
วันนี ้BTS ขายหุน้กู้ เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มูลค่า 
1.3 หมื่นลบ. รีไฟแนนซ์การลงทุนใน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสชีมพู - สายสเีหลือง ด้านก.ล.ต. ส่ง
เสรมิหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความ
ยั่งยนื โดยยกเว้นค่าธรรมเนยีมไฟล่ิงถึง พ.ค. 2563

โงหัวไมข่ึ้น!! มาดูดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้กันเจ้าค่ะ กลับมาทน
พิษแรงขายไมไ่หวอีกครั้ง เล่นเอาโงหัวไมข่ึ้นกันเลยทีเดียว ยอ่
ลงมาปิดท่ี 1,609.79 จุด ลดลง -17.12 จุด โดนขายกระหน�า
ต้ังแต่เช้าเจ้าค่ะ หลังประเด็นสงคราม

นางสาวปิยพร พรรณเซษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ยูซิต้ี จํา

กัด (มหาชน)Uเปิดเผยว่า ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ จัดต้ังบริษัทยอ่ย

แหง่ใหมใ่นประเทศโรมาเนีย เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

U ต้ังบ.ย่อยใหม่ใน โรมาเนีย เพ่ือปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ของกลุ่มบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตามแผนฯ

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายคง ช ีเคือง กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ บรษัิท บทีี

เอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จํากัด (มหาชน) BTS เปิดเผยว่า   ตามทีท่ีป่ระชุมสามัญผูถื้อ

หุน้ประจําปี 2559 เมื่อวันที ่22 กรกฎาคม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (GSTEL) ศึกษาข้อมูลการทํารายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด และนายนิรัมดร์  งามชํานัญฤทธิ์ เมื่อปี 2557 จํานวนไม่เกิน 4,610 ล้าน

บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง กันและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

BTS ขายหุ้นกู้
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.3 หมื่นลบ.

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

U ผุดบ.ย่อยใหม่
ในโรมาเนีย

อ่านต่อหน้า 3

ตลท.เตือนผถห. GSTEL ศึกษาข้อมูล
หลัง IFA ค้านรับน�้าเลี้ยงจากบุคคลเกี่ยวโยงเมื่อปี 57

สมัครสมาชิก
Magazine

>>> อ่านต่อหน้า 2

โงหัวไม่ขึ้น

"คง ชี เคือง"
กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูอํ้านวยการใหญ่ บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จํากัด (มหาชน) BTS

ตลท. เตือนผถห. GSTEL ศกึษาข้อมูลกรณ ีIFA เหน็ว่าผูถื้อหุน้ไม่ควรใหส้ตัยาบนัรบัความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อปี 57  จํานวน  4.61  พันลบ. เตือนเข้าประชุม 29 พ.ค นี ้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน) (GSTEL) ศึกษาข้อมูลการทํารายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด และนายนิรัมดร์  งามชํานัญฤทธิ์ เมื่อปี 2557 จํานวนไม่เกิน 4,610 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกันและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันการทํารายการดังกล่าว ท้ังนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสิทธิของตนเองโดยเข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เวลา9.30 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

 ท้ังนี้  GSTEL จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด และนายนิ

รัมดร์  งามชํานัญฤทธิ์(กลุ่มมหาชัย) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GSTEL ณ ขณะเข้าทํารายการโดยปี 2557กลุ่มมหาชัยให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้า

หนังสือค�าประกันและเงินกู้ยืมจํานวนไม่เกิน 4,610ล้านบาทและปี2559 นายนิรัมดร์ ให้วงเงินกู้ยืมเงินจํานวน 30 ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

คิดเป็นขนาดรายการ19.21%และ 0.29% ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ตามลําดับ โดยแต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) สรุปข้อมูลดังน้ี

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ตลท.เตือนผถห. GSTEL ศึกษาข้อมูล
หลัง IFA ค้านรับน�้าเลี้ยงจากบุคคลเกี่ยวโยงเมื่อปี 57
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินท้ัง 2 รายการดังกล่าวเน่ืองจากสถานะการเงินของ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ การได้รับเงินทุนหมุนเวียนทําให้สามารถรักษาสถานภาพทางธุรกิจให้อยู่รอด

จนถึงปัจจุบันบริษัทสามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติและการแต่งต้ังกลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจําหน่ายช่วยลดความเสี่ยงการจําหน่ายสินค้า

ได้(รายละเอียดปรากฏตามข่าวบริษัทวันท่ี10 เมษายน และ 10 พฤษภาคม 2562)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ GSTEL ศึกษาข้อมูลและรายงานความเห็น IFA อย่างรอบคอบและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเข้าร่วม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

