
AIT วางเป้ารายได้ปี 63 ที่ 6  พันลบ. เน้นรบังานดันอัตรา
ผลก�าไรให้สูงขึ้น  ตุน Backlog กว่า 7.8 พันลบ. เผยปี 62  
ก�าไรสุทธิ 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากปีที่ผ่านมา

นายพงษ์ศักด์ิ โล่ห์ทองค�า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน) SVI เปิดเผยว่า ส�าหรับปี 2562 ถือเป็นปีท่ีท้าทายอย่าง 
มากส�าหรับบริษัทฯ เนื่องจากผลของเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยและค่าเงินบาทท่ีแข็ง ค่าข้ึน อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทบันทึก
รายได้ใกล้เคียงปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามก�าไรข้ันต้นได้รับผลกระทบจากการ
แข็งค่าของเงินบาทตลอดท้ังปี 2562

‘บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี’ (AIT) ผู้น�าในธุรกิจบริการ

ออกแบบและรบัเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร โชว์ผลประกอบการในปี 2562 จากงบเฉพาะกิจการ มีรายได้

กว่า 7,077 ล้านบาท และท�าก�าไรสุทธิกว่า 421 ล้านบาท ใจป�าเตรยีม

จ่ายเงินปันผลอกีในอัตรา 1.40 บาทต่อหุน้ รวมท้ังปี 2562 จ่ายเงินปันผล

รวมท้ังสิน้ 1.90 บาทต่อหุน้ พรอ้มตนุ Backlog กว่า 7,800 ล้านบาท อยู่

ระหว่างรอใบค�าสั่งซื้อกว่า 200 ล้านบาท

AIT ตั้งธงปี 63
โกยรายได้ 6 พันลบ.
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ฉุดก�าไรวูบเหลือ 371.69 ลบ.
SVI เจอพิษบาทแข็ง

ด้าน"บิ๊กพงษ์ศักดิ์" หวังปีนี้ยังโตเชิงบวก

SVI  ก�าไรปี 62 เท่ากับ 371.69 ล้านบาท ก�าไรต่อหุ้น 0.17 บาท ลดลงจากปีก่อน
ที่ก�าไร 802.86 ล้านบาท  ก�าไรต่อหุ้น 0.37 บาท เหตุรบัรูข้าดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท เอสวไีอ จ�ากัด (มหาชน) SVI

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท แอ็ดวานซอิ์นฟอรเ์มชั่นเทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื AIT

เดินหน้าต่อ !! ดัชนีตลาดวันนี้ปิดท่ี 1,532.77 จุด -7.07 จุดพักตัว
จากเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ โดยวันนี้ล่าสุดสภาผ่านงบประมาณ 257:1 
เสียง เจ้าค่ะลุ้นซะเหนื่อยกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับวันนี้ โดย
กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นท่ีผลประกอบ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI เปิด
เผยว่า ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทฯ มีรายได้รวมประจ�าปี 2562 จ�านวน 3,609.91 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปี 2561จ�านวน 2,591.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,018.45 ล้านบาท คิดเป็น 
39.30% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค รายได้จากการบริการ และรายได้
อ่ืน จ�านวน 1,003.52 ล้านบาท  จ�านวน 3.80 ล้านบาท

SPVI ติดปีกก�าไรปี 62 โต 67.40% ตามรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายผ่านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายที่มอียู่เดิม และจากสาขาที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการมผีลิตภัณฑ์

รุ่นใหม่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี - แจกปันผล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน
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SPVI ติดปีกก�าไรปี 62 โต 67.40%
แจกปันผล ในอัตรา 0.10 บ./หุ้น

เดินหน้าต่อ



www.hooninside.com

2
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 SVI  ก�าไรปี 62 เท่ากับ 371.69 ล้านบาท 

ก�าไรต่อหุ้น 0.17 บาทลดลงจากปีก่อนท่ีก�าไร 

802.86 ล้านบาท ก�าไรต่อหุ้น 0.37 บาท เหตุรับรู้

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ด้าน "พงษ์ศักด์ิ โล่ห์

ทองค�า" บิ๊ก SVI ชี้ปีนี้ยังโตเชิงบวก จากลูกค้าเดิม-

สร้างลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่-ขยายธุรกิจในยุโรป

และเอเชีย 

 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�า ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด 
(มหาชน) SVI เปิดเผยว่า ส�าหรับปี 2562 ถือ

