
17.12.2021 / Friday / #1225

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

อ่านต่อหน้า 2

ตอบรับ
เฟด!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

มูลค่ารวม 105 ลบ.
คว้างานใหม่ 4 โครงการ
SEAFCO

บรษัิท ทดัีบบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ�ากัด
(มหาชน) หรอื TWZ  และบรษัิท สกายเวล
ไทยแลนด์ จ�ากัด (บรษัิทยอ่ย)  ผนึกก�าลัง

กับ พันธมิตรด้านพลังงาน บรษัิท โซลาตรอน 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื SOLAR รว่มกันพัฒนา
และติดต้ังสถานชีารจ์รถ EV พลังงานแสง

อาทิตยเ์ป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

3
อ่านต่อหน้า 4

TWZ - SOLAR
ร่วมพัฒนา-ติดตั้งสถานี ชาร์จรถ EV

"ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" กรรมการผูจั้ดการใหญ่ SEAFCO  
ประกาศบรษัิทรบังาน 4 โครงการใหม่ ในเดือนธันวาคม 
2564  มูลค่ารวม 105 ลบ.

WINMED เผยแนวโน้ม Q4/64 ฟอรม์ด ีไฮซซีนัธุรกิจ ลยุโมเดล
ธุรกิจใหม่ เปิดตัว "WINMED LAB" ใหบ้รกิารตรวจยนืยนัโควิด
สองระบบ ( RT-PCR / TMA) รายเดยีวในไทย

อ่านต่อหน้า 5

บิ๊ก
ส่งซิก Q4/64

โตดีต่อเนื่อง

WINMED

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหำชน) หรือ TWZ  และบริษัท สกำยเวล
ไทยแลนด์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)  ผนึกก�ำลัง
กับ พนัธมติรด้ำนพลังงำน บรษัิท โซลำตรอน 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SOLAR รว่มกันพัฒนำ
และติดต้ังสถำนีชำร์จรถ EV พลังงำนแสง
อำทิตย์เป็นเจ้ำแรกในประเทศไทย

 นายพทุธชาต ิรงัคสริ ิประธาน
กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TWZ เปิดเผยว่ำ บริษัท สกำ
ยเวลไทยแลนด์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ 
TWZ ได้ผนึกควำมร่วมมือกับบริษัท โซลำ
ตรอน จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SOLAR ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชำญเรื่องพลังงำนแสงอำทิตย์ ร่วม
กันพัฒนำติดต้ังสถำนีชำร์จรถไฟฟ้ำ  อีวี 
((Electric Vehicle : EV) ให้กับกลุ่มตลำด
รถไฟฟ้ำอีวี โดยควำมพิเศษของสถำนี คือ 
กำรน�ำเอำเทคโนโลยพีลังงำนแสงอำทิตยม์ำ
ติดต้ังไว้บนสถำนีชำร์จ ซ่ึงส่วนหน่ึงจะแปร
เปล่ียนพลังงำนแสงอำทิตย์เข้ำมำบรรจุและ

น�ำไปชำร์จใหกั้บรถพลังงำนไฟฟ้ำอีวี โดยจะ
เป็นสถำนีชำร์จรถไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสง
อำทิตย์เป็นเจ้ำแรกในประเทศไทย  โดยเบ้ือง
ต้นจะเริม่ติดต้ังสถำนแีรกในไตรมำสท่ี 1 ของ
ปี 2565 นี้

ท้ังนี้ บริษัท สกำยเวล์ไทยแลนด์ จ�ำกัด เป็น
บริษัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรขำยและ
บริกำรรถไฟฟ้ำอีวี ให้กับบริษัทและองค์กร
ต่ำงๆ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำได้ทยอยส่งมอบรถไฟฟ้ำ
อีวีให้กับกลุ่มลูกค้ำแล้วอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
โครงกำรออล ซีซันส์ เพลซ และบริษัท ล็อต
เต้ เรนท์ อะ คำร์ (ไทยแลนด์) ส�ำหรับใช้กับ
โครงกำรของภำครัฐ ขณะท่ี SOLAR เป็นผู้
ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง
กับพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยในประเทศแบบ
บริกำรครบวงจร ท่ีมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 
30 ปี  และมีเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทันสมัย
ด้วยเครื่ องจักรจำกประเทศเยอรมัน ทุก
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
เช่น UL (สหรัฐอเมริกำ) MCS (สหรำช
อำณำจักร) JIS(ญี่ปุ่น) และ มอก.(ไทย)

"เรำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งท่ีได้ผนึกควำม
ร่วมมือกับ SOLAR ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร
เบอร์ต้นในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับพลังงำนแสง
อำทิตย์ และควำมร่วมมือในครั้งนี้จะเป็น
อีกหนึ่งก้ำวส�ำคัญของ TWZ ท่ีจะผลักดันให้
ธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ี
เรำต้องกำรเป็นผู้น�ำในตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรขนส่งและกำรพำณิชย์ได้อย่ำง
แนน่อน" นำยพุทธชำติกล่ำว
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 นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โซลาร์
ตรอน จ�ากัด (มหาชน) (“SOLAR”) 
เปิดเผยว่ำวันท่ี 16 ธันวำคม 2564 บริษัท 
โซลำร์ตรอน จ�ำกัด (มหำชน) ("SOLAR") 
ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ 
บริษัท สกำยเวลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
("SKY-TH") ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ที
ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหำชน) 
("TWZ") (TWZ ถือหุ้นอยู ่51 % ผำ่นบริษัท 
อิเลกตร้ำ โมทีฟ จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ี 
TWZ ถือหุ้นอยู่ 100%เพ่ือประกอบธุรกิจ
ค้ำสง่ (Wholesale) และกำรตลำดยำนยนต์
ไฟฟ้ำ (Electric Vehicles: EV) โดยท่ี SKY-
TH ได้รับกำรแต่งต้ังจำก บริษัท แอดวำนซ์ 
โมบิลิตี จ�ำกัด ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ (Exclusive Agent) ท่ีผลิตโดย
บริษัทแอดวำนซ์ โมบิลิตี จ�ำกัด ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ "SKYWELL" และ มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรขำยและบริกำรรถไฟฟ้ำ 
EVให้กับบริษัทและองค์กรต่ำงๆ โดยท้ัง

สองฝ่ำยมีเจตนำร่วมกันจัดต้ังสถำนีชำร์จ
รถไฟฟ้ำ รวมถึงพิจำรณำรูปแบบกำรดต้ัง
บริษัทใหม่ท่ีจะมำร่วมทุนกัน ซึ่งจะด�ำเนิน
กำรพัฒนำก่อสร้ำงและลงทุนในสถำนีชำร์จ
รถไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นเจ้ำ
แรกในประเทศไทย โดยสดัสว่นกำรถือหุน้จะ
ตกลงกันในภำยหลัง โดยท่ี SOLAR จะเปน็ฝำ่ย
ท่ีจะน�ำเทคโนโลยพีลังงำนแสงอำทิตย์มำติด
ต้ังไว้บนสถำนชีำรจ์ รวมท้ังรว่มกันพฒันำติด
ต้ังสถำนีชำร์จรถไฟฟ้ EV ให้กับกลุ่มตลำด
รถไฟฟ้ำ EVโดยเฉพำะจะสนบัสนุนรถไฟฟำ้ 
EV ท่ีจ�ำหนำ่ยโดย SK Y -TH ซ่ึงจะรับผิดชอบ
ทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์

ท้ังน้ี บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือดังกล่ำว
จะอยู่ภำยใต้เง่ือนไขสัญญำท่ีเก่ียวกับควำม
ร่วมมือระหว่ำงกันมีก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี 
ซึ่งกู่สญัญำจะพจิำรณำและเจรจำในเง่ือนไข
ต่ำงๆ และอำจลงนำมสัญญำเพิ่มเดิมต่อไป
ซึ่งหำกมีควำมคืบหน้ำใดๆ จักแจ้งให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทรำบเป็นล�ำดับถัดไป
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"ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ SEAFCO  ประกำศ
บริษัทรับงำน 4 โครงกำรใหม่ ในเดือนธันวำคม 2564  มูลค่ำรวม 
105 ลบ.

