
TMILL ใจป้�ำ ปั้นผลระหว่ำงกำลหุน้ละ 
0.08 บำท  ตอบแทนผู้ถือหุ้น ขึ้น XD 
11 พ.ย. 63 ก�ำหนดจ่ำยวันที ่26  พ.ย. นี ้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) TU เปิดเผยว่า ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการจัดต้ังบริษัทThai Union SouthAsia Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว บริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

นางแววตา กลุโชตธาดา รองผูอ้�านวยการฝ่ายการเงินและบัญช ี  บริษัท 
ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)  TMILL โรงงานโมแ่ป้งสาลีรายใหญ่
และมเีทคโนโลยกีารผลิตท่ีทันสมยัท่ีสดุในประเทศ เปดิเผยว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง ท่ี9/2563 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ท่ีผา่น
มา มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ

TMILL แจกปันผลระหว่างกาล
อัตรา 0.08 บาท/หุ้น XD 11 พ.ย. 63
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ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,201.64 จุด -6.30 จุด หรือ 0.52% 
แม้วันน้ีจะหลุดมี่แนวรับ 1,200 จุดลงไปบ้าง แต่ก็ดันกลับมายืน
เหนือแนวรับ 1,200 จุดได้อีกครั้งเจ้าค่ะ โดยประเด็นลบมาจากดัชนี
ดาวโจนส์ท่ีปิดลบกว่า 900 จุด

MBKET  เผยก�าไร Q3/63 ลดลง 37.45% เหตุ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์วูบ แต่งวด  9  เดือนแรก ก�าไรพุ่ง 108.28% หลังวอลุ่มเทรดดัน
รายได้ค่านายหน้าโต นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) MBKET เปิดเผยว่า ผลกา
รด�าเนินงาน ส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ มี
ก�าไรสุทธิ 68.73 ล้านบาท ลดลง 41.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.45 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่ง มีก�าไรสุทธิ

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5

MBKET โชว์ 9 เดือนแรก
ก�าไรพุ่ง 108.28% ยังไหวไหม!!

TU  ต้ังบรษัิท Thai Union South Asia Pte.Ltd. ในป้ระเทศสงิคโป้ร ์ซึง่เป็้นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทถือหุน้รอ้ยละ 100  

เพ่ือสรำ้งตัวตนในป้ระเทศสิงคโป้รซ์ึ่งมฐีำนะเป็้น "Food-Tech Startup Hub"ในภูมิภำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ป้ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท ไทยยูเนีย่น กรุป๊้ จ�ำกัด (มหำชน) TU

นางแววตา กุลโชตธาดา 
รองผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี  

บรษัิท ท ีเอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)  TMILL

ฉบับที่ 1169 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
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TU  ต้ังบริษัท Thai Union South Asia Pte.Ltd. ใน

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 100  เพื่อสร้างตัวตนในประเทศสิงคโปร์ซ่ึง

มีฐานะเป็น "Food-Tech Startup Hub" ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

        

 นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานเจ้ า
หน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) TU เปิดเผยว่า ขอแจ้งต่อ

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเก่ียวกับการจัดต้ัง

บริษัทThai Union SouthAsia Pte. Ltd. ในประเทศ

สิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

100 ในบริษัทดังกล่าว

บริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบริษัท ได้อนุมัติให้จัดต้ังบริษัทขึ้นใหม่ใน

ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีชื่อว่า Thai Union South East 

Asia Pte. Ltd. โดยมีชื่อบริษัท Thai Union South 

East Asia Pte. Ltd.

