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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

TPS ปักหมุดปี 65
รายได้โต 20-25%

SCI ทุ่ม 140 ลบ.
ลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์

อ่านต่อหน้า 2

COTTO ต้ังบรษัิทรว่มทนุ
กับ “LHCG”  ลยุธุรกิจ
การค้าปลกีและค้าสง่
กระเบื้องเซรามิกและ

สขุภัณฑ์ ในกัมพูชา คาด
เริม่ดําเนินธุรกิจสิน้ปี 65

3
อ่านต่อหน้า 3

ผูถื้อหุน้ TPS โหวตอนุมัติจ่ายปันผลปี 64 เป็นเงินสด ในอัตรา 

0.08 บาท/หุน้ ฟาก "บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร เผยลยุประมลูงานใหญท้ั่งภาครฐัและเอกชน

ต่อเน่ือง มั่นใจผลงานปีนีเ้ติบโตที ่20-25% ตามเป้าหมาย

สยายปีกธุรกิจ

ในกัมพูชา
COTTO

SCI ทุ่ม 140 ลบ. ลยุลงทนุธุรกิจเหมืองขุดบทิคอยน์ 
195 เครื่อง คาดติดต้ังแล้วเสรจ็ภายใน Q3/65  
พรอ้มคาดรบัรูร้ายได้จากธุรกิจใหม่นีอ้ยา่งต่อเน่ือง

อ่านต่อหน้า 4
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COTTO ต้ังบริษัทร่วมทุนกับ “LHCG”   
ลุยธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งกระเบื้อง
เซรามกิและสขุภัณฑ์ ในกัมพชูา คาดเริม่
ดําเนินธุรกิจสิ้นปี 65

 นายนําพล มลิชัย กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทัเอสซจี ีเซรามกิส์ 
จาํกดั (มหาชน) (หรอื “COTTO”) 
เปิดเผยว่า บริษัทโสสุโก้ เซรามิค

จํากัด (หรือ “SSC”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที 
COTTO ถือหุ้นท้ังหมด ได้เข้าทําสัญญา
ร่วมทุนกับ LHCGConstruction Store 
Co., Ltd. (หรือ “LHCG”) ในการจัดต้ัง
บริษัทร่วมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจการค้า
ส่งและการค้าปลีก สําหรับจัดจําหน่าย
กระเบืองเซรามิก สุขภัณฑ์ และสินค้า
ทีเก่ียวข้อง ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
และเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีศักยภาพของตลาดและมี

ความต้องการกระเบื้องเซรามิกท่ีเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง

LHCG เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจจัดจํา
หนา่ยซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มา
ต้ังแต่ปี 2535 ในจังหวัดปอยเปตและ
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความ
เช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจการค้า
ส่ง การขนส่งสินค้าภายในประเทศ กา
รนําเข้า การกระจายสินค้าคงคลัง และ
ช่องทางการขาย โดย LHCG เป็นหนึ่ง
ในผู้แทนจําหนา่ยสินค้าของ COTTO ใน
ปัจจุบันบริษัทร่วมทุนทีจะจัดต้ังข้ึนมี
ทุนจดทะเบียน 550,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 17.1 ล้านบาท โดย SSC 
และ LHCG จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
60 และ 40 ตามลําดับ ท้ังนี้ SSC ได้นํา
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ือใช้
เป็นแหล่งเงินทุนในการดําเนินโครงการ

นี้และคาดว่าจะจัดต้ังบริษัทร่วมทุนแล้ว
เสรจ็ในไตรมาสท่ี 2 ของป ี2565 และเริม่
ดําเนินธุรกิจได้ภายในสิ้นปี 2565

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่ง
บริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ดีเมื่อคํานวณขนาด
รายการแล้วโครงการลงทุนนี้มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.1 ของมูลค่า
ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม
ของ COTTO สินสุดณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันท่ีมกีารเขา้ทํารายการนีจ้ะเท่ากับ
ร้อยละ 1.3 ดังนนั จึงไมเ่ขา้ขา่ยท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยในเร่ืองการได้มาหรอืจํา
หนา่ยไปซ่ึงสินทรัพย ์และไมเ่ป็นรายการ
ท่ีเกียวโยงกัน
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สยายปีกธุรกิจ

