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ดร.ฤทธ ีกิจพิพิธ บิก๊ SCN 
ชนะประมูลงานขนสง่ก๊าซ ปตท. 
มูลค่าสญัญากว่า 85 ลบ. ดันยอด
ขนสง่โต 24% แตะ new high 
ทะล ุ200 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า 2

กลับมา

ระส�่า !!BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

SO ลั่น H2/64
ลุยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

กูรู เล็ง โค้ง 2/64KTC
ก�าไรพุ่ง 40.9% YoY

SCNSCN

SO สง่ซกิ โค้ง2/64  โตต่อ-ท้ังปี ก�าไรโตต่อเน่ืองจากปี63 

/ ครึง่ปีหลัง ขยายดิจิทัลแพลตฟอรม์เต็มรูปแบบต่อเน่ือง  

พรอ้มเดินหน้า M&A ต่อจิกซอว์การเติบโต หนุนผลงานท้ังปี 

2564 แกรง่

คว้างานขนส่งก๊าซ ปตท.

มูลค่าสัญญากว่า 85 ลบ.

อ่านต่อหน้า 4

กรููทิสโก้ ประเมินโค้ง2  KTC  ก�าไร เพิ่มขึน้ 40.9% YoY 
และทรงตัว QoQ ที ่1,619 ลบ. แนะน�า “ซื้อ”  KTC    
มูลค่าเหมาะสม 84 บาท 

อ่านต่อหน้า 6
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ดร.ฤทธี กิจพิพิธ บิ๊ก SCN ชนะประมูลงาน
ขนส่งก๊าซ ปตท. มูลค่าสัญญากว่า 85 ลบ. 
ดันยอดขนสง่โต 24% แตะ new high ทะลุ 
200 ล้านบาท

 ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน 
อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SCN ผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน พลังงาน
หมุนเวียน และยานยนต์ท่ีใช้พลังงานทาง
เลือก เผยข่าวดีอย่างต่อเนื่ องโดยล่าสุด
บริษัทได้รับชัยชนะในการย่ืนซองประมูล
งานขนส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ 
(NGV) จากสถานีหลัก (Mother Station) 
ปตท. ลาดหลุมแก้ว ไปยังสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (Daughter 
Station) ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ระยะ
เวลา 2 ปี มูลค่าสัญญากว่า 85 ล้านบาท โดย
จะเริม่ด�าเนนิงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2564 
พร้อมรับรู้รายได้ทันที

ปัจจุบนั SCN มีจ�านวนรถขนสง่เพ่ือใหบ้ริการ
กว่า 285 คัน อยูภ่ายใต้การบรหิารจัดการของ 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) รวม
ถึงบริษัทในเครือ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จ�ากัด หรือ SILOG ท่ีด�าเนินการเป็นผู้
ให้บริการขนสง่ก๊าซธรรมชาติ ขนสง่ทางบก
ประเภทวัตถอัุนตรายในกลุ่มปโิตรเลียมและ
เคมีภัณฑ์ พร้อมท้ังงานขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์ 
โดยในปีท่ีผ่านมากลุ่มธุรกิจขนส่งของ SCN 
สร้างรายได้รวมราว 162 ล้านบาทต่อปี 
จากการให้บริการงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ
โดยประมาณ 210 ตันต่อวัน หลังจากได้
รับชัยชนะงานประมูลในคร้ังนี้ จะท�าให้มี
ยอดขนส่งเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 150 ตันต่อวัน รวม
เป็น 360 ตันต่อวัน และเป็นตัวยืนยันว่าจะ
สามารถดันรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนสง่ให้แตะ 
New High ท่ี 200 ล้านบาท ตามท่ีคาดการณ์
ไว้ในปีนี้ หรือเติบโตราว 24% จากปีก่อน

25.06.2021 / Friday / #1200

SCN
คว้างานขนส่งก๊าซ ปตท.

มูลค่าสัญญากว่า 85 ลบ.

