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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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เจจเีอส ซนิเนอรจ ีพาวเวอร ์
(“JGS”) บรษัิทรว่มทนุใหม่ภาย

ใต้เครอื กันกลุ เจมารท์ และ
ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

พรอ้มเดินหน้าจ�าหน่ายสนิค้า

กลุ่มพลังงานทดแทน 
สง่ Solar Rooftop

3
อ่านต่อหน้า 4

UPA เอาจริง!!
ลุยติดตั้งเครื่องขุดคริปโตฯ
ล็อตแรก 400 เครื่อง

SA วางเป้าปี65
รายได้แตะ 4 พันลบ.

ลุยเปิด 6 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 1.1 หมืน่ลบ.

UPA ประกาศลยุสนิทรพัยดิ์จิทัลเต็มพิกัด! ประเดิม

รบัมอบเครื่องขุดครปิโตฯ 400 เครื่อง ล็อตแรกติดต้ัง
ทีเ่หมือง เมืองปากเซ ใน สปป.ลาว

"ขจรศษิฐ ์สิง่สรรเสรญิ" บิก๊บอส บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ชู 
4 กลยุทธ์เด็ดลยุปีเสอื ''Asset Play" น�าสนิทรพัยท์ีม่มีาต่อยอด
ธุรกิจต่างๆ แตกแขนงออกเป็น 6 ธุรกิจ
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“JGS Synergy Power” บ.ร่วมทุน

ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 100 ล้านบาท 
GUNKUL JMART และ SINGER

http://www.ptgenergy.co.th
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เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ (“JGS”) 
บริษัทรว่มทุนใหมภ่ายใต้เครือ กันกุล เจ
มาร์ท และซิงเกอร์ประเทศไทย พร้อม
เดินหน้าจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มพลังงาน
ทดแทน สง่ Solar Rooftop ส�าหรับครัว
เรือน เป็นสินค้าแรก เพื่อดันยอดขายให้
เข้าเป้า 100 ล้านบาท ภายในปี 2565 นี้ 
แย้ม ยังมีสินค้าเพิ่มเติมออกจ�าหนา่ยต่อ
เนื่องในชว่งไตรมาส 2/2565 ตอบโจทย์ 
Mega Trend ของประเทศในด้านความ
ต้องการสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน 

 น า ย อ ดิ ศั ก ดิ์  สุ ขุ ม วิ ท ย า 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท 
เจ มารท์ จ�ากัด (มหาชน) (JMART) 
เปดิเผยว่า ภายหลังจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ได้มีมติอนุมัติให้จัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับ
บรษัิท กันกลุ เอ็นจิเนยีร่ิง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อจัดต้ังบริษัทร่วมทุนร่วม
กันในการประกอบธุรกิจ จัดจ�าหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่นผ่าน
เครือขา่ยการจัดจ�าหนา่ย และการจัดหา
สินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท
ท่ัวประเทศ ส�าหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
และโซลาร์โซลูชั่น และ พัฒนาการร่วม
ลงทุนในการลงทุนติดต้ังระบบ Solar 
Rooftop เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และ
โอกาสการขายไฟฟา้รว่มกัน ภายใต้เครอื
ของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท และการลงทุน
ทางด้าน EV Charging Station ซ่ึงท่ี
ผ่านมาท้ัง 3 บริษัท ได้หารือในด้านข้อ
สัญญาร่วมทุน และรูปแบบของธุรกิจ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปัจจุบัน ได้จัดต้ัง 
บรษัิท เจจีเอส ซนิเนอรจี พาวเวอร ์จ�ากัด 
(JGS) ขึ้นแล้ว เพื่อด�าเนินงานดังกล่าว 
โดยปัจจุบันได้เริ่มจ�าหนา่ยสินค้า เรือธง 
สนิค้าแรกของบรษัิท คือ Solar Rooftop 
ผ่านช่องทางของ เจมาร์ท โมบาย, เจ
ดี กรุ๊ป และซิงเกอร์ประเทศไทย โดยชู 
Solar Rooftop ขนาด 1.8 กิโลวัตต์ ท่ี
ราคา 89,000 บาท พร้อมสินเช่ือจาก