เป็นปีท่ีท้าทายอย่างมากส�าหรับบริษัทฯ เน่ืองจาก

ผลของเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยและค่าเงินบาทท่ี

แข็ง ค่าขึ้น อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้

บริษัทบันทึกรายได้ใกล้เคียงปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

บริษัทยังคงได้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า อย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตามก�าไรขั้นต้นได้รับผลกระทบจากการ

แข็งค่าของเงินบาทตลอดท้ังปี 2562

 ส�าหรับปี 2563 เรายังมีมุมมองการเติบโตใน

เชิงบวก แต่ก็ยังค�านึงถึงปัจจัยภายนอก โดยเราจะ

เติบโตไปจากฐานลูกค้าเดิม และสร้างลูกค้าใหม่

ในตลาด ใหม่ ประกอบกับมีแผนจะขยายธุรกิจใน

ยุโรปและเอเชีย

 "ยอดขายใกล้เคียงปีก่อนหน้าท่ามกลางการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ยังคงสร้างผลก�าไร"  

นายพงษ์ศักด์ิ   กล่าว 

 ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายรวมจ�า

นวน 14,962 บาท (หรือ 483.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ลดลงจากปีท่ีแล้ว 648 ล้าน บาท (หรือ 1.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐ) หรืออัตราร้อยละ 4.2 ในปี 2562 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ี 30.94 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐ แข็ง ค่ามากกว่า ปี 2561 ท่ีอัตราแลกเปล่ียน

ถัวเฉล่ีย 30.19 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส�าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีท�าให้บริษัทฯมียอดขาย เพิ่มขึ้นใน

ไตรมาสน้ี ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

และระบบเครือข่ายสายส�าหรับการสื่อสาร สินค้า

กลุ่มยานยนต์และ ขนส่งสาธารณะ และกลุ่มเครื่อง

มือทางการแพทย์ นอกจากน้ี บริษัทฯยังคงมุ่งเน้น

การขยายธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่ท่ี สามา

รถท�าให้บริษัทฯเติบโตในปี 2563

 ก�าไรขั้นต้นรวมของปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 

949 ล้านบาท (หรือ 30.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลด

ลง 428 ล้านบาท หรือ 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

หรืออัตราร้อยละ 31.1 จากปีก่อน และอัตราก�าไร

ขั้นต้นลดลงเป็นอัตราร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีท่ี

แล้วใน อัตรา 8.8 เนื่องจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน

อย่างต่อเนื่อง ในแง่ของก�าไรจากการด�าเนินงาน

โดยไม่รวมรายได้อ่ืน เป็นจ�านวน 242 ล้านบาท 

(หรือ 7.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 453 ล้านบาท 

(หรือ 13.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือในอัตราร้อยละ 

65.2 จากปีก่อน

 ส�าหรับปีนี้ บริษัทฯมีรายได้สุทธิเป็นจ�านวน 

372 ล้านบาท (หรือ 12 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 

431 ล้านบาท (หรือ 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือ

ลดลงในอัตราร้อยละ 53.7 จากปีก่อน

 ก�าไรสุทธิลดลงเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ซ่ึงลดลง

จากปีก่อนท่ีมีก�าไร สุทธิอัตราร้อยละ 5.1 บริษัทฯ

รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประ

เทศจ�านวน 45 ล้านบาทในปี 2562

ฉบับที่ 1133 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ฉุดก�าไรวูบเหลือ 371.69 ลบ.
SVI เจอพิษบาทแข็ง

ด้าน"บิ๊กพงษ์ศักดิ์" หวังปีนี้ยังโตเชิงบวก
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 AIT วางเป้ารายได้ปี 63 ท่ี 6 พันลบ. เน้นรับงาน

ดันอัตราผลก�าไรให้สูงขึ้น ตุน Backlog กว่า 7.8 พัน

ลบ. เผยปี 62 ก�าไรสุทธิ 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% 

จากปีท่ีผ่านมา ท่ีท�าได้ 275 ล้านบาท แจกปันผล ใน

อัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น

 ‘บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี’ (AIT) 

