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บอรด์ ORI ไฟเขยีวออรจ้ิิน เฮลท์แคร ์

เข้าซื้อหุน้ 25% ใน ไทย ลฟี ไบโอ

เทคโนโลย ีประกอบธุรกิจนําเข้า 

และผลิตเมล็ดพันธ์ุกัญชง

ความหวัง!!BY
เจ๊เยเลน
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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
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จ่อขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้น
โนวา ออร์แกนิค
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บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) ผูนํ้าธุรกิจด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับ

นานาชาติ ได้รบัคัดเลือกใหเ้ป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนคีวามยั่งยนืดาวโจนส ์หรอื 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเน่ืองเป็นปีที ่8

“NV” นับหน่ึงไฟล่ิง ยื่นเสนอขายหุน้ IPO จํานวน 150 ล้านหุน้ แต่งตัวพรอ้ม

เทรด SET หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค / ของใช้สว่นตัวและเวชภัณฑ์ เพิ่ม

ศกัยภาพยกระดับการเป็นผูนํ้าผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
อ่านต่อหน้า 5
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บอร์ด ORI ไฟเขียวออริจ้ิน เฮลท์แคร์ เข้าซื้อหุ้น 25% ใน ไทย 
ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี ประกอบธุรกิจนําเข้า และผลิตเมล็ดพันธุ์
กัญชง

	 นายพีระพงศ์	จรูญเอก	กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร	บรษิัท	ออรจิิน้	พร็อพเพอร์ตี	้จาํกดั	(มหาชน)	(ORI) 
เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 23 
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ออริจ้ิน เฮลท์แคร์ 
จํากัด ("ออริจ้ิน เฮลท์แคร์") ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
(บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 93.74 ของจํานวนหุน้ท้ังหมด 
ในออริจ้ิน เฮลท์แคร์) เข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ไทย ลีฟ ไบ
โอเทคโนโลยี จํากัด (“THAI LEAF") ซึ่งเป็นบริษัทจํากัด เพื่อ 
ประกอบธุรกิจนาํเขา้ และผลิตเมล็ดพนัธ์ุกัญชง คิดเปน็สัดสว่น
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญท้ังหมดของ THAI LEAF

อนึ่ง ออริจ้ิน เฮลท์แคร์ ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ
ของ THAI LEAF เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผลการ ตรวจสอบ
กิจการเปน็ท่ีนา่พอใจ และมีการลงนามในสญัญาระหว่างผูถื้อ
หุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554

ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน หากมีความ
คืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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บรษัิท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ผูนํ้าธุรกิจด้านพลังงาน

ท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้

เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลก

ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม ่(Emerging 

Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและ

พลังงานเพ่ือการใช้งาน (Coal and Consumable 

Fuels) อีกท้ังได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการ

ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สูงสุด พร้อมประสบความสําเร็จจากการได้คะแนน

ด้าน สทิธิมนษุยชน (Human Rights) การรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cybersecurity) และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทฯ 

พร้อมเดินหน้าส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความ

ยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

	 นางสมฤด	ีชยัมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	 บริษัท	 บ้านปู	 จํากัด	 (มหาชน)  
กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้รับคัดเลือกให้

ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเน่ืองมา 8 ปีแล้ว 

ความสําเร็จนี้คือความภาคภูมิใจขององค์กร และ

ประเทศไทยท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

สะท้อนความมุง่มัน่ในการดําเนนิธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 

Greener & Smarter พร้อมขับเคล่ือนธุรกิจในช่วง

เวลาแห่งความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บ้านปูให้ความสําคัญกับ

การดําเนินธุรกิจใน 10 ประเทศท่ัวโลก ภายใต้หลัก 

ESG เราพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งมอบ

อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy 

for Sustainability) เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งชาญฉลาด ซึง่ท้ังหมดนีล้้วนเกิด

ขึน้จากการรว่มแรง รว่มใจของผูบ้ริหารและพนกังาน

ทุกคนท่ีได้นําแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา

ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการทํางานในทกุภาคสว่นของ

องค์กรอยา่งต่อเนื่อง”