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

3

"กว่า 12 ปีแล้วท่ี SCN ได้รว่มงานกับ ปตท. เพื่อให้บริการงานด้าน

ก๊าซธรรมชาติ โดยเรามีการพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้ดียิ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการ

บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจขนส่งและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้การจัดการของ SCN จึงสามารถด�าเนินไปได้ดี

เกินความคาดหมาย ท้ังด้านคุณภาพการบริการท่ีได้มาตรฐาน และ

ใส่ใจด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมท้ังการบริหารงานของบริษัทท่ี

สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท�าให้เราชนะการประมูล

งานอยา่งต่อเนื่อง การได้รับสัญญางานขนสง่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม

นี้เป็นการขยาย port การขนส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัทได้อย่าง

มีศักยภาพ ซ่ึงในอนาคตก็พร้อมน�าความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ

บริการของเรา หาโอกาสด้านงานขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ

วัตถุอันตรายเพิ่ม"

การชนะงานประมูลงานจัดหาผู้รับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับ

ยานยนต์ (NGV) นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการด�าเนินงาน

ด้านขนส่งท่ีมีความเป็นมืออาชีพสูง อีกท้ังยังมีส่วนเข้ามาช่วยเสริม

รายได้ของบริษัทให้เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ 

ภายในเครือ SCN ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจพลังงาน

ทางเลือก ธุรกิจยานยนต์ รวมถึงบริษัทน้องใหมใ่นเครืออยา่ง บริษัท 

สแกน ไอซีที จ�ากัด ท่ีเพิ่งเปิดตัวไป ต่างก�าลังเติบโตและรับรู้รายได้

ตามเปา้หมาย ซึง่ท้ังหมดจะเข้ามาชว่ยหนนุรายได้ของ SCN ใหเ้ติบโต

อยา่งมีนยัยะส�าคัญ และสามารถท�ารายได้ทะล ุ2,000 ล้านบาทอยา่ง

แนน่อน
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SO ส่งซิก โค้ง2/64  โตต่อ-ท้ังปี ก�าไรโต
ต่อเนื่ องจากปี63/คร่ึงปีหลัง ขยายดิจิทัล
แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบต่อเนื่อง  พร้อมเดิน
หน้า M&A ต่อจิกซอว์การเติบโต หนุนผลงาน
ท้ังปี 2564 แกรง่

 SO ชีผ้ลงานไตรมาส 2/64 เติบโตต่อเนื่อง เดิน
เกมรุกทรานฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มเต็มรูป
แบบ ยกระดับบริการท้ัง 4 Business Unit สู่
มาตรฐานสากล เตรยีมผนกึแอพพลิเคชั่นยกัษ์
ใหญด้่านการสื่อสาร สร้างแพลตฟอร์มบริหาร
เวลาเขา้-ออกงานแบบเรยีวไทม์ พร้อมลยุขยาย
ฐานกลุ่มงาน Payroll Outsourcing เจาะลกูค้า
เอกชน น�าร่องกลุ่มธุรกิจบริการรักษาความ
ปลอดภัย เดินหน้า M&A ต่อจิกซอว์การเติบโต 
หนุนผลงานท้ังปี 2564 แกรง่

 นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธาน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท 
สยามราชธานี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SO ผู้น�าด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการ 

(Outsourcing Services) ท้ังภาครัฐและเอกชน
แบบครบวงจรของเมืองไทย ประเมินภาพรวม
ผลงานไตรมาส 2/2564 ว่า เติบโตต่อเน่ืองจาก
ไตรมาส 1/2564 ท่ีกวาดรายได้รวมกว่า 510 
ล้านบาท รับอานิสงค์จากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้หลายหน่วย
งาน โดยเฉพาะภาคเอกชน หันมาใช้บริการ 
Outsourcing เพื่อคมุเขม้ต้นทนุการด�าเนินงาน 
เบื้องต้นต้ังเป้าขยายฐานลูกค้าเอกชนรายใหญ่
เพิ่มอีก 15% ภายในสิ้นปีน้ี จากปัจจุบันเฉล่ีย
อยูร่าว 35% และขยบัเปน็กว่า 50% ในป ี2566

โดยล่าสุดบริษัทฯได้เดินหน้าแผนขยายดิจิทัล
แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบต่อเน่ืองครึ่งหลังของ
ปี 2564 เพื่อยกระดับงานบริการท้ัง 4 หน่วย
ธุรกิจ (Business Unit) สู่มาตรฐานสากล ท้ัง
การพฒันาแพลตฟอรม์ตรวจสอบขอ้มลูประวัติ 
และประมวลผลพฤติกรรมพนักงานแบบ
เรียวไทม์ (E-Profile Platform) ควบคู่ไปกับ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามและประมวลผล
เวลาเข้า-ออกของพนักงานแบบเรียวไทม์ ด้วย

