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ประเดิมปี65
คว้างานก่อสร้างโรงไฟฟา้
มูลค่า 2.25 พันลบ.

TTCL
สับขา

หลอก!!BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

TTCL ได้งานก่อสรา้งโรงไฟฟ้า จากเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น  
ทีต้ั่งโครงการอยูท่ีจั่งหวัดระยอง  มูลค่าราว 2.25 พันลบ.   
มรีะยะเวลาโครงการ ประมาณ 25 เดือน

อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 2

"วสนัต์ อิทธิโรจนกลุ" หวัเรอืใหญ่ 
PIMO เปิดแผนธุรกิจปี 65 ต้ังเป้า
ดันรายได้แตะ 1,200 ล้านบาท 
คลอดผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ 
Pioneer Motor เอาใจลกูค้าท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  พรอ้มทุ่ม
งบลงทนุ 45 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักร

PIMO
ปักธงรายได้ปี65

พุ่งแตะ 1.2 พันลบ.

SNNP สง่ซกิผลงาน Q4/64 เติบโตโดดเด่น ยอดขาย
ในประเทศและตลาด CLMV ฟื้ นตัวแรง  ชีปี้ 65 

ทะยานต่อ สนิค้านวัตกรรมกัญชง-กัญชา ขุมทรพัยใ์หม่ 
3

อ่านต่อหน้า 3

โตโดดเด่น
ส่งซิกผลงาน Q4/64

SNNP

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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"วสันต์ อิทธิโรจนกุล" หัวเรือใหญ่ PIMO 
เปิดแผนธุรกิจปี 65 ต้ังเป้าดันรายได้แตะ 
1,200 ล้านบาท คลอดผลิตภัณฑ์ใหมแ่บรนด์ 
Pioneer Motor เอาใจลูกค้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  พรอ้มทุ่มงบลงทุน 45 ล้าน
บาท ซื้อเครื่องจักร

 นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ PIMO-ไพโม่ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ (Air Conditioning 
Motor) มอเตอร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่ัวไป 
(Induction Motor)  เครื่องสูบน�า ป๊ัมหอย
โข่ง มอเตอร์ส�าหรับสระว่ายน�า มอเตอร์
ส�าหรับป๊ัมบ้าน (Submersible Pump,Pool 
Spa Pump and Home Pump) เปิดเผยว่า
ในปี 2565 บริษัทฯ ต้ังเป้ารายได้ไว้ท่ี 1,200 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ท่ีคาดว่าจะ
ท�าได้ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20% 
เน่ืองจากมีออเดอร์เต็มไปล่วงหน้า 8 เดือน

แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ เตรียมออกสินค้า
ใหม่มาจ�าหน่ายประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์
เครื่องสบูน�าหอยโขง่ ภายใต้แบรนด์ Pioneer 
Motor (อยู่ระหว่างด�าเนินการ) 2.มอเตอร์
ภาคอุตสาหกรรม 3 Phase 5 HP-20HP (อยู่
ระหว่างด�าเนินการ) และ 3.มอเตอร์พัดลม 
ส�าหรับลูกค้าต่างประเทศเพิม่จาก 2 รุน่ เปน็ 
5 รุน่ (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

       

"บริษัทฯ ยังได้ขยายก�าลังการผลิต Variable 
Speed Motors จาก 70 ลกู เปน็ 120 ลกู เพื่อ
รองรับตลาดในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน
ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจาก
นี้ยังเพิ่มก�าลังผลิตมอเตอร์ปั๊ มน�าใช้ในบ้าน
ส�าหรับผู้ใช้ในประเทศ ,มอเตอร์ส�าหรับ
เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ BLDC HVAC 
MOTOR และมอเตอร์ส�าหรับจักรยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งศึกษาและพัฒนา
ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) " นายวสันต์ 
กล่าว   

