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อ่านต่อหน้า 2

VGI เข้าลงทนุ JMART  สดัสว่น 15% 

มูลค่า 7.02 พันลบ. หวัง Synergy 

- สรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

 JWD ขยายต่อเนื่อง
ตั้งบ.ย่อย บริหารซัพพลายเชนครบวงจร

ในธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์/สุขภาพ

กลาง
ทาง!!BY

เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
อ่านต่อหน้า 5

อ่านต่อหน้า 4

JWD ต้ังบรษัิทยอ่ยใหม่ "เจดับเบิล้ยูด ีเฮลท์ คอนเนคซ"์ รองรบัใหบ้รกิาร

บรหิารจัดการด้านซพัพลายเชนแบบครบวงจรในธุรกิจชวีเภสชัภัณฑ์

BGRIM เปิดโรงไฟฟา้
เอไออี-เอ็มทีพี 280 MW

รองรับความต้องการพ้ืนที่มาบตาพุด

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เดินหน้าวางศลิาฤกษ์ เปิดโครงการโรงไฟฟ้าเอไออ-ีเอ็มทพี ี280 เมกะวัตต์ 
รองรบัความต้องการในพื้นทีม่าบตาพุด พรอ้มมุ่งสู ่10,000 เมกะวัตต์ ในปี 73

VGI ลุยลงทุน JMART
สัดส่วน 15%

 ก่อ Synergy ธุรกิจ

http://www.ptgenergy.co.th
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 บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) VGI 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจี
ไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2564 
ประชุมเมื่อวันท่ี 26สงิหาคม 2564 เวลา 13.30 
น. ได้มมีติอนมุติัการเข้าลงทุนใน บริษัท เจ มาร์
ท จํากัด (มหาชน) (“JMART”) ซึ่งเป็นรายการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะดําเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
JMART ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่บริษัทฯ 
ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหมต่่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
จํานวน206,241,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ในราคาจองซื้อหุน้ละ 30.3370 บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังส้ิน6,256,757,486.60 
บาท ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน JMART ใน
สดัสว่นเท่ากับรอ้ยละ 15.00 ของจํานวนหุน้ท่ีมี
สทิธอิอกเสียงท้ังหมดของ JMART ภายหลังการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการได้
มาซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
6 ท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุท่ีจองซ้ือและได้รบัการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W6”)ให้แก่
บริษัทฯ จํานวน 25,337,882 หนว่ย โดยไมคิ่ด
มูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายหน่วยละ 
0.00 บาท) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญของJMART จํานวน 1 หุ้น ในราคาใช้
สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากมีการใช้สิทธิ
ครบจํานวนจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน JMART 
ในสดัสว่นเท่ากับรอ้ยละ 15.00 ของจํานวนหุน้
ท่ีมสีทิธอิอกเสียงท้ังหมดของJMART (คํานวณ
บนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ท้ัง 3 ชุดท่ี 
JMART ออกอยู ่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครบท้ังจํานวน) (“ธุรกรรม
การเข้าลงทุนใน JMART”)

โดยภายหลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมติัธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน JMART บริษัทฯ 
จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ลงทุน) และ 

JMART (ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์)(“สัญญา
จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) โดยสัญญาดัง
กล่าวเปน็สญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคับก่อน ท้ังนี้ 
ธุรกรรมการเข้าลงทนุใน JMART จะเกิดขึ้นเม่ือ
เง่ือนไขบงัคับก่อนท้ังหมดตามท่ีระบุในสญัญา
จองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุสําเรจ็ครบถ้วนหรอืได้
รับการผอ่นผันจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

มูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มาเป็นราคาท่ีตกลงร่วม
กันระหว่างบริษัทฯ และ JMART ซึ่งอ้างอิง
จากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนัก 15 วันทํา
การของหุ้นของ JMART ติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ 
ซึ่งคือระหว่างวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ถึงวัน
ท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 33.7077 
บาท โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10ของราคา
ตลาด ในการน้ี มูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มาของ
ธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน JMART มมีลูค่าท้ังสิน้ 
7,025,432,812.83 บาท
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แหล่งเงินทุนที่ใช้

(1) แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในขอ
งบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่า
เงินลงทุน ท้ังนี้การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
แต่อยา่งใด

(2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ
ร้อยละ 90-95 ของมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยอยูร่ะหว่างร้อยละ0.9 ถึง 4 ต่อปีท้ังนี้ 
การกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มี
เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่
อยา่งใด

ท้ังน้ี แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าทํารายการ
มาจากแหล่งเงินทุนตาม (1) และ (2) คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 5-10 และร้อยละ 90-95 ตา
มลําดับ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับบริษัทจด
ทะเบียนในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
หลักด้านส่ือโฆษณา ธุรกิจบริการชําระเงิน 
และธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจนําเข้าและ
จัดจําหน่ายอุปกรณ์ Gadget จากประเทศจีน
ท่ีบริษัทฯ เพิ่งเข้าลงทุนผา่นบริษัท แฟนส์ล้ิงค์ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัดเม่ือเดือนสิงหาคม 2564 
ท่ีผา่นมา ท้ังนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า JMART ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอ่ืน โดยมี
ธุรกิจหลัก คือ การจําหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบค้า
ปลีกและค้าส่ง เป็นธุรกิจทีมีแนวโน้มการ
เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวโน้มการ
ทํางานและการเรียนหนังสือจากบ้านท่ีเพิมสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 
JMART จะช่วยสร้างประโยชน์และส่งเสริม
ระบบนิเวศทางธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ 
อาทิ การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า
ประเภท Gadget ซึ่งจัดจําหน่ายโดยบริษัทใน

