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PLANET ต้ังบ.ยอ่ย “แพลนเน็ต

ยูทิลิตี”้ ลยุธุรกิจ ผลิตน�ำประปำ

และไฟฟ้ำ ต้ังเป้ำรำยได้แตะ 

2 พันลบ. ในอกี 3 ปีข้ำงหน้ำ

อ่านต่อหน้า 2

ยังไม่ถึง

ฝั่ งฝัน!!BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ADDประเมิน

ก�ำไรปีนีย้ังแจ่ม

PLANET

ADD ชีย้อดใช้บรกิำรคอนเทนต์โตต่อเน่ือง หนุนก�ำไรปีนี้

ยงัแจ่ม แต่ผลงำนไตรมำส 2/64  อำจปรบัตัวลดลงเล็กน้อย

เมื่อเทยีบกับไตรมำสทีผ่ำ่นมำ

ประกำศลุยธุรกิจ

ผลิตน�้ำประปำและไฟฟำ้

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 5

TGH รุกถือหุ้น
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินำศภัย

"มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส" ครบ 100%
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PLANET ต้ังบ.ยอ่ย “แพลนเน็ตยูทิลิต้ี” ลุย
ธุรกิจ ผลิตน�ำประปำและไฟฟ้ำ หวังเสริม
แกรง่ – เพิ่มรำยได้ระยะยำว บิ๊กบอส 
“ประพฒัน ์รฐัเลิศกำนต์” ล่ันเดินหนำ้ศึกษำ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีมีศักยภำพ ท่ีสำมำรถ
สร้ำงได้รำยในระยะยำวต่อเนื่อง ต้ังเป้ำรำย
ได้แตะ 2 พันลบ. ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ

 นำยประพัฒน์  รัฐเ ลิศกำนต์ 
ประธำนกรรมกำรบ ริหำร  และ 
กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรและหวัหนำ้เจำ้
หน้ำที่บริหำร บริษัท แพลนเน็ต คอม
มิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ PLANET เปิดเผยว่ำ บริษัทฯได้
จัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท แพลน
เน็ตยูทิลิต้ี จ�ำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจบริหำร
จัดกำร ให้บริกำรผลิตน�ำประปำและไฟฟ้ำ 
เพื่อจ�ำหน่ำยหรือจ�ำหน่ำยน�ำประปำหรือ
กระแสไฟฟ้ำ

ท้ังนี้ บริษัทยอ่ยดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์กำร
ลงทุนเพ่ือลงทุนระยะยำวตำมแผนธุรกิจของ

บริษัท ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินปันผลและผลประกอบกำรทำงธุรกิจ โดย
มทุีนจดทะเบยีน 5 ล้ำนบำท ซึ่ง PLANET ถือ
หุ้น 99.9994%

นำยประพัฒน์ กล่ำวว่ำ นอกจำกธุรกิจ
เก่ียวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำร
สื่อสำร ด้ำนโทรคมนำคม ธุรกิจกำรเป็นผู้
ให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
แล้ว บริษัทฯ ยังมีกำรศึกษำลงทุนในธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีมีศักยภำพ และสำมำรถสร้ำงได้รำย
ในระยะยำว ซึ่งในส่วนของธุรกิจบริหำร
จัดกำรให้บริกำรผลิตน�ำประปำและไฟฟ้ำ 
เพื่อจ�ำหน่ำยหรือจ�ำหน่ำยน�ำประปำหรือ

กระแสไฟฟ้ำดังกล่ำว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
ท่ีบริษัทฯได้มีกำรศึกษำและพิจำรณำมำระ
ยะหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ถือว่ำมีควำมพร้อมอย่ำง
เต็มท่ี ในกำรเดินหน้ำตำมแผนกำรลงทุนใน
ระยะยำว ของบริษัทฯ

