
WGE พรอ้มลุยประมูลงานหน่วยงานราช
การเต็มสปีด ต้ังบรษัิท ดับเบิ้ลยู ทีม จ�ากัด 
(W TEAM) เพ่ือรับเหมางานโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้วยทุนจดทะเบยีน 45 ล้านบาท

นายวิชาญ จิตร์ภักดีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) SCGP เปิดเผยว่า การควบรวมกิจการ 

Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (หรือ “SOVI”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามท่ี

มีความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกและกล่องเคลือบลามิเนทได้เสร็จสิ้น

นายเกรียงศักด์ิ บัวนุม่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็น
จิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ WGE ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปิดเผยว่า การ
ท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

WGE เปิดฉาก
รุกงานภาครัฐเต็มสปีด
ตั้งบ.ย่อยท�าธุรกิจรับเหมาฯโครงสร้างพ้ืนฐาน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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SCGP จ่อรับรู้รายได้กิจการบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกฯ
ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ม.ค. 64

ยังไปได้!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,483.89 จุด บวก 1.80 จุดเจ้าค่ะ 
ปรับตัวขึ้นมาปิดแดนบวกเจ้าค่ะ โดยวันนี้ท�าไฮสูงสุดท่ี 1,495 จุด 
แต่ก็ยังมีแรงขายออกมา ซ่ึงก็ต้องรอกันอีกสักหน่อยให้สะสมพลัง
แถวๆน้ีกันอีกคร้ังก่อนจะขึ้นไปเล่นบน

PRIMEส่งบ.ย่อย ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังในโรงเรียน
ประเทศไต้หวัน 8 โครงการ รวม 8 MW มูลค่า 425.06 ลบ. คาด COD ภายใน
ปี64   พร้อมจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ "  ไพร์ม เอ๊กซ์"  ลุยธุรกิจท่ีปรึกษา ติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีและรับเหมาก่อสร้างเก่ียวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นายสม
ประสงค์ ปัญจะลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) PRIME เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 11/2563ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2563ได้มีมติท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติอนุมัติให้
ด�าเนินการจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5

PRIME ลุยลงทุนโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม
ในไต้หวัน 8 โครงการ รวม 8 MW ยังไปได้!!

SCGP ปิดดลีซื้อกิจการ บรรจุภัณฑ์กล่องลกูฟูกและกล่องเคลือบลามิเนท "“SOVI”  ในเวยีดนาม มูลค่า 2.7 พันลบ. 

เตรยีมรบัรูร้ายได้ต้ังแต่ม.ค. 64 ระบุ SOVI เป็นหน่ึงในผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ มีโรงงานผลิต 3 แห่ง

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทเอสซจี ี

แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) SCGP

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เวล เกรด เอ็นจิเนยีริง่ 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื WGE

ฉบับที่ 1175 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

SCGP ปิดดีลซื้อกิจการ บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก

และกล่องเคลือบลามิเนท "“SOVI”  ในเวียดนาม 

มลูค่า 2.7 พันลบ. เตรียมรับรูร้ายได้ต้ังแต่ม.ค. 64 

ระบุ SOVI เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์กล่อง

กระดาษ มีโรงงานผลิต 3 แห่ง  พร้อมฐานลูกค้า

หลักท้ังท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นน�าใน

เวียดนาม

 

 นายวิชาญ จิตร์ภักดีประธานเจ้ า
หน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) SCGP เปิดเผยว่า การควบ

รวมกิจการBien Hoa Packaging Joint Stock 

Company (หรือ “SOVI”) ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม

ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก

และกล่องเคลือบลามิเนทได้เสร็จสิ้น ตามท่ี

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563

ท้ังนี้ SCGP เข้าซ้ือหุ้น SOVI จ�านวน 12,076,587 

หุน้ หรอืคิดเปน็สัดสว่นร ้อยละ 94.11 ของจ�านวน

หุ้นท้ังหมด ในราคาหุ้นละ 171,450 ดอง รวม

เป็นเงินท้ังสิ้น 2,070 พันล้านดอง หรือประมาณ 

2,700 ล้านบาทโดยด�าเนินธุรกรรมผ่านบริษัท

ย่อย TCG Solutions Pte. Ltd.ท่ีถือหุ้นท้ังหมด

โดยบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์จ�ากัด (หรือ 

“TCG”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCGP 

และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น 

ท่ีสัดส่วนร้อยละ 70:30 ตามล�าดับ ท้ังนี้CGP จะ

แสดงงบดุลรวมของ SOVI ณ สิ้นปี 2563 ในขณะ

ท่ีจะรบัรู้รายได้จาก SOVI และแสดงในงบการเงิน

รวมต้ังแต่เดือนมกราคม 2564

SOVI เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์กล่อง

กระดาษ โดยมีโรงงานผลิตจ�านวน 3 แห่ง ต้ัง

อยู่ใกล้นครโฮจิมินห์ ทางตอนใต้ของเวียดนาม 

มีฐานลูกค้าหลักท้ังท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติและ

บริษัทชั้นน�าในเวียดนาม

การเข้าลงทุนนี้จึงจะส่งผลให้ SCGP สามารถ

ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และ

สินค้าอุปโภคบริโภค อีกท้ังเป็นการเพิ่มสัดส่วน

การบูรณาการในแนวต้ังกับโรงงานกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา SOVI มีราย