กลุ่มของบริษัทฯ ผ่านพื้นท่ีค้าปลีกของบริษัท
ภายใต้กลุ่ม JMART, การขยายจุดรับสินค้า 
(Pick-upCounters) และจุดใหบ้รกิาร (Service 
Points) ของ JMART บนสถานีรถไฟฟ้า และ
การใช้เครือข่ายการขนส่งสินค้าของบริษัทใน
กลุ่ม VGI รวมไปถึงการปรับใช้เทคโนโลยีด้าน
การเงินท่ีทันสมัยร่วมกับระบบนิเวศทางธุรกิจ
ของกลุ่มบรษัิทฯ นอกจากน้ี การเข้าทําธุรกรรม
ในคร้ังน้ียงัชว่ยเพิม่ความหลากหลายทางธุรกิจ
ของกลุม่บรษัิทฯ มากยิง่ขึน้ท้ังนี ้บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกรรมการลงทนุใน JMART ในคร้ังน้ีจะก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ โดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรม
การเข้าลงทุนใน JMART เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดย
การเขา้ทําธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถสรา้งแรง
ผนึกทางธุรกิจ (Synergy) และโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ ให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจในปัจจุบัน
ของ บริษัทฯ
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 JWD ตัง้บรษิทัย่อยใหม่ "เจดบัเบิล้ยดู ีเฮลท์ คอนเนคซ์" 
รองรับให้บริการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนแบบครบวงจรในธุรกิจชีว

เภสชัภัณฑ์และธุรกิจสขุภาพ คาดเริม่มรีายได้เชงิพาณชิยป์ระมาณ  ก.ย. 64

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “JWD”) 

ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้จัดต้ังบริษัทยอ่ยใหม ่ได้แก่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี 

เฮลท์ คอนเนคซ์จํากัด โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอ่ย 26 สิงหาคม 2564

ชื่อบริษัทยอ่ย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์จํากัด

วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการด้าน

ซัพพลายเชนแบบครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ในธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์

และธุรกิจสุขภาพ

ทุนจดทะเบียน จํานวนหุ้น และมูลค่าท่ีตราไว้ (ราคาพาร์)ทุนจดทะเบียนจํา

นวน 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน600,000 หุ้น มูลค่า

ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิง

พาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนแบบครบ

วงจรท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ในธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์ และธุรกิจสุขภาพ

(Biopharmaceutical & Healthcare Supply Chain Solution)ระยะเวลา

ท่ีคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ประมาณเดือนกันยายน 2564

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการจัดต้ังบริษัทใหมเ่งินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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 JWD ขยายต่อเนื่อง
ตั้งบ.ย่อย บริหารซัพพลายเชนครบวงจร

ในธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์/สุขภาพ

https://www.nerubber.com/
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

5

 มร.เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ 
บริษัท บี .กริม เพาเวอร ์  จํากัด 
(มหาชน) หรือ BGRIM เป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไอ
อี-เอ็มทีพี) จํากัด เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม 
เดินหน้าจําหน่ายไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพสูงให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียและกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงาน
ชั้นนําระดับโลก

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จํากัด 
ต้ังอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง เป็น 2 ใน 5 โครงการ ท่ีอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อ
ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมด้วยขนาดท่ีใหญ่ขึ้นและ
มปีระสทิธภิาพท่ีสงูขึ้นมาก มกํีาลังการผลิตติด
ต้ังรวม 280 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จํานวนรวม 60 เมกะวัตต์ 
ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะ

เวลา 25 ปี และส่วนท่ีเหลือ 220 เมกะวัตต์ 
เป็นการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
และกลุ่มนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ อีกท้ังยงั
สามารถผลิตและจําหน่ายพลังงานไอน�าให้ท้ัง 
2 นิคมดังกล่าวรวม 180 ตันต่อชั่วโมง โดยมี
กําหนดการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 
ในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2565

นอกจาก 2 โครงการดังกล่าว บี.กริม เพา
เวอร์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนรว่มเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม อีก 3 
โครงการ คิดเป็นกําลังการผลิตติดต้ังรวม 420 
เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ 