“เรำมองไว้หมด ไม่ว่ำจะธุรกิจไหนถ้ำมี
โอกำสสร้ำงรำยได้ ท่ีส�ำคัญเรำไม่เคยปิด
โอกำสตัวเองท่ีจะเข้ำไปศึกษำและวำงแผน
เพ่ือหำโอกำสท่ีจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆท่ี
มีศักยภำพ ส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรผลิตน�ำ
ประปำและไฟฟ้ำท่ี PLANET ต้ังบริษัทยอ่ย
ขึ้นมำด�ำเนินงำนดังกล่ำว นอกจำกจะเป็น
ตำมแผนกำรลงทุนในระยะยำว ของบรษัิทฯ
แล้วยังยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนใน
พ้ืนท่ี ใหมี้คณุภำพชวิีตท่ีดีขึ้นด้วย ส�ำหรบัใน
ป ี2564 ต้ังเปำ้หมำยรำยได้เติบโต 25% และ
ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำจะสำมำรถส่งให้รำยได้
เติบโตแตะ 2 พันล้ำนบำท ” นำยประพัฒน์
กล่ำว
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ADD ชี้ยอดใช้บริกำรคอนเทนต์โตต่อเนื่อง   
หนนุก�ำไรปีน้ียงัแจ่ม   แต่ผลงำนไตรมำส2/64  
อำจปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่ อเทียบกับ
ไตรมำสท่ีผำ่นมำ หลัง สถำนกำรณ ์โควิด-19 
ระลอก3   แพรร่ะบำดโควิด-19 ระลอก3 

 นำยสมโภช ทนตุนัตวิงศ ์ประธำน
เจำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยกำรเงิน บรษิทั แอดเทค 
ฮับ จ�ำกัด (มหำชน) ADD เปิดเผยกับ
ส�ำนกัขำ่วหุน้อินไซด์ว่ำ บรษัิทฯ ประเมนิภำพ
รวมผลประกอบกำรในไตรมำสท่ี2/2564 
คำดว่ำจะปรบัตัวลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับ
ไตรมำสท่ีผ่ำนมำ หลังจำกสถำนกำรณ์ของ
กำรแพรร่ะบำดโควิด-19 ระลอก3 เกิดข้ึนอีก
ครัง้ ท�ำใหก้�ำลังซื้อของผูใ้ชง้ำนคอนเทนท์ลด
ลงไปพอสมควร 

แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มกำรใช้งำนคอนเท
นท์อยำ่งต่อเนื่อง จึงคำดว่ำท้ังปีผลประกอบ
กำรของบริษัทจะสำมำรถรกัษำระดับใหใ้กล้

เคียงกับชว่งเดียวกันของปท่ีีผำ่นมำ และเชื่อ
ว่ำจะสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจให้
ใกล้เคียงกับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมผู้
ให้บริกำรเครือขำ่ยโทรคมนำคมด้วยเช่นกัน 
โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำบริษัทฯมีผลประกอบ
กำรเติบโตเฉล่ียรำว 5-10% ต่อป ีและมกีลุ่ม
ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรคอนเทนต์ของ ADD อยู่
ประมำณ 10 รำย

อนึ่งปี 63  บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 72.37   ล้ำน
บำท  และรำยได้ 345.63  ล้ำนบำท  ขณะท่ี
ไตรมำสแรกท่ีผำ่นมำมีก�ำไรสทุธิ 26.56  ล้ำน
บำท และรำยได้อยูท่ี่ 134.83   ล้ำนบำท 

ส�ำหรับระบบหลักๆ ท่ีบริษัทให้บริกำรกับ
ลูกค้ำ คือระบบท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ำยมือ
ถือท้ังหมด รวมถึงกำรให้บริกำรคอนเทนท์
ต่ำงๆกับผูใ้ชโ้ทรศพัท์ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ในกำร
ให้บริกำรรว่มกับโอเปอเรเตอร์