 ท้ังนี้ การเข้าทํารายการเก่ียวโยงกันต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ตลท.เตือนผถห. GSTEL ศึกษาข้อมูล
หลัง IFA ค้านรับน�้าเลี้ยงจากบุคคลเกี่ยวโยงเมื่อปี 57
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายคง ชี เคือง กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�า
กัด (มหาชน) BTS เปิดเผยว่า ตามท่ีท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันท่ี 

22 กรกฎาคม 2559 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ

ลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จํานวนเงินต้นรวม

ไม่ เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอ่ืนในจํา

นวนเทียบเท่า) และมอบหมายอํานาจให้คณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล

ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย มีอํานาจในการ กําหนดรายละเอียด

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ น้ัน ท้ังน้ี ปัจจุบัน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม

ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มูลค่ารวม

ท้ังสิ้น 16,500 ล้านบาท

 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันน้ี (วันท่ี 24 

พฤษภาคม 2562) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครั้ง

ท่ี 1/2562 มูลค่ารวมท้ังสิ้น 13,000 ล้านบาท 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริหาร ครั้งท่ี 

2/2562 และครั้งท่ี 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

24 เมษายน 2552 และวันท่ี 17 พฤษภาคม 2552 

ตามลําดับ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

และผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้ชําระคืนหน้ีเดิมจาก

การลงทุนใน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ภายใต้กรอบหุ้น

กู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัทฯ (Green 

Bond Framework) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ International Capital Market Association 

Green Bond Principles และ ASEAN Green 

Bond Standards และเข้าข่ายตามเกณฑ์การ

ขนส่งคาร์บอนระดับต�า (Low Carbon Laund 

Transport) ของ Climate Bonds Standard

 ข้อมูลการเสนอขาย

 หุ้นกู้ชุดท่ี 1: “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2554” อายุ 2 ปี จํานวน 1,000,000 หน่วย คิด

เป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อย

ละ 2.51 ต่อปี

 หุ้นกู้ชุดท่ี 2 : “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2555” อายุ 3 ปี จํานวน 1,300,000 หน่วย คิด

เป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อย

ละ 2.63 ต่อปี

 หุ้นกู้ชุดท่ี 3 : “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2547” อายุ 5 ปี จํานวน 3,000,000 หน่วย คิด

เป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อย

ละ 3.15 ต่อปี

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

BTS ขายหุ้นกู้
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.3 หมื่นลบ.
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 หุ้นกู้ชุดท่ี 4 : “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2549” อายุ 7 ปี จํานวน 2,700,000 หน่วย คิด

เป็นมูลค่า 2,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อย

ละ 3.57 ต่อปี

 หุ้นกู้ชุดท่ี 5 : “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2572” อายุ 10 ปี จํานวน 5,000,000 หน่วย คิด

เป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อย

ละ 3.86 ต่อปี

 วันกําหนดชําระดอกเบ้ีย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 

เดือน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน 

ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชําระครั้งแรกใน

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 และจะทําการชําระ

ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | A/ Stable 

โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด (ณ วันท่ี 23 

พฤษภาคม 2562)

 ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 ด้านนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงนามในประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

หรือแบบ filing ให้บริษัทท่ีขออนุญาตเสนอขาย

ตราสารหน้ี 3 ประเภทข้างต้น มีผลใช้บังคับต้ังแต่

วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการ

ระดมทุนท่ีคํานึงถึงความยั่งยืน ท้ังทางด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม อันเป็น

บทบาทหนึ่งของระบบตลาดทุนในการช่วยขับ

เคล่ือนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

 ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้มีการออกเกณฑ์การ

เปิดเผยข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับต้ังแต่วัน

ท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การเปิด

เผยข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อ

พัฒนาสังคม และตราสารหน้ีเพ่ือความย่ังยืน มี

ผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ท่ีได้เพิ่มเติมข้อกําหนดและการเปิดเผยข้อมูลให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

BTS ขายหุ้นกู้
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.3 หมื่นลบ.
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 นางสาวปิยพร พรรณเซษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูซิตี้ 
จ�ากัด (มหาชน) U เปิดเผยว่า ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ จัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ใน

ประเทศโรมาเนีย เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตาม แผนการปรับโครงสร้าง

การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป

 บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศโรมาเนีย ชื่อ Vienna House Easy Bucharest S.R.L. ประเภทธุรกิจ

บริหารกิจการโรงแรม มีทุนจดทะเบียน 45,000 ลิวโรมาเนีย (หรือประมาณ 336,500 บาท) จํานวนหุ้น

ท้ังหมด 4,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 10 ลิวโรมาเนีย (หรือประมาณ 74.8 บาท) ทุนชําระแล้ว:45,000 

ลิวโรมาเนีย (หรือประมาณ 336,600 บาท)

 โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัทย่อยท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ถือหุ้นโดย (1) Vienna House 

Capital GmbH ("VHC") ในสัดส่วน ร้อยละ 1 และ (2) Vienna International 

Hotelmanagement AG (“VI AG") ในสัดส่วนร้อยละ 99 ท้ังนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