นายวสันต์ กล่าวต่อไปว่าในปี 2564 บริษัทฯ 
ใช้งบลงทุนจ�านวน 85 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและก�าลังการผลิต โดยแบ่ง
เป็นการลงทุนในอาคาร Warehouse ใหม่
ขนาดพื้นท่ี 3,019 ตารางเมตร และอาคาร
ส่วนขยายก�าลังผลิตมอเตอร์ AC ด้วยงบ
ลงทุน 21.3 ล้านบาท ลงทุนติดต้ังหลังคา
โซลาร์เซลล์ เพ่ิมเติมอาคาร BLDC ด้วย
งบลงทุน 8.3 ล้านบาท รวมไปถึงลงทุนหุ่น
ยนต์ Automation 3 ตัวและเครื่องจักรเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 1 เครื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วย โรบอทหยิบชิ้นงานแผนกฝา 
2 ตัว,โรบอทหยิบชิ้นงานแผนกแกน 1 ตัว 
และเครื่องฉีด Rotor Auto 1 เคร่ือง ลงทุน
เครื่องจักรเพิ่มเติมในส่วนของมอเตอร์ AC 
ได้แก่เครื่อง CNC กลึงแกนพรอ้มเจียร,์เครื่อง
ฉีดแนวต้ังและกลึงแกน auto ส่วนในปี 
2565 ใช้งบลงทุน 45 ล้านบาท ส�าหรับซ้ือ
เครื่องจักร Vanish machine,coil test และ 
cnc machine
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PIMO
ปักธงรายได้ปี65

พุ่งแตะ 1.2 พันลบ.
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SNNP สง่ซิกผลงาน Q4/64 เติบโตโดดเด่น ยอดขายในประเทศและ
ตลาด CLMV ฟื้ นตัวแรง  ชี้ปี 65 ทะยานต่อ สินค้านวัตกรรมกัญชง-
กัญชา ขุมทรัพย์ใหม ่

SNNP สง่สญัญาณแนวโนม้ผลงานไตรมาส 4/64 เติบโตโดดเด่น ยอด
ขายภายในประเทศ ส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ฟื้ นตัวแรง โดย
เฉพาะเวียดนามสดใสมาก หลังคลายล็อกดาวน ์ฟากผู้บรหิาร "วิโรจน์ 
วชิรเดชกุล" มั่นใจรายได้ปี 65 โตกระฉูด พร้อมส่งสินค้านวัตกรรม
กัญชง-กัญชา ขุมทรัพย์ใหม ่บุกตลาดในชว่งปลายไตรมาสแรกนี้ มี
ใบอนุญาตในการผลิตสินค้ากัญชง-กัญชาพร้อมทุกโรงงาน ภายใต้
แบรนด์ สินค้า เจเล่ เบนโตะ เมจิคฟาร์ม และโลตัส 

 นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) (SNNP) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนินขอ
งบริษัทฯในไตรมาส 4/64 คาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นตามแผน
งานท่ีวางไว้ โดยได้รับปจัจัยหนนุจากยอดขายสนิค้าหลักจากภายใน
ประเทศ และในตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะใน
ประเทศเวียดนามท่ีฟื้ นตัวแรง หลังคลายล็อกดาวน์ ท�าให้ยอดขาย
กลับมาคึกคัก 

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าส่ง
สินค้านวัตกรรมกัญชงและกัญชา ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ 
รองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม ่ซึ่งปัจจุบันโรงงานขอ
งบรษัิทฯได้มีใบอนุญาตผลิตสนิค้ากัญชง-กัญชาพรอ้มทกุโรงงาน ซึ่ง
พรอ้มสง่สนิค้าท่ีมสีว่นผสมจากสารสกัดจากกัญชงลงสูต่ลาดต่อเนื่อง
ต้ังแต่ไตรมาส 1/65 

ท้ังนี้ ในชว่งปลายเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผา่นมา บริษัทฯได้เปิดตัว
ขนมรูปนอ่งไก่โลตัส ผสมใบกัญชา รสบารบี์คิว เร่ิมวางจ�าหนา่ยท่ีหา้ง
โมเดิรน์เทรด และร้านสะดวกซ้ือต้ังแต่ปลายเดือนธนัวาคม 2564 โดย
จ�าหน่ายในราคาซองละ 30 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
อยา่งดีเยี่ยม 

