
ผาแดงอินดัสทรฯี  เผยคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติการเข้าถือหุ้น 51% ในโรงแรมใหม่ระดับ
โลก 2 แหง่ โรงแรมโฟรซ์ซีั่นส ์กรุงเทพฯ  รมิแมน่�า
เจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) BAFS เปิดเผย

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (คร้ังพิเศษ) ท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 มีมติอนุัมติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ของบริษัท คร้ังท่ี1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทบาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่

นายทอมมี ่  เตชะอุบล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ผาแดงอินดัสทร ีจ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PDI   เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ PDI 
เข้าซ้ือกิจการโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น�าเจ้าพระยา และ
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

PDI ลุยซื้อกิจการ
2 โรงแรมใหม่ระดับโลก
มูลค่าลงทุน 2,805 ลบ.

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 5

อ่านต่อหน้า 3

BAFS ทุ่ม 1.7 พันลบ. 
เขมือบโซลาร์ฟาร์ม 36.40 MW

บวกกันต่อ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,438.32 จุด บวก 20.37 
จุด หรือ 1.44% ท่ีต้องจับตาในวันพรุ่งน้ีก่อนวันหยุดยาว ว่าจะมี
แรงขายท�าก�าไรลดพอร์ตออกมาก่อนหรือไม่เจ้าค่ะ ประเมินแนว
รับ 1,430 จุด แนวต้าน 1,450 จุดเจ้าค่ะ

นายธรรมศักด์ิ เศรษฐอุดมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) SCC เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด
(หรือ “SCG Chemicals”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี SCC ถือหุ้นท้ังหมด ได้ซื้อหุ้นใน 
HTExplore S.R.L. ประเทศอิตาลี (หรือ “HTExplore”) ซึ่ง SCG Chemicals ถือ
หุ้นอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 30 เพิ่มเติมอีกในสัดส่วนร้อยละ 70จากผู้ถือหุ้นเดิม คิด
เป็นมูลค่าหุ้นรวมประมาณ 1.4 ล้านยูโร (หรือประมาณ 55 ล้านบาท) ซึ่งส่งผล
ให้ SCGChemicals มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน HTExplore การด�าเนิน
ธุรกรรมข้างต้น ท�าให้ SCG Chemicals

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

SCC หนุน SCG Chemicals ซื้อหุ้น
HTExplore อิตาลีเป็น 100% บวกกนัตอ่!!

BAFS สง่ บาฟสค์ลนี เอนเนอรย์ี ่ซื้อโรงไฟฟ้าโซลารฟ์ารม์ รวม 36.40 เมกะวัตต์ จาก PDI มูลค่า 1,704.67 ลบ. 

ตามแผนขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน-กระจายความเสี่ยงธุรกิจ  ชี้หนุนรายได้โตมั่นคง

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษัิท บรกิารเชื้อ
เพลิงการบนิกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) BAFS

นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท ผาแดงอินดัสทร ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื PDI

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
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BAFS ส่ง บาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่ ซ้ือโรงไฟฟ้าโซ

ลาร์ฟาร์ม รวม 36.40 เมกะวัตต์ จาก PDI มูลค่า 

1,704.67 ลบ. ตามแผนขยายการลงทุนในโครงการ

พลังงานทดแทน-กระจายความเส่ียงธุรกิจ  ชี้หนุน

รายได้โตมั่นคง

 นายประกอบเกยีรต ินนินาท กรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) BAFS 

เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (คร้ัง

พิเศษ) ท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 มี

มติอนัุมติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท คร้ังท่ี1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้

บริษัทบาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชน่ั จ�ากัด 

(“BC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซ้ือหุ้น

สามัญจากบริษัท พีดีไอเอ็นเนอร์ยีจ�ากัด (“ผู้ขาย” 

หรือ “PDIE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผาแด

งอินดัส ทรี จ�ากัด (มหาชน) (“PDI”) ท่ีถืออยู่ใน

กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์จ�านวน3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท เอ 

ทีซีเอ็นไวโร จ�ากัด (“ATCE”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อย

