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ก�ำลังกำรผลิตไฟฟำ้
SSP มั่นใจปีนี้

“วรุตม์ ธรรมาวรานุคปุต์” มั่นใจ
ปี 64 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังใน
และต่างประเทศทะล ุ200 MW 
ตามแผน โค้งหลังจ่อ COD 
โซลารฟ์ารม์ญีปุ่่น และวินด์ฟารม์
เวยีดนาม ตามนัด หนุนผลงาน
นิวไฮต่อเน่ือง

อ่านต่อหน้า 2

ทะลุ 200 MW

VL-W1
จ่อลงสนำมเทรด พ.ค.นี้

บมจ. ว.ีแอล.เอ็นเตอรไ์พรส ์หรอื VL เตรยีมสง่หุน้ลกู VL-W1 ลงจอเทรดภาย

ในเดือนพ.ค.นี ้ด้าน CEO “ชุติภา กล่ินสวุรรณ” ระบุเงินทีไ่ด้น�าไปลงทนุซื้อเรอื

เริม่ตามแผนทีว่างไว้ คาดว่าสามารถรบัเรอืเพิ่มอกี 1 ล�า อ่านต่อหน้า 3

เทคนิค
รีบำวด์

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ดึง เจเอสพี ลุยกัญชง!! 
OCEAN

OCEAN   เผยมติบอรด์   ไฟเขยีวใหศ้กึษาความเป็นไปได้ลงทนุ
รว่มผลิตสนิค้า  - จะเซน็ MOU กับ เจเอสพ ีผลิตสารต้ังต้นและ
เคมภัีณฑ์วัตถดิุบประเภทรวมถึงกัญชง อ่านต่อหน้า 4

http://www.ptgenergy.co.th
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“วรุตม ์ธรรมาวรานุคปุต์” ม่ันใจปี 64 ก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศทะลุ 200 MW 
ตามแผน โค้งหลังจ่อ COD โซลารฟ์าร์มญ่ีปุ่น และ
วินด์ฟาร์มเวียดนาม ตามนัด หนนุผลงานนวิไฮต่อ
เนื่อง   พร้อมเผยผูถื้อหุ้น ยกมืออนมุติัจ่ายปันผล
งวดปี 63 เป็นหุน้ในอัตรา 10 หุน้สามัญต่อ 1 หุน้
ปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.011111 
บาท/หุ้น ก�าหนดข้ึน XD วันท่ี 13 พ.ค. เตรยีมรับ
ทรพัย์ 28 พ.ค. 64 พร้อมแจกวอแรนต์ SSP-W1 
และ SSP-W2 ฟรี  

 นำยวรุตม์ ธรรมำวรำนุคุปต์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท 
เสรมิสรำ้ง พำวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ำกัด (มหำชน) (SSP) เปิดเผยว่า  
แผนการด�าเนินงานในชว่งท่ีเหลือของปีนี ้บริษัทฯ
เตรียมขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โรง
ไฟฟา้ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์Leo 1 ในประเทศญีปุ่่น ขนาด
ก�าลังการผลิต 20 เมกะวัตต์  (COD) ในไตรมาส 
3 ป ี2564 และโครงการโรงไฟฟา้พลังงานลม ใน
ประเทศเวียดนาม ขนาดก�าลังการผลิต 48 เมกะ
วัตต์ จะเริม่ COD ในไตรมาส 4 ปี 2564 ผลักดัน
ก�าลังการผลิตไฟฟา้ท้ังในและต่างประเทศเพิม่เปน็ 

200 เมกะวัตต์ จากปจัจุบันอยูท่ี่ 143 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายการลงทุน Solar 
Rooftop ในประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่า
ภายในปี 2565 จะ  COD ประมาณ 15 MW  ส่วน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Leo 2 
ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 17 เมกะ
วัตต์ ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และ
คาดว่าจะ COD ได้ในปี 2566 โดยบริษัทฯวางเป้า
ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม
เป็น 400 เมกะวัตต์ จากพลังงานลมเวียดนาม
เฟส 2 และโรงไฟฟา้อ่ืนๆ ท่ีอยูร่ะหว่างศกึษาและ
พิจารณา เพื่อเข้าลงทุน รองรับแผนการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ขณะท่ี  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 
อนุมัติจ่ายปันผลส�าหรับงวดผลการด�าเนินงาน
ในปี 2563 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 
0.011111 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 ก�าหนดจ่ายวันท่ี 28 พ.ค.2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติแจกวอแรนต์ (SSP-W1) ให้
กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญต่อ 1 
หน่วย มีอายุ 8 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย 

ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ท่ีราคาใช้สิทธิ 12.00 บาท 
ขึ้นเครื่องหมาย XW วันท่ี 14 มิถุนายน 2564

และแจกวอร์แรนต์ (SSP-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตราสว่น 4 หุน้สามัญต่อ 1 หนว่ย มีอายุ 3 ป ี11 
เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใหม่ ท่ีราคาใช้สิทธิ 20 บาท ขึ้นเคร่ืองหมาย XW 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564