"เรามั่นใจว่า ภาพรวมผลการด�าเนนิงานในป ี2565 จะเติบโตได้อยา่ง
ต่อเนื่อง หลังจากสถานการณโ์ควิด-19 เริม่คล่ีคลาย แมจ้ะมสีายพนัธุ์
ใหม่แพร่ระบาด แต่ถ้าเทียบกับในปีท่ีผ่าน ความกังวลของผู้บริโภค
เริม่ลดลง ท�าใหม่ั้นใจว่ายอดขายในปน้ีีให้แขง็แกรง่ ผลักดันให้รายได้
ของบริษัทฯ เติบโตได้ต่อเนื่อง ท้ังจากยอดขายหลักในประเทศ และ
การขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นตลาดท่ีส�าคัญรอง
จากประเทศไทย" นายวิโรจน์กล่าวในท่ีสุด 
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โตโดดเด่น
ส่งซิกผลงาน Q4/64
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TTCL ได้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า จากเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น  ท่ีต้ังโครงการอยู่ท่ีจังหวัดระยอง  มูลค่าราว 2.25 พันลบ.   มีระยะเวลาโครงการ ประมาณ 25 
เดือน

 นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จ�ากัด (มหาชน) TTCL 
เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ประเภทโครงการ :ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อโครงการ : EGCO Cogeneration SPP Replacement Project

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 2,250ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 68ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ขอบเขตของงาน :การออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการ เดินเครื่อง

ท่ีต้ังโครงการ :จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 25 เดือน
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ประเดิมปี65
คว้างานก่อสร้างโรงไฟฟา้
มูลค่า 2.25 พันลบ.

TTCL

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


สับขาหลอก!! วันนี้ตลาดหุ้นไทยโดนคล่ืนลมพัดกระหน�า
กลับมาอีกรอบเจ้าค่ะ โดยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับ
ตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังรายงานการประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับข้ึนดอกเบ้ียเร็วกว่าคาด 
บวกกับการยกระดับคมุเข้มโควิดเพิม่ขึ้น จึงท�าใหม้แีรงขาย
ออกมา ซึ่งมมุมองเจ๊ก็มองว่า ระหว่างก็ต้องมสีะดุดลงกันไป
บ้าง แต่ทุกอย่างก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปเจ้าค่ะ หุ้นใหญ่
ลงมาปรับฐาน ก็มองเป็นจังหวะดีในการเข้าไปเก็บท�ารอบ
ใหม่นะเจ้าคะ

มาเก็งก�าไรตัวแรกของวัน ด้วยหุ้นเล็กหลักสตางค์กัน
บ้าง GJS ท่ีวันบวกข้ึนมาพร้อมวอลุ่มล้นหลาม มีลุ้นตาม
แนวต้านทางเทคนิคเจ้าค่ะ ใครจะเก็งก�าไรหุ้นตัวเล็กหลัก
สตางค์ก็ลองดูได้นะเจ้าคะ

ต่อกันท่ี EPG ท่ีราคาเริ่มดีดม้วนตัวขึ้นพร้อมวอลุ่ม หลัง
จากท่ีราคาไหลลงมาปรับฐาน โบรกฯคาดปี 65 ก�าไรนิวไฮ 
แตะ 1.6 พันลบ. แนะ “ซื้อ” ซึ่งราคาหุ้นในปัจจุบันนี้ยังมี
แก๊ปของราคาท่ีค่อนข้างกว้าง ให้ได้ลุ้นเล่นรอบท�าก�าไรกัน
เจ้าค่ะ ใครชอบก็ลองหาจังหวะเข้าท�าดูเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันท่ี ICN เผยบริษัทฯได้รับหนังสือ
แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ้ืออุปกรณ์
ระบบ Policy Contract Function (PCF) / 
Policy and Charging Rules Function (PCRF) 
จ�านวน 1 ระบบ จากบริษัทโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NT ซึ่งคาดว่าจะ
มีการลงนามสัญญาภายในวันท่ี 6 มกราคม 
2565 นี้ ราคาเริ่มสร้างฐาน ม้วนตัวขึ้นมา เจ๊

มองเป็นจังหวะเก็งก�าไร เพื่อลุ้นไปยืนบน 6 บาท นะซิเจ้า
คะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดกูราฟดูเทคนคิประกอบการตัดสนิใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิง่บางตัวไมซ่ิง่ไมห่ลดุแนวรับก็ถือได้ นา่จะให้ซ่ิงปรูด๊ปรา๊ด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

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