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สร้าง Data Center
ทรู อินเตอร์เน็ตฯ

TIGER คว้างาน

บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ�ำกัด 

(มหำชน) TIGER คว้ำงำนโครงกำร

ก่อสรำ้งอำคำรศูนยเ์ก็บข้อมูลทำง

คอมพิวเตอร ์(Data Center) ของ ทรู 

อินเตอรเ์น็ต ดำต้ำ เซน็เตอร ์ มูลค่ำ 

93.30 ลบ. บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง 

จ�ำกัด (มหำชน) TIGER  เปิดเผยว่ำ  

บรษัิท ไทย อิงเกอร ์จ�ำกัด(“TEC”) ซึง่

เป็นบรษัิท แกนของบรษัิทฯ

TFG ปักหมุดปี 64
รายได้โต 10-15%

ลุ้นรับงาน Q2/64
FTE

อ่านต่อหน้า 2

มูลค่า 93.30 ลบ.

บิก๊บอส TFG   "วินัย เตยีวสมบูรณ์กิจ"ปักหมดุปี 64 รำยได้โต 10-15% ทบุ

สถิติสงูสดุใหม่ต่อเน่ือง รบัอำนิสงสธุ์รกิจสกุร-อำหำรสตัว์ โตต่อเน่ือง จำก

ดมีำนด์ท้ังในและต่ำงประเทศฟื้ นตัว
อ่านต่อหน้า 4

FTE คว้ำงำนใหม่ภำคเอกชน 3 โครงกำร จัดหำและติดต้ังระบบ-อุปกรณ์
ดับเพลิง เติมพอรต์มูลค่ำรวม 78 ล้ำนบำท หนุน Backlog 450 ล้ำนบำท 
เริม่ด�ำเนินงำนเดือนเมษำ คำดรบัรูร้ำยได้

เปิดบวก 
ปิดลบ

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

อ่านต่อหน้า 3

กว่า 100 ลบ.

http://www.ptgenergy.co.th
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 บรษัิท ไทย องิเกอร์ โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) TIGER  คว้างานโครงการก่อสรา้งอาคารศนูยเ์ก็บขอ้มูลทางคอมพวิเตอร ์(Data Center) 
ของ ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์  มูลค่า 93.30 ลบ. 

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) TIGER  เปิดเผย
ว่า  บริษัท ไทย อิงเกอร์ จ�ากัด(“TEC”) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบ
รษัิทฯ ได้รับงานก่อสรา้งใหมจ่�านวน 1 โครงการซึง่มรีายละเอียด
ดังต่อไปนี้

วันท่ี: 22 เมษายน 2564

ช่ือโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เก็บข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ (Data Center)
รายละเอียดโครงการ: บริษัท ไทย อิงเกอร์ จ�ากัด ได้รับงานรับ
เหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Data 
Center) ณ ถนนบางนา-ตราด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ: บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

มูลค่าโครงการ: 93,304,000.00 บาท (เก้าสิบสามล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาการด�าเนินงาน: 240 วัน (เริ่มด�าเนินการก่อสร้างวันท่ี5 พฤษภาคม 2564
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FTE คว้างานใหม่ภาคเอกชน 3 โครงการ 
จัดหาและติดต้ังระบบ-อุปกรณดั์บเพลิง เติม
พอรต์มลูค่ารวม 78 ล้านบาท หนนุ Backlog 
450 ล้านบาท เริ่มด�าเนินงานเดือนเมษา 
คาดรับรู้รายได้      ไตรมาสในปีนี้ เดินหน้า
ตามกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาราย
ได้จากแหล่งเดิม ขณะท่ี Q2/64 เสนองาน
ภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง หวังรับงานมูลค่า
รวมกว่า 100 ล้านบาท

 น าย ทักษิณ ตันติ ไพจิตร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์
เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) 
(FTE)   ผู้น�าธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย 
บริการออกแบบ รับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม 
ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร 
เปิดเผยว่า บริษัทรับงานใหม่ 3 โครงการ
จากลูกค้าภาคเอกชน ตามแผนการกระจาย
ความเสี่ยงไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดิม

ได้แก่ โครงการจัดหาและติดต้ังระบบดับ
เพลิงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สาขาทุ่งสง 
โครงการจ�าหน่ายเคร่ืองสูบน�าดับเพลิง
ขนาด 5000 GPM ให้แก่ บริษัท เอเออี เอ็น
จิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และโครงการ
จัดหาและติดต้ังหัวกระจายน�าดับเพลิง
อัตโนมัติ ให้แก่ บริษัท ระยองวิศวกรรมและ
ซ่อมบ�ารุง จ�ากัด

โดยงานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 78.275 ล้าน
บาท สง่ผลให้ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) 
ประมาณ 450 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้า
ด�าเนินงานเดือนเมษา และสามารถรับรู้ราย
ได้ภายในปีนี้

"บริษัทมุ่งเน้นการรับงานออกแบบติดต้ัง
ระบบดับเพลิง ในส่วนของภาคเอกชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทดแทนงาน
ส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีชะลอตัว ซึ่ง

งานดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ภายใน 6 
เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเตรียมเสนอ
งานอย่างต่อเนื่องท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
ในช่วงไตรมาส 2/64 อยู่ระหว่างการยื่น
ประมูลการออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิง
โครงการต่างๆ และคาดว่าจะมีโอกาสได้รับ
งานมูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท  
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กว่า 100 ลบ.



Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

4

บิ๊กบอส TFG "วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ"ปักหมุดปี 64 
รายได้โต 10-15% ทุบสถิติสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง รับ
อานิสงส์ธุรกิจสุกร-อาหารสัตว์ โตต่อเน่ือง จาก
ดีมานด์ท้ังในและต่างประเทศฟ้ืนตัวเผยท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น TFG อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 63 เป็น
เงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุน้ พรอ้มแจก TFG-W3  
ฟรี!ในสัดส่วน 10 : 1 ราคาใช้สิทธิ 5.50 บาท ขึ้น
เครื่องหมาย XW วันท่ี  29 เม.ย.น้ี หลังโชว์ผลงาน
นิวไฮ

 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(TFG) เปิดเผยว่าแผนการด�าเนินงานในปี 2564 
บริษัทฯต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เทียบ
ปีท่ีผ่านมา โดยในส่วนของสุกรจะขยายตัวจาก
ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและราคาท่ีอยู่ในระดับท่ี
ดี ประกอบกับธุรกิจสุกรท่ีประเทศเวียดนามราคา
ยังคงยืนในระดับสูงเช่นกัน รวมท้ังการขยายฟาร์ม
ระดับพันธุ์ท้ังในประเทศ และประเทศเวียดนาม
เริ่มด�าเนินไปแล้วบางส่วน อีกท้ังยังได้รับปัจจัยบวก
จากการได้รบัใบอนญุาตใหส้ง่ออกไปท่ีสหภาพยุโรป 
(EU) เพ่ิมเติมส�าหรับสินค้าปรุงสุก และจากกรณี 
Brexit ซึ่งประเทศอังกฤษแยกตัวจากกลุ่มสหภาพ

ยุโรป อาจจะเป็นโอกาสในเชิงบวกท่ีโควตาการน�า
เข้าสัตว์ปีกของไทยจะสามารถเติบโตเพิ่มข้ึนได้ใน
อนาคต

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TFG กล่าวอีกว่า แนว
โน้มธุรกิจสุกรในปี 2564  คาดว่าจะเติบโตอย่าง
มากจากความต้องการของตลาด และปริมาณการ
ผลิตในไทย ท่ีมีแผนเพ่ิมก�าลังการผลิตประมาณ 
20% ส�าหรับในเวียดนามบริษัทฯมีแผนเพิ่มก�าลัง
การผลิตขึ้นอีกเท่าตัว เทียบปีท่ีผ่านมา โดยในปีนี้ 
บริษัทฯ คาดว่าจะสร้างฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เพิ่มเติม 
รวมถึงขยายโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไทย และ
เวียดนามคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในปีนี้ราว 3,000-
3,500 ล้านบาท โดย 80% เป็นการขยายการลงทุน
ในประเทศไทย และส่วนท่ีเหลือ 20% ลงทุนใน
เวียดนาม

"แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคง
มีผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้าง แต่บริษัทฯม่ันใจว่า
จะสามารถด�าเนนิการขยายงานได้ตามเปา้หมาย ซึ่ง
เห็นได้จากผลการด�าเนินงานในปีท่ีผา่นมา และคาด
ว่าแนวโน้มรายได้และก�าไรในปีนี้จะสามารถสร้าง
สถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง" นายวินัย กล่าวในท่ีสุด

พร้อมกันนี้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

มีมติอนุมัติจ่ายปันผลส�าหรับงวดผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น และ

แจกวอร์แรนต์ (TFG-W3) ฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใน

สัดส่วน 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย มีอายุ 3ปี อัตรา

การใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ท่ีราคา

ใช้สิทธิ 5.50 บาท ขึ้นเคร่ืองหมาย XW วันท่ี 29 

เมษายน 2564

ท้ังนี้ ในปี 2563 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 2,563.29 ล้าน