 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่ำบริษัทรับงำน 4 
โครงกำรใหม่ ในเดือนธันวำคม 2564 ดังน้ี

1.งำนก�ำแพงกันดินในโครงกำรอำคำร คิงส์บริดสทำวเวอร์ ถนน
พระรำม 3 กทม.
 ลักษณะงำนท่ีรับ เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Bored Pile)
 ลักษณะของสัญญำว่ำจ้ำง ไม่รวมค่ำเหล็กเสริม
 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
 สถำนะของโครงกำร เริ่มงำนเดือนพฤศจิกำยน 2564

2. โครงกำรวัน แบงค็อก: ทำงเชื่อมต่อทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร 
(ทำงด่วนขั้นท่ี 1) (งำนเพิ่ม) ถ.วิทยุกทม.
 ลักษณะงำนท่ีรับ เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Bored Pile) และก�ำแพงกันดิน (Diaphragm Wall)
 ลักษณะของสัญญำว่ำจ้ำง ไม่รวมค่ำเหล็กเสริม
 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท เนำวรัตน์พัฒนำกำร จ�ำกัด (มหำชน)
 สถำนะของโครงกำร เริ่มงำนต้นเดือนธันวำคม 2564

3. โครงกำรเดอะ เบส สุขุมวิท 71 ซ.สุขุมวทิ 71 กทม.
 ลักษณะงำนท่ีรับ เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Bored Pile)
 ลักษณะของสัญญำว่ำจ้ำง รวมค่ำวัสดุ
 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท แสนสิริจ�ำกัด (มหำชน)
 สถำนะของโครงกำร เริ่มงำนกลำงเดอนธันวำคม 2564

4. โครงกำรเมดคอลคอมเพล็กซ์รำมอินทรำ กม.9 ถ.รำมอินทรำ 
กทม.
 ลักษณะงำนท่ีรับ เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Bored Pile)
 ลักษณะของสัญญำว่ำจ้ำง รวมค่ำวัสดุ
 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์รำมอินทรำ จ�ำกัด
 สถำนะของโครงกำร เริ่มงำนเดือนมกรำคม 2565

รวมค่างานก่อสร้างข้างต้นยังไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่เป็นเงนิ
ประมาณ 105,000,000 บาท (หน่ึงร้อยห้าล้านบาทถ้วน)
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มูลค่ารวม 105 ลบ.
คว้างานใหม่ 4 โครงการ
SEAFCO
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WINMED เผยแนวโน้ม Q4/64 ฟอร์มดี ไฮซีซัน
ธุรกิจ ลุยโมเดลธุรกิจใหม่ เปิดตัว "WINMED 
LAB" ให้บริกำรตรวจยืนยันโควิดสองระบบ ( RT-
PCR / TMA) รำยเดียวในไทย

WINMED เผยแนวโน้ม Q4/64 ฟอร์มดี ธุรกิจ
เข้ำสู่ช่วงไฮซีซัน ธุรกิจหลักปรับตัวดีขึ้นเดินหน้ำ
โมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร
ตรวจคัดกรองหำเช้ือโควิด-19 ยืนยันผลด้วยวิธี 
RT-PCR และ TMA รำยเดียวในประเทศ และ
หน่วยบริกำรเชิงรุกนอกสถำนท่ี ออกชุดตรวจ 
ATK ท่ีตรวจด้วยตนเองท้ังทำงโพรงจมูกและ
น�ำลำย มคีวำมแมน่ย�ำสงู สำมำรถตรวจหำเชื้อโค
วิดทุกสำยพันธุ์ รวมท้ังโอไมครอน รองรับควำม
ต้องกำรเพิ่ม โชว์ผลประกอบกำร Q3 /64 รำย
ได้ 145 ล้ำนบำท ก�ำไรโต 63 %

 นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิ
คอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ WINMED 
ผู้น�ำเข้ำ และจ�ำหน่ำยเครื่อง อุปกรณ์ ส�ำหรับกำร

