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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

อ่านต่อหน้า 2

CPF ต้ังเป้ารายได้รวมปี65 
โตไม่ต�ากว่า 10% 

จากการขยายธุรกิจในตปท. 
คาดก�าลังการผลิต 5 โรงงาน

ยงัเพยีงพอต่อการ
สง่ออกไก่ในปีนี้

3
อ่านต่อหน้า 3

MODERN
ควักเงิน 108 ลบ.
ลุยตลาดลักซ์ชัวรี

MODERN ควักเงิน 108 ลบ.ซื้อหุน้ เจรญิทรพัยก์�าลังสาม 

(MOTIF) 60% เพิ่มช่องทางการขายและการตลาดเฟอรนิ์เจอร์

ลักซช์ัวรใีหกั้บบรษัิทและขยายไปสูธุ่รกิจอ่ืนๆ ในอนาคต

TACC ท้าใหล้อง! เครื่องด่ืมมะม่วงผสมมะยงชิด รสชาติ
เปรีย้วอมหวานทีม่าพรอ้มกล่ินหอมอันเป็นเอกลักษณ์
ของผลไม้ไทย เติมความสดชื่นรบัซมัเมอรน์ี้

อ่านต่อหน้า 4

TACC เสิร์ฟ
"มะม่วงมะยงชิด" รับซัมเมอร์ 
กระตุ้นยอดขายครึ่งปีแรกโตต่อเนื่อง

โตไม่ต�่ากว่า 10%
CPF ปักธงรายได้ปี65

ปพูรมลงทุน ราว 2.5 หมืน่ลบ.

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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CPF ต้ังเป้ารายได้รวมปี65 โตไม่ต�า
กว่า10% จากการขยายธุรกิจในตปท. 
คาดก�าลังการผลิต 5 โรงงานยังเพียงพอ
ต่อการสง่ออกไก่ในปีนี้

 

 นางกอบบุญ ศรชียั เลขานุการ
บริษัทและหัวหน้าฝ่ายงาน
นักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) CPF เปิดเผยว่า 
บริษัทฯต้ังเป้าหมายผลการด�าเนินงาน
ปี2565 คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตขึ้น
ราว 10% จากปีก่อน ท่ีมรีายได้ราว 5.17 
แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าเป็นการเติบโต
จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวม
ถึงภาพรวมการสง่ออกเน้ือไก่ยังคงอยูใ่น
เกณฑ์ดี ประกอบกับโรงงานท้ัง5แหง่ของ
บรษัิทยงัมกี�าลังการผลิตเพยีงพอต่อการ
ผลิตเนื้อไก่สง่ออก

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยอมรับว่าใน
ช่วงคร่ึงปีแรกของปีนี้ บริษัทได้เผชิญ
กับสถานการณ์ราคาขายเนื้อสัตว์และ
ต้นทุนอาหารสัตว์ท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองหลังเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย
และยุเครน ซึ่งเป็นประเทศท่ีซัพพลาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีส�าคัญ ท�าให้ปัจจัย
ด้านต้นทุนอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลก
ระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ
ในช่วงครึ่งปีแรก65อย่างมีนัยส�าคัญ 
แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันผลงานใน
ไตรมาส1-2/65 แต่เชื่อว่าในช่วงคร่ึงปี
หลัง ปัญหาด้านซัพพลายวัตถุดิบและ
ความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
คล่ีคลายลง หลังจากท่ีเศรษฐกิจในแต่ละ
ประเทศมีการเติบโตขึ้น ตามการกลับ
มาเปิดประเทศมากขึ้น รวมถึงสงคราม
ระหว่างรสัเซยีและยูเครนท่ีคาดว่านา่จะ
สงบลงได้