การผนึกความร่วมมือกับบริษัทพัฒนาแอพ
พลิเคชั่นด้านการส่ือสารรายใหญ่ต้นไตรมาส 
3/64 น้ี รวมถึงการน�าแพลตฟอร์มดัชนีคาด
การณ์ (Predictive Index ; PI) เข้ามาปรับใช้ 
เพิม่ประสิทธภิาพงานบริการด้านบุคลากร (SO 
PEOPLE)
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ขณะเดียวกันได้ต้ังเป้าพัฒนาแพลตฟอร์ม

หน่วยธุรกิจ SO NEXT หรือบริการด้าน

บริหารจัดการงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สู ่

DIGODOCS ระบบจัดการเอกสารออนไลน์

รูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มลูกค้าท่ีท�าระบบ

พิสูจน์ตัวตน (Know Your Customer) 

พฒันาระบบประมวลผลเวลาเขา้งาน (Time 

Attendance) ให้สามารถรองรับเง่ือนไขได้

หลากหลายรูปแบบ บรหิารงานภายในได้กว่า 

600 สัญญา ซึ่งจะช่วยควบคุมต้นทุน และ

รองรับการขยายงานจ�านวนมากในอนาคต

ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเร่งขยายฐานกลุ่ม

งาน Payroll Outsourcing หรืองานบริการ

บริหารจัดการระบบเงินเดือน เจาะกลุ่ม

ลกูค้าเอกชน เตรยีมน�ารอ่งกลุ่มธุรกิจบรกิาร

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมี

ฐานพนักงานจ�านวนมาก ตารางเวลาเข้า-

ออกงานมคีวามซบัซอ้น สง่ผลใหก้ารบรหิาร

จัดการระบบเงินเดือนมคีวามยุง่ยากกว่ากลุม่

ธุรกิจอ่ืนๆ

นายณัฐพล บอกเพิ่มเติมว่า ส�าหรับหน่วย

ธุรกิจบรกิารด้านรถเชา่ (SO WHEEL) บรษัิทฯ

ได้เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการ

รถเชา่ท่ีสามารถอัพเดทขอ้มูลแบบเรียวไทม์ 

รวมท้ังจัดท�าระบบจัดเก็บประวัติและบ�ารุง

รักษาต้นไม้แบบครบวงจร เพื่อยกระดับงาน

ด้าน SO GREEN หรือบริการด้านบริหาร

จัดการพื้นท่ีสีเขียว ให้มีประสิทธิภาพและ

มาตรฐานเทียบสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้า M&A ต่อ

จิกซอว์การเติบโต เบ้ืองต้นมั่นใจจากแผน

งานขา้งต้นจะผลักดันผลการด�าเนนิงานชว่ง

ครึ่งหลังของปี 2564 โดดเด่น หนุนภาพรวม

ท้ังปีแกร่ง ก�าไรเติบโตต่อเน่ืองจากปี 2563 

รักษาระดับอัตราก�าไรข้ันต้น (Gross Profit 

Margin) ไมต่�ากว่า 18%

แผนเดินหน้าทรานฟอร์มสู่ดิจิทัลอย่างเต็ม

รูปแบบ จะหนุนขีดความสามารถการท�า

ก�าไรโดดเด่น จากต้นทุนการบริหารจัดการ

ท่ีลดลง แต่ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่าง

ชัดเจน ซึ่งจะชว่ยผลักดันให้ SO เติบโตแบบ

ก้าวกระโดดในระยะอันใกล้ โดยภาพรวมใน

ปีนี้มั่นใจยังแกรง่เมื่อเทียบจากปี 2563 ท่ีท�า

อัตราก�าไรสุทธิได้ 6.8% นายณัฐพลกล่าว 
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กรููทิสโก้ ประเมนิโค้ง2  KTC  ก�าไร เพิม่ขึ้น 40.9% 

YoY และทรงตัว QoQ ท่ี 1,619 ลบ. แนะน�า “ซื้อ”  

KTC    มูลค่าเหมาะสม 84 บาท 

 บล.ทิสโก้ ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผย
ว่า  บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
KTC เปิดเผยว่า แนะน�า “ซ้ือ”  KTC มูลค่า

เหมาะสม 84 บาท ประเด็นหลักจากการพูดคุย

แนวโน้ม 2Q21 กับทาง KTC มีดังนี้ 1. ยอดการ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้กลับสู่ระดับก่อนโควิด 

