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TACC สุดปัง!!
ก�ำไรปี 63 นิวไฮ

แตะ 188.38 ลบ.

TACC โตแกร่ง! ปี 63 ก�ำไรสร้ำงสถิติ

สูงสุดใหม่แตะ 188.38 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้น 18.34% สวนโควิด-19 

ระบำด ด้ำนกลุ่มเครื่องด่ืมในมุม 

All Café มีกำรเพิ่มสำขำและอัพ

ขนำดแก้วของเครื่องด่ืม และจำกกำร

บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรด�ำเนินงำน

และต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สูงสุด  ท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น

SMART ตั้งเป้ำปีนี้ 
โกยรำยได้ 440 ลบ.

ชูแผนออกสินค้ำใหม่-เพ่ิมช่องทำงขำย 

เป็นเงินสด 0.11 บำท/หุ้น
เคำะปันผล

ตอบแทนผถห.
TPCH 

TPCH ผลกำรด�ำเนินงำนดต่ีอเน่ือง บอรด์ใจด ีแจกปันผลระหว่ำง

กำลเป็นเงินสด 0.11 บำท/หุน้ "กนกทิพย ์จันทรพ์ลังศร"ี 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร ระบุพรอ้มเดินหน้ำ COD โรงไฟฟ้ำ 

เพื่อดันก�ำลังกำรผลิตรวมแตะ 125 MW ภำยในปี 64

SMART โชว์ผลประกอบกำรปี 2563 กวำดรำยได้รวม 419.17 ล้ำนบำท ก�ำไร 

45.80 ล้ำนบำท โต 3.56 % เตรยีมจ่ำยปันผล 0.12 บำท/หุน้ จำกรำคำหุน้ทีต่รำ

ไว้ปัจจุบนั 1.00 บำท/หุน้ พรอ้มท้ังอนุมัติใหเ้ปลีย่นแปลงรำคำหุน้ทีต่รำไว้

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 6

อ่านต่อหน้า 4

ได้อยู่BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

สวนโควิด-19 ระบำด
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TACC โตแกร่ง! ปี 63 ก�ำไรสร้ำงสถิติสูงสุดใหม่
แตะ 188.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.34% สวน
โควิด-19 ระบำด ด้ำนกลุ่มเคร่ืองด่ืมในมุม All 
Café มีกำรเพ่ิมสำขำและอัพขนำดแก้วของ
เครื่องด่ืม และจำกกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
ด�ำเนินงำนและต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  ท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น บิ๊กบอส 

"ชัชชวี วัฒนสุข"ปักหมุดปี 64 รำยได้โต 10-
15%  ลุยส่งโปรดักส์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง พร้อม
เปิดตัวคำแรคเตอร์ใหม่ของคนไทย "Jay The 
Rabbit" เจำะกลุ่มสำวโสด-ชำวออฟฟศิ  บอรด์
ไฟเขียวจ่ำยปันผลงวดปี 63 ในอัตรำ 0.17 
บำท/หุ้น

 นำยชัชชวี วัฒนสุข ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท ที . เอ.
ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(TACC) เปิดเผยว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯในปี 2563 มีก�ำไรสุทธิ 188.38 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.34% สร้ำงสถิติสูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์  เทียบปี 2562 มีก�ำไรสุทธิ 
159.18 ล้ำนบำท แมย้อดขำยในป ี2563 จะลด
ลงประมำณ 13% โดยมีรำยได้รวม 1,316.74 
ล้ำนบำท เทียบปี 2562 ท่ีมีรำยได้รวมอยู่ท่ี 
1,527.36 ล้ำนบำท เน่ืองจำกได้รับผลกระทบ
จำกกำรล็อคดำวน์ประเทศ และสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 

"แม้ยอดขำยของเรำจะปรับตัวลดลง จำก
กำรระบำดของโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม หลัง
สถำนกำรณ์เริ่มคล่ีคลำย กำรบริโภคของลูกค้ำ
ได้กลับมำ รวมไปถึง All Café มีกำรปรับเพิ่ม
ขนำดแก้วจำก   16 oz. เป็น 22 oz. ชว่ยกระตุ้น
ยอดขำยได้เป็นอย่ำงดี อีกท้ังเรำได้มีกำรปรับ
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรด�ำเนิน
งำนและต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้
ก�ำไรในปี 2563 เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ" นำย
ชัชชวีกล่ำว

TACC สุดปัง!!
ก�ำไรปี 63 นิวไฮ แตะ 188.38 ลบ.