ในกัมพูชา
COTTO
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ผู้ถือหุ้น TPS โหวตอนุมัติจ่ายปันผลปี 
64 เป็นเงินสด ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น 
ฟาก"บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เผยลุยประมูลงานใหญ่
ท้ังภาครฐัและเอกชนต่อเน่ือง มัน่ใจผลงาน
ปีนี้เติบโตท่ี 20-25% ตามเป้าหมาย

 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ
แพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
(TPS) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ออกแบบ จัดหา ติดต้ัง จําหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เปดิเผยว่า ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565  เม่ือวันท่ี 
7 เมษายน 2565 ท่ีผา่นมา มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลงวดประจําปี 2564 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา 0.08 บาท/
หุ้น เป็นจํานวนเงิน 26,879,989.76 บาท 
และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) 

ในวันท่ี 20 เมษายน 2565 และกําหนดจ่าย
เงินปันผลวันท่ี  6 พฤษภาคม 2565  

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่ อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ให้
มากขึ้น และให้ครอบคลุมธุรกิจหลัก เช่น 
ธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร การให้บริการติด
ต้ัง ซอ่มแซม บํารุงรักษา จําหนา่ย สินค้า
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด
ทุกประเภท ธุรกิจเก่ียวกับระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ธุรกิจรับเหมาต่อเรือ ซ่อม
บํารุงรักษาเรือ ธุรกิจจ้างเหมาสร้างปั้ นจ่ัน 
ซอ่มบํารุงรักษาปั้ นจ่ัน เป็นต้น

"บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ท่ีให้ความไว้วางใจและให้ความเช่ือมั่นใน
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งในปน้ีี TPS ยังเดินหน้า
เข้าประมูลงานใหม่ๆ   เพื่อสร้างรายได้

อยา่งสม�าเสมอ  และสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ให้กับผู้ถือหุ้นได้" นายบุญสมกล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TPS กล่าวถึง
แผนการดําเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ 
เตรยีมพรอ้มท่ีจะเขา้ประมลูงานใหมท้ั่งใน
ส่วนของโครงการภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังการเข้าประมูลงานของ TPS 
เอง และในสว่น บริษัท เดอะวิน เทเลคอม 
จํากัด ซึ่งเปน็บรษัิทยอ่ย ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เข้ารว่มประมลูงานอีกหลายโครงการ คาด
ว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้  ในส่วน
ของธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริต้ี ภายใต้บริษัท 
เอ็กซ์-ซีเคียว จํากัด (X-Secure Co.,Ltd) 
เป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความ
สนใจหลายราย คาดว่า จะเห็นความชดัเจน
ภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog 
อยูใ่นมือกว่า 1,311 ล้านบาท คาดว่า จะ
ทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้เป็นต้นไป โดย
มั่นใจว่า จะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดัน
ให้บริษัทฯ มีรายได้ในปีนี้เติบโตตาม

เป้าหมายท่ีระดับ 20-25%
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TPS ปักหมุดปี 65
รายได้โต 20-25%
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SCI ทุ่ม 140 ลบ. ลยุลงทุนธุรกิจเหมือง
ขุดบทิคอยน์ 195 เครื่อง คาดติดต้ังแล้ว
เสรจ็ภายใน Q3/65  พรอ้มคาดรบัรูร้าย
ได้จากธุรกิจใหมน่ี้อยา่งต่อเนื่อง

 

  นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั เอส
ซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) SCI 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด 
(มหาชน) ("บริษัทฯ" ครั้งท่ี 2/2565 
เมื่ อวันท่ี 7 เมษายน 2565ได้มีมติ
อนมุติัใหเ้พิม่ทนุในบรษัิท เอสซไีอ เวน
เจอร์ จํากัด ("SCIV")  ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ จํานวนเงิน 140 ล้าน
บาท เพื่อนําไปใชใ้นการลงทนุในธุรกิจ
เหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) 
ซึง่เปน็ธุรกิจใหมท่ี่ทางบรษัิทฯ ได้ศกึษา
ข้อมลูมาอยา่งถ่ีถ้วนและเล็งเหน็ว่าเปน็
ธุรกิจการลงทนุท่ีมศีกัยภาพและใหผ้ล

