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UAC ปล้ืมโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชน 2 โครงการ ก�าลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม 6 เมกะวัตต์ ทีจั่งหวัด
ขอนแก่น - มหาสารคาม ผา่น
คณุสมบติัทางเทคนิค

ทรงๆๆ !!BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

อ่านต่อหน้า 2

ADVANCADVANC

UACUAC

มาตามนัด จ่ายค่าไลเซ่นส์

ยิ้ม 2 โรงไฟฟา้ชุมชน
รวม 6 MWผ่านฉลุย!!

THG ยันเจรจา

ซื้อวัคซีน mRNA จริง

ADVANC  ช�าระเงินค่าใบอนุญาตคล่ืนความถี ่900 MHz งวดที ่6  จ�านวน 8,094,978,000 บาท 
เพื่อน�าสง่เงินเป็นรายได้ของแผน่ดิน ในการพัฒนาประเทศต่อไป

THG เผยตกลงซื้อวัคซนีจรงิโดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการด้านเอกสารกับตัวแทน
จ�าหน่ายใน ต่างประเทศ พรอ้มระบุ มุ่งหวังใหป้ระเทศไทยผา่นพ้นวิกฤตินีไ้ปโดยเรว็ทีส่ดุ

อ่านต่อหน้า 4

คลื่น 900 MHz งวดที่ 6

อ่านต่อหน้า 5
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UAC ปล้ืมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการ 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น - มหาสารคาม ผ่านคุณสมบัติทาง
เทคนิค ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ระบุ
เตรียมยื่ นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงานในโครงการท่ีไม่ผ่าน มั่นใจ
ด้วยศักยภาพ และความพร้อมท้ังนวัตกรรม-
เสถียรภาพทางการเงิน-การจัดหาแหล่งเช้ือ
เพลิง ช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและ
ยั่งยืนในอนาคต และพร้อมเป็นท่ีปรึกษา
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพพืช
พลังงานให้กับพันธมิตรทุกราย

 นายชัชพล ประสพโชค ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ UAC เปิดเผยว่า การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
(กฟภ.) ได้ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านพิจารณา
คุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้าน
เทคนิค โครงการโรงไฟฟา้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการน�าร่อง) พ.ศ. 2564 รับซ้ือ

ไฟฟ้าเข้าระบบ ไมเ่กิน 150 เมกะวัตต์ บริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ ท้ัง 2 บริษัทฯผา่นการพจิารณา
คณุสมบติัและค�าเสนอขอขายไฟฟา้ทางเทคนคิ 
จากการผลิตโรงไฟฟ้าประเภทชีวภาพ จ�านวน 
2 โครงการ ประกอบด้วย บริษัทยูเอซี แอนด์ ที
พทีี เอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด ท่ีต้ัง ต�าบล นาฝาย อ�าเภอ
ภูผามา่น จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เอ็นเนอ
ร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 4 จ�ากัด ท่ีต้ัง ต�าบลหนอง
โก อ�าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมกี�าลัง
การผลิตไฟฟ้ารวมราว 6 เมกะวัตต์

“ UAC ย่ืนประมูลไปท้ังสิ้น 6 โครงการ ก�าลัง
การผลิตไฟฟา้รวม 18 เมกะวัตต์ เฉล่ียโครงการ
ละ 3 เมกะวัตต์ และผา่นคุณสมบัติ 2 โครงการ 
ส่วนอีก 4 โครงการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ และจะยื่น
อุทธรณ์ในล�าดับต่อไป ซึ่งคาดว่ากระบวนการ
พิจารณาจะเกิดขึ้นอีกคร้ังในช่วง 1 เดือนถึง
เดือนครึ่ง ก่อนจะแขง่ขันในเชิงพาณิชย์ได้จริง
ชว่งประมาณเดือนก.ย.นี้”

ท้ังนี้ภายหลังการพิจารณาจากย่ืนอุทธรณ์แล้ว
เสร็จทาง กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัด
เลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันท่ี 9 กันยายน 
2564 และก�าหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้
ผา่นการคัดเลือก หรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2567
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความพร้อมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานจากก๊าซชีวภาพมากว่า 10 ปี 
และยังมีโรงไฟฟ้าต้นแบบอยูท่ี่ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่ซึ่งถือเป็นโครงการน�ารอ่ง พร้อมท้ังยังได้รว่มมือกับทางวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีในการจัดหา
เชื้อเพลิงจะต้องมีสัญญารับซ้ือเช้ือเพลิงในราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามเง่ือนไขท่ีภาครัฐก�าหนดไว้ ซึ่งจาก
ศักยภาพดังกล่าวเป็นการการันตีได้กว่า UAC เป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

