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“GUNKUL”
ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่

บมจ.กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ (GUNKUL) ประกาศ

ปรบัโครงสรา้งองค์กร สอดรบัการเปลีย่นแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ 

หวังขับเคล่ือนก้าวสูผู่น้�าด้านธุรกิจพลังงาน

ทดแทนอยา่งยั่งยนื โดยแต่งต้ัง “โศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ”์ รัง้ต�าแหน่งประธานบรษัิท 

ส่วน “ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย” 

น่ังต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

STI คว้างานใหม่
มูลค่า 142 ลบ.

รุกถือหุ้น RICHY เพ่ิมเป็น 10.0483%
"ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล"

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 4

ว่าซั่นBY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ธุรกิจพลังงานทดแทน
ขบัเคลือ่นกา้วสูผู่น้�า

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) รายงานการได้มา หุน้ของ บรษัิท รชิี ่เพลซ 2002 จ�ากัด  
(มหาชน)  หรอื  RICHYโดย นาย ชัยสทิธิ ์วิรยิะเมตตากลุ ซึง่
เป็นการได้มา เมื่อวันที ่2 มนีาคม 2564  ทีผ่า่นมา

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร ์(STI) ผูน้�าในธุรกิจทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงาน

ก่อสรา้ง ประกาศคว้างานใหม่ "โครงการก่อสรา้งศนูยร์าชการกระทรวง

มหาดไทยแหง่ใหม่" อาคารสงู 21 ชั้น ยา่นเจรญินคร
อ่านต่อหน้า 5

http://www.ptgenergy.co.th
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บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ประกาศปรับ
โครงสรา้งองค์กร สอดรับการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ และการแขง่ขันทางธุรกิจ หวังขับเคล่ือน
ก้าวสูผู่น้�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนอยา่งย่ังยนื โดย
แต่งต้ัง “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์”รั้งต�าแหน่งประธาน
บรษัิท สว่น “ดร.สมบูรณ ์เอ้ืออัชฌาสยั” น่ังต�าแหนง่
ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร พรอ้มดัน ผูบ้รหิารรุน่ใหม่
ไฟแรงบรหิารงานกลุ่มบรษัิทฯ โดยใหม้ผีลต้ังแต่บดันี้
เป็นต้นไป

 รายงานข่าวจากบริษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GUNKUL ระบุว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ ่
โดยได้แต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง เพื่อดูแลบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ ใน
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการบริหาร
และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
และให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยมีมติแต่งต้ัง นางสาว โศภชา ด�ารง
ปิยวุฒิ์ ด�ารงต�าแหนง่ ประธานบริษัท พร้อมแต่งต้ัง 
ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสยั ด�ารงต�าแหนง่เป็น ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

นอกจากนี้ ยังได้แต่งต้ังให้ ดร.พงษ์สกร ด�าเนิน ขึ้น
เป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานธุรกิจ
พลังงาน ก�ากับดูแลงานด้านธุรกิจพลังงานท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก�าลังการผลิต 
1,000 MW งานก่อสรา้งและการบ�ารุงรกัษาโรงไฟฟา้ 
รวมถึงการพฒันาโครงการใหม ่ๆ  และมุง่หาพนัธมิตร
ในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ส่วน นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ด�ารงต�าหน่ง เป็น
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การ
ลงทุนและนวัตกรรม ดูแลธุรกิจการลงทุนของบ
รษัิทฯ และธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลย ีตลอดจน
งานด้านธุรกิจพาณิชย ์ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์ม 
อีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลโซลูชั่น และธุรกิจบริหารจัดการ
พลังงานส�าหรับ Smart Community และ Smart 
City เพื่อขบัเคล่ือนและน�าพากลุ่มบริษัทฯ ก้าวสูเ่ทค
คอมปะนี ท่ีพร้อมตอบโจทย์ยุค Energy Disruption 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ ต้ังเป้าหมายน�าบริษัทฯก้าวข้ึน
เป็น Thailand’s Energy Trendsetter

นอกจากน้ียังได้แต่งต้ัง นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ 
เป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสายงานก่อสร้าง 

และ Turnkey มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
กว่า 23 ป ีในธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งระบบสายสง่ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้า
ใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือดิน และโครงข่ายสื่อสาร
ใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) บริษัทกรุงเทพธนาคม จ�ากัด 
หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนท้ังพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 
เป็นต้น

