
EA ปิดดลีซื้อหุน้ธุรกิจโรงงานสกัดน�ามนัปาล์ม -โรงไฟฟา้

ชวีมวล (Biomass) และโรงไฟฟา้ก๊าซชวีภาพ (Biogas) ที่

จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี สดัสว่น75.00% มูลค่า 37.53 ลบ.

นายโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน) BTW เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลา

คหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัท เบสท์เทค แอนค์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทแกนของกลุ่ม

บริษัท ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ เป็นโครงการต่างประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด 

(มหาชน) EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย - บริษัท อีเอ ปาล์ม 

เน็ตเวิร์คจ�ากัด (“EPN”) ใน บริษัท กาญจนดิษฐ์น�ามันปาล์ม จ�ากัด (“KJD”) โดยได้

เสร็จสิ้นการด�าเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

EA ปิดดีลซื้อหุ้น 75%
ในโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม
 /โรงไฟฟา้ชีวมวล มูลค่า 37.53 ลบ.

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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BTW ซิวงานใหญ่ในตปท.

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ�ากัด (มหาชน) EA

BTW คว้างานรบัจ้างผลิตโครงสรา้งเหล็ก ส�าหรบัโรงไฟฟา้พลังงานจากขยะ East Rockingham 
Waste to Energy ในต่างประเทศ จากHITACHI ZOSEN INOVA มูลค่าราว 129 ลบ.

ดีค่ะวัคซีน!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,374.13 จุดบวก 24.69 
จุด ขึ้นแรงมาได้สวยงามจากแรงหนุนหุ้นใหญเ่จ้าค่ะ อีกท้ังตลาดรับ
ข่าววัคซีนของ PFIZER ท่ีทดลองในมนุษย์เห็นผลดี ซึ่งถ้าไม่มีอะไร
ผิดพลาดคาดสิ้นปีนี้ท้ังโลกได้เห็นกัน

แอสเสท เวิรด์ คอรป์อเรช่ัน หรอื AWC ผูพ้ฒันาอสังหารมิทรพัยช์ัน้น�าของไทยท่ีมุง่เน้นตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ ่"THAI HOLIDAYS LIFESTYLE" และ ข้อเสนอ

พเิศษเพื่อสง่เสรมิโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน" สง่มอบประสบการณ์แหง่ความสขุกลับคืนใหช้วิีต

คนไทยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมท้ัง 16 แหง่ในเครือ ท่ัวประเทศท่ีพร้อมกลับมาเปิดให้

บริการอยา่งเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ เพื่อรว่มสนับสนุนโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน" ของภาครัฐ สง่

เสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้ น

AWC ต้อนรับการเปิดด�าเนินการโรงแรมในเครือ 16 แห่ง

ท่ัวไทย ด้วย 2 แคมเปญใหญ ่กับหลากหลายข้อเสนอสดุพเิศษ Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5

AWC เปิดโรงแรมในเครือ 16 แห่งทั่วไทย
พร้อมผุด 2 แคมเปญใหญ่

ดีค่ะวัคซีน!!

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท บที ีเวลธ์ อินดัสตรสี ์จ�ากัด (มหาชน) BTW

มูลค่า 129 ล้านบาท
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BTW   คว้างานรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็ก ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ East Rockingham Waste to Energy ในต่างประเทศ จากHITACHI ZOSEN INOVA 

มูลค่าราว 129 ลบ.

 นายโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน) BTW เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลา

คหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัท เบสท์เทค แอนค์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทแกนของกลุ่มบริษัท ได้รับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ 1 โครงการ เป็นโครงการต่างประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ129 ล้านบาท ตามรายละเอียดคังนี้

ชื่อโครงการ : EAST ROCKINGHAM - AUSTRALIA - STEEL STRUCTURE

ผู้ว่าจ้าง: HITACHI ZOSEN INOVA

ระยะเวลาโครงการ: มิถุนายน 2563 - มีนาคม 2564

ลักษณะงาน : งานรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็ก ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ East Rockingham Waste to Energy