“ UAC มศัีกยภาพและความพร้อม ท้ังเทคโนโลยี แหล่งเงินทนุ รวมถึงด้านเชื้อเพลิง ท่ีส�าคัญยงัมปีระสบการณใ์นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก และยงัมเีครอืขา่ยความรว่มมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงเช่ือว่าจากปจัจัยดังกล่าว UAC พรอ้มท่ีจะเปน็ท่ีปรึกษาชว่ยต่อย
อดและผลักดันภาพรวมธุรกิจโรงไฟฟา้ชุมชนก๊าซชวีภาพพชืพลังงานของพนัธมติรทุกราย ใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนมนียัส�าคัญในอนาคต ” นายชัชพล 
กล่าว
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ADVANC  ช�าระเงินค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 
900 MHz งวดท่ี 6  จ�านวน 8,094,978,000 
บาท เพ่ือน�าส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ในการพัฒนาประเทศต่อไป ยืนยันพร้อมน�า
ดิจิทัลฟื้ นฟูประเทศ น�าพาทุกภาคส่วนก้าว
ข้ามความท้าทาย 

 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
ADVANC ในฐานะผู้บริหาร บริษัท 
แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ากัด (เอดับบ
ลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคล่ืนความถ่ียา่น 900 
MHz  ในมูลค่ารวม 75,654 ล้านบาท เป็น
ตัวแทนช�าระค่าคล่ืนความถ่ีย่าน 900 MHz  
งวดท่ี 6 จ�านวน 8,094,978,000 บาท (แปด
พันเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อน�าสง่เงิน
เปน็รายได้ของแผน่ดินในการพฒันาประเทศ
ต่อไป

นายสมชัย กล่าวว่า "นอกจากการช�าระค่า
คล่ืนความถ่ีตรงตามก�าหนดเวลาแล้ว เรา
ยังมุ่งมั่นน�าคล่ืนความถ่ีทุกย่านท่ีประมูลไป
ในช่วงท่ีผ่านมาและถือเป็นทรัพยากรการ
สื่อสารของชาติ มาสร้างประโยชน์เพื่อเสริม
ขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบ
ใหแ้ก่ประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในชว่งวิกฤตการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-
19  กว่า 1 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิถีการ
ใช้ชีวิต การท�างาน การเรียน รวมถึงภาค
อุตสาหกรรม ภาคบริการต่างๆต้องใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปล่ียนรูป
แบบอยา่งสิ้นเชิง  ท่ีส�าคัญคือ น�า  5G  
เข้าไปสนับสนุนภายใต้แนวคิด "เช่ือม
ต่อ ชว่ยเหลือ เพื่อคนไทย"  ในการท�างาน
ของภาคสาธารณสุข เพื่ อรับมือการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในทุกมิติ อันจะท�าให้
ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตคร้ังน้ีไปให้
ได้"
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THG  เผยตกลงซื้อวัคซีนจริงโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ด้านเอกสารกับตัวแทนจ�าหน่ายใน ต่างประเทศ พร้อมระบุ มุ่งหวังให้

ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วท่ีสุด 

 ดร.สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการบริษัท บริษัท ธนบุรี 
เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (THG) เปิดเผยว่า ตามท่ีนัก

ลงทุนจ�านวนมากได้ให้ความส�าคัญกับข่าว

การเจรจาน�าเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี 

mRNA ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�า

กัด (มหาชน) ("THG") โดยมีข่าวท่ีอาจก่อให้

เกิดความสับสนเนื่องจากมีการสอบถามไป 

ยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนั้น

ท้ังนี้ THG ได้มีการตกลงซ้ือวัคซีนจริงโดย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการด้าน

เอกสารกับตัวแทนจ�าหน่ายใน ต่างประเทศ

ในสว่นของระยะเวลาหากมีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังเน่ืองจาก