ในปีน้ี บ้านปูมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่น 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Cybersecurity) และ ความหลาก

หลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยการเพิ่มข้ึน

ของคะแนนในด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากการท่ี

บ้านปูได้ทําการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษย

ชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง (Human rights due 

diligence self-assessment) อีกท้ัง บริษัทย่อยใน

ออสเตรเลียได้สนบัสนนุกฎหมายแรงงานทาสยุคใหม ่

ปี 2561 (Modern Slavery Act 2018) ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 และประกาศ Modern 

Slavery Statement ท่ีประกอบด้วยแผนงานและผล

การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นแรงงานทาส

ยุคใหมเ่มื่อต้นปี 2564 ท่ีผา่นมา และต้ังเป้าท่ีจะเผย

แพรอ่ยา่งต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี
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ในด้าน Cybersecurity บา้นปูได้ประกาศนโยบาย

สารสนเทศท่ีผนวกการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งในระบบการ

บริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรภายใต้การ

กํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังมี

การฝึกซ้อมแผนกู้คืนระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีสําคัญ 

(Disaster Recovery Plan: DRP) เชน่ ข้อมูลการ

เงิน เป็นประจําทุกปี โดยบริษัทได้รับการรับรอง 

ISO 27001 Information Security Management 

และระบบการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ ISO 22301

ส่ ว น ด้ า น ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ 

(Biodiversity) บ้านปูดําเนินธุรกิจตามนโยบาย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 

Policy) โดยมีระบบบริหารจัดการ 4 แนวทาง 

ได้แก่ การหลีกเล่ียง การลดผลกระทบ การฟื้ นฟู 

และการชดเชย ซ่ึงนโยบายดังกล่าวสอดคล้อง

กับแนวคิดของ IUCN (International Union for 

Conservation of Nature)

ในช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมา บ้านปูได้ดําเนินการ

ด้าน ESG ท่ีสําคัญคือการจัดต้ังคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ 

(Environmental, Social and Governance: 

ESG) อย่างเป็นทางการ พร้อมวางกรอบการ

ดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับทิศทาง ESG และการ

ประเมินความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาวของ

โลก โดยในด้านสิง่แวดล้อม (E) : มุง่เนน้การขยาย

พอร์ตธุรกิจพลังงานท่ีสะอาดข้ึนและเทคโนโลยี

พลังงาน โดยได้วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 

EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจ

พลังงานท่ีสะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ใน

ด้านสังคม (S) : ดําเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง 

ๆ ท้ังการส่งเสริมการศึกษา การช่วยเหลือสังคม

และชุมชนในภาวะวิกฤตและในยามเกิดภัยพิบัติ 

โดยนับต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในประเทศไทย บ้านปูได้ร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล

ในการจัดต้ัง ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วย

ไทยสู้ภัย COVID-19’ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท 

เพื่อชว่ยเหลือผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 และด้านการกํากับดูแลกิจการ (G) : 

การดําเนินงานของทีมบริหารจัดการในสภาวะ

วิกฤต (Incident Management Team: IMT) 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการดําเนินงานของหน่วยงาน Digital 