กลุ่มเจมาร์ท และซิงเกอร์ประเทศไทย 
ซึ่งคิดว่าจะได้รับการตอบรับได้ดีในฤดู
ร้อนนี้

 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท 
ซิง เกอร์ประเทศไทย จ� า กัด 
(มหาชน) (SINGER) เปิดเผยว่า 
สินค้าเรือธงท่ีทางบริษัท JGS น�ามา
จ�าหน่ายน้ี ถือว่าน่าสนใจมากส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าของซิงเกอร์ท่ีเปิดร้านค้า ซ่ึง
ต้องมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน การ
ท�าเอาสินค้าน้ีมาจ�าหน่ายพร้อมสินเช่ือ
ของซิงเกอร์ จะยิ่งท�าให้ลดต้นทุนค่าใช้
ไฟฟา้ของลกูค้า และกลุม่ครัวเรอืนลูกค้า
หลักของซิงเกอร์ โดยชู แคมเปญ บัตร
ประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ ผ่อนเริ่มต้น 
2,990 บาทต่อเดือน เท่าน้ัน ท้ังน้ี ภาย
หลังจากท่ีได้หารือในด้านธุรกิจกับ JGS 
แล้ว ท้ัง กลุ่มเจมาร์ท และซิงเกอร์ จะ
ช่วยกันดันยอดขาย JGS ให้เข้าเป้าได้ 
100 ล้านบาทภายในปีนี้

11.03.2022 / Friday / #1235

“JGS Synergy Power” บ.ร่วมทุน

ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 100 ล้านบาท 
GUNKUL JMART และ SINGER

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


Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

3

 นายกัลกลุ ด�ารงปิยวุฒิ ์ประธาน
กรรมการ บรษัิท กันกลุ เอ็นจิเนยีริง่ 
จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิด
เผยว่า การผนึกก�าลังกับ JMART และ 
SINGER จะน�าไปสูก่ารตีความโจทย์การ
ใช้พลังงานของฐานลูกค้าท่ีหลากหลาย
มากยิง่ขึน้ โดย GUNKUL มคีวามช�านาญ
และความพร้อมอย่างมากในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ�าหน่ายให้
กับผู้บริโภคผ่านทางช่องทางของเจมาร์
ท โดยสินค้าท่ีจะน�ามาจ�าหน่ายยังมีสิน
ค้าอ่ืนๆ ท่ีทาง GUNKUL เป็นผู้จัดหา
และผลิต อาทิเชน่ อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า (EV Charger) และผลิตภัณฑ์กลุ่ม
กัญชง ซึ่งจะเป็นสินค้าเรือธงท่ีจะน�ามา
จ�าหนา่ยให้กับ JGS ไปจัดจ�าหนา่ยให้กับ
ชอ่งทางการค้าปลีกของเจมาร์ทต่อไป 

 ด้าน นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบติัการ สาย
งานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจ
นวัตกรรมพลังงาน เสริมว่า ปัจจุบัน

การเป็นเจ้าของระบบโซลาร์ ผลิตไฟฟ้า
ใช้เองเพ่ือช่วยประหยัดค่าไฟ ยังต้อง
อาศัยเม็ดเงินการลงทุนท่ีค่อนข้างสูง 
ด้วยจุดเด่นของพันธมิตรอย่าง JMART 
และ SINGER ในเร่ืองของการปล่อย
สินเชื่อ ซ่ึงถือเป็นจ๊ิกซอว์ด้านการเงิน
ชิ้นส�าคัญท่ีบริษัทฯ เชื่อว่าจะปลดล็อก
ปัญหาต้นทุนการติดต้ังระบบโซลาร์ท่ี
อาจดูเป็นภาระค่าใช้จ่ายในช่วงต้น ให้
เป็นเรื่ องท่ีเข้าถึงง่าย ยกภาระความ
กังวลเรื่องการลงทุนให้ JMART และ 
SINGER สว่นเรื่องเทคนิคระบบโซลารใ์ห้ 
GUNKUL เป็นผู้ดูแลแทน โดยเริ่มต้ังแต่
วันนี้ ทุกคน ทุกไซส์ การติดต้ังไมจ่�าเป็น
ท่ีจะต้องรออีกต่อไป ไม่มีค�าว่าระบบ
ไหนคืนทุนเร็วกว่าหรือช้ากว่า เพราะ
ลกูค้าเลือกจุดเร่ิมต้นของเขาเองได้ เลือก
จ�านวนเงินและระยะผ่อนท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องไปกับค่าไฟท่ีประหยดัได้ และ
อยากให้มองว่าโซลารคื์อติดปุป๊ประหยดั
ปั๊ ป Make Energy Affordable ต้องเกิด
ขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียง Tagline ท่ีสุด

ท้ายยงัเปน็ภาระของลูกค้าอยู ่น่ันคือเรา
มองเห็นลูกค้าเข้ามาร่วมต่อจ๊ิกซอว์ไป
กับเรา ค่าไฟฟ้าท่ีเป็นภาระของบางครัว
เรือนและธุรกิจสามารถได้รับโซลูชั่นท่ี
ตอบโจทย์ระยะยาวถึง 25 ปีด้วยโซลาร์
ท่ีเราเป็นเจ้าของเองได้