ยังต้องหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

THG มุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วท่ีสุด โดย THG 

ได้ทุ่มเทกับการป้องกันและรักษาชีวิต ของประชาชนอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ
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ทรงๆๆ !! ตลาดหุ้นไทยวันน้ีเคล่ือนไหว sideway อิงไปในทางบวกเล็กน้อย 
เนื่องจากรอดูความชัดเจนหลายๆอย่าง และดูทิศทางของจ�านวนผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายวัน ซึ่งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทรงตัวอยูท่ี่ 9,186 ราย และเสียชีวิต 
98 ราย ซึ่งพรุ่งนี้เรายังคงต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวัน ว่ายอดผู้ติดเชื้อ
จะทรงตัว หรือลดลงหรือไม่ แต่หากยอดผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นรายขึ้นไป 
แนน่อนเจ้าค่ะ ตลาดนา่จะลงมาปรับฐานกันอีกรอบ ชว่งนียั้งคงเฝา้ติดตาม
สถานการณ์และเลือกหุ้นเป็นรายตัวไปก่อนเจ้าค่ะ

วันนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้เจ้าค่ะ กับหุ้นโรงบาลธนบุรี THG ท่ีเปิดตลาดมาก็วิ่ง
น�าเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน ขึ้นไปท�าไฮท่ี 34.50 บาท ก่อนท่ีชว่งท้ายตลาดจะ
มีข่าวเก่ียวกับวัคซีนออกมา BioNTech ปฏิเสธ ดีลวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้าน
โดส กับ “หมอบุญ”ซึ่งเร่ืองนี้เราคงต้องติดตามข่าวกันต่อ เพราะยังหาข้อ
สรุปท่ีชัดเจนไม่ได้ แต่ท่ีแน่ๆๆนักเก็งก�าไรหุ้น THG คงใจตุ้มๆต้อมๆกันอยู่
นะเจ้าคะ รอติดตามข่าวกันเจ้าค่ะ………

อัพเดทกันเจ้าค่ะ เพราะตามท่ีบอกว่ายังอยู่ในแผนเราก็ตามกันต่อ กับหุ้น
โลจิสติกส์เช่นเดิม แต่จะเป็นหุ้นท่ีกลับมาพักตัวเพื่อรอลุ้นไปต่อ III และ 
WICE ด้าน WICE เผยคาดทิศทางการด�าเนินงานในครึ่งปีหลังนี้มีแนวโน้ม
ท่ีดี เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ซึ่งจะมีความต้องการขนส่งท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และ จีน ท�าให้มีความต้องการสินค้า
มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด อีกท้ังบริษัทวางแผนสร้างการเติบโตจาก

ปัจจัยภายนอกเพิ่มข้ึน คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วง
ปลายไตรมาส 3/64 ใครชอบหุ้นพักตัวเพื่อลุ้นไปต่อ ท�า
ตามแผนท่ีลงไว้ บางตัวช้า บางตัวเร็ว ต้องใจเย็นนะคะ

ปิดท้ายด้วยหุ้นเก็งก�าไรกันบ้างเจ้าค่ะ PIMO วันนี้ปรับ
ตัวขึ้นมาพร้อมวอลุ่มสนับสนุนเป็นวันแรก มีลุ้นเก็งก�าไร
ไปต่อค่ะ มองแนวรับท่ี 3.74-3.78 บาท ต้าน 4.00-4.10 
บาท ตัดขาดทุน 3.54 บาท คาดรายได้ปี 2564 โตมากกว่า 

20% ทะลุ 1 พันล้านบาท จากค�าสั่งซื้อท่ีเพิ่มขึ้น,บริษัทมีความพร้อมรับ
งานมอเตอร์/คอนโทรลเลอร์ จักรยานยนต์ EV ใครจะเก็งก�าไรก็ลองจับตา
ดูเจ้าค่ะ

เน่ืองจาก Line@ มีการเก็บค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ทางเพจจึงไม่
สามารถ โพสได้บ่อยๆแบบเรียวไทม์ ส�าหรับสมาชิกท่ีอยากได้ค�าแนะน�า
แบบเรียวไทม์ตลอดทุกการเทรด เร็วๆนี้ เตรียมพบ VIP by WT ได้นะจ๊ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

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

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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