อีกท้ัง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท
อีกจ�านวน 447,170,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 922,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
1,369,170,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่จ�านวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดย 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท
ไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท 
เพ่ือรองรบัการจ่ายปนัผล 2.จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุนบริษัทไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ SSP-W1 และ  3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนบริษัทไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ SSP-W2
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บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL เตรียม
ส่งหุ้นลูก VL-W1 ลงจอเทรดภายในเดือน
พ.ค.นี้ ด้าน CEO “ชุติภา กล่ินสุวรรณ” ระบุ
เงินท่ีได้น�าไปลงทุนซื้อเรือเริ่มตามแผนท่ีวาง
ไว้ คาดว่าสามารถรับเรือเพิ่มอีก 1 ล�า ขนาด 
10,000-12,000 DWT ในช่วงปลายปีนี้ รองรับ
การขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างผลการด�าเนินงานเติบโต
แข็งแกร่งในระยะยาว

  

 นำงชตุภิำ กลิน่สวุรรณ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วี.แอล. เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
VL ด�าเนินธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียม
และเคมีภัณฑ์ ทางทะเลท้ังในประเทศและ
ระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้า
น�ามันเป็นหลัก เปิดเผยว่า ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (VL-W1) 
ได้เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นในขณะนี้เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว โดยหุ้น VL-W1 เตรียมเข้าท�าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือน
พฤษภาคมนี้

“หลังจากท่ีได้มีการจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
จ�านวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิฟรี ซึ่ง
มีอายุ 2 ปี โดยจะใช้สิทธิครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 และครั้งสุดท้ายในวันท่ี 27 
เมษายน 2566 ในอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ 1 หุ้น ในราคา 0.50 บาท”

ส�าหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในคร้ังน้ี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภาย
ในบริษัทฯ และใช้ส�าหรับการจัดซ้ือเรือขนส่ง
สินค้าของบริษัทฯ ตามนโยบายการขยาย
จ�านวนกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ล�า  
ขนาดประมาณ 3,000 -12,000 DWT เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการให้บริการ พร้อมท้ัง
รองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีโอกาส
เติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะมีการขยายเส้น
ทางการเดินเรือใหม่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น

ในปี 2563 ท่ีมีเรือท้ังสิ้น 12 ล�า และมีน�าหนัก
บรรทุกเรือรวม 39,019  DWT และในปี 2564 
ได้รับเรือเข้ามาใหม่อีก 1 ล�า รวม 13 ล�า ซึ่งมี
น�าหนักบรรทุกรวม 41,893 DTW โดยล่าสุด
บริษัทฯ ได้ปรับแผนท่ีจะรับเรือเพ่ิมอีก 1 ล�า 
ขนาด 10,000-12,000 DWT ในช่วงปลายปีนี้ 
ซึ่งเร็วกว่าแผนท่ีก�าหนดไว้จากเดิมในปี 2565 
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายการเติบโตในปี
นี้เพิ่มขึ้น 15-20% ส่วนในปี 2566 บริษัทฯจะ
ต่อเรือใหม่อีก 1 ล�า ขนาด 3,000 DWT ส่งผล
ให้ปี 2566 จะมีจ�านวนกองเรือเพ่ิมขึ้นเป็น 15 
ล�า และมนี�าหนักบรรทกุเรอืรวม 53,801  DWT 
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OCEAN เผยมติบอร์ด ไฟเขียวให้ศึกษาความเป็นไปได้ลงทุนรว่มผลิตสินค้า  -จะเซ็น MOU กับ เจเอสพี ผลิตสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์วัตถุดิบ
ประเภทรวมถึงกัญชง

 

 นำยยศทัศน์ นิธิศรัณย์ กรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร) บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ�ำกัด (มหำชน) OCEAN 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. บริษัทฯ จะท�าการเข้าศึกษาความเป็น
ไปได้เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้าและจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือตรวจสอบสถานะด้านต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุนการผลิตสินค้า ในการผลิตสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์วัตถุดิบประเภทรวม
ถึงกัญชง พืชเพื่อใช้ในการผลิตอาหาร อาหารเสริม และยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดย “เจเอสพี” เป็นบริษัทท่ีมีความรู้ความช�านาญ 
และมีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าว

