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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BCPG โชว์ Q1/65
ปริมาณผลิตไฟฟ้า

พุ่งแตะ 179.2 กิกะวัตต์/ชั่วโมง

TPCHมั่นใจผลงานปี65
เดินสู่เป้าโต  30-40%

อ่านต่อหน้า 2

IVL ปิดดลีซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ในประเทศเวยีดนาม มูลค่าลงทนุ

ราว 3,096.12 ล้านบาท ระบุบรษัิท

ได้เข้าควบคมุดูแลกิจการท้ังหมด

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว มผีลต้ังแต่

วันที ่21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

3
อ่านต่อหน้า 3

ปิดดีล
ซื้อกิจการบรรจุภัณฑ์

ในเวียดนาม

IVL

TPCH มั่นใจผลงานปีนีโ้ตที ่30-40% ตามเป้า/คงเดินหน้า
เตรียม COD โรงไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่ม 
อีก 2 แห่ง เพื่อเป้าหมายการมีก�าลังการผลิตรวม
ที ่122 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้

อ่านต่อหน้า 4

BCPG เผยไตรมาส 1/65 ปรมิาณผลิตไฟฟา้ 179.2 กิกะวัตต์/ชั่วโมง 

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันปีก่อน อยูท่ี ่157.4 กิกะวัตต์/ชั่วโมง  

หลัง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์Chiba 1 ในญีปุ่่น COD 

  โครงการ Solar Rooftop หนุน 

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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IVL ปดิดีลซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศ
เวียดนาม มูลค่าลงทุนราว 3,096.12 
ล้านบาท ระบุบริษัทได้เข้าควบคุมดูแล
กิจการท้ังหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีผล
ต้ังแต่วันท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 นายโซวคิ รอย เชาว์ดรูี ่เลขานกุาร
บริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า ตาม
ท่ี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด 
(มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) 
ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันท่ี 10 
มกราคม 2565 เก่ียวกับการเข้าซื้อหุ้น
ท้ังหมดท่ีมีความเป็นไปได้ของบริษัท 
Ngoc Nghia Industry - Service -Trading 
Joint Stock Company (“NN”) ซึง่บริษัท 
NN เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด 
Unlisted Public CompanyMarket 
(UPCoM) ซ่ึงเป็นตลาดหลักทรัพย์ย่อย

สําหรับหลักทรัพย์ท่ียังไม่ได้มีการจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) 
นั้น

ไอวีแอลขอเรยีนใหท้ราบว่า ไอวีแอลโดย
บรษัิท Indorama Ventures Netherlands 
B.V. ซึ่งเปน็บรษัิทยอ่ยของไอวีแอล ได้ดํา
เนินการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท NN 

จํานวน 79,788,504 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 97.8 จากผู้ถือหุน้เดิมในราคา26,219 
ดองเวียดนามต่อหุ้น ซ่ึงคิดเป็นจํานวน
เงินรวมท้ังส้ิน 2,091,974,786,376 ดอง
เวียดนาม หรือเทียบเท่าโดยประมาณ 
3,096.12 ล้านบาท

ท้ังนี้ไอวีแอลขอเรียนแจ้งให้ทราบเพิ่ม
เติมว่า การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวได้

ดําเนินการตามขัน้ตอนเสร็จสิน้แล้ว และ
บริษัทได้เข้าควบคุมดูแลกิจการท้ังหมด
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 
21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
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BCPG เผยไตรมาส 1/65 ปริมาณผลิตไฟฟ้า 179.2 กิกะวัตต์/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันปีก่อน อยูท่ี่ 157.4 กิกะวัตต์/ชั่วโมง  หลัง  โรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Chiba 1 ในญี่ปุ่น COD  - โครงการ Solar Rooftop หนุน 

 บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) BCPG เปิดเผยว่า "บริษัทฯ " ได้มีแนวทางในการจัดทําสรุปข้อมูลสําคัญของธุรกิจประจํา
ไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไรมาสในชว่งประมาณสัปตาห์ท่ี 3 หลังจากสิ้นไตรมาสนั้นๆ สําหรับไตรมาส1/2565 ทางบริษัทฯ ขอ
นําสง่สรุปข้อมูลสําคัญของธุรกิจ ดังนี้

ภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2565 เติบโตจากไตรมาส 1/2564 โดยมี
สาเหตหุลักจากการเปดิดําเนนิการเชงิพาณชิย ์(COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์Chiba 1 ในประเทศญีปุ่น่ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ชนิดติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทยเพิ่มเติม พร้อมท้ังโรงไฟฟ้าพลังงานน�าใน สปป. ลาว สามารถผลิตไฟฟ้าได้
เพิม่ขึ้นจากปรมิาณน�าฝนท่ีเพิม่ข้ึนเมื่อเปรยีบเทียบกับไตรมาส 4/2564 ปริมาณการผลิตไฟฟา้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของกลุ่มบริษัทฯ 
ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยตามฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานน�าใน สปป. ลาว
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BCPG โชว์ Q1/65
ปริมาณผลิตไฟฟ้า