สวนโควิด-19 ระบำด
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ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 บริษัทฯวำง
เป้ำหมำยรำยได้เติบโต 10-15% โดยบริษัทฯยังคงใช้
กลยุทธ์กำรเจริญเติบโตของยอดขำยด้วยกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และออกเครื่ องด่ืมใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้ำ
เครื่องด่ืมเย็นในโถกด และเครื่องด่ืมในมุม All Café 
ท่ีร้ำน 7-Eleven และวำงแผนกำรตลำดร่วมกัน เพื่อ
กระตุ้นยอดขำย รวมถึงกำรขยำยตลำดไปยังกลุ่ม 
Café Business ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญในกำรเจริญเติบโต
ของปีนี้ 

ในส่วนของธุรกิจ "คำแรคเตอร์" ในปีนี้ บริษัทฯได้มี
กำรคำแรคเตอร์ใหม่ "Jay The Rabbit" จับกลุ่มสำว
โสด และกลุ่มออฟฟิศ ท่ีมีก�ำลังซ้ือเป็นจ�ำนวนมำก 
อีกท้ังมีควำมแตกต่ำงจำกคำแรคเตอร์ท่ีบริษัทฯมีอยู ่

ท�ำให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำและต่อยอดธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง ซึ่งมั่นใจว่ำจะได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคอย่ำงดีเยี่ยม เช่น
เดียวกับคำแรคเตอร์ "Rilakkuma" และ "หมำจ๋ำ"

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ท่ีผ่ำนมำ มีมติจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับงวดผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 (มกรำคม-
ธันวำคม 2563) ในอัตรำ 0.17 บำท/หุ้น

TACC สุดปัง!!
ก�ำไรปี 63 นิวไฮ แตะ 188.38 ลบ.

สวนโควิด-19 ระบำด
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TPCH ผลกำรด�ำเนินงำนดีต่อเน่ือง บอร์ดใจดี 
แจกปันผลระหว่ำงกำลเป็นเงินสด 0.11 บำท/
หุ้น "กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" ประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร ระบุพร้อมเดินหน้ำ COD โรง
ไฟฟ้ำ เพ่ือดันก�ำลังกำรผลิตรวมแตะ 125 MW 
ภำยในปี 64 ขณะท่ีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ปี 63 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,777.37 ล้ำนบำท 
และมีก�ำไรสุทธิ 251.51 ล้ำนบำท

 นำงกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั ที
พีซี เพำเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
(TPCH)  เปิดเผยว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำน
ใน 2563 เป็นท่ีน่ำพอใจ แม้จะอยู่ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
ระลอกใหม่ บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้เป็นอย่ำงดี และล่ำสุด บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) ให้กับกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ภำยใต้โครงกำรโรง

ไฟฟ้ำชีวมวล ทีพีซีเอช เพำเวอร์ 2 (TPCH 2) 
ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดต้ัง 9.9 เมกะวัตต์ ก�ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำย 9.2 เมกะวัตต์ ต้ังอยู ่
ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลำ เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว และ
บริษัทฯ ยังเตรียม COD โรงไฟฟ้ำ ภำยในปีนี้
เพิม่ เพื่อใหมี้ก�ำลังกำรผลิตรวม 125 เมกะวัตต์ 
ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ในปี 2564

 "ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 
(สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563) มีรำยได้รวม 
1,777.37 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 251.51 
ล้ำนบำท โดยได้รับปัจจัยหนุนจำกกำรทยอย
รับรู้รำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำท้ัง 9 แห่ง 
มีก�ำลังกำรผลิตรวมท้ังหมด 99 เมกะวัตต์ ท่ี
ด�ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไปเรียบร้อย
แล้ว ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำชีวมวล CRB, 
MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 
และ TPCH 1" นำงกนกทิพย์กล่ำว