ส�าหรับ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาว
เวอร์ จ�ากัด (JGS) คือ บริษัทรว่มทุนใน
การท�าธุรกิจระหว่างบริษัท GUNKUL 
JMART และ SINGER ในด้านการจ�าหนา่ย
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานทดแทนให้
กับกลุ่มลูกค้ารายยอ่ย กลุ่มครัวเรือน ซึ่ง
เป็นไปตาม Mega Trend ของโลก และ
การสนับสนุนของภาครัฐ โดยสินค้าแรก
ท่ีจ�าหนา่ยคือ Solar Rooftop Solutions 
และ Private PPA ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ
เจมาร์ท ท้ังนี้ ภายใต้การร่วมทุนครั้งนี้ 
GUNKUL จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อย
ละ 50 และ JMART ถือหุ้นร้อยละ 40.1 
และSINGER ถือหุ้นร้อยละ 9.9  
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UPA ประกาศลุยสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มพิกัด! 
ประเดิมรับมอบเคร่ืองขุดคริปโตฯ 400 
เครื่อง ล็อตแรกติดต้ังท่ีเหมือง เมืองปากเซ 
ใน สปป.ลาว พร้อมคาดเดือน เม.ย.เตรยีมติด
ต้ังเพิ่มอีก 4,000 เครื่อง วงเงินลงทุน 440.9 
ล้านบาท ฟาก " กวิน เฉลิมโรจน์ " ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ระบุเป็นธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพสามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้
อยา่งแขง็แกรง่ย่ิงขึ้น มั่นใจสนบัสนนุอนาคต
โตก้าวกระโดด มั่นใจปีแนวโน้มผลงานปี 65 
โตแกรง่  

 นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ�ากัด 
(มหาชน) (UPA) เปิดเผยว่า  เปิดเผย
ว่า บริษัทฯได้ท�าการส่ังซ้ือเครื่องขุดคริป
โตเคอร์เรนซี เพื่อมาติดต้ังท่ีเหมืองท่ีเมือง
ปากเซ แขวงจ�าปาศักด์ิ สปป.ลาว ซ่ึงเป็น
เหมอืงท่ีลงทุนรว่มกับ Asia Investment and 
Financial Services Sole Company Limited 

(AIFS) รวมมูลค่าประมาณ 13.48 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั หรือประมาณ 440.9 ล้านบาท 
โดยได้ติดต้ังเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว
เสรจ็จ�านวน 400 เครื่อง พรอ้มด�าเนินการขุด
คริปโตเคอร์เรนซี สามารถรับรู้รายได้ทันที
ในไตรมาส 1/2565 และจะทยอยติดต้ังอีก
จ�านวน 4,000 เครื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็
ภายในเดือนเมษายน 2565 และสามารถรับ
รู้รายได้ท้ังหมดในไตรมาส 2/2565

"การท่ีบริษัทแจ้ง ก็เพ่ือต้องการให้เห็นถึง
ความมุ่งม่ัน และพัฒนาการท่ีส�าคัญในการ
ท�าธุรกิจ และเป็นการสร้างความม่ันใจต่อผู้
ลงทุนและผู้ถือหุ้น ท่ีผ่านมาทีมงานบริหาร
ของเราได้มีการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ
เหมืองขุดบิทคอยน์มาเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะ
ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน เพ่ิม
โอกาสในการสร้างรายได้และผลก�าไรให้กับ
บริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจโรงไฟฟ้า และ
อสังหาริมทรัพย์  " นายกวิน กล่าว

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  UPA กล่าว
อีกว่า แนวโน้มธุรกิจ 2565 คาดว่าจะเติบโต
อย่างก้าวกระโดด เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
จากการทยอยรับรู้รายได้จากผลตอบแทน
ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ท้ังจากธุรกิจ
เดิมและธุรกิจใหม ่โดยเฉพาะธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล และบรษัิทฯยงัคงมองหาโอกาสใหม่ๆ  
ในการขยายการลงทุน เพื่ อการเติบโตท่ี
แขง็แกรง่และยั่งยนื สรา้งผลตอบแทนท่ีดีให้
กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