พร้อมกันนี้  บริ ษัทได้ประเมินแนวโน้ม
อุตสำหกรรมของธุรกิจโอเปอเรเตอร์ใน
ปัจจุบันยังคงมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเนื่อง จำก
ปจัจุบันท่ีโอเปอเรเตอรแ์ต่ละเจ้ำก็มกีำรกระ
ตุ้นกำรใช้งำนของลูกค้ำในด้ำนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
กำรโทรศัพท์ หรือ กำรใช้ดำต้ำเพียงอย่ำง
เดียวเท่ำนั้น ท�ำให้พบว่ำมีกำรใช้งำนคอนเท
นท์จำกผู้ใช้โทรศัพท์มำกขึ้นเร่ือยๆ ปัจจุบัน
ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ำมีกำรใช้งำนมำกขึ่น คือ วิ
ดีโอสตรีมมิ่ง หรือกำรเล่นเกมต่ำงๆบนมือ
ถือ รวมถึงกำร Work From Home หรือกำร
ท�ำงำนท่ีบ้ำนมำกขึ้น ภำยหลังสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของเชื้อไวรสัโควิด-19 สง่ผล
ให้สงัคมเข้ำสูยุ่คNew Normal ท�ำใหมี้กำรใช้
คอนเทนต์ท่ีช่วยให้เกิดควำมสะดวกสบำย
ต่อกำรท�ำงำนท่ีบ้ำน ท�ำให้ธุรกิจของบริษัท
ได้รับอำนิสงส์จำกกำรเปล่ียนผำ่นสูยุ่ค New 
Normal ในครั้งนี้ด้วย
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“แม้ว่ำในแง่ของผู้ใช้ เองจะกระทบใน
เร่ืองของรำยได้หรือก�ำลังซ้ือไปบ้ำงจำก
สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำด โควิด-19 
แต่อยำ่งไรก็ตำมยงัคงพบว่ำมกีำรใชง้ำนคอน
เทนท์อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งก็จะช่วยสร้ำงกำร
เติบโตให้กับอุตสำหกรรมต่อไปได้ ส�ำหรับ
สัญญำของกำรแบ่งรำยได้ให้กับบริษัทน้ัน
ก็จะเป็นกำรท�ำข้อตกลงระหว่ำง Operator 
กับบรษัิทผู้ผลิตคอนเทนท์ซ่ึงขึ้นอยูกั่บแต่ละ
เจ้ำว่ำจะมกีำรตกลงสดัสว่นรำยได้กันท่ีเท่ำไร 
โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท่ีรำว 10% (Revenue 
Sharing)” นำยสมโภช กล่ำว

ปัจจุบัน พบว่ำตลำดContent Provider มีผู้
เล่นหลำยหลำยท่ีให้บริกำรอยูกั่บ Operator 
และมีผูส้รำ้งคอนเทนท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยูท่กุๆ
วันในประเทศไทย แต่ในด้ำนของ ADD จะ
เน้นกำรให้บริกำรและใส่ใจเรื่องของระบบท่ี
ให้บริกำรคอนเทนท์เป็นหลัก โดยบริษัทจะ
ใช้วิธีกำร Outsourced ไปยงัผูผ้ลิตรำยอ่ืนต่อ

ไป เพื่อเป็นกำรลดภำระและลดควำมเสีย่งให้
กับบริษัทฯด้วย

นำยสมโภช กล่ำว กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ภำยหลัง
กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ    
บริษัทฯ  ได้น�ำเงินท่ีได้จำกกำรระดมทุนไป
ใช้ส�ำหรับกำรขยำยทีมงำนด้ำนIT เพ่ือน�ำ
ไปเพิ่มในส่วนของกำรด�ำเนินงำนโปรเจ็ค
ใหม่ๆ ท่ีบริษัทท�ำรว่มกับOperator เป็นหลัก 
โดยปัจจุบันบริษัทมีพนักงำนท้ังหมด 50 คน 
แบง่เปน็พนกังำนIT จ�ำนวน 30 คน ซ่ึงต้นทนุ
กำรบริหำรงำนหลักๆ จะมำจำกกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรต่ำงๆ อีกสว่นหนึ่งจะเป็นค่ำใช้จ่ำย
ของกำรจัดเก็บข้อมูลบน Server  ซึ่งปัจจุบัน
ระบบของเรำได้ให้บริกำรและจัดเก็บผ่ำน 
Cloud ท้ังหมด

