำล้ั่วัยๆ ฉบ่บลั่ะ 4 บาทำ
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