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน เป็น ประธานเจ้า
หน้าท่ีปฏิบัติการสายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง มี
ประสบการณ์การท�างานในธุรกิจด้านผลิตและ
จ�าหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงมากว่า 20 
ปี นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ได้รับแต่งต้ังเป็น 
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงานกลุ่มการเงิน
และบัญชี มีบทบาทหลักในด้านบริหารการเงิน 
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี ตลอดจนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯท้ังในและต่างประเทศ

“GUNKUL” ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ 
ขับเคลื่อนก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจพลังงานทดแทน
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นายธรีภาพ ปญัญาสาคร แต่งต้ังเปน็ ประธานเจ้าหนา้ท่ีปฏิบติัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ ก�ากับดแูลสายงานสนนัสนนุซ่ึงประกอบด้วยฝา่ยนกัลงทนุสัมพนัธ ์ส�านกั
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฏหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภายใต้ความเปล่ียนแปลง การปรบัโครงสร้างองค์กรได้สะท้อนภาพความมุง่มั่นว่า GUNKUL ก�าลังปรับทัพใหญเ่พ่ือก้าวไปสูค่วามเปน็องค์กรชั้นน�าระดับสากล พร้อม
แต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 6 สายงานหลักภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโตแบบไร้ขีดจ�ากัด รว่มกับการมุง่หาพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด และตอบรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลของทศวรรษนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายและก้าวย่างส�าคัญของ 
GUNKUL กับผู้น�าทัพคนใหม ่ซึ่งการปรับทีมผู้บริหารครั้งนี้ เป็นสว่นหนึ่งของการด�าเนินกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีได้วางไว้

“GUNKUL” ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ 
ขับเคลื่อนก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจพลังงานทดแทน
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มา หุ้น

ของ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ากัด  (มหาชน)  

หรือ  RICHYโดย นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลซึ่ง

เปน็การได้มา เมื่อวันท่ี 2 มนีาคม 2564  ท่ีผา่นมา  

จ�านวนหลักทรัพย์ท่ีได้มา คิดเป็น 0.0586% ของ

สิทธอิอกเสยีงท้ังหมดของกิจการสง่ผลให้ จ�านวน

หลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0483% 

ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ

 อนึ่ง บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 
จ�ากัด (มหาชน) RICHY รายงานผล

ประกอบการปี 2563 ก�าไรสุทธิ 101.52 ล้าน

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.68 ของรายไดร้วม 

โดยมีก�าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

เท่ากบั 45.86 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.12 

ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ท่ี

ลดลง

ส�าหรับปี 2563 มีรายไดร้วมเท่ากับ 869.06ล้าน

บาท ลดลง339.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 29.07 เมื่ อ เ ทียบกับปีก่อนในงวดเดีย

วกันปัจจยัหลกัจากการโอนรับรู้รายได้จาก

อสังหาริมทรัพย์ลดลงจ�านวน379.13 ล้าน

บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.76 เมื่อเทียบ

กับปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัหลายอย่าง ท้ัง

สภาวการณภ์ายในประเทศและภายนอกประเทศ

ท่ีเกิดการแพรก่ระจายของโรคระบาดไวรัสโควิด-

19 จึงส่งผลใหก้ารรับรู้รายได้ลดลง 

ปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาคารชุด

จ�านวนเงิน 714.69 ล้านบาท ลดลง 421.81 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 37.11 เนื่องจากยอดโอน

กรรมสิทธิ์จากอาคารชุดส่วนใหญ่รับรู้รายได

น้อยลงกว่า ปี2562 ซึ่งเป็นรายได้หลักจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์รายได้จากการขายทาวน์

โฮมจ�านวนเงิน 99.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นน 42.68 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.68 เน่ืองจาก

โครงการเดอะริช อเวนิว@ด�ารงรักษ์ก่อสร้างแลว้

เสร็จและสามารถโอนรับรู้รายไดในปี2563
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สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ผู้น�าในธุรกิจท่ี
ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ
คว้างานใหม่ "โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่" อาคารสูง 21 
ชั้น ย่านเจริญนคร มูลค่าคุมงาน 142 ล้านบาท 
สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจ และเสริมงานในมือ
แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่เต็ม
พอรต์ แยม้อยูร่ะหว่างลยุประมลูงานใหมต่่อเนื่อง 
หนุนปี 64 จะเป็นอีกปีทองธุรกิจ

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
ชนะประกวดราคางานจ้างควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่ง
ใหม่ จากกระทรวงมหาดไทย โดยเสนอราคา 
142,000,000 บาท ตอกย�าความเชี่ยวชาญใน
ฐานะผู้น�าตลาด และเสริมแกร่งผลงานปี 2564 
สนับสนุนงานในมือ (Backlog) เติบโตต่อเนื่อง