TPCH ตอบแทนผถห.
เคำะปันผลเป็นเงินสด 0.11 บำท/หุ้น
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 ด้ำนนำยเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท 
ทีพีซี เพำเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (TPCH) กล่ำวว่ำ ท่ีประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวด 

6 เดือนหลัง (1 กรกฎำคม - 31 ธันวำคม 2563) ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำ 0.11 บำท/หุ้น 

รวมเป็นเงิน 44.13 ล้ำนบำท ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะมีชื่อปรำกฏ ณ วันก�ำหนดรำยชื่อ

ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 5 มีนำคม 2564  และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวันท่ี 

17 มีนำคม 2564

กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่TPCH กล่ำวอีกว่ำ บรษัิทฯ ยังคงเปำ้หมำยจะมใีบอนญุำตในกำร

ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ท้ังโรงไฟฟ้ำชีวมวล ชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำขยะ ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ 

แบง่ออกเปน็โรงไฟฟำ้ชวีมวล ชวีภำพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟำ้ขยะท่ี 50 เมกะวัตต์ 

ภำยในปี 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนผลงำนของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 (สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563) มี

รำยได้รวม 1,777.37  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 135.35 ล้ำนบำท หรือ 8.2 % เทียบปี 2562 

มีรำยได้รวม 1,642.02 ล้ำนบำท  ขณะท่ีมีก�ำไรสุทธิ  251.51 ล้ำนบำท

TPCH ตอบแทนผถห.
เคำะปันผลเป็นเงินสด 0.11 บำท/หุ้น
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SMART โชว์ผลประกอบกำรปี 2563 กวำด
รำยได้รวม 419.17 ล้ำนบำท ก�ำไร 45.80 ล้ำน
บำท โต 3.56 % เตรียมจ่ำยปันผล 0.12 บำท/
หุ้น จำกรำคำหุ้นท่ีตรำไว้ปัจจุบัน 1.00 บำท/
หุ้น พร้อมท้ังอนุมัติให้เปล่ียนแปลงรำคำหุ้น
ท่ีตรำไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บำท  เผยทิศทำง
ธุรกิจปี 64 ชูกลยุทธ์ออกสินค้ำใหม่อิฐมวลเบำ
ตกแต่ง-ประหยัดพลังงำน ปั๊ มยอดขำย พร้อม
ขยำยช่องทำงจ�ำหน่ำยผ่ำนโมเดิร์นเทรด ดีล
เลอร์ท่ัวประเทศ ขณะท่ีตลำดต่ำงประเทศ มี
ยอดสั่งซื้อต่อเนื่อง ต้ังเป้ำรำยได้ปีนี้เติบโตไม่
ต�ำกว่ำ 5% รำยได้ 440 ล้ำนบำท

 นำยรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท สมำร์ทคอนกรีต 
จ�ำกัด (มหำชน) (SMART) ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ำยอิฐมวลเบำด้วยระบบอบไอน�ำภำย
ใต้ควำมดันสูงเพ่ือใช้ในงำนก่อสร้ำง และงำน
ก้ันผนังอำคำรเปิดเผยว่ำ ผลประกอบกำรงวด
ปี 2563 มีรำยได้รวม 419.17 ล้ำนบำท ลดลง  
47.65 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ท่ีมีรำยได้รวม 466.82  ล้ำนบำท และมีก�ำไร
สุทธิ 45.80 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธิ 44.23 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้น 1.57 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.56 %

ขณะท่ี ผลประกอบกำรไตรมำส 4/63 มีรำย
ได้รวม 108.73 ล้ำนบำท ลดลง 15.35 ล้ำน
บำท จำกชว่งเดียวกันของปก่ีอนท่ีมีรำยได้รวม 
124.08  ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 15.80 ล้ำน
บำท ลดลง 5.19 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธิ 20.99   ล้ำนบำท

SMART ตั้งเป้ำปีนี้ 
โกยรำยได้ 440 ลบ.