ฉบับที่ 1153 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

BTW ซิวงานใหญ่ในตปท.
มูลค่า 129 ล้านบาท
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 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ 

จ�ากัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอ

แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย - บริษัท อีเอ ปาล์ม 

เน็ตเวิร์คจ�ากัด (“EPN”) ใน บริษัท กาญจนดิษฐ์

น�ามันปาล์ม จ�ากัด (“KJD”) โดยได้เสร็จสิ้นการ

ด�าเนินการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ และจดทะเบียนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2563เรียบร้อยแล้ว

ท้ังนี ้รายการดังกล่าว ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษัท เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563โดย KJD มี

วัตถุประสงค์เพ่ือท�าธุรกิจหลักเก่ียวกับโรงงานสกัด

น�ามันปาล์ม (“โรงหีบปาล์ม”) รวมถึงการพัฒนาโรง

ไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

(Biogas) ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

EPN เขา้ลงทนุซื้อหุน้สามัญของ KJD คิดเปน็สดัสว่น 

75.00% ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและจ�าหน่าย

ได้แล้วท้ังหมดของKJD จากผู้ถือหุ้นเดิมของ KJD 

ในราคาหุ้นละ 111.20 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 

37,530,000 บาท ดังนั้น จึงไมเ่ขา้ขา่ยการซื้อกิจการ

ของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ท่ีจะต้องได้รับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรณีท่ีบริษัท

จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนในบริษัท

อ่ืนซึ่งเป็นผลให้บริษัทอ่ืนน้ันมีสภาพเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น

แหล่งเงินทุนท่ีใช้มาจากเงินทุนของ EPN

ส�าหรับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ เพื่อขยายและ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

EA ปิดดีลซื้อหุ้น75% ในโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม
 /โรงไฟฟา้ชีวมวล มูลค่า 37.53 ลบ.
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แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของไทยท่ีมุ่งเน้นตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ ่

"THAI HOLIDAYS LIFESTYLE" และ ขอ้เสนอพเิศษ

เพ่ือส่งเสริมโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน" ส่งมอบ

ประสบการณ์แห่งความสุขกลับคืนให้ชีวิตคนไทย

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมท้ัง 16 แห่งใน

เครือ ท่ัวประเทศท่ีพร้อมกลับมาเปิดให้บริการอยา่ง

เต็มรูปแบบแล้ววันนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ 

"เราเท่ียวด้วยกัน" ของภาครัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้ นและเดินหน้า

อย่างแข็งแกร่งหลังวิกฤตโควิด-19  ตอกย�าความมุ่ง

ม่ันในการสร้างอนาคตท่ีดีกว่าภายใต้กลยุทธ์ AWC 

Building a Better Future

 นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ AWC กล่าวว่า "จากเสียงตอบรับท่ีล้นหลาม

จากแคมเปญ Bangkok Holidays Lifestyle, Gift 

of Happiness ในช่วงเดือนมิถุนายน AWC จึงจัด

โปรแกรมสง่ความสขุท่ัวไทยขานรับนโยบายสง่เสริม

การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของรัฐบาล 

ด้วยโรงแรมในเครือท้ัง 16 แห่งท่ัวประเทศไทย 

ผ่านการสร้างสรรค์ 2 แคมเปญใหญ่ ท่ีตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย ได้แก่ THAI HOLIDAYS 

LIFESTYLE, Gift of Happiness เพ่ือมอบเป็นของ

ขวัญต่อเน่ืองให้กับคนไทย และ ข้อเสนอพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน" ต้อนรับการก

ลับมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังของโรงแรมในเครือ AWC 

ท่ัวประเทศในวันน้ี และพร้อมมอบประสบการณ์

แห่งความสุขในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ

ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือระดับของโรงแรม

ชั้นน�าระดับโลก ท่ีให้ความส�าคัญสูงสุดในเร่ือง

สุขอนามัยความปลอดภัย ภายใต้การรับรองตาม

มาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) 