บาท เพิ่มข้ึน 1,123.29 ล้านบาท หรือ 78.01% 

สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เทียบปี 2562 มี

ก�าไรสุทธิ 1,440.00 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุน

จากราคาขายสุกรดี และปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

ตามแผนการขยายการลงทุน และขยายตลาดใหม ่

เพื่อรองรับดีมานด์ ผู้บริโภค โดยในปี 2563 มีราย

ได้รวม 31,857.38 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 9.45% จาก 

29,105.51 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึน 

จากรายได้ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว์
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เปิดบวก ปิดลบ !! เช้าตลาดเปิดอย่างเสือ เหมือนเก็บกดเมื่อวาน
ท่ีหุ้นว่ิงเพ่นพ่านแต่ดัชนีกลับมาลบตอนปิดซะง้ัน พอดาวโจนส์
กระชากกลับมาปิดเหนือ 33,000 จุดอีกครั้ง เลยท�าให้ฝ่ังเอเชีย
เหมือนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่จะว่าไปก็แอบห่อเห่ียวหน่อย 
ดัชนีหุ้นไทยกลับมาปิดลบในช่วงปิดเช้า ต้องลุ้นกับในช่วงท่ีงบ
ต่างๆเร่ิมทยอยมากัน ถ้ายังไงเน้นเป็นรายตัวกับเซกเตอร์ท่ีมีการ
ฟ้ืนตัวของงบน่ันเอง เดือนน้ียังคิดว่าน่าจะยังพอไปได้อยู่ เพราะงบ
แบงก์ยังไดรฟ์ตลาดยื้อต่อ อย่าลืมไปจัดการแผนลงทุนเดือนหน้า
ด้วย จะมีไหม Hell in May เอ้ย Sell in May ...นะคะ

เริ่มจองวันแรกกันไปแล้ววันนี้ส�าหรับเงินติดล้อ ท�าเอาเวปล่มตาม
คาด เพราะกระจายถึงรายย่อยกันไป จะได้คิวมั้ยอีกเรื่อง แต่ดูจาก
หน้าสื่อแล้วเป็นกระแสพอควรเลย ดังน้ันขี้หมูขี้หมาคงบวกแหละ 
เอาๆไปถ้าได้จอง หรือไอพีโอตัวนี้ช่ือเท่ห์ดี ดิทโต้ ดูล�าดีนะตัวธุรกิจ 
ยิ่งกระแสWFH พวกคลาสส์ท้ังหลาย น่าติดตาม.....

แรงขายเริ่มลดลง แรงซ้ือเริ่มกลับมาเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นโรงหนังอยา่ง 
MAJOR วันนี้ฮึดกลับมาปิดท่ี 20.00 บาท บวกข้ึนมา 0.50% อีกครั้ง 
ลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบต้านเดิมท่ี 21.00 บาทเจ้าค่ะ ส�าหรับ MAJOR 
ปีนี้ถึงแม้แนวโน้มผลก�าไรจะยังไมก่ลับมาเทียบเท่าในปี 62 แต่แนว
โน้มยังคงดีขึ้นจากปีท่ีแล้วเจ้าค่ะ ด้าน บล.ทิสโก้มองเป้า 23.50 
บาท ในปีนี้จับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

ไม่สนใจตลาดจะลงเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่มเรือปรับ
ตัวข้ึนแรงหลังค่าระวางเรือ BDI ขยับตัวสูงขึ้นถึง 
9% เจ้าค่ะ ส�าหรับ TTA PSL RCL แม้จะย่อลงมา
ตามตลาดในช่วงท้ายแต่ก็ยังยืนแดนบวกได้อย่าง
งดงาม พรุ่งน้ีจับตาค่า BDI กันต่อถ้าบวกต่อเนื่อง
พรุ่งน้ีมีเฮกันต่อเจ้าค่ะ

มากันท่ี STA และ STGT เจ้าค่ะหลังเครื่องหมาย XD 
ผ่านพ้นกันไปแล้วได้เวลาเร่งเครื่องกันต่ออีกครั้ง โดยวันนี้ปิดบวก
สวนตลาดได้ดี หลังสถานการณ์โควิดท่ัวโลกดันการใช้ถุงมือยางสูง
ขึ้นเจ้าค่ะ อีกท้ังงบในไตรมาส 1 ยังคงต้องจับตาลุ้นกันต่อเพราะปี
น้ีโบรกยังคาดจะโตต่อจากปีท่ีแล้วจับตาน่ารักน่าลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทนุโปรดศึกษาขอ้มลูก่อนตัดสินใจลงทนุ

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบาง
ตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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เปิดบวก ปิดลบ
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