เก็บ กำรตรวจวิเครำะห์ วินิจฉัย และกำรบ�ำบัด
รักษำทำงกำรแพทย์ เปิดเผยว่ำ ทิศทำงธุรกิจใน
ช่วงไตรมำส 4/64 คำดว่ำจะเห็นกำรเติบโตดีต่อ
เนื่อง ปจัจัยสนับสนุนจำกควำมคืบหนำ้ของกำรก
ระจำยฉีดวัคซีนท่ัวประเทศ สร้ำงควำมเช่ือมั่นใช้
บริกำรทำงกำรแพทย์เพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจ
เข้ำสู่ช่วงไฮซีซัน ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรตรวจสุขภำพมำกข้ึน โครงกำร สปสช.เร่ง
ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก หนุนธุรกิจกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดแูลสขุภำพสตร ีอีกท้ัง ควำมกังวลของ
ประชำชนลดลง สำมำรถปรับตัวในกำรใชช้วิีตวิถี
ใหม ่ประกอบกับกำรผอ่นคลำยมำตรกำรควบคมุ
โรค ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ธนำคำรโลหิต 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมปลอดภัยทำงโลหติ ปรบัตัวดี
ขึ้น

ท้ังนี้ บริษัทเริ่มให้บริกำร " WINMED LAB" ห้อง
ปฏิบัติกำรมำตรฐำนกำรตรวจหำสำรพันธุกรรม
ของไวรัส และยืนยันผลด้วยระบบ RT-PCR และ 
TMA (Transcription Mediated Amplification) 
ซ่ึงเป็นคลินิกเทคนิคกำรแพทย์แห่งเดียวใน

ประเทศไทย ท่ีได้รับกำรรับรองกำรตรวจท้ังสอง
ระบบ สำมำรถตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ทุก
สำยพนัธุร์วมถึงสำยพนัธ์ุใหม ่โอไมครอน รว่มกับ
บริกำรตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกนอกสถำน
ท่ี ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน รองรับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำท่ีหลำกหลำย เสริม
ศักยภำพธุรกิจ

อีกท้ัง บรษัิทเดินหนำ้ออกผลิตภัณฑ์ใหม ่ชุดตรวจ
คัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) แบรนด์ 
LITUO ส�ำหรับตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ด้วยวิธี
กำรเก็บตัวอยำ่งจำกทำงโพรงจมูกสว่นปลำยและ
เก็บตัวอย่ำงจำกน�ำลำย ท่ีมีประสิทธิภำพควำม
แม่นย�ำสูงและใช้งำนง่ำย สำมำรถตรวจจับหำ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ทุกสำยพันธุ์ท่ีแพร่ระบำดใน
ปัจจุบัน รวมถึงสำยพันธุ์ โอไมครอน ท่ีได้รับกำร
อนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ (อย.) เพื่อออกจ�ำหน่ำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ร้ำนขำยยำ โรงพยำบำล
สถำนพยำบำลท่ัวประเทศ ในช่วงไตรมำส 4/64 
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โดยก่อนหน้ำบริษัทออกจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบรนด์ JOYSBIO ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และส�ำหรับตรวจคัดกรองด้วย
ตนเอง ซึ่งท้ังสองผลิตภัณฑ์มีกระแสตอบรับท่ีดี ได้รับค�ำสั่งซื้อเข้ำมำต่อเนื่อง อีกท้ัง จัดหำและเตรียมออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่กลุ่มป้องกันเชื้อไวรัส
เข้ำมำเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อรองรับควำมต้องกำรประชำชนในวงกว้ำง ช่วยสร้ำงรำยได้ให้บริษัท เติบโตตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้

ส�ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 3/64 บริษัทมีรำยได้รวม 145.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีรำยได้รวม 144.49 ล้ำนบำท จ�ำนวน 0.7 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 0.49% และมีก�ำไรสุทธิ 27.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธิ 16.59 ล้ำนบำท จ�ำนวน 10.43 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้น  62.88%