สร้างความมั่นใจให้กับแขกผู้มาพักและลูกค้าท่ีมา

ใช้บริการในโรงแรมทุกแห่งในเครือของ AWC ตาม

บรรทัดฐานของโลกวิถีใหม่แบบ New Normal ซึ่ง

เราเช่ือมั่นว่าจะเป็นส่วนส�าคัญท่ีผลักดัน ส่งเสริม

ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยให้

กลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วอีกครั้ง คู่ขนานไปกับการ

เดินหน้าบนเส้นทางสู่การสร้างสรรค์อนาคตท่ีดีกว่า

ให้กับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน 

ชุมชน สังคมองค์รวม และประเทศไทย"

ฉบับที่ 1153 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

AWC เปิดโรงแรมในเครือ 16 แห่งทั่วไทย
พร้อมผุด 2 แคมเปญใหญ่
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 แคมเปญ "THAI  HOL IDAYS 
LIFESTYLE, Gift of Happiness"

ข้อเสนอพิเศษส�าหรับห้องพักโรงแรมในเครือ AWC ใน

ราคาสุดพิเศษท่ัวไทยส�าหรับเดือนกรกฎาคม ในราคา

เร่ิมต้น 4,999++ บาท (ส�าหรับการเข้าพักต้ังแต่ 2 คืน

ขึ้นไป รวมอาหารเช้า*) และ 9,999++ บาท (ส�าหรับ

การเข้าพักต้ังแต่ 4 คืนขึ้นไป รวมอาหารเช้า* และ

เซ็ตอาหารเย็นสุดพิเศษส�าหรับ 2 ท่าน 1 ครั้ง หรือ 

2 คืนส�าหรับลักซ์ชูรี รีสอร์ท รวมอาหารเช้า*) พร้อม

มอบส่วนลดด้านไลฟ์สไตล์ในการใช้บริการห้องอา

หารและสปาในโรงแรม 20% ตามเง่ือนไขของแต่ละ

โรงแรม นอกจากนี้ยังมอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน 

โดยสามารถเปล่ียนหรือแยกวันเข้าพัก และโอนสิทธิ์

การเข้าพักได้ โดยผู้ท่ีสนใจสามารถส�ารองห้องพัก

ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของแต่ละโรงแรมท้ัง 16 แห่ง

เท่าน้ัน

*โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ และโรงแรมบัน

ยันทรี สมุย ไม่รวมอาหารเช้า

ข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน"

AWC มอบส่วนลดถึง 50% ส�าหรับเดือนกรกฎาคม

และสิงหาคม 2563 และต่อเน่ืองด้วยส่วนลดถึง 30% 

ส�าหรับเดือนกันยายนและตุลาคม 2563 ในการจอง

ห้องพักของโรงแรมในเครือท้ังหมดในกรุงเทพฯ และ

เมืองท่องเท่ียวชั้นน�าของประเทศไทย** พร้อมมอบข้อ

เสนอพเิศษเพิม่เติมส�าหรบัแขกท่ีเข้าพกัในโรงแรมภาย

ใต้ขอ้เสนอพิเศษดังกล่าว ด้วยสว่นลดพิเศษสูงสุด 20% 

ส�าหรบัห้องอาหาร และสปาในโรงแรม ตอบรับนโยบาย

ภาครัฐส่งเสริมการท่องเท่ียวช่วงเดือนกรกฎาคมถึง

ตุลาคม 2563

**เง่ือนไขและประสบการณ์พิเศษแตกต่างกันในแต่ละ

โรงแรม

โดยท้ัง 2 ข้อเสนอยังสามารถร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการ 

"เราเท่ียวด้วยกัน" ท้ังในสว่นของ "การสนับสนุนสว่นลด

ค่าโรงแรมท่ีพัก" และ "การสนับสนุนส่วนลดค่าอาหาร" 

ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์

ในโครงการ "เราเท่ียวด้วยกัน" ตามเง่ือนไขท่ีโครงการฯ 

ก�าหนดอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสท่ีไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ส�าหรับคนไทยท่ีจะได้มาสัมผัสประสบการณ์แห่งความ