ท้ังนี้วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบริษัท เพื่อสร้างตัว

ตนในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีฐานะเป็น ‘Food-Tech 

Startup Hub’ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การต้ังบริษัทนี้ในประเทศสิงคโปร์จะช่วยท าให้ TU 

สะดวกมากยิ่งขึ้นในการประสานความร่วมมือและ

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือกองทุน

ในธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) 

สถานท่ีต้ัง 20 Collyer Quay#09-01, Singapore 

(049319)

ประเภทธุรกิจ ให้บริการค�าปรึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์

ทางธุรกิจและการลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัท 

300,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน)(ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นท้ังหมด

ในบริษัท)

คณะกรรมการบริษัท 1. นายชาน ชู ชง และ 2. นาย 

Ten Tien Swee

ด้านแหล่งเงินทุน มาจาก เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

คณะกรรมการบรหิารมคีวามเหน็ว่าการจัดต้ังบรษัิท 

Thai Union South East Asia Pte. Ltd. ตามท่ีได้

กล่าวมาข้างต้น เป็นการท�ารายการท่ีมีความเหมาะ

สมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการ

เพิ่มรายได้และก�าไรให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

ฉบับที่ 1169 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

TU ลุย FoodTech เต็มสูบ
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TMILL ใจป�า ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท  

ตอบแทนผู้ถือหุ้น   ขึ้น XD 11 พ.ย. 63 ก�าหนดจ่าย

วันท่ี 26  พ.ย. นี้ 

 นางแววตา กลุโชตธาดา รองผู้อ�านวย
การฝา่ยการเงนิและบญัช ีบริษทั ท ีเอส ฟ
ลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)  TMILL โรงงาน

โม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ทันสมัยท่ีสุดในประเทศ เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี9/2563 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 

2563 ท่ีผา่นมา มมีติอนมุติัใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปนัผล

ระวางกาลจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ต้ังแต่

วันท่ี1 มกราคม 2563ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  รวมจ่าย

เงินปันผลท้ังสิ้น 31,893,124.88 บาท

ท้ังน้ี ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่าง

กาล (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 

12 พฤศจิกายน2563 และจะขึ้นเครื่้องหมายวันท่ีไม่

ได้รับสิทธิปันผล(XD)  วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2563  

โดยก�าหนดวันจ่ายปันผลในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2563

อนึ่ง  TMILL  รายงานผลประกอบการงวด  6 เดือน

แรกของปี 2563  มกี�าไรสทุธ ิ67.25 ล้านบาท เติบโต 

43.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนของปีก่อน 

ท่ีมีก�าไรสุทธิ 46.80 ล้านบาท  เนื่องจากสามารถ

บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ใช้อัตราก�าลังการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 73.76% เพิ่มขึ้น 

1.10%

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการป้องกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

แม้ว่าภาครัฐจะผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ในประเทศได้แล้ว  

เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและ

พนักงานทุกคน 

ฉบับที่ 1169 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

TMILL แจกปันผลระหว่างกาล
อัตรา 0.08 บาท/หุ้น XD 11 พ.ย. 63
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MBKET  เผยก�าไรQ3/63   ลดลง  37.45%   เหตุ ราย
ได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์วูบ      แต่
งวด  9  เดือนแรก ก�าไรพุ่ง 108.28%   หลังวอลุ่ม
เทรดดันรายได้ค่านายหน้าโต 

 นายมนตร ีศรไพศาล ประธานเจา้หน้าท่ี
บรหิาร บรษิทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงกก์มิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) MBKET   
เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ มีก�าไร
สุทธิ 68.73 ล้านบาท ลดลง 41.15 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 37.45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ 109.88 ล้านบาท บริษัทฯ 
จึงใคร่ขอ ชี้แจงสาเหตุการเปล่ียนแปลง ในส่วนท่ีมี
สาระส�าคัญดังนี้

1. รายได้ค่านายหน้าลดลง 39.58 ล้านบาท จาก 
433.95 ล้านบาท เป็น 394.37 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 9.12เนื่องจาก

1.1 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ลดลง 37.57 ล้านบาท จาก 393.99 ล้านบาท เป็น 
356.42ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.54 อันเป็นผล
จากมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ลด

ลงจาก 62,275 ล้านบาท/วัน เปน็ 56,139 ล้านบาท/
วัน หรือลดลงร้อยละ 9.85

1.2 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าลดลง 2.01 ล้านบาท จาก 39.96 ล้าน
บาท เป็น37.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.03

2. รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารลดลง 20.99 ล้าน
บาท จาก 35.68 ล้านบาท เหลือ 14.69 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ58.83 เนื่องมาจาก ค่าธรรมเนียม
จากท่ีปรึกษาทางการเงินลดลง 29.43 ล้านบาท 
ในขณะท่ี ค่าธรรมเนียมจากการ จัดจ�าหน่ายหลัก
ทรพัยเ์พิม่ขึ้น 4.45 ล้านบาท และค่าธรรมเนยีมและ
บริการอ่ืนเพิ่มขึ้น 3.99 ล้านบาท

3. รายได้อ่ืนลดลง 43.97 ล้านบาท จาก 205.28 
ล้านบาท เหลือ 161.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
21.42เนื่องมาจาก รายได้ดอกเบ้ียลดลง 63.91 ล้าน
บาท และรายได้อ่ืนลดลง 0.67 ล้านบาท ในขณะ
ท่ี ก่าไรจาก เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 
20.61 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลง 43.78 ล้านบาท 

จาก 535.28 ล้านบาท เปน็ 491.50 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ8.18 เนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานลดลง 6.18 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและ
บริการจ่ายลดลง 7.85 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยลดลง 30.55 ล้านบาท ในขณะท่ี หนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 0.08 ล้านบาท และ ค่า
ใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มข้ึน 0.60 ล้านบาท โดยในงวดปัจจุบัน 
บริษัทมีรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น จ�านวน 0.12 ล้านบาท

ท้ังนี้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ข้ึน เป็นผลมาจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 9 “เคร่ืองมือทางการเงิน" ซึ่ง
เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ มาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 19.61 ล้านบาท จาก 
29.75 ล้านบาท เปน็ 10.14 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 65.92เนื่องมาจากการลดลงของก่าไรก่อนค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้

ดังนั้น จึงมีผลท�าให้ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ลดลงจาก
ผลก ดาเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
37.45

ฉบับที่ 1169 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
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ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
โดยบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 310.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
161.38 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 108.28 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีกาไร
สุทธิ 149.04 ล้านบาท บริษัทฯ จึงใคร่ ขอช้ีแจง
สาเหตุการเปล่ียนแปลง ในส่วนท่ีมีสาระส�าคัญดังนี้

1. รายได้ค่านายหน้าเพิ่มข้ึน 341.11 ล้านบาท จาก 
1,102.77 ล้านบาท เป็น 1,443.88 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ30.93 เนื่องจาก

1.1 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มข้ึน 303.85 ล้านบาท จาก 999.76 ล้าน
บาท เป็น 1,303.61ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
30.39 อันเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียของ
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,986 ล้านบาท/
วัน เป็น 64,526 ล้านบาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.52 และสัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่งเป็น ส่วนราย
ได้หลักของบริษัทเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 34.47 เป็น
ร้อยละ 43.51 อันเป็นผลให้มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ีย
ของ นักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 18,607 ล้านบาท/
วัน เป็น 28,075 ล้านบาท/วัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50.88

1.2 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 37.26 ล้านบาท จาก 103.00 
ล้านบาท เป็น140.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
36.17

2. รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการลดลง 31.28 ล้าน
บาท จาก 64.88 ล้านบาท เหลือ 33.60 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ48.21 เนื่องมาจาก ค่าธรรมเนียม
จากท่ีปรึกษาทางการเงินลดลง 44.18 ล้านบาท 
ในขณะท่ี ค่าธรรมเนียมจากการจัด จ�าหน่ายหลัก
ทรพัยเ์พิม่ขึ้น 8.45 ล้านบาท และค่าธรรมเนยีมและ
บริการอ่ืนเพิ่มขึ้น 4.45 ล้านบาท

3. รายได้อนลดลง 108.24 ล้านบาท จาก 643.44 
ล้านบาท เหลือ 535.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
16.82 เนื่องมาจาก รายได้ดอกเบ้ียลดลง 139.70 
ล้านบาท และรายได้อ่ืนลดลง 11.46 ล้านบาท ใน
ขณะท่ี ก่าไรจากเงิน ลงทุนและตราสารอนุพันธ์เพิ่ม
ขึ้น 42.92 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน 0.76 ล้านบาท 
จาก 1,624.41 ล้านบาท เป็น 1,625.17 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 เน่ืองมาจาก ค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 57.48 ล้านบาท และ ค่า

