
TRC ร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส 

จํากัด (“XSense”) ต้ังบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี ดําเนิน

ธุรกิจด้านการให้บรกิารวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม

ผ่านระบบ IoT มูลค่าการลงทุน 25 ล้านบาท

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TFG เปิดเผยว่าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไทย ฟูดส์ กรีน เอนเนอร์จ้ี จํากัด 

(“TFGE”) เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด (“TF Tech”) แทนบริษัท และเพิ่มทุน

นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์

ซ ีคอนสตรคัชั่น จํากัด (มหาชน) TRC เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทครั้งที่ 102562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ได้มมีติอนุมัติให้บรษัิท 

ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับ

บรษัิท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอรเ์มชั่น เซอรวิ์ส จํากัด (“XSense”) เพื่อดําเนิน

ธุรกิจด้านการให้บรกิารวิจัยพัฒนา

TRC ร่วมทุน เอ็กซ์เซ้นส์
รุกวิจัยพัฒนาฯ ผ่านระบบ IoT
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TFG ดึง EA ถือหุ้น ทีเอฟ เทค 40%
ลุยโซลาร์ลอยน�้าและโซลาร์รูฟ

นายภาสิต ลี้สกุล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

บรษัิท ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชั่น จํากัด (มหาชน) TRC

TFG เปิดทางบ.ลูก EA เข้าถือหุ้น 40% ใน บรษัิท ทีเอฟ เทค จํากัด (“TF Tech”) ทําธุรกิจรว่ม

กันเพื่อก่อสรา้งและติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน�า (Floating Solar)

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

บรษัิท ไทยฟูดส ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน) TFG

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) EA

ลุ้นเด้ง!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดยังโงหัวไม่ได้สักทีเจ้าค่ะ ล่าสุดย่อ
ลงมาปิดท่ี 1,551.82 จุด ลดลง -1.14 จุดเจ้าค่ะ โดยสถานการณ์
ตลาดในตอนนี้ยังคงจับตากันไปท่ี ความคืบหน้าเจรจาการค้าของ
สหรัฐกับทางจีนเหมือนเดิมเจ้าค่ะ

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า แผนธุรกิจปี 2563 บริษัทฯ ต้ังเป้าพอร์ตสินเชื่อ 
และรายได้เติบโต20-30% จากปีน้ี โดยบริษัทฯ จะเน้นขยายพอร์ตสินเชื่อท่ีมีหลักประกัน
ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง จากจํานวนสาขาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(สิ้นQ3/62) จํานวน 3,500 สาขา และปีหน้า บริษัทฯ

SAWAD ต้ังเป้าพอรต์สินเชื่อ-รายได้ปี 63 โต20-30% หลังเดิน
หน้าขยายสาขาต่อเน่ือง เผยปีหน้าวางแผนขยายสาขาราว 
200-300 สาขา คาดใช้เงินลงทุน 120-150 ลบ. วางเป้าภายใน 

2-3 ปีข้างหน้าขยายสาขาเพิ่มเป็น 4,200 สาขา
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 6

SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ - รายได้
ปี63 โต20-30% - ขยายสาขา 200-300 สาขา

ลุ้นเด้ง
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 TFG เปิดทางบ.ลูกEA เข้าถือหุ้น40% ใน 

บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด (“TF Tech”)ทําธุรกิจ

ร่วมกันเพื่อก่อสร้างและติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน�า (Floating Solar) ใน

พื้นท่ีของ TFG และบริษัทในเครือ อนาคตSolar 

Rooftop บนอาคารโรงงาน  ฟาร์มเล้ียงไก่ และ

สุกรของ TFG  บริษัทในเครือ

 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) TFG เปิดเผยว่าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 

2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไทย 

ฟูดส์ กรีน เอนเนอร์จ้ี จํากัด (“TFGE”) เข้าถือหุ้น

ใน บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด (“TF Tech”) แทน

บริษัท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 

บาท เป็น 200,000,000 บาท โดย TFGE และผู้ถือ

หุ้นบางราย ขอสละสิทธิไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TF 

Tech บางส่วนเพื่อให้บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลด้ิง 

จํากัด (“ERH”) เข้ามาร่วมลงทุน ทําให้สัดส่วน

การถือหุ้นท่ี TFGE ถือใน TF Tech เปล่ียนแปลง

จากร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน เป็นร้อยละ 40 

ของทุนจดทะเบียน จึงทําให้ TF Tech พ้นสถานะ

จากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด 

(“TF Tech”)ประกอบด้วย TFGE ถือหุ้นร้อยละ 

40.00 ของทุนจดทะเบียน ERH ถือหุ้นร้อยละ 

40.00 ของทุนจดทะเบียน และมีบุคคลธรรมดา 3 

ราย ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน

 นายวินัยกล่าวว่า บริษัทฯได้ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท พลังงาน

บริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อเข้าร่วม

ลงทุนในบริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด (TFT) ฝ่ายละ 

40% โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทําธุรกิจร่วมกัน

เพื่อก่อสร้างและติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ลอยน�า (Floating Solar) ในพื้นท่ี

ของ TFG และบริษัทในเครือ ในอนาคตอาจมีการ

ขยายไปสู่การก่อสร้างและติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 

บนอาคารโรงงาน  ฟาร์มเล้ียงไก่ และสุกรของ 

TFG  บริษัทในเครือ รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานทดแทนในรูปแบบอ่ืนอีกด้วย

 “เราตัดสินใจลงทุนร่วมกับ EA เนื่องจาก

ความโดดเด่นของ EA ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน

พลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก รวมท้ังเห็นการใช้

เทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าใน

โรงไฟฟ้าของ EA จึงได้ร่วมกันนํามาพัฒนาเพื่อใช้

กับโครงการของ TFG ในส่วนโรงงานชําแหละไก่

และโรงงานอาหารสัตว์” นายวินัยกล่าว

ฉบับที่ 1123 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

TFG ดึง EA ถือหุ้น ทีเอฟ เทค 40%
ลุยโซลาร์ลอยน�้าและโซลาร์รูฟ
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 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ขอแจ้งการลงทุน

ของบริษัทย่อย - บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 

จํากัด ("ERH") ใน บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด ("TF 

Tech") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 

จํากัด ("TFG") โดยได้เสร็จสิ้นการดําเนินการ และ

กําหนดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562

 ท้ังนี้ รายการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึง

ท่ีประชุมฯ อนุมัติให้ ERH เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม

ทุนของ TF Tech ในสัดส่วน 40%  โดย TF Tech 

มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต้ังแผงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ลอยน�า (Floating Solar) เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้าและขายให้กับ TFG และบริษัทในเครือของ 

TFG

 นายอมร  กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญของทีมงานเราในการสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว 278 เมกะ

วัตต์ ท้ังแบบธรรมดา และแบบหมุนตามดวง

อาทิตย์ ในครั้งนี้เราได้รับโอกาสอันดีท่ีจะขยาย

เข้าสู่รูปแบบโซลาร์ลอยน�า โดยร่วมมือกับ TFG 

เพื่อนํานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและรักษา

สิ่งแวดล้อม มาช่วยลดค่าไฟฟ้า ซึ่งโครงการแรก

จะเริ่มติดต้ังแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอย

น�า (Floating Solar) ในโรงงาน 4 แห่ง ประกอบ

ด้วย โรงชําแหละไก่กาญจนบุรี,โรงชําแหละไก่ 

กบินทร์บุรี, โรงอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี และโรง

อาหารสัตว์ กบินทร์บุรี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้

ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

 นอกจากนี้ยังเตรียมการเข้าสู่การทําระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ 

Solar Rooftop ท้ังสําหรับกลุ่ม TFG และรายอ่ืนๆ 

อีกด้วย

 สําหรับ  บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด (TFT) จัด

ต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน มีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน

บาท โดยสัดส่วนการถือครองหุ้น ประกอบด้วย 

TFG 40% EA 40% และบุคคลธรรมดา 20% 

ฉบับที่ 1123 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

TFG ดึง EA ถือหุ้น ทีเอฟ เทค 40%
ลุยโซลาร์ลอยน�้าและโซลาร์รูฟ
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 TRC ร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์
เมชั่น เซอร์วิส จํากัด (“XSense”) ต้ังบริษัท โอ
ลีฟ เทคโนโลยี ดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการวิจัย
พัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่านระบบ IoT 
มูลค่าการลงทุน 25 ล้านบาท หวังขยายลูกค้า-นํา
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

 นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์
ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) TRC 
เปิดเผยว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ท่ี 102562 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 ได้มี
มติอนุมัติให้บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํา
กัด (มหาชน)  เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับ
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 
(“XSense”) เพื่อดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการ
วิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่านระบบ IoT 
มูลค่าการลงทุน 25 ล้านบาท

 ท้ังนี้บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ช่ือ บริษัท โอลีฟ 
เทคโนโลยี จํากัด โดยจะจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
ภายในเดือนธันวาคม ปี 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 
เริ่มแรก 12,500,000 บาท และจะทยอยเพิ่มทุน
ตามความเหมาะสมและจําเป็น จนครบจํานวน 

50,000,000 บาท

 สัดส่วนการถือหุ้น 1. บริษัทฯ จํานวน 
250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 2. xSense 
จํานวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50