สุขและความผอ่นคลายอีกคร้ัง หลังจากท่ีต้องเผชิญกับ

ความท้าทายและความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตภายใต้

ข้อจ�ากัดของมาตรการควบคุมต่าง ๆ ในช่วงเวลาล็อค

ดาวน์กว่า 3 เดือนท่ีผ่านมา ขณะเดียวกันยังได้เป็นการ

สนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศให้กลับมาคึกคักอีก

ครั้ง

 "AWC มั่นใจอยา่งยิ่งในความพร้อมทุกด้านเพื่อต้อนรับ

การท่องเท่ียวในวิถีใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความร่วม

มือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ อย่างเต็มก�าลัง เพื่อยืน

หยัดเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่อง

เท่ียวไทย ซึ่งความแขง็แกรง่กลับมาให้กับเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน" นางวัลลภากล่าว

ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมช่ันท่ีน่า

สนใจ

ของโครงการในเครือ AWC เพิ่มเติมได้ท่ีเฟสบุ๊ค  

www.facebook.com/AssetWorldCorporation  
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AWC เปิดโรงแรมในเครือ 16 แห่งทั่วไทย
พร้อมผุด 2 แคมเปญใหญ่

https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19
http://www.facebook.com/AssetWorldCorporation
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 ดีค่ะวัคซีน!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,374.13 จุดบวก 24.69 จุด ข้ึน

แรงมาได้สวยงามจากแรงหนุนหุ้นใหญ่เจ้าค่ะ อีกท้ังตลาดรับข่าววัคซีนของ 

PFIZER ท่ีทดลองในมนุษย์เห็นผลดี ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดส้ินปีนี้ท้ัง

โลกได้เห็นกันแน่นอน ส่วนหุ้นท่ีน่าสนใจจับตาหุ้นขนาดกลางเจ้าค่ะ ส�าหรับ 

STEC CK และ MBK ท่ียังบวกขึ้นมาไม่มากน่าลุ้นเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ีตลาดฟิวเจอร์บ้านเรากันสักหน่อยเจ้าค่ะ ในส่วนของ TFEX ท่ี

อ้างอิง S50U20 เจ้าค่ะ ปิดท่ี 909.2  จุด บวก 24.7 จุด หรือ 2.79% มีค่าพรีเมี่

ยมห่างจาก SET50 อยู่ท่ี -3.00 จุดเจ้าค่ะ ถือเป็นวันของขา L เจ้าค่ะ ส�าหรับ

วันพรุ่งน้ีมีกรอบแนวยืนสวยๆ 895-900  จุด ถ้ามีจังหวะพักไว้สะสมหุ้นใหม่หรือ ถ้าหลุดรอดูอีกที ส่วนแนวต้าน 915 และ 925 จุดมาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ 

 ตอกันท่ีราคาน�ามันกันเลยเจ้าค่ะ ล่าสุด WTI อยู่ท่ี 40.16 เหรียญ บวก 0.85% เจ้าค่ะ ส่วน BRENT อยู่ท่ี 42.41 เหรียญ บวก 0.90% ราคายังคงทรงตัวได้

สวยงามเจ้าค่ะ ถือได้ว่าน่าลุ้นกันไปยาวๆเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ีราคาทองค�าเจ้าค่ะ GOU20 ปิดท่ี 1,777.8 เหรียญ ลบ 16.6 เหรียญ พักตัวเจอแรงขายจากข่าววัคซีนลงมาเจ้าค่ะ แต่ยังยืนเหนือระดับ 1,770 เหรียญ

ได้แข็งแกร่งเจ้าค่ะ โดยกรอบการลงทุนอยู่ท่ีแนวรับท่ีต้องยืนได้ 1765-1770 เหรียญ ส่วนต้าน 1780 และ 1790 ใครถือมาก็มาลุ้นกันต่อ แต่ต้องระวังการปรับ

ฐาน ติดตาม Non-Farm คืนนี้ 19.30 น.เจ้าค่ะ ขยับมาให้ไวขึ้น 1 วัน เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกา

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World****

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

ดีค่ะวัคซีน!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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