ขณะท่ีผลประกอบกำรงวด 9 เดือนปี 2564  บริษัทมีรำยได้รวม 380.52 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีรำยได้รวม 390.19 ล้ำนบำท จ�ำนวน 
9.67 ล้ำนบำท หรือลดลง  2.48 % และมีก�ำไรสุทธิ 41.49 ล้ำนบำท เพิ่มจำกช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธิ 32.94 ล้ำนบำท จ�ำนวน 8.56  ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้น 25.98 %
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ตอบรับเฟด!! หนังคนละม้วนกับเม่ือวำนเลยเจ้ำค่ะ ส�ำหรับ
ตลำดหุ้นไทยในวันนี้ท่ีปรับตัวข้ึนได้ดีตำมตลำดหุ้นท่ัวโลก 
โดยตลำดหุ้นในภูมิภำคเอเชียต่ำงเคล่ือนไหวในแดนบวก 
ตำมตลำดสหรัฐท่ีปรับตัวขึ้น รวมถึงตลำดในยุโรปเทรดบ่ำย
นี้ก็บวกได้ดี ซึ่งพอควำมชัดเจนออกมำ ก็เลยท�ำให้นักลงทุน
คลำยควำมกังวล กลับเข้ำมำเดินหน้ำลงทุนกันต่อ

แง้นๆๆๆเคร่ืองบิดเบิ่นสตำร์ทรอแล้วเจ้ำค่ะ สำยแว้น SONIC 
เครื่องพร้อมเตรียมบิดแล้วเจ้ำค่ะ โบรกชี้ผลงำน SONIC 
ไตรมำส 4 โดดเด่น หนุนอัพไซด์ก�ำไรปีนี้รำว 10% ด้ำนรำคำ
หุน้บวกขึ้นมำยนืเหนอื 4 บำทได้อีกคร้ัง พรอ้มวอลุ่มสนับสนุน 
เจ๊จึงมองเป็นจังหวะลุ้นไปตำมน�ำนะเจ้ำคะ

ส่วนตัวน้ีก็ดึงกลับมำปิดเหลืองได้สวยเจ้ำค่ะ ส�ำหรับหุ้น JWD 
หุ้นโลจิสติกส์ ท่ีแนวโน้มก�ำไรไตรมำส 4/2564 ยังอยู่ในระดับ
สงูแข็งแกรง่ต่อเน่ือง หนนุก�ำไรปกติท้ังป ี2564 โต 25% เทียบ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน รับลงทุน 6 ดีลใหญ่ และมีแผนสร้ำง
ห้องเย็นเพิ่ม และมีแผน IPO บ.ย่อย (JWD Transport) รำว
ไตรมำส 4/2565 ถือเป็นจังหวะท่ียังน่ำสะสมเจ้ำค่ะ รอเห็น
หวังกำรทะลุท่ี 17.40 บำท น่ำจะมีให้เห็นค่ะใครถือรอได้
(เหมำะส�ำหรับสำยถือ)แนะน�ำลองหำจังหวะดูนะเจ้ำคะ แล้ว
จะหำว่ำเจ๊ไม่บอกนะจ๊ะ

ปิดท้ำยกำรบ้ำนในวันนี้กับ PJW ท่ีเริ่มขยับ
ปรับตัวขึ้นมำ ถือว่ำยืนได้สวยเจ้ำค่ะ กำรเปิด
เมืองน่ำจะท�ำให้ยอดขำยชิ้นส่วนรถยนต์ บรรจุ
ภัณฑ์น�ำมันหล่อล่ืน รวมถึงบรรจุภัณฑ์นมและ
นมเปร้ียวปรับตัวดีข้ึน ซึ่งแนวโน้มก�ำไรของ 
PJW ไตรมำส 4/2564 น่ำจะเป็นจุดสูงสุดของ
ปี 2564 ขณะเดียวกันกำรรุกตลำด Medical 

plastic ยังเป็นไปตำมแผน โดยคำดว่ำจะเริ่มมีรำยได้ในช่วง
ปลำยปี 2564 สินค้ำแรกคือ ไซริงค์ (ส�ำหรับเข็มฉีดยำ) อำศัย
องค์ควำมรู้จำกกำรผลิตด้วยเทคโนโลยขีั้นสงูจำกชิน้สว่นยำน
ยนต์ PJW คำดหวังใหธุ้รกิจน้ีเป็น New S-curve ถือว่ำนำ่สนใจ
เจ้ำค่ะ ใครชอบลองไปท�ำกำรบ้ำนสอ่งกรำฟประกอบดนูะเจ้ำ
คะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้ำ
By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

***ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจ
ซิ่งบำงตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้ น่ำจะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊ำด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จ
ค่ำ
***ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet
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ตอบรับเฟด!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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