บริษัท ฯ มีความประสงค์จะท�าการศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกันกับ“เจเอสพี” เพ่ือท�าการลงทุนการค้าในรูปแบบสัญญาร่วมผลิตสินค้า 
หรือ Co-Production Agreement โดย “เจเอสพี” จะเป็นผลู้งทุนท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการด�าเนิน
งานด้านการผลิต และบริหารจัดการโรงงาน จัดหาวัตถุดิบ คิดค้นสูตร และจัดหาบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
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ดึง เจเอสพี ลุยกัญชง!! 
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เทคนิครีบาวด์ !! หลังจากท่ีเมื่อวานไหลลงไม่เป็นท่า วันนี้ก็เกิดเทคนิค
รีบาวด์ขึ้นมาซะด้ือๆเจ้าค่ะ บวกกับยังได้แรงหนุนจากรัฐบาลออก
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย พลักดันหุ้น
กลุ่มใหญ่กลับมาดันตลาดอีกครั้ง ส่งผลให้วันน้ีปิดตลาดไปในแดน
บวกได้ส�าเร็จ ท่ี 1,571.91 จุด หรือ +22.69 จุด ส่วนตัวแปรท่ีส�าคัญใน
ตอนนี้คงจะเป็นเรื่องการกระจายวัคซีนให้รวดเร็ว และท่ัวถึง ช่วงนี้ยัง
สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้ใจยัง ยังคงเน้นย่อรับ ขึ้นขายไปก่อนนะเจ้าคะ

หลังจากย่อตัวไปหลายวัน วันนี้ก็เด้งกลับมายืนแดนบวกได้ส�าเร็จ NRF 
ได้ให้สัมภาษณ์กับ “อินโฟเควสท์” ว่า ภาพรวมผลประกอบการปี 64 
เช่ือมั่นว่าจะสามารถเติบโตทุบสถิติสูงสุดใหม่ เบื้องต้นวางเป้าหมาย
เติบโตประมาณ 20% เม่ือเทียบกับปี 63 ท่ีมีรายได้ 1,408 ล้านบาท 
แบ่งเป็นการเติบโตผ่าน 3 ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร Plant-
Based Food คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 15% จาก
ปีก่อนท่ีมีสัดส่วน 9% ตามก�าลังการผลิตท่ีจะเพิ่มขึ้น และกระแส
ความนิยมของผู้บริโภคท้ังประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียท่ียังขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง รอบนี้เจ๊มองแนวรับสะสมท่ี 8.35-8.45 บาท สะสม
บริเวณนี้เพื่อลุ้นกลับไปเล่นบน 9.00 บาทกันอีกครั้งค่ะ

AMAHAN เป็นอีกหนึ่งตัวท่ีเจ๊มองว่าน่าสะสม เพื่ อลุ้นรองบท่ีจะ
ประกาศมา โดยมองก�าไรปี 64 จะเพิ่มจากปี 63 จากปีก่อน และ 
AMANAH ต้ังเป้าท่ีจะปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 64 ประมาณ 1.6-2 พัน
ล้านบาท ใครสนใจสะสมลองดูนะเจ้าคะ เพราะคาดว่างบจะออกมา
โต มองแนวรับท่ี 6.00-6.10 บาท ต้าน 6.50-6.90 บาท ตัดขาดทุนท่ี 
5.70 บาท ใครอยากลุ้นก็ตามมาเจ้าค่ะ

มาดูหุ้นกลุ่มเหล็กเป็นรายตัวกันบ้างเจ้าค่ะ วันนี้ท่ีมี
แอบเขา้ตาก็มี TMT เจ้าค่ะ มองแนวรบัท่ี 12.10-12.30 
บาท ต้าน 13.20-14.00บาท TMTคาดยอดขายปี2564 
แตะ 2 หมื่ นล้านบาท มองราคาเหล็กขาขึ้นท้ังปี-
ดีมานด์ท่ัวโลกหนนุ รบัเศรษฐกิจดีขึ้น สว่นปรมิาณขาย
โต 5% เล็งใช้เงินทุน 700-800 ล้านบาท เดินหน้าอัพ
ก�าลังการผลิตรองรับออเดอร์ โบรกสอ่งก�าไรQ1/2564 
นิวไฮ180% มาร์ จ้ินสูงสุดรอบ 13 ไตรมาส จ่าย
เงินปันผลสม�าเสมอปีนี้ 9% กลุ่มนี้ถ้ามาเขาก็มายกก

ลุ่มเจ้าค่ะ ส่วนใครชอบตัวไหนก็เล็งตัวนั้นไปเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันอีกสักตัว ส�าหรับหุ้น SSP เจ้าค่ะปิดท่ี 14.50 บาท ซึ่ง SSP มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะโดยกลางเดือนนี้มีประเด็นบวกในส่วน
ของการปันผลเป็นหุ้นจ�านวน 10:1 หุ้น รวมไปถึงการแจกวอแรนท์ต่อ
เนื่องในช่วงเดือนมิถุนาส�าหรับ SSP-W1 และ SSP-W2 แจกแหลกกัน
เลยทีเดียวมองแนวรับท่ี 14.00-14.20 บาท ต้าน 15.00-15.40 บาท 
ตัดขาดทุน 13.30 บาท โดยงบในรอบนี้คาดธุรกิจฟ้ืนตัวได้ดีต่อเนื่อง 
มาทรงน้ีคงต้องจับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับ
หน้านะค่าาาา

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัว
ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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เทคนิครีบำวด์!!
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