ชูแผนออกสินค้ำใหม่-เพ่ิมช่องทำงขำย 



19.02.2021 / Friday / #1182

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

7

ท้ังน้ีผลประกอบกำร ในส่วนของก�ำไรสุทธิปรับตัวดี

ขึ้น เนื่ องจำกบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควบคุม

ต้นทุนกำรผลิตและกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขณะท่ีรำยได้รวมปรับลดลงเล็กน้อยเน่ืองจำก ผลก

ระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด 19 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำย

ปันผลประจ�ำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 

0.12 บำท  คิดเป็น 132.99% ของก�ำไรสุทธิหลังหัก

ส�ำรองตำมกฎหมำย จำกนโยบำยปันผลไม่ต�ำกว่ำ 

40% ของก�ำไรสุทธิ บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำล เมื่อวันท่ี  5 มิถุนำยน 2563 หุ้นละ 0.05 

บำท  โดยครั้งนี้จะจ่ำยเพิ่มเติม  0.07 บำท/หุ้น คิด

เป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ำยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.035 

บำท/หุ้น ภำยหลังจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ี

ตรำไว้จำก 1 บำท/หุ้น เป็น 0.50 บำท/หุ้น คิดเป็น

จ�ำนวนเงินปันผลเพิ่มเติม 32 ล้ำนบำท ท้ังนี้ รอม

ติกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผู้ถือหุ้นในช่วง

เดือนเมษำยนอีกครั้ง

ส�ำหรับทิศทำงธุรกิจปี 2564 คำดว่ำครึ่งปีหลังจะมี

แนวโน้มท่ีดีกว่ำครึ่งปีแรก จำกโครงกำรเมกะโปร

เจคขนำดใหญ่ งำนโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรภำครัฐ 

นโยบำยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC ผลักดันให้

เกิดกำรลงทุนก่อสร้ำงนิคมอุตสำหกรรม คลังสินค้ำ 

และผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ทยอยลงทุนใน

โครงกำรใหม่  ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้ควำมต้องกำร

สินค้ำกลุ่มวัสดุก่อสร้ำง-อิฐมวลเบำปรับตัวดีขึ้น

ส�ำหรับกลยุทธ์ในกำรขับเคล่ือนธุรกิจ บริษัทมี

แผนเดินหน้ำท�ำกำรตลำดเชิงรุก ออกสินค้ำใหม่อิฐ

มวลเบำตกแต่งเพิ่ม 2 ลำยในปีนี้ จำกเดิม 5 ลำย 

เน่ืองจำกมีกระแสตอบรับท่ีดีจำกกลุ่มลูกค้ำ และ

ยอดขำยเติบโตต่อเน่ือง พร้อมผลักดันสินค้ำผ่ำน

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนโมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ 

ให้มำกขึ้น และขยำยฐำนลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงต่อ

เนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำใหม่ อำทิ ผู้รับเหมำ

ต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำพัฒนำโครงกำรอสังหำฯ และ

ก่อสร้ำงโรงงำน นิคมอุตสำหกรรมในพื้นท่ีภำค

ตะวันออก

 บริษัทยังมุ่งเน้นกำรท�ำตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ “อิฐ

มวลเบำตกแต่งและประหยัดพลังงำน" ให้เป็นท่ีรู้จัก 

มำกขึ้น เพ่ือเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำ ควบคู่กับกำรใช้

กลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) เพื่อกระตุ้นกำร

สร้ำงยอดขำยให้เติบโต และสร้ำงกำรรับรู้กับลูกค้ำ

ในวงกว้ำง ผ่ำนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่อ

เนื่อง ท้ังนี ้สดัสว่นรำยได้ งำนภำครฐัอยูท่ี่ 60 % ภำค

เอกชน  38 %  และต่ำงประเทศ 2%  ขณะท่ีสัดส่วน

รำยได้แบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบำ 94 % อิฐ

มวลเบำตกแต่ง 5 % และอ่ืนๆ 1 %

ส�ำหรับกำรขยำยตลำดกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทฯ

ยังมีกำรส่งสินค้ำไปจ�ำหน่ำยในประเทศกลุ่มนี้ เพื่อ

ใช้ในงำนก่อสร้ำงและงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ

ภำครัฐ  โดยมีกระแสตอบรับท่ีค่อนข้ำงดีและมีออ

เดอร์สั่งซื้อสินค้ำต่อเนื่องจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยใน

ประเทศดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทยังคงเดินหน้ำ

เจรจำหำพันธมิตรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย เพ่ือขยำย

ตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่ำงต่อเนื่อง โดยใน

ปีนี้บริษัทต้ังเป้ำรำยได้ 440 ล้ำนบำท หรือเติบโตไม่

ต�ำกว่ำ 5% หำกโควิด-19 จบอย่ำงรวดเร็วในคร่ึงปี

แรก        
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ได้อยู่!!ตลำดหุ้นไทยเช้ำนี้แกว่งตัวในกรอบท้ังในแดนบวก-ลบ คล้ำยกับตลำด
หุ้นภูมิภำคเอเชียส่วนใหญ่ติดลบ ยกเว้นตลำดหุ้นจีนท่ียังเคล่ือนไหวในแดน
บวกหลังกลับมำเปิดท�ำกำรอีกคร้ังเมื่อผ่ำนพ้นวันหยุดช่วงเทศกำลตรุษจีน 
ถือว่ำเป็นกำรชดเชยช่วงท่ีหยุดไป โดยตลำดบ้ำนเรำพยำยำมจะขยับขึ้นแต่
ยังไปไม่ค่อยไหว เนื่องจำกไม่มีปัจจัยใหม่เข้ำมำช่วยหนุน ตลำดเริ่มอ่อนล้ำลง
บ้ำงเล็กน้อยหลังจำกท่ี OR เริ่มกลับมำเทรดเป็นปกติ ปุถุชน เล่นกันในสถำนะ
หุ้นท่ัวไป ท�ำให้ดีกรีควำมเหว่ียงลดลงไปเยอะ เมื่อวำน TQR ซัดไปอีกซิลล่ิง 
แถมต่อวันนี้อีก(โอ้วแม่จ้ำว)สองวันติดไปเลย พรุ่งน้ีมี KISS จำกค่ำยแกรมมี่
ส่งเข้ำประกวด วันศุกร์สุดสัปดำห์จะปัง จะพลุแตกขนำดไหน ในช่วงยุคทอง
ของ IPO นี้ มีอะไรก็เก็บเก่ียวกันไปเจ้ำค่ะ ตลำดน่ำจะสำมำรถยืนๆ 1,500 จุด 
แล้วจะกลับทะลุไปได้ไหม อันนี้ต้องมำลุ้นกันต่อ ช่วงนี้เจ๊ผมหงอกจะเต็มหัว
ละเจ้ำค่ะ น่ังดูประชุมสภำแล้วละเหี่ยใจ ฟังไป 2-3 นำที ประท้วงให้ว่อน ไม่
ได้มีประโยชน์และสำระอะไรกับประชำชนเลย หันกลับมำเครียดในตลำดหุ้น
ต่อดีกว่ำฟังประชุมสภำละปวดหัว5555 ช่วงนี้ยังคงเน้นกลยุทธ์ตีหัวเข้ำบ้ำน
ไปเด้อออ

มำดูตัวแรก ส�ำหรับ KISS หุ้น IPO ท่ีจะเข้ำเทรดในวันพรุ่งนี้เจ้ำค่ะ โดย KISS 
ผู้พัฒนำนวัตกรรมและสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมงำมและสุขภำพ ภำยใต้
แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis จะน�ำ
หุ้นเข้ำเทรดในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันพรุ่ง
นี้ โดยงบ 9เดือนแรก อยู่ท่ี 43 ล้ำนบำท เทียบปีก่อนท่ี 25 ล้ำนบำทเจ้ำค่ะ พรุ่ง
นี้จับตำกันว่ำจะมำในท่ำไหน แต่ส�ำหรับตัวเจ๊มองว่ำเก็งก�ำไรคงพอไหว แต่ถ้ำ
สำย VI คงพักก่อนเจ้ำค่ะ