Center of Excellence (DCOE) เพื่อขับเคล่ือน

องค์กรให้พร้อมเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital 

Transformation) ควบคู่ไปกับแนวคิด “Agile 

Working” ท่ีเน้นความคล่องตัวและประสทิธภิาพ

การทํางานในทุกหนว่ยธุรกิจ

ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI จัดทําขึ้น

ด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM 

ถือเป็นดัชนีท่ีใช้ประเมินประสิทธิผลการดําเนิน

ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

บริษัทชั้นนําระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมี

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ

บาล รวมท้ังเป็นดัชนีท่ีกองทุนต่าง ๆ จากท่ัวโลก

ใชเ้ปน็เกณฑ์อ้างอิงในการพจิารณาการลงทุน โดย

บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรอง DJSI จะสามารถสรา้งผล

ตอบแทนท่ีดีและย่ังยนืใหแ้ก่นกัลงทุน รวมถึงการ

สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีสว่นได้เสีย
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“NV” นับหน่ึงไฟล่ิง ยื่นเสนอขายหุ้น IPO 
จํานวน 150 ล้านหุน้ แต่งตัวพรอ้มเทรด SET 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัว
และเวชภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพยกระดับการ
เป็นผู้นําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 น า ย เ อ ก จั ก ร 	 บั ว ห ภั ก ด	ี
ก รรมการผู ้ จั ดก า ร 	 บริ ษั ท	
แคปปิตอล	วัน	พาร์ทเนอร์	จํากัด	
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท โนวา 
ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) หรือ NV เปิด
เผยว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้นับหน่ึงแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟ
ล่ิง) ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลังได้ย่ืน
แบบไฟล่ิง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

จํานวน 150 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของ
จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชําระแล้ว
ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้ 
(พาร์ ) 0.50 บาท โดยจะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัว
และเวชภัณฑ์

สําหรับแผนเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัท
จะนําเงินไปใช้ลงทุนในโรงงานและคลัง
สินค้าแห่งใหม่  ให้สามารถรองรับและ
ขยายพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าได้สะดวก 
รวดเร็วและมีความทันสมัยมากยิ่ งขึ้น 
ปรับปรุงโรงงานเดิมสําหรับการผลิตสินค้า
ประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสาํคัญ 
ปรับปรุงอาคารสํานักงานแห่งใหม่ ทดแทน
การเช่าอาคารซึ่งมีพื้นท่ีขนาดเล็กไม่เพียง
พอต่อการขยายตัวของบริษัท และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ

 นายนวพล	 จันทร ์จุฑามาศ	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	
โนวา	ออร์แกนิค	จํากัด	(มหาชน)	
หรือ	 	NV	 	 กล่าวว่า บริษัทได้ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Dietary Supplement Product) 
ซึ่งมีส่วนประกอบหลักจากวัตถุดิบท่ีหลาก
หลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท 
แบง่ผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าโดนัทท์ (DONUTT) เช่น โดนัทท์คอ
ลลาเจน โดนัทท์ไฟบิล่ี กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารภายใต้เครื่ องหมายการค้าลีฟเนส 
(LIVNEST) ซ่ึงมีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบ
ถ่ังเช่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้
เครื่ องหมายการค้าอ่ืนๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารหลินจือพลัส ชติาเกะ ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารมัทซึทาเกะ และผลิตภัณฑ์บํารุง
เส้นผมภายใต้เครื่ องหมายการค้าคิว-ติน 
(Q-Tin) เป็นต้น
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นอกจากนี้  บริษัทได้ดําเนินธุรกิจรับจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) ซ่ึงจะให้
คําปรึกษาและบริการแบบครบวงจร ต้ังแต่
การให้คําแนะนําเก่ียวกับสูตรการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจดแจ้งเลขสารบบ
อาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง

“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตัวและ
รองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึน 
ทําให้บริษัท ต้องการท่ีจะขยายโรงงานและ
คลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้า รวมถึงการปรับปรุงโรงงานเดิมให้
รองรับการผลิตสินค้าสมุนไพรและการ
ทําโรงสกัด และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่
ตลาด ให้มีความหลากหลาย ทันสมัยและ

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี
ความใส่ใจในสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ประกอบ
กับการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อ
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันท้ังในส่วนของการเพิ่มจํานวน
พนกังานขายทางโทรศพัท์ ชอ่งทางออนไลน์
หรือการวางจําหน่ายสินค้าในร้านค้าชั้นนํา 
เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ภายใต้
แนวคิด “โนวา คุ้มค่า ทุกการช้อป” นายนว
พล กล่าว

 นางยุพิน	 จันทร์จุฑามาศ	 ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	
บรษิทั	โนวา	ออร์แกนคิ	จาํกดั	(มหาชน)	
หรือ	NV	เปดิเผยว่า บรษัิทมีรายได้จากการ
ขายรวมสาํหรับป ี2561 – 2563 และสําหรับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ท่ี 327.42 
ล้านบาท 478.07 ล้านบาท 2,231.29 ล้าน
บาท และ 910.14 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งใน
ปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการ

ค้าลีฟเนสเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้
หลักให้แก่บริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดสว่น 88.54% 
ของรายได้รวมท้ังหมด

บรษัิทมีกําไรสทุธิ 2561 – 2563 และสาํหรับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ท่ี 17.60 
ล้านบาท 75.65 ล้านบาท 780.81 ล้านบาท 
และ 74.22 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอัตรา
กําไรสุทธิอยู่ท่ี 5.31% 15.80% 34.86% 
และ 8.14% ตามลําดับ ท้ังนี้ ในช่วงต้นปี 
2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากกระแส
ข่าวเชิงลบเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จึงทําให้ชะลอการเผยแพร่สื่อ
โฆษณาช่องทางต่างๆ ส่งผลให้บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีปรับตัวลดลง แต่ท้ังนี้ บริษัท
ได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาด กระจายการ
ทําการตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ยังคงสามารถ
รักษายอดขายและกําไรสุทธิให้อยู่ในระดับ
ท่ีน่าพอใจ
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ความหวัง!! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ 
1,650 จุดจนได้เจ้าค่ะ หลังจากท่ียกึยกัๆมาสกัระยะ มาท
รงนี้เจ๊ก็มองเปา้ไว้ท่ีระดับ 1,700 จุด นา่จะมใีหไ้ด้เหน็กัน
เจ้าค่ะ หลังตลาดต่างประเทศเร่ิมทรงตัวจากรับรู้เงินเฟอ้
พุ่งไปแล้ว และ Fund Flow ไหลเข้าในเอเชียมา 5 วัน
ติดต่อกัน ส่งผลดีถึงตลาดหุ้นไทยไปด้วย 

สัญญาณมาดี ก็เลยจับข้ึนมาส่องดูสักหน่อยค่ะ PTG ราย
ได้ไตรมาส 3 แตะ 3 หมื่นลบ. โต 20.80% คาดไตรมาส 
4 เติบโตต่อเนื่อง หลังสัญญาณกลับตัวของปริมาณการ
ขายจากการปลดล็อกดาวน์และฤดูกาลท่องเท่ียว พร้อม
รับการเปิดประเทศ หนุนดีมานด์ธุรกิจ Oil และ Non–Oil 
ใครชอบตัวนีก็้ลองแนวรับท่ี 15.50 บาท ต้าน 16.50 บาท 
หวังว่าคงถูกอกถูกใจคนชอบหุ้นตัวนี้นะเจ้าคะ

หุ้นกลุ่มสินค้า IT ยังคงคึกคักหลังหลังรายงานผล
ประกอบการออกมาได้สวยงาม วันน้ี SPVI ออกมาโชว์
ตัวหลังจากท่ีรอมาสกัพัก วันนีก็้ขยบัปรบัตัวข้ึนมาได้สวย

เลยเจ้าค่ะ งบดีงบสวยตามกลุ่ม แต่ช้านิด
เจ้าค่ะ ใครสายอึดสายทนก็รอนิดเจ้าค่ะ…
อิอิ

ปิดท้ายด้วยหุ้นเก็งกําไรตัวจ๊ีด อย่าง IRCP 
กันสกัหนอ่ยเจ้าค่ะ หลังผลงานยังคงดีอยา่ง
ต่อเนื่อง วันน้ีราคาหุ้นขยับขึ้นมาปิดท่ี 2 

บาท ตัวน้ีก็เปน็ขวัญใจของใครหลายๆคน มาทรงนีก็้มลีุ้น
ต้านถัดไป ใครอยากลุ้นเก็งกําไรก็ลองหาจังหวะดูเจ้าค่ะ 
แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ..

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนโปรดศกึษาขอ้มลูก่อน

ตัดสินใจลงทุน

***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บาง
ตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้ น่าจะให้
ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความสําเร็จค่า

***ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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ความหวัง!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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