ละ 100ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของ ATCE (2) บริษัท 

พีดีไอแม่ระมาด จ�ากัด (“PDIMR”) คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ100ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของ PDIMR และ 

(3) บริษัทพี.พี.โซล่า (หนองโน) จ�ากัด (“PPS”) คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100ของจ�านวนหุ้นท้งัหมดของ 

PPS รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้นประมาณ 1,704.67ล้าน

บาท(รวมเรียกวาา“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) โดยภาย

หลงัธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น ATCE PDIMR และ 

PPSจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทคาดว่า BC จะเข้าท�าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับผู้

ขายเก่ียวกับธุรกรรมการซ้ือหุ้น ในวันท่ี 9ธันวาคม 

2563โดยสัญญาซื้อขายหุ้นก�าหนดให้การซื้อขาย

หุน้ จะเกิดข้ึนต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีก�าหนดใน

สัญญาซื้อขายหุ้นได้ส�าเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการ

ผ่อนผันโดยผู้ขายและ BC ร่วมกันซึ่งรวมถึงการท่ี 

(ก) บริษัทและ PDI ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ให้เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้น 

และ (ข)ธนาคารผู้ให้สินเชื่อให้ความยินยอมในการ

เปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ATCE และ PDIMR

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

BAFS ทุ่ม 1.7 พันลบ. 
เขมือบโซลาร์ฟาร์ม 36.40 MW
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ท้งน้ี ATCE ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์ จ�านวน 5โรงไฟฟ้า ซ่ึงมีก�าลังผลิตติดต้ัง

รวมจ�านวน 29เมกะวัตต์ (Mwp) โดยโรงไฟฟ้า 

ATCE 1-2และโรงไฟฟ้า ATCE 3 ต้ังอยู่ในจังหวัด

ปราจีนบุรีและโรงไฟฟ้าATCE 4-5 ต้งัอยู่ในจังหวัด 

สมุทรสาคร ทาง ATCE ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยมี

ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 25 ปีนับต้ังแต่วันท่ี30ธันวาคม 

2558 (ส�าหรับ โรงไฟฟ้าATCE 1-2 และ โรงไฟฟ้า 

ATCE 4-5) และวันท่ี27 เมษายน 2559 ส�าหรับโรง

ไฟฟา้ ATCE 3) (ซ่ึงเปน็วันเริม่ดเนินการเชงิพาณิชย)์ 

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่มดเนินการ

เชิงพาณิชย์แล้ว

(2) PDIMR ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์ท่ีมีก�าลังผลิตติดต้ังจ�านวน 6.3 เมกะวัตต์ 

(Mwp) โดยโรงไฟฟ้าต้ังอยู่ในจังหวัด ตาก ทาง 

PDIMR ได้ลงนามในสัญญาซ้ืขายไฟฟา้กับกฟภ.โดย

เริม่ขายไฟฟ้าเม่ือวันท่ี 26ธันวาคม 2556 (ซ่ึงเป็นวัน

เริม่ดเนินการเชงิพาณชิย)์ ปจัจุบัน โครงการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นและเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

(3) PPS ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์ท่ีมกี�าลังผลิตติดต้ังจ�านวน 1.1024เมกะวัตต์ 

(Mwp)โดยโรงไฟฟ้าต้งัอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ทาง 

PPSได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. โดย

เริ่มขายไฟฟ้าวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 (ซึ่งเป็นวัน

เริม่ดเนินการเชงิพาณชิย)์ ปจัจุบน ัโครงการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นและเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

รวมก� า ลั งก า รผลิ ต ไฟฟ้าปร ะม าณ 
36.4024 เมกะวัตต์

BAFS ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ดังกล่าวแลว้มีความเห็นว่า เป็นรายการท่ีสมเหตุสม

ผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษทั บาฟส์ 

คลีนเอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรช่ัน จ�ากัด รวมท้งัมูลค่า

ของรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความสอด

คล้องกบัแผนกลยุทธ์ด้านการเติบโตของกลุ่มบริษัท 

ในการขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อมรวมท้ังยังเป็นการกระจายความ

เสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลให้บริษัท 

มีรายได้และกระแสเงินสดท่ีค่อนข้างแน่นอนและ

ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท

อนุมั ติก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ ง

ท่ี1/2564 ในวันท่ี 4กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. 