อนึ่งประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯในวัน
ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีผา่นมามีมติอนุมัติ
การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย
การตรวจสอบการท�าธุรกรรมท่ีใช้คริปโทเค
อร์เรนซี หรือการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรน
ซี (Cryptocurrency Mining) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ใน
วงเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
817.7 ล้านบาท
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UPA เอาจริง!!
ลุยติดตั้งเครื่องขุดคริปโตฯ
ล็อตแรก 400 เครื่อง
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"ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ" บิ๊กบอส บมจ.
ไซมิส แอสเสท (SA) ชู 4 กลยุทธ์เด็ดลุย
ปีเสือ ''Asset Play" น�าสินทรัพย์ท่ีมีมา
ต่อยอดธุรกิจต่างๆ แตกแขนงออกเป็น 
6 ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น โดยมี
แผนหลัก คือ 1.จัดหาแหล่งเงินลงทุนจาก 
Green Finance- Green Bond ต้นทุน
ต�า 2.ปรับสัดส่วนพัฒนาโครงการแนว
ราบเป็น 50% ของรายได้ภายในป ี2567  
3.เน้นสร้าง Recurring Income และ 
4.รุกพัฒนาธุรกิจใหม่ หนุนสร้าง New 
S-Curve ดันผลงานเติบโตแขง็แกรง่ สว่น
ป ี2565 น้ีปักธงรายได้แตะ 4,500-4,900 
ล้านบาท  ลุยเปิด 6 โครงการใหม ่มูลค่า
รวม 11,621 ล้านบาท  ส่วน Backlog 
ในมือตอนนี้ตุนไว้แล้ว 4,324 ล้านบาท 
ทยอยรับรู้ภายใน 3 ปี (2565-2569)

 นายขจรศษิฐ ์สิง่สรรเสรญิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอส
เสท จ�ากัด (มหาชน) หรอื SA  ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้
แนวคิด 'Asset of Life สร้างก�าไรให้
กับทุกการใช้ชีวิต' เปิดเผยถึงแผนการ
ด�าเนนิธุรกิจในป ี2565 บริษัทฯ ได้ต้ังเปา้
หมายรายได้เติบโตอยูท่ี่ 4,500 - 4,900 
ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีรายได้หลัก
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมี
โครงการท่ีก�าลังด�าเนินงานอยู่ (Under 
Development) จ�านวน 4 โครงการ 
มูลค่า 23,976.3 ล้านบาท ซึ่งในปีน้ีจะ
มีโครงการท่ีแล้วเสร็จคือ Landmark @ 
MRTA Station

ขณะท่ีมีโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ�านวน 8 โครงการ มลูค่า 18,938.9 ล้าน
บาท โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
มูลค่า 15,432 ล้านบาทซึ่งมีมูลค่าคง
เหลือเป็น Inventory ท่ีพร้อมขาย เพ่ือ
รับรู้รายได้อีก 5,059.6 ล้านบาท

พร้อมกันนี้  มีแผนจะเปิดโครงการ
ใหม่ในปี 2565 จ�านวน 6 โครงการ
ได้แก่ Landmark @ Kasetsart TSH 
Station , Monsane Exclusive Villa 
Ratchapruek-Pinklao , Siamese Kin 
Ramintra Phase 2 , Siamese Home 
@ Phaholyothin – Rangsit , Siamese 
Talingchan และ Siamese Luxury 
Home @ Ratchapruek – 345 มูลค่า
รวม 11,621.9 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯมี Backlog มูลค่ารวม 
4,324.20 ล้านบาท  จะรับรูร้ายได้ภายใน
ปี 2565-2569 ขณะเดียวกันปีนี้บริษัท
ได้ขยายโครงการแนวราบ จ�านวน 4 
โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 7,500 ล้าน
บาท ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 
2565-2570 นี้
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SA วางเป้าปี65
รายได้แตะ 4 พันลบ.

ลุยเปิด 6 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 1.1 หมืน่ลบ.
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เขากล่าวต่อว่าปีนี้  SA ได้ก�าหนด 4 
กลยุทธ์ ในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 1.การจัดหาเงินลงทุนให้
สอดคล้องกับการวางแผนการพัฒนา
โครงการ อาทิเชน่ Green Finance หรือ 
Green Bond  ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบ
ใหม่ สามารถลดต้นทุนทางด้านการเงิน
ของบริษัทได้ 2.ปรับสัดส่วนการพัฒนา
โครงการ โดยเพิ่มรายได้ของโครงการ
แนวราบมากยิง่ขึ้น 3. มุง่พฒันาโครงการ
ในท�าเลท่ีมีศักยภาพ เช่น ถนนสุขุมวิท 
โดยมีการเก็บอสังหาริมทรัพย์นี้ไว้ และ
ท�าการบริหารจัดการ ท�าให้เปล่ียนการ
รับรู้รายได้จากการขายเป็นการรับรู้ราย
ได้อยา่งสม�าเสมอ (Recurring Income) 
และ 4. การพัฒนาธุรกิจใหม ่ เพื่อขยาย
ธุรกิจ สู่ธุรกิจ New S-Curve ซ่ึงจะเป็น
ธุรกิจท่ีมีการเติบโตในอนาคต

