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PTG จับมือ กรมการค้าภายใน เปิดแผง
ขายผกัสด คณุภาพด ีราคาถกู ในรา้น
ค้า Max Mart ภายในสถานบีรกิาร PT 
รวม 50 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 6 - 13 ตลุาคมนี ้

ความ
คาดหวัง!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

PTG ช่วยเกษตรกร
เปิดแผงขายผัก

ใน MaxMart 50 สาขา

OTO
คว้างานคอลเซ็นเตอร์

การรถไฟฯ มูลค่า 166.84 ลบ.
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SVI ซื้อกิจการโทโฮก ุไพโอเนยีร ์(ประเทศไทย) ผูเ้ชีย่วชาญการผลิต

อุปกรณ์ส�าหรบัชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกสใ์นอุตสาหกรรมยานยนต์ หนุน

อัตราก�าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 2-3% ในอกี 3 ปีข้างหน้า

บมจ.วันทวัูน คอนแทคส ์หรอื OTO สดุปัง! คว้างาน 1690 Call 
Center ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย มูลค่า 166.84 ล้านบาท

SVI ซื้อกิจการ 
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)

หนุนอัตราก�าไรสุทธิเพ่ิมขึน้ 2-3% ในอีก 3 ปี
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PTG จับมือ กรมการค้าภายใน เปิดแผง
ขายผักสด คุณภาพดี ราคาถูก ในร้านค้า 
Max Mart ภายในสถานีบริการ PT รวม 
50 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 6 - 13 ตลุาคมนี ้ชว่ยเกษตรกร
ผู้ปลูกผักท่ีประสบภัยน�าท่วมและลดค่า
ครองชพีชว่ยเหลือประชาชนในวิกฤติโค
วิด-19

 นายรังสรรค์ พวงปราง ผู ้ช ่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจ ี
เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG 
เปิดเผยถึงราคาผักสดในช่วงเทศกาล
ถือศีลกินเจ ท่ีปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก
พื้นท่ีปลูกผักได้รับความเสียหายจาก
สถานการณ์น�าท่วมในหลายจังหวัด 
ประกอบกับเปน็ชว่งเทศกาลกินเจ ท�าให้
ความต้องการบรโิภคผกัเพิม่ขึน้จากปกติ 
แต่ผลผลิตมไีมเ่พียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด ท�าให้ราคาผกัทุกชนดิปรบัตัว
สูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง

PTG รว่มกับ กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ได้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
เดือดร้อน โดยรับซ้ือผักตรงจากเกษตรกร 
มาวางจ�าหน่ายในร้านค้า Max Mart 
ภายในสถานีบริการ PT ท่ีร่วมรายการ 
จ�านวน 50 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระหว่างวันท่ี 6- 13 
ตุลาคม 2564 โดยผักท่ีน�ามาจ�าหนา่ยจะ
แบ่งเป็นแพกละครึ่งกิโลกรัม ประกอบ
ด้วย ผักบุ้งและผักคะน้า ราคาแพกละ 
17 บาท , ผักกาดขาว ราคาแพกละ 12 
บาท , ผักกวางตุ้งและกะหล�าปลี ราคา
แพกละ 10 บาท

โครงการ “กระทรวงพาณิชย์ กรมการ
ค้าภายใน รว่มใจ PT ชว่ยเหลือเกษตรกร 
วางจ�าหน่ายผักราคาประหยัด ช่วง
เทศกาลกินเจ” คร้ังนี ้นอกจากจะได้ชว่ย
เหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักท่ีประสบภัยน�า
ท่วมแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
ผักท่ีสด สะอาด มีคุณภาพและราคาถูก 

กลับไปปรุงอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ
อีกด้วย นบัเปน็อีกชอ่งทางท่ีชว่ยแบง่เบา
ภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ช่วง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั
โควิด-19 ได้เป็นอยา่งดี
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PTG ช่วยเกษตรกร
เปิดแผงขายผัก

ใน MaxMart 50 สาขา
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SVI ซื้อกิจการโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) 
ผู้ เ ช่ียวชาญการผลิตอุปกรณ์ส� าหรับชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หนุนอัตรา
ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2-3% ในอีก 3 ปีข้างหน้า