ณห้อง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชั้น 3บริษัท 

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

BAFS เลขท่ี171/2ถนนก�าแพงเพชร 6แขวง

ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210และ

อนุมัติก�าหนดให้วันท่ี18ธันวาคม 2563 เป็นวัน

ก�าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี1/2564(Record Date)

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

BAFS ทุ่ม 1.7 พันลบ. 
เขมือบโซลาร์ฟาร์ม 36.40 MW
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ผาแดงอินดัสทรีฯ  เผยคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติั

การเข้าถือหุ้น 51% ในโรงแรมใหม่ระดับโลก 2 แห่ง 

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ  ริมแม่น�าเจ้าพระยา 

และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ การเข้าซ้ือกิจการ

คร้ังน้ีเป็นการขยายธุรกิจครั้งส�าคัญสู่ธุรกิจโรงแรม

และการบริการอย่างเต็มตัว หลังจากได้ซ้ือท่ีดินแถว

สาธรเพื่อพัฒนาโรงแรมเม่ือต้นปท่ีีผา่นมาซ่ึงคาดว่า

จะแล้วเสร็จภายในปี 2566

 นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PDI เปิดเผยว่าคณะกรรมการบ

ริษัทฯ ได้อนุมัติให้ PDI เข้าซื้อกิจการโรงแรมโฟร์

ซซีั่นส ์กรุงเทพฯ รมิแมน่�าเจ้าพระยา และโรงแรมคา

เพลลา กรุงเทพฯ ซึ่งมมูีลค่าสทุธกิิจการรวม 10,000  

ล้านบาท โดย PDI จะเข้าถือหุ้นร้อยละ  51 ในบริษัท 

Urban Resort Hotel จ�ากัด (“FSH”) และบริษัท 

Waterfront Hotel จ�ากัด (“CPH”)  ซ่ึงเป็นบริษัทโฮ

ลด้ิงท่ีจัดต้ังขึ้นส�าหรับโรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ กรุงเทพฯ 

รมิแมน่�าเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ 

ตามล�าดับ จากบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด 

(“LH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดี

เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนรวม 

2,805 ล้านบาท โดยโฟร์ซีซั่นส์ฯ มีห้องพักจ�านวน 

299 ห้อง และคาเพลลาฯ มหีอ้งพกัและวิลล่าจ�านวน 

101  ห้อง ซึ่งโรงแรมท้ังสองแห่งน้ีได้เปิดด�าเนินการ

เมื่อไม่นานมาน้ีและต้ังอยู่บนพื้นท่ีขนาดใหญ่กว่า 

35 ไร่ริมแม่น�าเจ้าพระยาผืนสุดท้ายและเป็นแลนด์

มาร์คส�าคัญของกรุงเทพฯ โดยเป็นแหล่งดึงดูดนัก

ท่องเท่ียวส�าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ ในการซ้ือ

กิจการครั้งน้ี บริษัทฯ จะใช้เงินทุนท่ีมีอยู่และจัดสรร

ไว้ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการบริการ

“นับเป็นโอกาสท่ีหาได้ยากส�าหรับ PDI ในการเข้า

ซื้อโรงแรมระดับโลกพร้อมกันสองแห่งจะสร้างการ

รับรู้รายได้ทันทีและมีศักยภาพในการเติบโตอย่าง

มากในอนาคต การเข้าซื้อกิจการในคร้ังนี้จะท�าให้ 

PDI ก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการอย่าง

เต็มตัว หลังจากบริษัทฯ ได้ซื้อท่ีดินบนถนนสาธร

เพ่ือสร้างโรงแรมแห่งแรกเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี

เป้าหมายท่ีจะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับหรูท่ีมีห้อง

พักจ�านวน 209 ห้อง โดยคาดว่าจะด�าเนินการสร้าง

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566  โดยมีมูลค่าโครงการ

ประมาณ 1,500 ล้านบาท”