ส�าหรับภาพรวมในไตรมาส1/65 มองว่า
ราคาขายเนื้อสัตว์อยู่ในระดับท่ีต�ากว่าปี
ก่อน ซึ่งเห็นได้ชัดจากราคาหมู หลังจาก
ประเทศจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์ และ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ท�าให้ดีมานด์
การบริโภคหมูลดลง จึงสง่ผลกระทบต่อ
ราคาขาย ขณะเดียวกัน ราคาไก่แม้ว่าจะ
อยู่ในระดับท่ีดี และปรับเพิ่มขึ้นมามาก 
แต่ราคาในจีนยังคงทรงตัวและไม่มีแนว
โน้มการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนถือเป็นตลาด
ใหญ่ ท�าให้มีความท้าทายในส่วนของ
ยอดขาย

ท้ังนี ้บรษัิทฯได้วางงบลงทนุในป2ี565 ไว้
ท่ีราว 25,000 ล้านบาท แบง่เป็นการใช้
งบลงทุนราว 6-7 พันล้านบาท ส�าหรับ
ปรับปรุงเคร่ืองจักรในการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้ส�าหรับ
ขยายก�าลังการผลิตบางโรงงาน ส่วน
งบลงทุนท่ีเหลือจะน�ามาใช้รองรับการ
ลงทุนด้านอ่ืนๆ ของบริษัทฯ
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โตไม่ต�่ากว่า 10%
CPF ปักธงรายได้ปี65

ปพูรมลงทุน ราว 2.5 หมืน่ลบ.

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

MODERN ควักเงิน108ลบ.ซื้อหุน้ เจริญทรัพยก์�าลังสาม (MOTIF) 
60% เพิม่ชอ่งทางการขายและการตลาดเฟอรนิ์เจอรลั์กซช์วัรใีห้
กับบริษัทและขยายไปสูธุ่รกิจอ่ืนๆ ในอนาคต

 นายโยธิน เน่ืองจ�านงค์ ประธานกรรมการ บรษัิท 
โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) MODERN เปิด
เผยว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อ วันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2564 มอบอ�านาจให้นายกิติพัฒก์ เนื่องจ�านงค์ 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เจรจาธุรกิจ
ด้านการลงทุนกับ บริษัท เจริญทรัพย์ก�าลังสาม จ�ากัด (MOTIF) 
ประกอบธุรกิจประเภทน�าเข้าและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่ง ระดับลักซ์ชัวรี่ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 
20,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000 หุ้น ราคา
หุ้น ละ 100 บาท ภายในวงเงิน 108 ล้านบาทนั้น

บัดนี้บริษัทได้บรรลุข้อตกลงด้านการลงทุนและ ด�าเนินการเซ็น
สัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565

"บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (MODERN) ได้ซื้อ
หุน้บรษัิท เจริญทรพัยก์�าลังสาม จ�ากัด (MOTIF) 60% ของทุนจด
ทะเบยีนและช�าระแล้ว จ�านวน 120,000 หุ้น รวมมลูค่าการลงทุน 
108,000,000 บาท"นายโยธิน กล่าว

ผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดทะเบียนจะได้รับเพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ขายและการตลาดเฟอรน์เิจอรลั์กซช์วัรีใหกั้บบรษัิทและขยายไป
สูธุ่รกิจอ่ืนๆ ในอนาคต

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
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MODERN
ควักเงิน 108 ลบ.
ลุยตลาดลักซ์ชัวรี
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TACC ท้าให้ลอง! เครื่องด่ืมมะม่วงผสม
มะยงชิด รสชาติเปรี้ยวอมหวานท่ีมา
พร้อมกล่ินหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของผล
ไม้ไทย เติมความสดชื่นรับซัมเมอร์นี้ มี
ให้เลือก 3 เมนู “อเมริกาโนม่ะมว่งมะยง
ชิด-มะม่วงมะยงชิดโยเกิร์ตทวิสต์-ชา
มะมว่งมะยงชดิ” สง่ตรงถึง 7-Eleven ใน 
All Cafe ทกุสาขาท่ัวไทย ดีเดย์ 24 ม.ีค.ท่ี
ผา่นมา มั่นใจชว่ยกระตุ้นยอดขายครึ่งปี
แรกโตต่อเนื่อง

 นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษัิท ท.ีเอ.ซ.ีคอน
ซูเมอร ์จ�ากัด (มหาชน) (TACC) เปิด
เผยว่า บรษัิทฯได้พฒันาสนิค้าใหมเ่ครื่อง
ด่ืมมะม่วงมะยงชิดออกสู่ตลาด เพื่ อ
กระตุ้นยอดขายในชว่งไตรมาส 1-2 ของ
ปีนี้ ต้อนรับอากาศร้อนช่วงซัมเมอร์ ใน 
7-Eleven All Cafe ทุกสาขาท่ัวไทย โดย
มีแผนจะเปดิตัวในวันท่ี 24 มีนาคม 2565 
ท่ีผ่านมา มีให้เลือกถึง 3 เมนู ประกอบ
ด้วย อเมริกาโน ่มะมว่งมะยงชิด 22 0z. 

ราคา 50 บาท ชามะมว่งมะยงชิด 22 0z. 
ราคา 45 บาท และมะมว่งมะยงชิด
โยเกิร์ตทวิสต์ 16 0z. ราคา 40 บาท

ท้ังนี้ อเมริกาโน่มะม่วงมะยงชิด เครื่อง
ด่ืมเมนู ใหม่ท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัว 
ระหว่างรสชาติเปร้ียวอมหวานท่ีมา
พร้อมกล่ินหอมอันเปน็เอกลักษณจ์ากผล
ไม้มะมว่งและมะยงชิด ผสานกับรสชาติ
เข้มข้นของกาแฟ ท�าให้ได้เครื่ องด่ืม
รสชาติกลมกล่อม หอมอรอ่ย ถูกใจสาย
กาแฟแนน่อน

มะม่วงมะยงชิดโยเกิร์ตทวิสต์ สมูท
ต้ีมะม่วงผสมมะยงชิด เป็นการผสม
ผสานท่ีลงตัวได้เป็นเครื่ องด่ืมรสชาติ
เข้มข้นเปรี้ยวอมหวาน พร้อมกล่ินหอม
หวานอันเป็นเอกลักษณ์ ปั่ นเข้ากับโย
เกิร์ตธรรมชาติ ช่วยเพิ่มอรรถรสในการ
ด่ืม พร้อมช่วยปรับสมดุลระบบทางเดิน
อาหารและชว่ยกระตุ้นระบบยอ่ยอาหาร
ให้ดีขึ้น

ชามะม่วงมะยงชิด เครื่องด่ืมชามะม่วง
ผสมมะยงชิดรสชาติเปรี้ยวอมหวานมา
พร้อมกล่ินหอมอันเป็นเอกลักษณ์ผสาน
กับน�าชาท่ีสกัดจากใบชาชงสดรสนุ่ม
ละมุนล้ิน ให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม
อย่างลงตัวมอบความสดชื่นได้อย่างเต็ม
ท่ี เหมาะกับอากาศร้อนช่วงซัมเมอร์ได้
เป็นอยา่งดี

“ม่ันใจว่าการเปิดตัวเครื่องด่ืมมะม่วง
มะยงชิด รสชาติเปร้ียวอมหวาน ท่ีมา
พร้อมกับความหอมเป็นเอกลักษณ์
ของผลไม้ไทย ช่วยเพิ่มอรรถรสในการ
ด่ืม และมอบความสดชื่นได้อย่างเต็ม
ท่ี เหมาะกับอากาศร้อนในช่วงซัมเมอร์
นี้เป็นอย่างดี จะช่วยกระตุ้นยอดขาย
เครื่ องด่ืมใน 7-Eleven เติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง ผลักดันให้แนวโน้มรายได้
ในปีนี้เติบโต 10-15% ตามเป้าหมาย 
และ TACC พร้อมเดินหน้าเปิดตัวสินค้า
ใหม่ออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดอย่างต่อ
เนื่ อง เพ่ือกระตุ้นยอดขายท้ังในส่วน
ของพันธมิตรทางการค้าและกลุ่มลูกค้า 
B2C” นายชัชชวีกล่าวในท่ีสุด
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TACC เสิร์ฟ
"มะม่วงมะยงชิด" รับซัมเมอร์ 
กระตุ้นยอดขายครึ่งปีแรกโตต่อเนื่อง
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รอนาโต้!!ตลาดหุ้นไทยวันนี้วอลุ่มบางเบา แต่ก็ยังคงมีเม็ดเงิน
ต่างชาติไหลเข้าหุ้นขนาดกลาง-เล็ก และแรงซื้อหุ้นพลังงานหลัง
ราคาน�ามันปรบัตัวสูงขึ้นกังวลอุปทานตึงตัว ขณะที่ตลาดก�าลัง
รอผลประชุม NATO ในคืนนีเ้จ้าค่ะ ว่าผลจะออกมาแบบไหนจะ
คว�าบาตรรสัเซยีเพิม่หรอืไม่ ตัวทีเ่ป็นดาวเด่นในตลาดหุน้ก็ยงัพอ
มใีห้เห็นเจ้าค่ะ วางแผนท�าการบ้านเตรยีมพรอ้มกันต่อ