ผู้น�าในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบ

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โชว์

ผลประกอบการในปี 2562 จากงบเฉพาะกิจการ มี

รายได้กว่า 7,077 ล้านบาท และท�าก�าไรสุทธิกว่า 421 

ล้านบาท ใจป�าเตรียมจ่ายเงินปันผลอีกในอัตรา 1.40 

บาทต่อหุ้น รวมท้ังปี 2562 จ่ายเงินปันผลรวมท้ังสิ้น 

1.90 บาทต่อหุ้น พร้อมตุน Backlog กว่า 7,800 ล้าน

บาท อยู่ระหว่างรอใบค�าสั่งซื้อกว่า 200 ล้านบาท หวัง

สร้างผลงานปี 63 เติบโตต่อเนื่อง

  

 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เม
ชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIT 

ผู้น�าในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบ

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปิด

เผยถึง ภาพรวมผลการด�าเนินงานท้ังปี 2562 เป็น

ไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และจากงบเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯมีรายได้ 7,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ท่ี

มีรายได้อยู่ท่ี 4,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% ถือว่าท�า

รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทฯ 

และมีก�าไรสุทธิ 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากปี

ท่ีผ่านมา ท่ีท�าได้ 275 ล้านบาท ซ่ึงมาจากขีดความ

สามารถในการด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง โดยสามารถ

ทยอยส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าท้ังหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนได้ตามก�าหนด 

 

 ท้ังนี้ เพื่อสะท้อนหุ้น AIT เป็นหุ้นกลุ่มปันผลท่ี

สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�าเสมอ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่ง

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาท

ต่อหุ้น ท�าให้ในปี 2562 AIT จ่ายเงินปันผลในอัตรา 

1.90 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันท่ี 

21 เมษายน 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 นี้ 

 

 “แม้ว่าผลการด�าเนินงานในปี 2562 จะเติบโตได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

และการแข่งขันในตลาดท่ีรุนแรง ประกอบกับมีต้นทุน

บริหารองค์กรท่ีสูงขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรสุทธิปี 2562 

ต�ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ

กับกลุ่มบริษัทท่ีท�าธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ยังถือว่า 

AIT มีอัตราก�าไรสุทธิสูงกว่าอัตราก�าไรสุทธิเฉล่ียดังท่ี

เคยเป็นมาในอดีต ดังนั้นจึงเชื่อว่า AIT ยังคงเป็นหุ้น

ปันผลท่ีดีท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีของการลงทุนในยามท่ี

ภาวะตลาดท่ีมีความผันผวนสูง 

 ส�าหรับในปี 2563 AIT มีรายได้เป้าหมายท่ี 

6,000 ล้านบาท ซ่ึงจะเน้นรับงานขายท่ีจะช่วยผลัก

ดันอัตราผลก�าไรให้สูงขึ้น ปรับองค์กรเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีและวิธีการขายรูปแบบใหม่ ให้กลุ่มลูกค้า

ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้ มูลค่างานในมือท่ีรอรับ

รู้รายได้ (Backlog) ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 มี

จ�านวนท้ังสิ้น 7,827 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายได้

ในปี 2563 และปีต่อๆไป” นายศิริพงษ์ กล่าว 

ฉบับที่ 1133 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

AIT ตั้งธงปี 63
โกยรายได้ 6 พันลบ.
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 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี 
ไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI เปิดเผยว่า ผล

การด�าเนินงานประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตบริษัทฯ มีรายได้รวมประจ�าปี 

2562 จ�านวน 3,609.91 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กับปี 2561จ�านวน 2,591.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1,018.45 ล้านบาท คิดเป็น 39.30% เน่ืองจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค รายได้จาก

การบริการ และรายได้อ่ืน จ�านวน1,003.52ล้าน

บาท  จ�านวน 3.80 ล้านบาท  และจ�านวน 

11.13ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเป็นผลจากการ

เติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ท่ีมีอยู่เดิม และจากสาขาท่ีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการมี

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี

 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิรวมประจ�าปี 2562 

จ�านวน 75.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 

2561จ�านวน 45.22 ล้นบาท เพ่ิมขึ้น 30.48 

ล้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 67.40% โดยมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 - ก�าไรขั้นต้น

 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นตันจากการขายสิ้น

สุดจ�านวน 386.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2561จ�านวน 74.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไร

ขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 10.90% เปรียบเทียบ

กับปี 2561 อัตรา 12.27 % และมีก�าไรขั้นต้นจาก

การบริการ จ�านวน 13.79 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 

2561 จ�านวน 1.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้น

ต้นจากการบริการ72.23% เปรียบเทียบกับอัตรา 

79.46%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประจ�าปี 

2562 รวมจ�านวน 347.90 ล้านบาทเปรียบเทียบ

กับปี 2561 จ�านวน 298.87 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

49.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น16.41% เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมบัตร

เครดิต ผลตอบแทนพนักงานขาย ค่าใช้จ่าย

พนักงานจากการก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเต็ม

กรณีเลิกจ้างตลอดจนการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่า 

และบริการพื้นท่ีตามสัญญาเช่าของพื้นท่ีเดิม รวม

ท้ังจากการขยายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น 

 ขณะท่ี  ท่ีประชุมคณกรรมการบริษัทฯ  มีมติ

อนุมัติจ่ายปันผล งวดด�าเนินงานวันท่ี 01 ม.ค. 

2562 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2562 ในอัตรา 0.10  บาท

ต่อหุ้น โดยก�าหนดวันวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล 

(XD)  27 ก.พ. 2563  และมีก�าหนดจ่ายจ่ายปันผล

ในวันท่ี  22 เม.ย. 2563

ฉบับที่ 1133 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

SPVI ติดปีกก�าไรปี 62 โต 67.40%
แจกปันผล ในอัตรา 0.10 บ./หุ้น
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 เดินหน้าต่อ !! ดัชนีตลาดวันนี้ปิดท่ี 1,532.77 จุด -7.07 จุดพักตัวจาก

เมื่อวานน้ีเจ้าค่ะ โดยวันนี้ล่าสุดสภาผ่านงบประมาณ 257:1เสียง เจ้าค่ะลุ้น

ซะเหน่ือยกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับวันนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นท่ีผล

ประกอบการใน Q4/62 คาดจะออกมาดีเจ้าค่ะ ใครเล็งตัวไหนไว้จับตาลุ้นกัน

ต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 ไม่พูดถึงคงไม่ได้เจ้าค่ะส�าหรับความร้อนแรงในวันนี้ของหุ้น KCE ว่ิง

แดนลบตลอดช่วงเช้าท่ีผ่านมาก็จะกินดีหมีว่ิงตับแลบกันในรอบบ่ายเจ้าค่ะ 

ล่าสุดปิดท่ี 24.70 บาท บวกขึ้นมา 10.27% เจ้าค่ะ โดยเมื่อช่วงบ่ายท่ีผ่าน

มา KCE มีประชุมออกมาดีเจ้าค่ะส�าหรับค�าสั่งซื้อท่ีกลับมาฟื้ นตัว 8-9% 

YoY ส�าหรับไตรมาสแรกของปีนี้เจ้าค่ะ ใครชอบจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะแต่งานนี้

แนะน�าส�าหรับสายไวท่ีทนสวิงแรงๆได้เท่านั้นเจ้าค่ะ

 เอาจนได้ทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น AMANAH ท่ีสุดทะลุ ATH เดิม 

3.84 บาท ท�า ATH ใหม่พร้อมปิดท่ี 4.00 บาทไฮของวันเจ้าค่ะ บวกขึ้นมา 

7.53% ทีเดียวเจ้าค่ะในวันนี้ ต่อจากนี้ยังงคงถือว่าน่าจับตากันต่อเจ้าค่ะ ขา

ซิ่งใครชอบจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 มาลุ้นเบรก ATH กันต่อเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น OSP วันนี้ปรับตัวข้ึนแรงสวน

ตลาดทีเดียวเจ้าค่ะล่าสุดขยับมาปิดท่ี 47.00 บาท ปิดเกือบไฮเจ้าค่ะบวก

ขึ้นมา 6.21% สวยงามพระรามเก้าซะเหลือเกินเจ้าค่ะ ทรงหุ้นมีลุ้นข้ึนไป

ทดสอบ ATH เดิมท่ีท�าไว้ 47.75 บาทเจ้าค่ะ น่ารักน่าลุ้นกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ

ในรอบนี้

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น DTAC โดดเด่นเป็นท่ี 1 สวน

ทางกับหุ้นสื่อสารตัวอ่ืนเจ้าค่ะ โดยปิดท่ี 41.75 บาท บวกข้ึนมา 3.73% โดย 

DTAC วางแผนท่ีจะประมูลคล่ืนความถ่ี 26GHz เท่านั้น ซึ่งจะท�าให้มีความ

เสี่ยงจากการรั้งท้ายในการแข่งขัน 5G เจ้าค่ะ ใครชอบมาลุ้นกันต่อแล้วพบ

กันใหม่พรุ่งนี้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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