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

PDI ลุยซื้อกิจการ
2 โรงแรมใหม่ระดับโลก
มูลค่าลงทุน 2,805 ลบ.
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ท้ังนี้ หากโรงแรมท้ังสองแห่งได้มีเปิดด�าเนินการ

อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564  เป็นปีแรก บริษัทฯ 

คาดว่า จะมีรายได้จากโรงแรมท้ังสองแห่งรวมกัน

สูงกว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน ซ่ึงปัจจุบัน

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังในประเทศไทย

และญี่ปุ่นรวม 50 เมกะวัตต์ ซ่ึงแม้ในสภาวะตลาด

ท่ียากล�าบากในเวลาน้ีแต่โรงแรมท้ังสองแห่งก็เปิด

ตัวได้อย่างประสบความส�าเร็จ ได้รับการตอบรับท่ี

ดีมียอดการใชบ้รกิารท้ังรา้นอาหารซึ่งมชีื่อเสยีงเป็น

ท่ียอมรับในระดับโลกและห้องประชุมจัดเล้ียงซึ่งมี

พื้นท่ีให้บริการได้กว่า 5,000 ตารางเมตรท่ามกลาง

ทิวทัศน์ริมแม่น�าเต็มรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่าง

ล้นหลาม

ต่อเนื่องจากการซื้อกิจการโรงแรมดังกล่าว บริษัท 

จะมุ่งเน้นด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็น

หลัก นายทอมมี่กล่าวว่า ถึงแม้ธุรกิจโรงแรมและ

การบริการจะเพิ่งผ่านช่วงเวลาท่ียากล�าบากท่ีสุด

ในรอบหลายทศวรรษจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  แต่ขณะเดียวกันก็

มีช่องทางโอกาสในการลงทุนอยู่ด้วย โดยบริษัทฯ 

จะมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการท่ีสามารถสร้างรายได้

ให้กับบริษัทฯ ได้ทันที และให้ผลตอบแทนท่ีดีข้ึน

ในระยะยาวเม่ือธุรกิจโรงแรมและบริการฟื้ นตัวซึ่ง

จะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ได้

เข้าไปลงทุน

ท้ังนี้บริษัท ยังได้เตรียมเงินลงทุนเพิ่มเติมผ่านการ

ขายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักซ่ึงรวมถึงท่ีดินเพื่อ

อุตสาหกรรมสังกะสีเดิม ตลอดจนแผนการเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือเตรียมความ

พร้อมส�าหรับบริษัทฯ ในการลงทุนเข้าซื้อกิจการท่ี

น่าสนใจอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรม

การบริษัทฯ  ยังได้อนุมัติแผนการขายหุ้นท้ังหมด

ของบริษัทท่ีด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์หรือโซล่าร์ฟาร์มในประเทศไทยก�าลังการ

ผลิตรวม 36.4  เมกะวัตต์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

ของบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ให้กับบริษัท 

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

“บาฟส์” ในมูลค่า 1,705 ล้านบาท และจะพิจารณา

หาผู้ลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มอีก 13  เมกะ

วัตต์ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ท้ังนี้บริษัท คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

และด�าเนินธุรกรรมดังกล่าวท้ังหมดให้เสร็จสิ้น

ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

PDI ลุยซื้อกิจการ
2 โรงแรมใหม่ระดับโลก
มูลค่าลงทุน 2,805 ลบ.
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SCC เผย SCG Chemicals ซื้อหุ้น HTExplore 

S.R.L. ประเทศอิตาลี เพิ่มอีก 70% ดันถือ100%   

ระบุช่วยเสริมความสามารถในการวิจัยและ

พัฒนาของ SCG Chemicals ให้ครบวงจรมาก

ยิ่งขึ้น

 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
SCC เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

(หรือ “SCG Chemicals”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ท่ี SCC ถือหุ้นท้ังหมด ได้ซื้อหุ้นใน HTExplore 