บมจ.เอสวีไอ (SVI) ประกาศเข้าซ้ือกิจการ บริษัท
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (บริษัท
โทโฮกุ ไพโอเนียร์) ผู้เช่ียวชาญการผลิตอุปกรณ์
ส�าหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เพ่ือใช้ติดต้ังอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ป้อนลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและยุโรป พร้อมผนึก
ก�าลังรว่มน�าเสนอสินค้าและบริการตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าร่วมกัน ช่วยสร้างโอกาสขยายฐาน
ลูกค้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม ดันความสามารถด้าน
อัตราการท�าก�าไรสุทธิ SVI เพิ่มขึ้น 2-3% ภายใน 3 
ปีข้างหน้า

 นายสมชาย  สิริ ป ัญญานนท ์ 
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอสวีไอ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SVI ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์
ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าเร็จรูป ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็น

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติลงนามเข้าซื้ อหุ้น 
100% ของ บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์ส�าหรับ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ติดต้ังในรถยนต์แบบ
สันดาบและยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังสัญชาติญี่ปุ่นและยุโรป 
ท้ังน้ี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ มีพ้ืนท่ีการผลิตกว่า 
15,000 ตารางเมตร รวมถึงยังเป็นผู้รับจ้างผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) ให้แก่ผู้ผลิต
อุปกรณ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์แบรนด์ช้ัน
น�าระดับโลกอีกมากมาย

ส�าหรับ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ เป็นผู้ผลิตท่ีมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ใน
การผลิตชิน้สว่นอุปกรณท่ี์มคีวามซบัซอ้น ซึ่งต้องใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต โดยท่ี
อุปกรณ์ดังกล่าวนั้น สามารถน�ามาใช้เป็นชิ้นส่วน
ท่ีส�าคัญในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี SVI 
ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ท�าให้ได้ประโยชน์จากการ
เขา้บรหิารซพัพลายเชนต้นน�า เพื่อบริหารต้นทนุการ
ผลิตโดยรวมลดลง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญเพื่อ
สร้างการเติบโตในระยะยาวของ SVI

ท้ังน้ี ภายหลังเข้าซื้อกิจการจะก่อให้เกิด Synergy 
ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกัน ท�าให้ 
SVI สามารถต่อยอดขยายตลาดใหม่จากฐานลูกค้า
เดิมของบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์  ท่ีอยู่ในภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นท่ีมีฐานผลิตใน
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นได้เพิ่มเติม นอกจาก
นี้ ยังสามารถน�าเสนอทางเลือกให้แก่ฐานลูกค้าของ 
SVI มาใช้อุปกรณ์ส�าหรับชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์จาก
โรงงานดังกล่าว ซ่ึงช่วยเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการ
ผลิตของเคร่ืองจักรได้เต็มประสิทธภิาพ โดย SVI วาง
เปา้หมาย 3 ป ีจะผลักดันยอดรายได้บรษัิทโทโฮก ุไพ
โอเนียร์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ล้านบาท จากปัจจุบัน
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อปีประมาณ 1,500 ล้านบาท

“การเขา้ซ้ือกิจการคร้ังน้ี จะท�าใหเ้กิด Win-Win ท�าให้ 
SVI ใช้ความสามารถด้านการผลิตของโรงงานแหง่นี้
ได้อย่างเต็มท่ีเพื่อบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้นควบคู่กับการขยายลูกค้ารายใหม ่เพื่อผลักดัน
ยอดขายของบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ให้สูงข้ึนและ
บันทึกก�าไรจากการด�าเนินงานท่ีมาจากดีลนี้ ท�าให้
อัตราการท�าก�าไรสุทธิของ SVI เพิ่มขึ้น 2-3% และ
ก�าไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ในอีก 3 ปีข้าง
หน้า” นายสมชาย กล่าว
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SVI ซื้อกิจการ 
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)

หนุนอัตราก�าไรสุทธิเพ่ิมขึน้ 2-3% ในอีก 3 ปี
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บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO สุดปัง! 
คว้างาน 1690 Call Center ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มูลค่า 166.84 ล้านบาท ระยะ
เวลา 36 เดือน เผยสามารถสร้างบริการท่ีทัน
สมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟผ่านระบบศูนย์
บริการได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกท้ังให้
บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่อง
ทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat, และ Chat 
Bot Social Media (Facebook)

 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับ
การว่าจ้างในการให้บริการระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) จาก
การรถไฟแหง่ประเทศไทย (การรถไฟฯ) มูลค่า 
166.84 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะ
เวลาโครงการ 36 เดือน