สว่นกำรท่ีตนได้มีกำรขำยBig lot ออกมำนั้น 
เป็นกำรขำยให้กับนักลงทุนสถำบัน ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศซ่ึงบรษัิทมองว่ำจะ

เป็นกำรเขำ้มำลงทนุในหุน้ของADDระยะยำว 
โดยภำยหลังท่ีบริษัทได้ด�ำเนินกำร IPO แล้ว
นั้นก็มีนักลงทุนสถำบันต่ำงๆเข้ำมำติดต่อ
มำกมำย ซึง่ถือว่ำเปน็โอกำสท่ีดีท่ีบรษัิทจะได้
ขยำยกำรลงทุนออกไปจำกเดิมท่ีมีนักลงทุน
รำยยอ่ยเป็นหลัก

“ทำงบริษัทจะพยำยำมด�ำเนินงำนให้กำร
ท�ำงำนมีประสิทธิภำพสูงและมีกำรเติบโต
ของก�ำไรสุทธิ ก็ขอฝำกให้นักลงทุนทุกท่ำน
ได้ติดตำมข่ำวสำรและกำรด�ำเนินงำนของบ
รษัิทฯ รวมท้ังงบกำรเงินท่ีจะประกำศออกมำ 
เพื่อให้พิจำรณำในกำรลงทุนกับหุ้นADDต่อ
ไป” นำยสมโภช กล่ำว

ท้ังนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปนัผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำไมต่�ำกว่ำ 40% ของ
ก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบ
ริษัทฯ ในแต่ละปี ภำยหลังจำกหักภำษีและ
เงินทนุส�ำรองตำมกฎหมำยและทนุส�ำรองอ่ืน
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TGH เผย บ.ย่อย เข้ำซื้อหุ้น 68.79% ในธุรกิจ

ประกันชีวิตและประกันวินำศภัย "มี อินโนเวชั่น 

เซอร์วิส" จำก Big C หนุนถือหุ้น 100%

 นำยฐำกร ปิยะพันธ์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เครือไทย 
โฮลดิง้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) TGH เปิด

เผยว่ำ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำเมื่อวันท่ี 1 กรกฎำคม 

2564 บริษัท แคปปิตอลเซอร์วิส โฮลด้ิง จ�ำกัด 

(“CSH” หรือ “บริษัทย่อย”) ซ่ึงบริษัทถือหุ้น

ร้อยละ100 ได้เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญร้อยละ 68.79 

ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดในบริษัท มี อินโนเวชั่น 

เซอรวิ์ส จ�ำกัด ซึ่งเดิมช่ือ บรษัิท บิก๊ซ ีเซอร์วิสเซส 

จ�ำกัด (“MEIS” หรือ “บรษัิทรว่ม”)จำกบรษัิท บิก๊

ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“ผู้ขำย”) ซึ่ง

ภำยหลังท�ำรำยกำรขำ้งต้น CSH ได้เขำ้ถือหุน้ร้อย

ละ 100 ใน MEIS จึงสง่ผลใหM้EIS เปล่ียนสถำนะ

จำกบริษัทร่วม ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ31.21 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีถือหุ้นร้อยละ 100

ท้ังนี้ MEIS ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรสนับสนุน

ให้บริกำรธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินำศภัย 

ซ่ึงภำยหลังท�ำรำยกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ยังไม่มี

นโยบำยท่ีจะเปล่ียนแปลงกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

MEIS แต่อย่ำงใด

อนึ่ง ผู้ขำยเข้ำข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ 

บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรซื้อขำยหุ้นของ 

MEIS ดังกล่ำวมขีนำดรำยกำรไมเ่กินรอ้ยละ 0.03 

ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (อ้ำงอิง

จำกข้อมูลลตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทย่อยณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564ซ่ึงได้ผ่ำน

กำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ว) ท้ังน้ี เม่ือ

ค�ำนวณขนำดรำยกำรรวมกับรำยกำรได้มำซึ่ง

สินทรัพย์อ่ืนย้อนหลัง 6เดือน และค�ำนวณขนำด

รำยกำรตำมหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียว

โยงกันแล้ว ถือเป็นรำยกำรขนำดเล็ก บริษัทฯ 

จึงไม่มีหน้ำท่ีต้องด�ำเนินกำรตำมประกำศท่ี

เ ก่ียวข้องกับรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และ

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันแต่อย่ำงใด

02.07.2021 / Friday / #1201
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 ด้ำน นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
กรรมกำร บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ำกดั 
(มหำชน) BJC เปิดเผยว่ำ ตำมท่ี บริษัท เบอร์
ล่ี ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผย
สำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้ำร่วมลงทุนใน
ธุรกิจใหม ่เมื่อวันท่ี 14 ธันวำคม 2559 นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทรำบว่ำ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“Big C”) ได้จ�ำหน่ำย

ไปซ่ึงหุ้นสำมัญในบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 

(“BCS”) ให้กับ บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮ

ลด้ิง จ�ำกัด (“CSH”) ซึ่ง CSH เป็นบริษัทร่วมทุน

ท่ี Big C เข้ำร่วมลงทุนในธุรกิจประกันวินำศภัย

และประกันชีวิตโดยกำรร่วมทุนภำยใต้สัญญำ

ร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) โดย

กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เก่ียวโยง

กันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ท่ี ทจ. 

21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ี

เก่ียวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำร

เปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจด

ทะเบยีนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ

เป็ นรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ี

มีนัยส�ำคัญท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย

ไปซึ่ งทรัพย์สินและประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำร

เปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจด

ทะเบยีนในกำรได้มำหรือจ�ำหนำ่ยไปซ่ึงสนิทรัพย์ 

พ.ศ. 2547 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

เหตุผลและประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเข้ำท�ำ

รำยกำรเน่ืองจำก BCS ได้ด�ำเนินธุรกิจประกัน

วินำศภัยและประกันชีวิตมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง 

แต่เนื่องจำกเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ระยะเวลำในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และอำศัยควำมช�ำนำญเฉพำะ

ด้ำนของธุรกิจ บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำร

จ�ำหนำ่ยไปซึ่งหุน้สำมญัใน BCS ซึ่งมใิชธุ่รกิจหลัก

ของบริษัท จะท�ำให้บริษัทมีโครงสร้ำงทำงกำร

เงินท่ีดีข้ึนจำกกำรไม่รับรู้ผลขำดทุนจำกกำร

ด�ำเนินงำนของ BCS ในอนำคต อีกท้ัง ยังช่วยให้

บริษัทสำมำรถมุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของ

บรษัิทได้อยำ่งเต็มท่ีด้วยควำมช�ำนำญเฉพำะทำง

ของบริษัทต่อไป
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ยังไม่ถึงฝั่ งฝัน!! ตลำดหุ้นไทยวันนี้กลับขึ้นมำรีบำวด์ได้อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่
สำมำรถท่ีจะกลับขึ้นไปยืนท่ี 1,600 จุดได้ โดยวันน้ีได้พบจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
ท่ียังเรง่อัตรำเพิ่มสูงขึ้น อำจจะเป็นปัจจัยลบท่ีท�ำให้ตลำดยังไมส่ำมำรถจะ
กลับข้ึนไปยืนท่ี 1,600 จุดได้ และยังจับตำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ท่ีเริ่มต้นเปิด
รับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติในวันนี้ว่ำ จะมียอดผู้เดินทำงเข้ำมำตำมเป้ำท่ีวำง
ไว้หรือไม่ ท�ำให้ตลำดเคล่ือนไหวในลักษณะแกว่งตัวไซด์เวย์ และเล่นเก็ง
ก�ำไรหุ้นเป็นรำยตัวตำมปัจจัยเฉพำะตัวไปก่อนนะเจ้ำคะ