ได้ 1,612 พันล้านดอง (ประมาณ 2,100 ล้าน

บาท) มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 156 พันล้านดอง 

(ประมาณ 200 ล้านบาท)และมีมูลค่าสินทรัพย์ 

1,056 พันล้านดอง (ประมาณ1,380 ล้านบาท) 

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 3/2563

SCGP เป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งน�าเสนอบริการ

ด้านบรรจุภัณฑ์เยื่ อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์

จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ และบริการ

บรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายอ่ืน ๆ  โดยมีฐานการผลิต

รวมกว่า 40 แห่งในไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

ฉบับที่ 1175 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

SCGP จ่อรับรู้รายได้กิจการบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกฯ
ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ม.ค. 64
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

WGE พร้อมลุยประมูลงานหน่วยงานราชการเต็มสปีด ต้ังบริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จ�ากัด (W TEAM) เพื่อรับเหมางานโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้าน

บาท ฟาก "เกรียงศักด์ิ บัวนุ่ม" บิ๊กบอส ระบุ ต้ังเป้าปี64 เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนงานรับเหมาภาครัฐเป็น 60% จากปัจจุบัน50% ช่วยสร้างรายได้ท่ีม่ันคง ประเมินเข้า

สู่โหมดเติบโตโดดเด่น

 นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ WGE ผู้ให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปิดเผยว่า การท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ท�าให้บริษัทฯมีศักยภาพ

ในการรับงานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ดังน้ัน จึงได้ต้ังบริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จ�ากัด ( W TEAM) ขึ้นมาเป็นบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุน

จดทะเบียน 45 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

"การจัดต้ังบริษัทย่อยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมรับงานโครงสร้างพื้นฐานของงานหน่วยงานราชการมากข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ต้ังเป้าปี 2564 จะเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้

งานภาครัฐเป็น 60% จากปีน้ีอยู่ท่ี 50% ซ่ึงจะสนับสนุนให้มีรายได้ท่ีแน่นอนเข้ามาต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงได้เป็นอย่างดี รวมท้ังมั่นใจว่าปีหน้าบริษัทฯจะเข้าสู่

โหมดการเติบโตโดดเด่น" นายเกรียงศักด์ิกล่าว

ฉบับที่ 1175 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

WGE เปิดฉาก
รุกงานภาครัฐเต็มสปีด
ตั้งบ.ย่อยท�าธุรกิจรับเหมาฯโครงสร้างพ้ืนฐาน
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PRIMEส่งบ.ย่อย ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ติดต้ังในโรงเรียนประเทศไต้หวัน 8 

โครงการ รวม 8 MW มูลค่า 425.06 ลบ. คาด COD 

ภายในปี64   พร้อมจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่  "  ไพร์ม 

เอ๊กซ์"  ลุยธุรกิจท่ีปรึกษา ติดต้ังระบบเทคโนโลยี

และรับเหมาก่อสร้างเก่ียวกับอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน 

 น ายสมปร ะสง ค์  ปัญจะลั กษณ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) PRIME เปิดเผยว่า 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 11/2563ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2563ได้มีมติท่ีส�าคัญ

ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการจัดต้ังบริษัทย่อยใหม ่

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ไพร์ม เอ๊กซ์จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจท่ีปรกึษา ติดต้ังระบบเทคโนโลยี

และรับเหมาก่อสร้างเก่ียวกับอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีดิจิตอล 

และนวัตกรรมอ่ืน ๆ

ทุนเร่ิมต้นและหุ้น : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจ านวน 10,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น : - บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ากัด 

(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70

- นายเกรยีงศกัด์ิอ่ิมเต็ม ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15

- นายณิชกุล นราบุญวัฒน์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

15

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน : เงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ากัด

โครงสร้างคณะกรรมการ : กรรมการจ�านวน 3 

ท่าน ได้แก่1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์2. 

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ 3. นายเกรียงศักด์ิ 

อ่ิมเต็ม

PRIME ลุยลงทุนโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม
ในไต้หวัน 8 โครงการ รวม 8 MW 
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2. มีมติอนุมัติให้บริษัท เห่ออู่ จ�ากัด (“HW”)ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าลงทุนพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังในโรงเรียน

และสวนสาธารณะ ประเทศไต้หวัน 8โครงการ 

โดยมีประมาณการก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ัง

สุทธิรวม 8 เมกกะวัตต์รวมถึงเครื่องจักรท้ังหมดท่ี

ประกอบเป็นโรงไฟฟ้าโซล่าร์เช่นแผงเซลล์โซล่า

ร์โครงสร้างรองรับแผงเซลล์โซล่าร์ อุปกรณ์แปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตจากเซลล์โซล่าเป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับ (อินเวอร์เตอร์) อุปกรณ์เช่ือมต่อ

ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส�าหรับธุรกรรมการ

ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ัง

ในโรงเรียน และสวนสาธารณะ ประเทศไต้หวัน 8 

โครงการ โดยมีประมาณการก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ติดต้ังสุทธิรวม 8 เมกกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ารวม