โดย โครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย 
ออกแบบไว้เป็นอาคารหลังเดียวมีพื้ นท่ีรวม 
215,000 ตารางเมตร ลักษณะตัวอาคารมีความ
สูง 21 ช้ัน มีชั้นใต้ดินส�าหรับจอดรถยนต์ 3 ชั้น 
เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการ 6 แห่ง ได้แก่ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง, กรมการปกครอง, กรมท่ีดิน, กรม
การพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดังนั้น การได้รบังานในคร้ังนี ้ยิง่สะท้อนความเชื่อ
มั่นท่ีมีต่อบริษัทฯ และเป็นโอกาสขยายงานใน
โครงการขนาดใหญ่อ่ืนๆ เพิ่มเติม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) กว่า 
4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานท่ีปรึกษาบริหาร 
คุมงานก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ ท้ังจาก
ภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ  โครงการพัฒนา
พื้นท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C  , งานสวน
ป่า "เบญจกิติ" ระยะท่ี 2-3 , โครงการปรับปรุง
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ , โครงการ One 
Bangkok เป็นต้น และมั่นใจว่าในปีนี้จะยังเดิน

หนา้ลยุประมลูงานใหมต่่อเนื่องท้ังปี โดยม ีบริษัท 
เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ากัด หรือ 
AEC ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม เสริมความแข็งแกร่ง 
สนับสนุนเป้าหมายรายได้ปีนี้ท่ีวางไว้จะเติบโต 
20% จากปีก่อน ตามท่ีวางไว้

ส�าหรับผลประกอบการล่าสุดในปี 2563 ท�าสถิติ
สูงสุดใหม่ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
จ�านวน 1,570.3 ล้านบาท เติบโตเพิม่ข้ึน 120.5% 
มกี�าไรสว่นท่ีเปน็ของผู้ถือหุน้บรษัิทฯ อยูท่ี่ 149.2 
ล้านบาท เพิ่ม 74.5%  เมื่อเทียบกับปีก่อน
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ว่าซั่น!!ขนแบบงงๆไปเมื่อวาน ล่อไปถึง 40 จุดแบบรายย่อยมองตากันปริบๆ 
แต่หลายคนคงคิดท�าไมหุ้นในพอร์ตยังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น5555 ก่อนจะ
เริ่มอ๋อว่า....เราก�าลังอาจจะเริ่มคลายปลดล็อคมากข้ึนน่ีเอง ว่าซ่ัน !! สงสัยคน
คิดคอนเซบคงเล่นหุ้นด้วย...อิอิ เลยท�าให้ผ่านทะลุไปเลย 1,530 จุด แถมรอบ
บ้านบวกด้วยเป็นประตูน�าพา ไปปิดถึง 1,543 จุด แต่ด้วยความท่ีประเด็นโลก
ตอนนี้ยังมีเร่ือง Bond Yield ท่ีกดดันอยูเ่ป็นระยะๆ เพราะหลังจากท่ีฉีด QE อัด
เข้ามาในระบบเงิน ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อก็เป็นท่ีกลัวกัน เพราะเงินมันล้น ท�าให้
หวยไปลงท่ีบอนด์ยีลต์ก่อน ต้องดูว่าจะขึ้นถึงไหนท่ีเริ่มปรับสมดุลได้ แล้วน่า
จะนิ่งขึ้น เพราะขนาดดาวโจนส์ยังสวิงๆไปมาขนาดนี้ ฮ่ังเส็ง นิเคอิ ไม่ต้องพูด
ถึงรถไฟเหาะเจ้าค่ะ ดีท่ีบ้านเราเจ้าเก่ง คุมได้ทุกสถานการณ์ วันนี้ก็ถือว่าลบ
ไม่เยอะมาก แถมยังดึงกลับมาท่ีแถว 1,530 จุดแล้วดีดด้วยนะ ถือว่าเป็นการ
ย่อตัวลงหลังจากท่ีข้ึนไปแรงเมื่อวานนี้ ซ่ึงหากดัชนีฯย่อตัวลงแล้วไม่หลุดแนว 
1,530 จุด ถือว่าทิศทางยังใช้ได้ ไม่ธรรมดาจริงๆๆ ส่วนกลยุทธ์ก็เน้นเป็นราย
ตัวไปเจ้าค่ะ