แม้จะมีการระบาดระลอกใหม่ 2. มองการเติบโต

ของสินเชื่อบัตรเครดิตยังคงดีต่อ (การแข่งขัน

ลดลงท�าให้สามารถเพิ่มโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่มได้

ดีขึ้น และคาดจะส่งผลให้มีการควบคุมต้นทุนท่ี

ดีในช่วง 2Q) 3. จะท�าการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ 

Krungthai Leasing ด้วยสัดส่วนราว 75% ใน

ไตรมาสนี้ พร้อมวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

การประเมินก�าไร 2Q21F เพิ่มขึ้น 40.9% YoY 

และทรงตัว QoQ ท่ี 1,619 ลบ.   โดยการเติบโต 

YoY ท่ีสูงมาจากต้นทุนทางเครดิตท่ีกลับมาเป็น

ปกติ และการต้ังส�ารองพิเศษท่ีหายไป (ซึ่งต้ังไว้ 

550 ลบ. ในช่วง 2Q20) ด้านการด�าเนินงานเรา

คาดสินเชื่อจะขยายตัวราว 5.1% YoY สู่ 8.74 

หม่ืนลบ. และการเติบโตของรายได้จากหนี้สูญ

ได้รับคืนกว่า 25.4% YoY สู่ 876 ลบ. ส่วนก�าไร

ท่ีคงท่ี QoQ นั้นมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ 

1% QoQ และและการเติบโตของรายได้จากหนี้

สูญได้รับคืนกว่า 5.0% QoQ

ด้านสินเช่ือ 1Q21: สินเช่ือบัตรเครดิตคิดเป็น

สัดส่วนกว่า 66.1% และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ี 

33.9%  จากข่าวการเข้าพูดคุยของฝ่ายก�ากับ

ดูแลและผู้ปล่อยสินเชื่อในกรณีโอกาสในการลด

เพดานสินเชื่อ (หลังจากได้ลดเพดานลงแล้วใน

เดือน ส.ค.) ส�าหรับ KTC นั้นมีอัตราการอนุมัติ

สินเชื่อบัตรเครดิตราว 39% vs. 49% ก่อนการ

ลดเพดานดอกเบี้ย ส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคล

อยู่ท่ี 20% vs. 32% ก่อนการลดดอกเบี้ย ผล

จาก sensitivity analysis แสดงให้เห็นว่าทุกๆ 

การปรับดอกเบี้ย 1% จะส่งผลต่อก�าไรบัตร

เครดิตราว 4-6% และสินเช่ือส่วนบุคคล 3% (ซึ่ง

สามารถบรรเทาได้จากการลดค่าใช้จ่ายในการให้

โปรโมชั่น) ราคาได้ลดมาแล้วกว่า 21.5% จาก

จุดสูงสุดเดิมก่อน รอความชัดเจนจากธปท. 2-3 

สปัดาห ์ ราคา KTC ได้ลดลงมาจากจุดสงูสดุเดิมท่ี 

84.75 บาท เนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของนายก

เรื่องการดูแลหนี้สินครัวเรือนท่ีสูง (รวมถึงเร่ือง

ระดับเพดานดอกเบี้ย) และการซื้อขาย Big lot 

ซึ่งส่งผลให้เกิดการขายท�าก�าไร จากรายงานข่าว

ฝ่ายก�ากับดูแลยังคงลังเลต่อการปรับลดดอกเบี้ย

บัตรเครดิตลง (ซึ่งได้ลดลงจาก 18% เป็น 16%) 

และสนใจไปท่ีดอกเบ้ียสนิเชื่อสว่นบุคคลมากกว่า 

(ลดลงแล้วจาก 28% เป็น 25% ก่อนหน้านี้) 

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตปัจจุบันต�า

กว่าประเทศอ่ืนๆ แล้ว ความชัดเจนด้านกฎข้อ

บังคับจะเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อราคา KTC โดย

เฉพาะหากไม่มีการปรับเพดานดอกเบี้ยลง และ

ปล่อยให้ดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกในตลาด เรา

แนะน�า “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมท่ี 84 บาท  
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กูรู เล็ง โค้ง 2/64KTC
ก�าไรพุ่ง 40.9% YoY
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กลับมาระส�า !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนแอกว่าตลาดหุ้นท่ัวโลก ซึ่งตลาด
ต่างประเทศผ่อนคลายลงหลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังไม่เร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย โดยต้องการรอใหเ้ศรษฐกิจฟื้ นตัวจริงก่อน แต่ตลาด
บ้านเรารับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19 ท่ีจ�านวนผู้ติดเชื้อ
โควิดอยู่ในระดับสูง และยังกังวลการล็อกดาวน์ด้วย หลังจากท่ีทางการ
แพทย์ได้เรียกร้องให้ปิดบางพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร ท�าให้ตลาดมีความ
กังวล ส่งผลให้ตลาดปิดไปในแดนลบท่ี 1,585.72 จุด หรือ -6.36 จุด ช่วง
นี้คงต้องกลับมาเกาะติดสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อกันอีกคร้ังเจ้าค่ะ.....