ใน VHC และ VI AG ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ผ่าน Lombard Estate Holdings Limited 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ หุ้นท่ีออกและจําหน่าย

แล้วท้ังหมด

ฉบับที่ 987 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

U ผุดบ.ย่อยใหม่
ในโรมาเนีย
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  โงหัวไมข่ึ้น!! มาดูดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้กันเจ้าค่ะ กลับมาทนพิษแรงขายไม่

ไหวอีกครั้ง เล่นเอาโงหัวไมข่ึ้นกันเลยทีเดียว ยอ่ลงมาปิดท่ี 1,609.79 จุด ลดลง 

-17.12 จุด โดนขายกระหน�าต้ังแต่เช้าเจ้าค่ะ หลังประเด็นสงครามการค้าท่ีร้อน

ระอุเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลเจ้าค่ะ กับประเด็น ARM ยกเลิกสิทธิ

บัตรทางเทคโนโลยีกับหัวเหว่ยนะเจ้าคะ สว่นบ้านเราพรุง่นี้จะได้นายกและรัฐบาล

ใหมแ่ล้ว ขอแรงซื้อสู้เขาหนอ่ยเจ้าค่า

 ไมห่ว่ันไหวกับสภาพตลาดในวันนี้เจ้าค่ะสําหรับ AOT ปิดท่ี 66.75 บาท ไม่

เปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ โดยประเด็นท่ีนา่สนใจสําหรับ AOT ในชว่งนี้จะเป็นการเปิด

ซองประมูลดิวต้ีฟรี ในวันท่ี 27 พ.ค.นี้เจ้าค่ะ คาดสว่นแบง่เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 

25% ถือว่านา่ลุ้นนา่จับตากันในชว่งนี้เจ้าค่ะ

 มะวานเจ๊พูดถึง CPALL กันไปแล้ววันนี้มาโฟกัสกันท่ี CPF กันสักหนอ่ย

นะเจ้าค่ะ หลังจากท่ีอวดงบเติบโต 40% YOY จากราคาสุกรไทย-เวียดนามฟื้ นตัว

มากถึง 52% เจ้าค่ะ และมีลุ้นโตต่อเนื่อง ทําให้ยังคงร้อนแรงนา่จับตากันในรอบ

นี้ วันนี้ปิดแนวรับสวยๆพอดี เป็นโอกาสสะสมของผู้กล้าลุ้นกันต่อ แนวต้าน 28.25 

บาทเจ้าค่ะ

 อีกตัวท่ียืนแข็งสวนตลาดได้ดีเชน่เดียวกันเจ้าค่ะ สําหรับ INTUCH ในวันนี้ 

ปิดท่ี 58.00 บาทไมเ่ปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ พักตัวสะสมพลังเตรียมขึ้นรอบใหมไ่ด้สวย

ในชว่ง 2 วันท่ีผา่นมาเจ้าค่ะ อยา่งท่ีเจ๊บอกไป มีลุ้นหุ้นทดสอบเทสต้าน 59.75 บาท 

รอบนี้ยืนสวยๆ สายเก็งกําไรจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ เจ๊ว่ามีเผลอๆว่ิงไมรู่้ตัวเจ้าค่ะ

 ลงมาทดสอบแนวรับอีกตัวเจ้าค่ะ สําหรับหุ้นเด่นอยา่งสื่อมีเดีย VGI นะเจ้า

คะ หลังลงมาเทสแนวรับสวยๆในวันนี้ตามตลาด รอบนี้มีลุ้นกลับขึ้นไป 9.00 บาท

อีกครั้งเจ้าค่ะ หลังปีนี้ VGI เดินหน้าสู ่New Economy อยา่งแท้จริง นา่จับตากัน

เลยทีเดียวเจ้าค่ะ สว่นสายซิ่งๆถ้าชอบก็มอง VGI-W1 แล้วกันเจ้าค่ะ แซบ่ไมแ่พ้กัน

เจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยก้านกล้วย GUNKUL เจ้าค่ะ วันนี้เจ๊คัดแต่ตัวท่ียืนแข็งๆ

มาให้ดูกันในวันนี้เจ้าค่ะ เป็นอีกตัวท่ียังสวย บวกสวนตลาดขึ้นมาทําไฮ 2.76 บาท 

ก่อนจะยอ่มาปิด 2.72 บาท บวกขึ้นมา 2.72% พร้อมวอลุ่มแนน่ มั่นใจรายได้ปีนี้

ตามเป้าแตะ 8 พันลบ.หลัง Q1/62 ทํากําไร 224 ลบ. สายเก็งกําไรไมค่วรพลาด ลุ้น

ต่อต้าน 2.88 ผา่นได้ปลิวๆ แล้วพบกันสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไมซ่ิ่งไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้นา่ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไมไ่ด้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอยา่ลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

โงหัวไม่ขึ้น!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
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