กระแสกันชง มาแรงไมม่ตีกจรงิๆเจ้าค่ะ สลับผลัดเปล่ียนหมนุเวียนกันมา เด๋ียว
ตัวน่ันขึ้น ตัวนี้ตาม และวันน้ีตัวท่ีข้ึนมาโดดเด่นก็คือเจ๊แอน JKN คนสวยนี้เอง 
ช่วงหลังๆๆเจ๊แอนคงไปนั่งเคลียร์ดราม่าให้เบาบางลง วันนี้เลยได้ฤกษ์ดีเคาะ
ซ้ายเคาะขวา ราคาหุ้นขยับพุ่งปรี๊ดข้ึนมาทันที โดยปิดตลาดไปท่ี 9.50 บาท 
โดยมีแนวต้านท่ี 10.00 บาท หลายๆตัวในกลุ่มเริ่มหันมาจับกระแสกันชงกัน
เยอะ เจ๊แอนเองก็มีธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและความสวยความ
งาม งานน้ีกันชงก็คงไม่รอดพ้นสายตาเจ๊แอนไปแน่ๆเจ้าค่ะ ส่วนอิเจ๊ก็คงเดิน
สายชิมไปก่อนนะเจ้าคะ..อิอิ

มาดูหุ้นพักตัวกันบ้างเจ้าค่ะ EPG ย่อมายังสวยเพราะผลประกอบการก็กลับมา
มีก�าไรเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น โดย บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ คงค�า
แนะน�า “ซ้ือ” หุ้น EPG แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 12 บาท หนุนรายได้ชิ้น

ส่วนยานยนต์ท่ีกลับมาเติบโตตามการฟื้ นตัวท่ีแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ และ ในออสเตรเลียเจ้าค่ะ 
เจ๊มองมีโอกาสกลับขึ้นไปเล่นบน 10 บาทอีกคร้ัง โดยมีแนว
รับท่ี 9.60-9.70 บาท แนวต้านท่ี 10.20-10.50 บาท สายย่อ
จับจังหวะไว้นะเจ้าคะ

มาดูในหุ้นโรงบาลกันบ้างเจ้าค่ะ ท่ีวันน้ีปรับตัวขึ้นมารับข่าว 
ยื่นขอขึ้นทะเบียนน�าเข้าวัคซีนโควิด-19 กับทาง อย. แล้ว 
คาดส�าเร็จภายในพฤษภาคมนี้ เคาะราคา 2,000 บาท/โดส 

ด้าน BDMS ปรับตัวขึ้นมา 2 วันติดต่อกัน อาจมีการพักย่อลงมาเพื่อสะสม
พลังใหม่ ใครชอบหุ้นโรงพยาบาลลองหาจังหวะย่อพักตัวแล้วสะสมนะเจ้าคะ 
เพราะมีปัจจัยบวกรออยู่ ช่วงนี้เน้นพักรับย่อไปก่อนเจ้าค่ะ

ปิดท้ายด้วยหุ้นท่ีได้รับผลบวกขยับข้ึนมารับมาตราการคลายล็อคดาวน์เจ้าค่ะ 
ส�าหรับหุ้น SPA ท่ีค่อยๆเข็นราคาข้ึนมาอีกรอบ และราคาหุ้นมีลุ้นเบรกนิวไฮท่ี 
8.20 บาทเจ้าค่ะ หลังหุน้ในกลุ่มการท่องเท่ียวขยบัข้ึนมาท�านวิไฮใหมกั่นพรอ้ม
หน้าจนเพ่ือนๆในกลุ่มพักตัวกันไปเรียบร้อยแล้ว..555 ก็ยังเหลือ SPA เน้ีย
แหละเจ้าค่ะท่ียงัถือว่าขยบัข้ึนมาน้อยสดุในกลุ่ม และยังมอัีพไซด์ใหไ้ด้ลุ้น เรียก
ได้ว่านา่สะสมลุ้นอยูเ่จ้าค่ะ ด้าน บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : SPA แนะน�า`ซื้อ` 
ราคาเหมาะสมท่ี 10.20 บาท ถ้างานนี้ไม่เบรกผ่านอิเจ๊จะตีให้ เพราะท�าท่าจะ
เบรกผ่านมาหลายรอบละ ใครชอบช้าๆเนิบๆลองสะสมดูเจ้าค่ะ พรุ่งนี้วันศุกร์ 
ขอให้สุขกันถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะเจ้าคะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไมซ่ิ่งไมห่ลุด
แนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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