กลับมามีสัญญาณการช้ือรอบใหม่เกิดข้ึนอีกคร้ัง ส�าหรับซอส XO ท่ีกลับ
มาดันปิดเขียวบวกสวนตลาดไปท่ี 22.30 บาท โดย XO ม่ันใจปีนี้ผลงาน
นิวไฮต่อเนื่อง จากรายได้โตตามเป้า 10-15% และก�าไรเติบโต 20-25% 
หลังเดินหน้ากลยุทธเพิ่มพื้นท่ีขาย-รุกตลาดส่งออก แย้มไตรมาส 2/64 มี
ลุ้นงบสวยกว่าไตรมาส 1/64 ท่ีมีก�าไรสุทธิ 105 ล้านบาท เติบโต 121.62% 
จากยอดขายเพิ่มขึ้น-ผลักดันสินค้ามาร์จ้ินสูง ใครอยากชิมซอสก็มองแนว
รับท่ี 22.00-22.20 บาท ต้าน 22.90-23.60 บาท ตัดขาดทุน 21.70 บาท 
ถือว่าปีน้ีเป็นปีทองของ XO เลยก็ว่าได้เจ้าค่ะ ในเมื่อรอบเขามาเราก็มอง
ไปตามรอบเจ้าค่ะ

มาต่อกันท่ีหุ้นย่อพักตัว ส�าหรับใครท่ีท�ารอบก�าไร DOD ไปแล้ว วันนี้ราคา
หุ้นย่อลงมาพักตัว เจ๊จึงมองเป็นจังหวะกลับมารับใหม่เพื่อเล่นรอบท�า
ก�าไรอีกครั้งเจ้าค่ะ มองแนวรับท่ี 14.00-14.20 บาท ต้าน 15.00-15.30 
บาท ตัดขาดทุน 13.30 บาท โดย DOD ได้รับปัจจัยบวกจากการท่ี คว้าใบ
อนุญาตสกัด Hemp Seed Oil รายแรกของไทย พร้อมลุยขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ(Finished product) กับ ส�านักงาน อย. 
ให้กลุ่มพาร์ทเนอร์ท่ีเซ็น MOU ในเร็วๆนี้ ส่งซิกเตรียม
เดินเคร่ืองผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากเมล็ดกัญชง ส่งมอบ
ตามออเดอร์ภายในไตรมาส 4/64 ตามแผน ซึ่งหลังจาก
นี้เจ๊อยากให้จับตาหุ้นกลุ่มกัญชง-กัญชาไว้เจ้าค่ะ เชื่อว่า
น่าจะสลับตัวกันขึ้นมาเล่นเก็งก�าไรกันต่อ

ปดิท้ายด้วยหุน้บวกแรง สวนตลาดมาได้อยา่งสวยงามเลย
เจ้าค่ะ ส�าหรับ SAT ท่ีวันนี้ผงาดขึ้นไปท�าไฮท่ี 22.50 บาท 

บวกไป +13.13% สวนตลาดได้อย่างโดดเด่น บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.กลุ่มยานยนต์ได้รายงาน
ยอดผลิตรถยนต์ในเดือน พ.ค.2564 อยู่ท่ี 1.40 แสนคัน เพิ่มขึ้น 150% 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพราะค่ายรถไม่มีการปิดโรงงานช่ัวคราวเหมือน
เดือน พ.ค.2563 ขณะท่ีเทียบกับเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้น 34% ซึ่งฝ่ายวิจัย ยัง
คงแนะน�า Bullish ต่อกลุ่มยานยนต์ และให้หุ้น SAT เป็น Top pick เพราะ
ก�าไรสุทธิเติบโตเด่น และมีจุดเด่นเรื่อง dividend yield คาดท่ี 6-8% ต่อปี 
จึงแนะน�าซื้อ ให้ราคาเป้าหมายท่ี 25 บาทต่อหุ้น ใครจะเกาะล้อรถคันนี้ก็
วางแผนตามมาเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์สัปดาห์หน้านะเจ้าคะ...

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่
ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก
ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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กลับมาระส�่า!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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