กลับมำขึ้นเป็นตัวเด่นในกลุ่มอีกครั้งจนได้เจ้ำค่ะ กับหุ้นเดินเรือ RCL ท่ี
วันนี้กลับมำรีบำวด์ ว่ิงข้ึนแท่นน�ำกลุ่มมำได้สวยงำม ด้ำน RCL เปิดเผย
ว่ำบริษัทยังคงศึกษำกำรลงทุนซื้อเรือในทุกประเทศ เนื่องจำกปัจจุบันยัง
คงมีกำรใช้เรือขนส่งสูงมำก ตัวนี้เวลำเขำแดงๆน่ำเก็บเจ้ำค่ะ เพรำะเวลำ
แล่นนี้ว่ิงน�ำเพื่อนตลอดนะเจ้ำคะ มองแนวรับท่ี 55.00-55.50 บำท ต้ำน 
58.50-59.25 บำท ตัดขำดทุน 52.50 บำท แต่ถ้ำมองแล้ว RCL น่ำจะเป็น
ตัวท่ีได้ประโยชน์สุดในกลุ่มเจ้ำค่ะ ใครชอบหุ้นกลุ่มเดินเรือลองหำจังหวะ
เข้ำดูเจ้ำค่ะ ใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยเจ้ำค่ะ

มำต่อกันท่ีกลุ่มรับเหมำกันบ้ำงเจ้ำค่ะ วันนี้ถ้ำมองจำกเทคนิคถือว่ำเป็นวัน
แรกในกำรเข้ำช้ือ หลังจำกพักตัวจำกแรงขำยมำสักพัก วันนี้ขึ้นมำพร้อม
วอลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น ITD , NWR ด้ำน CK รำคำยังคงทรงตัว ใครท่ีชอบหุ้น
รับเหมำตัวจ๋ิว อยำกจะเข้ำเก็งก�ำไร ก็มองตำมเทคนิคแล้วหำจังหวะเข้ำ
รับได้นะจ๊ะ

ปิดท้ำยกันด้วยหุ้นอสังหำกันสักนิดเจ้ำค่ะ หลังจำก ORI 
ประกำศเดินหน้ำผนึก “Bitkub” เปิดโอกำสให้นักลงทุน
รุ่นใหม่ท้ังสำยเทรดและสำยฟำร์มเลือกซ้ือบ้ำนและคอน
โด ผ่ำน Bitkub Wallet รองรับเหรียญคริปโทฯ 3 สกุล 
ETH-USDT-BTC รำคำหุ้นก็พุ่งตอบรับข่ำวไปเรียบร้อย 
จนรำคำค่อยๆกลับลงมำพักฐำน วันนี้เร่ิมกลับมำยืน
ทรงตัว เจ๊มองเป็นจังหวะของกำรรีบำวด์ สลับกลุ่มขึ้นมำ
เล่นอีกครั้ง โดยมองแนวรับรอบนี้ท่ี 8.90-9.00 บำท ต้ำน 

9.30-9.50 บำท ตัดขำดทุน 8.50 บำท ช่วงนี้เน้นจังหวะเป็นกำรเก็งก�ำไร
เป็นรำยตัวไปก่อนนะเจ้ำคะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้ำนะจ๊ะ.....

ใครอยำกซิ่งอยำกแว้นก็ตำมมำนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้ำ
นะจ๊ะ ตอนนี้เจ๊มีแบบเรียลไทม์ใน Telegram อย่ำลืม!!! แอดกันมำนะคะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

***ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจซิ่งบำงตัวไม่
ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่ำ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊ำดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก
ลงทุนทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จค่ำ

ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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ยังไม่ถึงฝั่ งฝัน!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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