 นายภาสิตกล่าวว่า ผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ ผู้ร่วมทุนต่างมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการก่อสร้าง
อย่างครบวงจร การวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ควบคุม และวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมทุนดังกล่าว
เป็น ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทําให้
สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และจะนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ก่อนหน้านี้ นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) หรือ TRC ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการ
งานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบวิศวกรรมงาน
วางระบบท่อ และอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมีท้ังใน
และต่างประเทศ รวมท้ังการพัฒนาโครงการและ
การลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า 

และปิโตรเคมี เคยเปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ทาง
กลุ่มบริษัทฯ มีงานระหว่างการก่อสร้างท่ีรอรับรู้
รายได้ในอนาคตหลายโครงการแบ่งตามบริษัท 
ประกอบด้วย TRC 7 โครงการ มูลค่างานรวม 
2,525.31 ล้านบาท  บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
(SKW) 14 โครงการ มูลค่างานรวม 6,822.99 
ล้านบาท รวมท้ังสิ้น 21 โครงการ มูลค่างานรวม 
9,348.30 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 4  บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อ
เนื่อง มูลค่างานท่ีเข้าประมูลแล้วและกําลังจะเข้า
ประมูลโครงการรวมประมาณ 15,300 ล้านบาท

ฉบับที่ 1123 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

TRC ร่วมทุน เอ็กซ์เซ้นส์
รุกวิจัยพัฒนาฯ ผ่านระบบ IoT
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 SAWAD ต้ังเป้าพอร์ตสินเช่ือ-รายได้ปี 63 โต20-

30% หลังเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง เผยปีหน้า

วางแผนขยายสาขาราว 200-300 สาขา คาดใช้

เงินลงทุน 120-150 ลบ. วางเป้าภายใน 2-3 ปีข้าง

หน้าขยายสาขาเพิ่มเป็น 4,200 สาขา จากQ3/62 

มี 3,500 สาขา ระบุปีหน้าคุม NPL 3-6% จากคาด

สิ้นปีน้ีอยู่ท่ี 4% เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่า 2- 3 พันลบ. 

ราวเดือน ธ.ค.-ม.ค. นี้ เพ่ือรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม -เป็น

ทุนหมุนเวียน

 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวย
การฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด(มหาชน) หรือ 
SAWAD เปิดเผยว่า แผนธุรกิจปี 2563 บริษัทฯ ต้ัง

เป้าพอร์ตสินเชื่อ และรายได้เติบโต20-30% จากปีนี้ 

โดยบริษัทฯ จะเน้นขยายพอร์ตสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน

ซ่ึงเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ อย่างต่อ

เน่ือง จากจํานวนสาขาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (สิ้นQ3/62) 

จํานวน 3,500 สาขา และปีหน้า บริษัทฯ จะขยาย

สาขาเพิ่มอีก 200-300 สาขา เน้นขยายสาขาในภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดัน

ผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง

 สําหรับปี2563 บริษัทฯ ได้วางงบลงทุนรองรับ

การขยายสาขาไว้ประมาณ 120-150 ล้านบาท โดย

รูปแบบจะเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์ ทําให้สามารถ

ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว โดยต้ังเป้าเปิดให้ได้วันละ 

1 สาขา ขณะท่ีบริษัทฯ ต้ังเป้าในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

จากนี้ จะมีจํานวนสาขาเพิ่มเป็น 4,200 สาขา

 ด้านตัวเลขหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL 

ตามนโยบายของบริษัทฯ จะรักษาไว้ท่ีระดับ 3-6% 

ในปี 2563 จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ท่ี 4% โดยจะเน้น

ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าสามารถชําระเงิน

ได้ตรงตามกําหนดเวลา

 นอกจากนี้ในปีหน้า บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้

จากการเป็นนายหน้าขายประกันภัยเข้ามาประมาณ 

300 ล้านบาท จากปีนี้ท่ีคาดว่ารายได้จากธุรกิจดัง

กล่าวจะอยู่ท่ีประมาณ 10 ล้านบาท หลังบริษัทฯ เพิ่ง

ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเข้ามาสนับสนุนผลประกอบการ

ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนระดมทุน โดยการ

ออกหุ้นกู้ โดยเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวมประมาณ 

2-3 พันล้านบาท ในช่วงเดือน ธันวาคมปีนี้ -เดือน

มกราคมปี2563 เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม และใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยสัดส่วน

จะเป็นการใช้รีไฟแนนซ์ประมาณ 70-80%

 นางสาวธิดา กล่าว ท้ิงท้ายว่า แม้ว่าภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศจะชะลอตัว

ลง แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในแง่การดําเนินธุรกิจยัง

สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ เป็น 

Non-Bank ทําให้ได้รับผลดี ยามท่ีสถาบันการเงินมี

การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ขณะน้ีความต้องการ

ใช้เงินของผู้บริโภคยังคงมีอยู่ ดังนั้น Non-Bank จึง

เป็นทางเลือกท่ีดี รวมท้ังยังไม่กังวลต่อ NPL เนื่อง

จากบริษัทฯ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีท่ีมี

ข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เตรียมออก

มาตรการคุมค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทฯ ก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเช่นกัน หากมาตรการ

ดังกล่าวออกมา

ฉบับที่ 1123 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ - รายได้
ปี63 โต20-30% - ขยายสาขา 200-300 สาขา
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 ลุ้นเด้ง!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดยังโงหัวไม่ได้สักทีเจ้าค่ะ ล่าสุดย่อลงมา

ปิดท่ี 1,551.82 จุด ลดลง -1.14 จุดเจ้าค่ะ โดยสถานการณ์ตลาดในตอนน้ียัง

คงจับตากันไปท่ี ความคืบหน้าเจรจาการค้าของสหรัฐกับทางจีนเหมือนเดิม

เจ้าค่ะ ว่าจะมีการเล่ือนการปรับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจีนในวันท่ี 15 ธ.ค.นี้ 

ออกไปหรือไม่ ส่วนบ้านเรามีประเด็นบวกล่าสุดในส่วนของ S&P ปรับเรทต้ิง 

ประเทศไทยจาก STABLE ขึ้นสู่ POSITIVE ในรอบ 9 ปีเจ้าค่ะ งานนี้มีลุ้นเด้ง

กลับจากเม็ดเงินท่ีคาดจะไหลเข้าบ้านเราในวันพรุ่งนี้กันเจ้าค่ะ

 บวกขึ้นมาสวยทีเดียวนะเจ้าค่ะ สําหรับหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่าง BEM 

เจ้าค่ะ กลับขึ้นมาปิดท่ี 11.30 บาทเกือบไฮ บวกขึ้นมา 3.67% เจ้าค่ะ กลับ

ขึ้นมาเหนือ 11.00 บาทได้ในรอบเกือบ 2 เดือนทีเดียวเจ้าค่ะ จุดนี้น่าจับตา

ทีเดียวเจ้าค่ะ ลุ้นผ่านแนวต้าน 11.50 บาท เพื่อกลับไปทดสอบ ATH เดิมท่ี 

12.00 บาทกันเจ้าค่ะ

 ฟินกันไปเจ้าค่ะสําหรับหุ้นกลุ่มอิเลกทรอนิกส์ KCE เจ้าค่ะ ท่ีเมื่อวานเจ๊

เม้าท์มอยกันไปหมาดๆเจ้าค่ะ ล่าสุดขยับบวกต่อเนื่องพุ่งขึ้นไปทําไฮ 21.00 

บาทเจ้าค่ะ ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 20.60 บาท บวกขึ้นมา 3.00% เจ้าค่ะ ซึ่งก็

ถือว่าเป็นการบวกได้แรงต่อเนื่องถึง 3 วันทําการและทํานิวไฮต่อเนื่องในรอบ

ครึ่งปีกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ จากปัจจัยบวกท่ีเจ๊บอกเอาไว้มาเมื่อวานมาดูกันว่า

รอบนี้จะทะลุ 21.00 บาทได้ไหม น่าลุ้นกันเจ้าค่ะ

 กอดคอกันมากันโดยพร้อมเพียงแบบไม่ได้นัดหมายอีกเช่นเคยเจ้าค่ะ 

สําหรับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GULF และ BGRIM ท่ีวันนี้ปิดบวกกันท้ัง

คู่เจ้าค่ะ สําหรับ GULF ปิดท่ี 170.50 บาท บวกข้ึนมา 1.49% และ BGRIM 

53.00 บาท บวกขึ้นมา 1.92% ทรงหุ้นเริ่มต้ังลําลุ้นกลับตัวบวกต่อเนื่อง

เจ้าค่ะ แฟนคลับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าตามไปดูเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายอีกสักตัวเจ้าค่ะ สําหรับหุ้นรับเหมาอย่าง STEC เจ้าค่ะ วันนี้

กลับขึ้นมาได้สวยเจ้าค่ะปิดท่ี 14.00 บาทเกือบไฮ บวกขึ้นมา 3.70% เจ้าค่ะ 

กลับขึ้นมาวันแรกหลังร่วงลงแรงต่อเนื่อง 2 วันทําการเจ้าค่ะ หลังคลายกังวล

จากประเด็น การขยายเวลาก่อสร้างโครงการรัฐสภาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 20 จากคาดส่งให้ตลาดกังวลต่อ cost overrun ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากนี้จับตาลุ้นบวกกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ใคาขอบ

จับตาลุ้นกันต่อแนวต้าน 14.50 บาทกันเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ลุ้นเด้ง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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