วันน้ีอยำกเมำเจ้ำค่ะเลยซัด LEO ไปหน่อย หันไปเห็นพอดิบพอดีรำคำหุ้นก็
น่ำสนใจไม่ใช่น้อย หลังจำกท่ีพักตัวมำหลำยวันติดต่อกัน วันน้ีก็ท�ำท่ำเข็นขึ้น
มำล่อตำล่อใจปิดรำคำไป 6.40 บำท เจ๊มองว่ำมีโอกำสท่ีจะตีทะลุผ่ำน 6.50 

และ 6.70 มำทรงนี้จับตำกันไว้หน่อยนะเจ้ำคะ สำยเทคนิคท้ัง
หลำย เอำเป็นว่ำวันนี้อิเจ๊ไม่ขอเมำท์ให้มำกควำม เพรำะเมำ 
LEO เจ้ำค่ะ..ฮ่ำๆๆๆ

อ้ือหือออ... กลับมำฮิตติดท็อปชำร์ตอีกแล้ว ส�ำหรับหุ้นแม่ลูก
สุดแซ่บ!!! STA และ STGT กันเจ้ำค่ะ ท้ัง 2 ตัววันนี้กอดคอกัน
ท�ำวอลุ่มท้ัง 2 ตัวมูลค่ำกำรซื้อขำยติด TOP 5 เจ้ำค่ะ STA ปิด
ท่ี 43.50 บำท บวก 26.09% ส่วน STGT ปิดท่ี 41.00 บำท 
บวก 3.14% หลังจำกท่ีงบในปี 63 เติบโตได้อย่ำงก้ำวกระโดด 

กระโดดแล้วกระโดดอีก5555 แล้ว STA ก็ยังมีข่ำวส�ำคัญออกมำอีกเจ้ำค่ะแหม
มมช่วงนี้เขำฮิตสำยเขียวกันท่ัวบ้ำนท่ัวเมืองจริงๆ โดย STA จ่อขอปลูกกัญชง 
100-200 ไร่ก.ค.นี้-ล่ันรำยได้ปี64 นิวไฮแตะแสนลบ.(แม่เจ้ำโว๊ยยยยย)เผย
ระยะยำวจ่อต้ังโรงงำนสกัดน�ำมัน CBD จำกกัญชงในปี 66 พร้อมคำดรำยได้ปี 
64 นิวไฮแตะแสนลบ. ท�ำยอดขำย 1.2 ล้ำนตัน กำงงบลงทุนปีนี้ 1.2 หมื่นลบ. 
ลุยธุรกิจถุงมือ-ขยำยโรงงำน  ตรงจุดน้ีนับว่ำเป็นจุดเปล่ียนของธุรกิจท่ีทุกคน
ไม่ควรคลำดสำยตำเจ้ำค่ะ ดูเอำไว้ว่ำแม่ว่ิงลูกว่ิงตำม มำลุ้นกันเจ้ำค่ะแม่เจ้ำ
โว๊ยยยยยย

ปิดท้ำยกันท่ีหุ้นกลุ่มเดินเรือท่ียกขบวนทยอยบวกกันอย่ำงต่อเนื่อง บวกกัน
เยอะเจ้ำค่ะส�ำหรับ TTA RCL PSL AMA PRM หลักๆท่ีโชว์ควำมร้อนแรงได้ต่อ
เนื่องในช่วงนี้ก็สอดรับกับค่ำ BDI ท่ีปรับตัวข้ึนอย่ำงต่อเนื่องเจ้ำค่ะ ส�ำหรับใคร
ชอบหุ้นกลุ่มเดินเรือก็จับตำลุ้นซ่ิงกันให้สนุก ส่วนใครสำยย่อก็รอจังหวะพักตัว
นะเจ้ำคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดำห์หน้ำเจ้ำค่ะ ส�ำหรับวันนี้ฝันดีรำตรีสวัสด์ิ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรด
ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

***ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจซิ่งบำงตัวไม่ซิ่งไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้น่ำ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊ำดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่ำนประสบควำมส�ำเร็จค่ำ

ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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ได้อยู่
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

https://t.me/QueenWallstreet