ท้ังสิ้นประมาณ 425.06 ล้านบาท หรือ 401 ล้าน

ดอลลาร์ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วัน

ท่ี16ธันวาคม 2563)

ส�าหรับแหล่งเงนิทุนท่ีใช้ในการเข้าท�ารายการการ

ลงทุนโครงการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนเงิน

กู้โครงการ (Project Finance) จากธนาคารหรือ

สถาบันการเงิน 2แห่ง และเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทฯ

ท้ังน้ีบริ ษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจท่ีจะ

ขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจท่ีสนับสนุน

การด�าเนินธุรกิจหลักและส่งเสริมให้เกิดการใช้

ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถต่อยอดธุรกิจ

ปัจจุบันเพื่ อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและ

สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ จึงพิจารณาท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจการผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯดังนี้

1) บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้จากการให้ขาย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มี

รายได้ท่ีสงูขึ้นและมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องท่ี

ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงุทนพัฒนาโครงการอ่ืนของบ

ริษัทฯ ในอนาคต

2) สร้างความม่ันคงในการด�าเนินธุรกิจระยะยาว 

และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ

3) กระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ

HW จะได้เข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกรรมการลงทนุก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จ�ากัดเพียงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) กับ Taiwan Power Company HW 

จึงจะด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามธุรกรรมการ

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และคาดว่าจะสามารถ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ได้ภายในปี2564 ท้ังนี้ เป็นไปตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี11/2563 เมื่อวันท่ี17 

ธันวาคม 2563

PRIME ลุยลงทุนโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม
ในไต้หวัน 8 โครงการ รวม 8 MW 
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 ยงัไปได้!!ดัชนตีลาดหุน้ไทยปดิท่ี 1,483.89 จุด บวก 1.80 จุดเจ้าค่ะ 
ปรับตัวขึ้นมาปิดแดนบวกเจ้าค่ะ โดยวันนี้ท�าไฮสูงสุดท่ี 1,495 จุด แต่
ก็ยังมีแรงขายออกมา ซึ่งก็ต้องรอกันอีกสักหน่อยให้สะสมพลังแถวๆ
นี้กันอีกครั้งก่อนจะขึ้นไปเล่นบน 1,500 จุดได้เจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นท่ียังไม่ว่ิงกันก่อนเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น BGRIM  วันนี้ปิดท่ี 
52.00 บาทไม่เปล่ียนแปลงน่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น BGRIM 
ท่ีโครงการเทคโรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศเยอะมากพร้อมเดิน
หน้าต่อ โดยลงทุนท้ังในและต่างประเทศ ดันเป้าผลิตไฟฟ้า 7,200 
MW ในปี 68 จากจากปัจจุบัน มีก�าลังการผลิตติดต้ังรวมท้ังสิ้น 3,058 
MW สองเท่าในอนาคตทีเดียวเจ้าค่ะ มาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 มาดูกลุ่มอิเลกทรอนิกส์กันบ้างส�าหรับ DELTA KCE HANA หลายคนถอดใจกันแล้ว แต่เจ๊ยังไม่ถอดใจเจ้าค่ะมีโอกาสหยิบขึ้นมาเล่นเก็งก�าไร
กันได้เสมอส�าหรับ DELTA วันนี้ปิดบวกสวนทางกับหุ้น KCE และ HANA ท่ีปรับตัวแดนลบในช่วงท้ายตลาด ยังคงจับตาสัญญาณลุ้นเก็งก�าไรกัน
อย่างใกล้ชิดเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นท้ัง 3 ตัวเจ้าค่ะ

 มากันท่ีหุ้น DOD เจ้าค่ะราคาหุ้นยังขยับไม่เยอะแม้ตลาดจะบวกข้ึนไปกว่า 200 จุด จุดน้ีน่าสนใจเจ้าค่ะ หลังแนวโน้มการปลดล็อคกัญชาพ้น
จากยาเสพติดเป็นท่ีเรียบร้อยซ่ึงก็ส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาของบริษัท โดยเทคนิคลุ้นกลับไปยืนเหนือ 9.00 บาทกันก่อนเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้น AWC เจ้าค่ะไม่ต้องตกใจกันส�าหรับหุ้น BIG LOT AWC ในช่วงนี้ท่ีมีปริมาณซื้อขายมหาศาล หลัง AWC ปรับโครงสร้าง
ใหม่ หลังเจ้าสัวเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี" โอนหุ้น AWC ให้ "ทีซีซี บริหารธุรกิจ" รวม 46.69% ส่วนทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์ โอนหุ้นอีก 
28.31% ให้ "ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น" ยันไม่มีผลต่อโครงสร้างผถห.-นโยบายบริษัท อีกท้ังราคาหุ้นยังยืนเหนือระดับท่ี 5.00 บาทได้สวยงาม ถือได้
ว่าน่าจับตาทีเดียวส�าหรับหุ้นท่ีลุ้นเทรินอราวด์จากวัคซีนเช่นเดียวกับธีมโรงแรม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ
By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

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

ยังไปได้!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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