กฟผ. รวม 90 เมกะวัตต์ ภายใต้ PPA ระยะเวลา 
25 ปี มีกําหนดการ COD ในชว่งครึ่งปีหลังของ
ปี 2565 เช่นกัน โดยโครงการโรงไฟฟ้าท้ัง 5 
โครงการนี้ จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)
ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีการจําหน่าย
ไฟฟ้าและไอน�าท่ีมีคุณภาพสูงให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมกว่า 300 รายอย่างต่อเนื่องท้ัง
ในประเทศไทยและเวียดนาม โดยจะขยาย
ขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมบริการ
ด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร และขยาย
พื้นท่ีการให้บริการท่ีนอกเหนือไปจากนิคม
อุตสาหกรรมท่ีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน มุ่ง
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสําคัญต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ บี.กริม 
เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดดําเนินการเชิง
พาณชิยแ์ล้วรวม 50 โครงการ และต้ังเปา้กําลัง
การผลิตเติบโตจาก 3,058 เมกะวัตต์ ณ สิ้น
ปี 2563 เป็นมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไม่ต�ากว่า 
7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 และมุ่งสู่ 10,000 
เมกะวัตต์ ในปี 2573 โดยมีเป้าหมายรายได้ต่อ
ปีกว่า 100,000 ล้านบาท
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BGRIM เปิดโรงไฟฟา้
เอไออี-เอ็มทีพี 280 MW

รองรับความต้องการพ้ืนที่มาบตาพุด
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กลางทาง  !! ตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้วอลุ่มเร่ิมแผ่วลง แต่ยังประคองตัว

ปิดท่ี 1,601.91 จุดได้ โดยวอลุ่มเทรดบ้านเราแผ่วลงช่วงรอการประชุม

ประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมืองแจ็คสันโฮล ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักท่ีต้องติดตาม ด้านศบค.ชุดเล็กไฟเขียว ชงศบค.ชุดนายกรัฐมนตรี 

ปลดล็อกเฟสแรก เปิดห้างถึง 2 ทุ่ม ให้นั่งกินอาหารในร้านได้ 50% เสริม

สวย นวด สปา ความหวังชาบู หมูกระทะ ของอิเจ๊ ลอยมาละเจ้าค่ะ อยาก

มานานเปิดมาจะซัดให้หนัก จัดเต็มพุงไปเลยเจ้าค่ะ

เปิดตัวกันท่ี SUN เลยเจ้าค่ะ เริ่มเห็นกระตุกๆขึ้นมาเล็กน้อย เลยอยากเอา

มาฝากแฟนๆคอลัมน์ให้จับตาไว้ ด้านภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีหลัง

นั้น บริษัทมองว่ายังคงมีโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงฤดูกาลผลิต

ของวัตถุดิบการเกษตร ประกอบกับ ปัจจัยสนับสนุนท้ังจากสัญญาณของ

เงินบาทอ่อนค่า และความต้องการในตลาดโลก เล็งขอใบอนุญาตกัญชง

ครบวงจรต่อยอดขยายตลาดโลก ใครอยากจะเก็บเพื่อรอเด้ง มองแนวรับ

ท่ี 7.20-7.30 บาท ต้าน 7.55-7.70 บาท ตัดขาดทุน 6.80 บาท ราคาเริ่ม

ยืนปรับฐานบริเวณนี้ ใครชอบก็ลองดูได้นะเจ้าคะ

มาดูหุ้นตัวจ๊ีดขวัญใจของใครหลายๆคนกันหน่อย XPG คาดผลงานปีน้ี ทํา

กําไร แตะ100 ลบ. หวังธุรกิจโบรกฯหนุน - เผยยื่นอยู่ระหว่างยื่น 4 ไลเซ่น

ส์ดิจิทัล คาดชัดเจนภายในปีนี้ บริษัทฯคาดว่ากําไรจากผลการดําเนินงาน

ในปี2564 จะขึ้นไปแตะท่ีระดับ 100ล้านบาท สําหรับผลงานในช่วงครึ่ง

แรกของปีนี้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ โดยมีกําไรสุทธิอยู่ท่ี 65 ล้านบาท ซ่ึงจะ

ช่วยให้บริษัทมีรายได้เติบโตก้าวกระโดดได้ในปี65 ตัวน้ี

เป็นอีกตัวท่ีจ๊ีดจ๊าดเจ้าค่ะ นา่จะมีแฟนคลับคอยตามเชียร์

กันอยู่ ตัวน้ีเวลานิ่งเผลอๆบทจะลากก็กระชากเลยเจ้าค่ะ 

ใครสายนักเก็งกําไรก็ฝากจับตาไว้อีกตัว

ปิดท้ายกันด้วย AMR ท่ีราคาค่อยๆขยับยกโลว์ขึ้นมา หลัง

จากลงไปซัพแรงขายมาสักพัก คาด 2H64 จะดีกว่าครึ่ง

แรกของปี จาการรับรู้รายได้และกําไรจากงานท่ีทยอยส่ง

มอบตามความสําเร็จของงาน คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาใน 3Q64 เพ่ิม

ราว 247 ล้านบาท และกําลังรอลงนามในสัญญาภายในปี 64 อีกราว 527 

ล้านบาท โดยรวมคาด Backlog ในปี 64 ราว 2 พันล้านบาท นอกจากนี้มี

งานอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอราคาในปี 64 ราว 2,542 ล้านบาท ตัวนี้ย่อ

มาบริเวณ 6.60-6.80 บาท ลุ้นกันว่าจะกลับขึ้นไปเล่นบน 7 บาท ได้หรือ

ไม่ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่

ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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กลางทาง!!
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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