ยังยืนได้สวยเจ้าค่ะ ส�าหรบั BEYOND ที่หันไปจับธุรกิจโรงแรม 
โดยที่เข้าซื้อหุ้นโรงแรมโฟรซ์ซีั่นส์ กรุงเทพรมิแม่น�าเจ้าพระยา 
(Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และ
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ (Capella Bangkok) ซึ่ง ศบค.จะมี
ประกาศยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศทุกกลุ่ม เริม่ 1 เม.ย. 
นี้น่าจะช่วยส่งผลให้กลุ่มโรงแรมได้รบัผลพลอยได้ไปด้วย

มาดูหุ้นสะสมในพ้ืนฐานกันบ้างเจ้าค่ะ MAKRO โบรกฯชีก้�าไรปี 
65 โตแรง 78% แตะ 1.2 หม่ืนลบ. ปี 66 เด่นต่อเน่ืองทะลุ 1.8 
หมื่นลบ.ก�าไรสุทธิไตรมาส 4/2564 ดีกว่าตลาดคาดท้ัง Net 
profit & Norm profit ที่ดีขึ้นท้ังธุรกิจค้าส่ง และการรวมงบ
โลตัสที่พลิกมาก�าไร และโมเมนตัมยังดีต่อในปี 2565 นอกจาก
นีร้ะยะสั้นมปัีจจัยบวกจาก FTSE เจ๊ก็มองเป็นหุ้นพ้ืนฐานแนะน�า
สะสมรอปัจจัยบวกได้เจ้าค่ะ 

หลังจากหุ้นว่ิงท�านิวไฮใหม่ไปเรยีบรอ้ย ราคาหุ้น
ลงมาพักตัวได้สวย เจ๊เลยเก็บเอามาเข้าลิสต์ไว้
อีกรอบ PEACE คาดผลงานปี 65 โตต่อ โชว์แบ็
กล็อก 779 ลบ. ทยอยรบัรูปี้นี้ ส�าหรบัทิศทางการ
เติบโตของ PEACE ในอนาคต บรษัิทต้ังเป้าหมาย
รายได้ขายภายในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และ
เติบโตเป็น 3 เท่า ภายในปี 2569 ซึ่งบรษัิทมคีวาม
พร้อมด้านบุคลากร และฐานเงินทุนที่แข็งแรง

ช่วยเพิ่มโอกาสพัฒนาโครงการสอดรบักับเรยีลดมีานด์ทีเ่พิ่มขึ้น 
ทรงหุ้นยังสวย และน่าสอยเจ้าค่ะ ใครอยากได้ข้อมูลถามตอบ
แบบเรยีลไทม์ ก็อย่าลืมแอดมาได้ที่ห้อง vip นะเจ้าคะ แล้วพบ
กันใหม่ในคอลัมน์หน้าค่ะ….

เจ๊เก็งหุ้น

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 ***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 ***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ 

บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรบัก็ถือได้ น่าจะ

ให้ซิ่งปรูด๊ปรา๊ดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเรจ็ค่า

 ***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Beyond รบั 13.00-13.10

ต้าน 14.50-15

คัท 12.50

PEACE รบั 5.60-5.70

ต้าน 6.20,ATH

คัท 5.20

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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