ส�าหรับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
(1690 Call Center) ของการรถไฟฯ มี
วัตถุประสงค์เพื่ อให้เป็นศูนย์กลางการให้
บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ท้ัง
ข้อมูลพื้นฐานการโดยสาร เดินรถ สินค้า การ
แจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย ข้อเสนอแนะ ติชม 
โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถ
สร้างบริการท่ีทันสมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟ 
ผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
1690 Call Center ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
โดยสามารถให้บริการได้หลากหลายช่อง
ทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, 
Web Chat, และ Chat Bot Social Media 
(Facebook) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการ
ให้กับการรถไฟฯ อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน
รวมแล้วจ�านวน 4 สัญญา โดยสัญญาปัจจุบัน
เป็นการพัฒนาระบบงานลักษณะ Omni 
Channel Platform เต็มรูปแบบ Voice, Non-

Voice, Social Media พร้อมบริการ Digital 
Services ผ่าน Chat Bot , Visual IVR เพ่ือ
รองรับการขยายบริการของการรถไฟฯ ต่อไป
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คว้างานคอลเซ็นเตอร์

การรถไฟฯ มูลค่า 166.84 ลบ.

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


ความคาดหวัง !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวข้ึนได้ดีอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีหุ้นกลุ่มแบงก์เป็นตัวพยุงตลาด หลังหลายฝ่ายคาดหวังว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศจะค่อยๆฟื้ นคืนกลับมา บวกกลับการท่ี
รัฐบาล เร่ิมคลายการล็อกดาวน์ภายในประเทศเจ้าค่ะ ท�าให้ตลาด
หุ้นโดยรวมดีดตัวขึ้นมาได้ พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวเล็กน้อย 
เนื่องจากวันนีบ้วกขึ้นมาเยอะ ชว่งนีก็้เนน้เปน็กลุ่มและมตัีวเล็กสลับ
ให้ได้เก็งก�าไรกันต่อเจ้าค่ะ

เปิดตัวกันด้วยหุ้นเก็งก�าไร SMART กันเจ้าค่ะ วันนี้ขยับบวกขึ้นมา
พร้อมด้วยวอลุ่มท่ีหนาแน่น แถมปิดได้สวยงามท่ี 1.26 บาท มาท
รงนี้พร้อมวอลุ่ม เจ๊มองเป็นจังหวะของการเก็งก�าไรเจ้าค่ะ ด้านผล
งานมาจากปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
เมกะโปรเจกต์ภาครัฐท่ียังคงมีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับภาคเอกชน
ท่ีทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นถือว่ายังเป็นตัวช่วยขับ
เคล่ือนผลการด�าเนินงานให้เติบโต ในสว่นของอนาคตเดียวเราค่อย
มาดูกันทีละสเต็ปเจ้าค่ะ แต่จังหวะนี้ก็ตามน�ากันไปก่อนเจ้าค่ะ

มาต่อกันท่ี SHR คาดท�ารายได้ปีนี้ 4-5 พันลบ.ลุ้นครึ่งปีหลังฟื้ นตัว
โดยเฉพาะอังกฤษ-มัลดีฟส์ คลายล็อกดาวน์ ด้านโรงแรมในไทยยัง
ลุ้นเปิดประเทศ-กระจายวัคซีนหนุน วางเป้ารายได้ปี 65 โต 10% 

จ่อขายโรงแรม 4-6 แห่งในอังกฤษ น�ามาเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน เกาะกระแสกันหน่อยเจ้าค่ะ ข่วงนี้
คนดูฟุตบอลกันล้นหลาม หลังจากอัดอันกันมานาน 
จังหวะนี้ก็ว่ากันไปเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นเปิดเมืองก็
ลองหาจังหวะเข้าดูกันนะเจ้าคะ

ปิดท้ายกันท่ีหุ้น AS ท่ีคาดว่าก�าไรใน Q3/64 จะ
ออกมาสวย เนื่องจากก่อนหนา้นียั้งเปน็ชว่งของการ 

WFH หลายคนยังคงว่างและชว่งเวลาว่างก็หาอะไรคลายเครยีดด้วย
การเล่นเกมส์ หลังจากหุ้นพักฐานมาสักพัก วันนี้ขยับขึ้นมาพร้อม
วอลุ่ม ปิดได้สวยงาม จังหวะน้ีหากย่อตัวมา เจ๊ก็ยังมองเป็นจังหวะ
น่าเก็บ เพื่อไปลุ้นงบในไตรมาสท่ีจะประกาศมานะเจ้าคะ แล้วพบ
กันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า…

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทนุโปรดศึกษาขอ้มลูก่อนตัดสินใจลงทนุ

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบาง
ตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

5

ความคาดหวัง!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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