"บริษัทฯ มุง่ม่ันสร้างการเติบโตแขง็แกรง่ 
โดยมีการวางแผนพัฒนาโครงการเพ่ิม
เติมอยูต่ลอดเพ่ือสร้างการรับรูร้ายได้ของ
โครงการใหม่ๆ  พร้อมกันนีใ้นป ี2565 ได้
ต้ังเปา้หมายเพิม่สดัสว่นพัฒนาโครงการ
แนวราบให้อยู่ท่ี 50% ของรายได้รวม
ภายในปี 2567 และคาดว่าจะสามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณปลีะ 3,000 
– 4,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมองหา
โอกาสสร้าง S-Curve จากธุรกิจใหม่ๆ 
อาทิเชน่ ธุรกิจด้านพลังงานสีเขียว ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริการ ธุรกิจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีของการพักอาศัย ธุรกิจเก่ียว
กับการบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจเก่ียวกับ 
Spa & Wellness และธุรกิจการเงินและ
การลงทุนอีกด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็น
อีกปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยสนับสนุนผลการ
ด�าเนนิงานของ SA ใหส้ามารถเติบโตได้
อยา่งโดดเด่น มัน่คงและย่ังยนืต่อไป" นาย
ขจรศษิฐ์ กล่าวในท่ีสุด
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SA วางเป้าปี65
รายได้แตะ 4 พันลบ.

ลุยเปิด 6 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 1.1 หมืน่ลบ.
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ยืดเย้ือ !! ตลาดหุ้นไทยเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมา ปรับตัวลง
ไปในแดนลบ จากความกังวลปฏิบัติการทางทหารของ
รัสเซียท่ียังคงเดินหน้าต่อเน่ืองและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะเหตุโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย 
(Zaporizhzhia) ในยูเครน ท�าให้นักลงทุนเกิดความกังวล
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหากสถานการณ์บาน
ปลายออกไปจะส่งผลกระทบในวงกว้าง จึงมีแรงขายท�า
ก�าไรออกมาเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งท่ัวโลกยังคงเฝ้าจับตา 
และดูสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะ

มาดูหุ้นเก็งก�าไรตัวแรกของวันกันเจ้าค่ะ MAJOR ผลก�าไร
ในไตรมาส 4/2564 อยู่ท่ี 100 ล้านบาท ลดลง 95% เมื่อ
เทียบจากไตรมาสก่อน และลดลง 69% เมื่อเทียบจากปี
ก่อน ดีกว่าประมาณการ ซึ่งราคาเริ่มยืนพักฐาน และ The 
batman ก็น่าจะเป็นหนังท่ีถูกอกถูกใจใครหลายๆคน เจ๊
จึงมองเป็นจังหวะท่ีน่าสนใจอีกรอบเจ้าค่ะ

ต่อกันท่ี BCH เจ้าค่ะ ช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเร่งอัตรา
อย่างต่อเน่ือง จึงยังเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม healthcare 
จะได้ประโยชน์มากท่ีสุดจากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับ
โควิด-19 ท้ังเรื่องการตรวจเช้ือ การรักษาท้ังในร.พ. และ
ฮอสพิเทล และรายได้จากการฉีดวัคซีน ซึ่ง BCH เป็น

ท็อปพิกส�าหรับ FSSIA เนื่องจากมีส่วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริการด้านโควิดท่ีใหญ่
ท่ีสุด ราคาปรับตัวขึ้นมา มีสัญญาณการกลับ
ตัว เจ๊จึงมองเป็นจังหวะของการเล่นในกรอบ
บนเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันท่ี DTAC ซึ่งก็มีประเด็นบวกอยู ่
ถือว่ายังยืนราคาได้ค่อนข้างดีเจ้าค่ะ TRUE 

ไฟเขียวควบรวม DTAC ต้ังบ.ร่วมทุน สยายปีกสู่ศูนย์กลาง 
”ไอที” ระดับภูมิภาค พร้อมรุกให้บริการ 5G เครือข่ายท่ีดี 
ตลอดจนบริการใหม่ๆ คาดดีลเสร็จในปีนี้ เจ๊ก็มองเป็นการ
ลุ้นเล่นเก็งก�าไรไปตามรอบ ใครชอบก็ลองจัดดูเจ้าค่ะ แล้ว
พบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บาง
ตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้ น่าจะให้
ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet
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ยืดเยื้อ!!    
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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