S.R.L. ประเทศอิตาลี(หรือ “HTExplore”) ซ่ึง 

SCG Chemicals ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 

30 เพิ่มเติมอีกในสัดส่วนร้อยละ 70จากผู้ถือ

หุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมประมาณ 1.4 ล้าน

ยูโร (หรือประมาณ 55 ล้านบาท) ซ่ึงส่งผลให้ 

SCGChemicals มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

ใน HTExplore

การด�าเนนิธุรกรรมขา้งต้น ท�าให ้SCG Chemicals 

มีขีดความสามารถในการทดสอบสารเร่งปฎิ

กิริยาแบบให้ผลผลิตสูงส�าหรับเพ่ิมผลผลิตและ

คุณภาพของเม็ดพลาสติก (High Throughput 

Experimentation)เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการ

ส�าคัญในการสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High 

Value Added)โดยจะช่วยเสริมความสามารถ

ในการวิจัยและพัฒนาของ SCG Chemicals ให้

ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

HTExplore เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการ

ทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูง โดย

มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีเมืองเนเปิลส์ ประเทศ

อิตาลี

ฉบับที่ 1174 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

SCC หนุน SCG Chemicals ซื้อหุ้น
HTExplore อิตาลีเป็น 100%
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 บวกกันต่อ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,438.32 จุด บวก 
20.37 จุด หรือ 1.44% ท่ีต้องจับตาในวันพรุง่นีก่้อนวันหยุดยาว ว่า
จะมีแรงขายท�าก�าไรลดพอร์ตออกมาก่อนหรือไม่เจ้าค่ะ ประเมิน
แนวรับ 1,430 จุด แนวต้าน 1,450 จุดเจ้าค่ะ

 ตัวแรกมาดูกันท่ีหุ้น BAM เจ้าค่ะอึดอัดกันอยูน่านได้เวลาระเบดิ
อีกครั้งปิดท่ี 22.30 บาท บวก 5.69% วอลุ่มการซื้อขายกลับมา
ติด TOP FIVE ในวันน้ีเจ้าค่ะ  โดยเทคนิคโฟกัสไปท่ี 22.50 บาท
ถ้าผ่านได้มีลุ้นทดสอบแนวต้านต่อไปท่ี 23.00 บาทเจ้าค่ะ

 มากันท่ี TASCO เจ้าค่ะ ปิดท่ี 18.80 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 1.62% ขยับต่อเน่ือง 2 วันท�าการเจ้าค่ะ  สวยงามพร้อมเทคนิค มีลุ้น
ขึ้นไปเล่นบน 19.00 บาท ทรงสวยงามน่าจับตาลุ้นกันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 สะสมพลังมาเกือบ 2 สัปดาห์เจ้าค่ะ ได้เวลาเครื่องติดกันอีกครั้งส�าหรับหุ้น NER ล่าสุดปิดท่ี 4.46 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 4.69% 
พร้อมปริมาณการซ้ือขายกว่า 450 ลบ. สวยงามทีเดียวเจ้าค่ะหลังมีข่าว น�าท่วมในภาคใต้ ท�าให้ไม่สามารถกรีดยางได้ และการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้ไม่มีแรงงานกรีดยางเข้ามาในไทย ส่งผลท�าให้ราคายางปรับขึ้น จึงส่งผลดีต่อบริษัท และคาดว่า
จะหนุนให้ผลประกอบการเติบโตขึ้น เจ้าค่ะ พรุ่งนี้จับตากันว่าจะโดด GAP 4.50 บาท ได้ไหมมาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้น STARK เจ้าค่ะ ขยับมาปิดท่ี 1.92 บาท วันน้ีว่ิงแรงถูกใจขาซิ่งทีเดียวเจ้าค่ะ บวกขึ้นมา 4.92% ทะลุแนวต้าน 1.85 
และ 1.91 บาท ขึ้นมาลุ้นเล่นบนกรอบ 2.00 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ กับประเด็นรวมพาร์และแจกวอแรนท์ให้น่าติดตามกันต่อเน่ือง ใคร
ชอบลุ้นกันต่อแล้วพบกันสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

บวกกันต่อ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน
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