ตอบแทนท่ีดี สามารถเปน็ชอ่งทางการ
สร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทฯบริษัท 
SCIV จะลงทุน เครื่ องขุดบิตคอยน์
จํานวน 195 เคร่ือง ตู้คอนเทนเนอร์
สําหรับเครื่องขุดบิตคอยน์จํานวน 1 
ตู้จัดเตรียมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมมีลูค่าการ
ลงทนุท้ังสิน้ไมเ่กิน 140 ล้านบาท ซ่ึงจะ
ทยอยสั่งซื้อและจะติดต้ังให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 บริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจ
ใหมน่ี้อยา่งต่อเนื่อง

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและรับ
ทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นจากการลงทุนในคร้ังน้ี และบริษัทฯ 
จะระมัดระวังไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อผล
ประกอบการและผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น
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SCIทุ่ม 140 ลบ.
ลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์
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ดอกเบีย้!! ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดเช้ามาก็ติดลบทันที ปรบัตัว
ลดลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย หลัง
จากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เดือน 
มี.ค.ระบุแนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงและ
ลดขนาดงบดุลเร็ว ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการ
ประชุมรอบเดือน พ.ค.นี ้ทําให้นักลงทุนเทขายสินทรพัย์เสีย่ง
ออกมา เป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นในวันนี้เจ้าค่ะ

ตัวแรกมาเก็งกําไรกันที่ SCM เจ้าค่ะ เดินหน้าขยายฐาน
สมาชิกลุยตลาดต่างประเทศ มุ่งขยายตลาด OEM รับผลิต
อาหารเสริม จ่อรุกธุรกิจลิสซิ่ง ด้าน สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์" 
เก็บหุ้น SCM เพิ่มอกี 20 ล้านหุ้น ถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.13% ช่วง
นี้ราคาหุ้นค่อนข้างฟัดเหวี่ยงเจ้าค่ะ ราคาลงมาพักตัวแถวนี ้
เจ๊มองว่ามีลุ้นเก็งกําไรได้อีกรอบเจ้าค่ะ 

ADD ควักเงิน 140.20 ลบ. ซื้อหุ้น “เซเว่น คอนเนค แอด
ไวซอรี”่ หรือ “7C” สัดส่วน 47% ลุยธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
บัญช ีควบคุมภายใน และปรบัโครงสรา้งกิจการ ต่อยอดธุรกิจ 
Digital Transformation จ่อปิดดีลเม.ย.65 พรอ้มรบัรูร้าย
ได้ทันที แม้วันนี้จะย่อตัวลงไป แต่ก็ดันกลับมาปิดได้ เล่นลุ้น
เด้งกันเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันที่ SPVI ยอดกําไรยังคงเติบโต
ได้ดีจากสินค้าแบรนด์ Apple ที่วางจําหน่าย
เต็มไตรมาส รวมกับยอดขายสามารถกลับมา
เติบโตได้อย่างดี สะท้อนการเติบโตของบรษัิท
ที่เฉลี่ย 20% ต่อปี ปัจจุบัน SPVI ซื้อขายอยู่ที ่
PER 21 เท่า ราคาหุ้นกลับมายืนเหนือ 7 บาท 
พร้อมวอลุ่ม มีลุ้นไปต่อเจ้าค่ะ อยากได้ข้อมูล

ถามตอบแบบเรยีลไทม์อย่าลืมแอดมาที่ห้อง vip เจ้าค่ะ แล้ว
พบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า…

เจ๊เก็งหุ้น

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 ***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 ***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ 

บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรบัก็ถือได้ น่าจะ

ให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความสําเรจ็ค่า

 ***ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

SCM รบั 8.40-8.60

ต้าน 9.10-9.20

คัท 8.10

ADD รบั 28.75-29

ต้าน 31-33

คัท 27.00

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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