ธรรมเนียมและบริการจ่าย เพิ่มขึ้น 21.67 ล้านบาท 
ในขณะท่ี ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 50.24 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 26.62 ล้านบาท และ หนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญลดลง 0.15 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในงวดปัจจุบัน บริษัทมีรายการโอน
กลับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่า
ใช้จ่ายลดลง) จ�านวน 1.38 ล้านบาท ท้ังนี้ รายการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เป็นผลมา
จากการน�ามาตรฐานการ รายงานทางการเงินฉบับ
ท่ี 9 “เครื่องมือทางการเงิน” ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับ
ใหม่ มาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน นอกจากนั้น ค่าใช้
จ่ายผลประโยชน์พนักงานของปีก่อนได้รวมต้นทุน
บริการในอดีตจ�านวน 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระ
ทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มข้ึน 39.45 ล้านบาท จาก 
37.64 ล้านบาท เป็น 77.09 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 104.81เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของท่าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังนั้น จึงมีผลท�าให้ผล
การด�าเนินงานส่าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2563 เพิ่มขึ้นจากผลการ ด�าเนินงานใน
งวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 108.28
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 ยังไหวไหม!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,201.64 จุด -6.30 
จุด หรือ 0.52% แม้วันน้ีจะหลุดมี่แนวรับ 1,200 จุดลงไปบ้าง 
แต่ก็ดันกลับมายืนเหนือแนวรับ 1,200 จุดได้อีกครั้งเจ้าค่ะ โดย
ประเด็นลบมาจากดัชนีดาวโจนส์ท่ีปิดลบกว่า 900 จุด จากความ
ผันผวนก่อนการเลือกต้ัง รวมไปถึงดัชนีหุ้นในยุโรปปรับตัวลงแรง
กว่า -2% ถึง-3% จากการล็อคดาวน์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-
19 เฟส 2 เจ้าค่ะ ข่าวร้ายมาเยอะๆมาแบบนี้แนะรอจังหวะหุ้น
แนวรับซื้อสะสมส�าหรับหุ้นพื้นฐานดีเจ้าค่ะ

 บวกยกกลุ่มสวนตลาดขึ้นมาในวันนีเ้จ้าค่ะส�าหรับ JMART JMT 
SINGER ปิดบวกกันท้ังหมดโดย JMART ปิด 16.10 บาท บวก 

2.55% JMT บวกขึ้นมา 35.00 บาทไฮของวัน บวก 6.06% และ SINGER ปิดท่ี 15.70 บาท บวก 1.95% น่าจับตากันต่อเพราะมีลุ้นท้ัง
งบและราคาท่ีจะท�านิวไฮกันต่อเนื่องใน Q3/63 นี้เจ้าค่ะ

 อีกกลุ่มท่ีน่าสนใจเจ้าค่ะกอดคอบวกกันมา 2 วันต่อเน่ืองส�าหรับ ADVANC และ INTUCH เจ้าค่ะ โดย ADVANC ปิดบวกท่ี 174.50 บาท 
บวก 0.87% ส่วน INTUCH ปิดท่ี 53.00 บาท บวก 0.47% สวยงามไม่สนใจตลาดท่ีปรับตัวลงเจ้าค่ะ ถือเป็นหุ้นท่ีน่าจับตากันในวันพรุ่งนี้
เจ้าค่ะ

 ปดิท้ายกันอีกกลุ่มส�าหรบัหุน้กลุ่มอิเลกทรอนิสอ์ยา่ง DELTA KCE HANA เจ้าค่ะ ท่ีพกัตัวตามตลาดวันนีถื้อเปน็จังหวะใหลุ้้นผลประกอบ
การในงบ Q3/63 เจ้าค่ะ โดย DELTA ออกไปเป็นตัวแรกไปแล้วด้วยงบสุดปังเติบโตกันไป 327% YoY ส�าหรับใครชอบตัวไหนน่าสนใจกัน
ท้ังหมด หาจังหวะสมตอนพักตัวกันเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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