พุ่งแตะ 179.2 กิกะวัตต์/ชั่วโมง
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TPCHมั่นใจผลงานปีนี้โตท่ี 30-40% ตาม
เป้า/คงเดินหน้าเตรียม COD โรงไฟฟ้า 
ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่ม อีก 2 แห่ง 
เพื่อเป้าหมายการมีกําลังการผลิตรวมท่ี 
122 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้

ผู้ถือหุ้น TPCH อนุมัติจ่ายปันผลปี 64 เป็น
เงินสดอีก 0.053 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันท่ี 27 
เม.ย. 65 กําหนดจ่ายวันท่ี 18 พ.ค.นี้ รวม
ท้ังปี 64 จ่าย 0.396 บาท/หุ้น "กนกทิพย์ 
จันทร์พลังศรี" ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ระบุเตรียม COD โครงการโรง
ไฟฟา้ประชารฐัชวีมวล แมล่าน-บันนังสตา 
ภายในไตรมาส 4/65 มั่นใจผลงานปน้ีีโตท่ี 
30-40% ตามเป้าหมาย

 นางกนกทิพย ์  จันทร ์พลังศรี 
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท 
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
(TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ี
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี 21 
เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา มีมติอนุมัติจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดอีก 0.053 บาท/หุ้น เป็น
จํานวนเงิน 21,263,600 บาท โดยกําหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 
วันท่ีไมไ่ด้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันท่ี 27 
เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในงวด 9 เดือนแรก ในอัตรา 0.343 
บาท/หุ้น เป็นจํานวนเงิน 137,611,600 
บาท เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 ไปแล้ว 
รวมจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 ในอัตรา 
0.396 บาท/หุ้น เป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
158,875,200 บาท

สําหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงท่ีเหลือของปี
น้ีเชื่อว่ายังมีทิศทางท่ีดี จากการทยอยรับ
รู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ (COD) ท้ังโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ รวม 11 แหง่ มี
กําลังการผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์ รวมท้ัง 
เตรยีมพรอ้มท่ีจะ COD โรงไฟฟา้ประชารฐั
ชวีมวล แมล่าน กําลังการผลิตรบัซ้ือไมเ่กิน 
2.85 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารฐัชวี
มวล บันนงัสตา กําลังการผลิตรับซ้ือไมเ่กิน 
2.85 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ได้
ภายในไตรมาส 4/65

"บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ท่ีให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นใน
การบริหารธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าเตรียม COD โรงไฟฟ้า ประเภท
เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่ม อีก 2 แห่ง เพ่ือเป้า
หมายการมกํีาลังการผลิตรวมท่ี 122 เมกะ
วัตต์ ภายในปนีี ้มั่นใจว่า จะเปน็สว่นสาํคัญ
ในการสนับสนุนผลงานในปีน้ีให้เติบโตท่ี
ระดับ 30-40% ตามเป้าหมายท่ีวางไว้” 
นางกนกทิพย์กล่าว
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 ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯ มุง่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอีกประมาณ 4-6 แหง่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ประมาณ 2 โครงการ อีกท้ัง หากภาครัฐมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามแผน PDP 
2022 ฉบบัใหม ่บริษัทฯ ก็มีความพร้อมเขา้รว่มโครงการ ขณะเดียวกัน ยังมองหาโอกาสการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเปน็การต่อยอดจาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ท่ีสามารถสร้างรายได้เพิ่มและสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

“โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ TPCH เข้าไปศึกษาและเตรียมความพร้อม ซึ่งบริษัทฯ มี
ประสบการณ์ ในการทําโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีภาคใต้ รว่มกับวิสาหกิจชุมชนอยูแ่ล้ว คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ นอกจากนี้ อยู่
ระหว่างการศึกษาในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกประเภทอ่ืนๆ เช่น โครงการโซลาร์ในต่างประเทศ และการขาย
ไฟฟา้ให้กับทางภาครฐั เพื่อเปา้หมายการมกํีาลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ แบง่ออกเปน็ โรงไฟฟา้ประเภทเช้ือเพลิงชวีมวล ชวีภาพ 
ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566” นายเชิดศักด์ิกล่าวในท่ีสุด
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ปรบัตัว!! ตลาดหุ้นไทยวันนีป้รบัตัวขึ้นมาค่อนข้างมากจาก
มีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) ที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะหุ้น
ขนาดกลาง ในกลุ่มเครื่องด่ืม กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มการเงิน 
และกลุ่มแบงก์ อย่างที่บอกเจ้าค่ะ เทรนยังแข็ง แม้จะย่อ
แต่ก็ยังดันขึ้นได้ต่อ

เปิดตัวแรกกันที่หุ้นพักตัว TWPC เจ้าค่ะ ราคาหุ้นยืนพัก
ตัวได้สวย ความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลังปี 
2565 ยังคงอยู่ในระดับสูง จากการน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบต่างๆ และราคาส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง 
ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ตามความต้องการใช้แป้งมัน
ส�าปะหลังของตลาดในประเทศจีน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Bioplastic ภายใต้แบรนด์ “ROSECO” บรษัิทฯ จะทยอย
รับรู้รายได้ กราฟมาทรงนี้มันน่าลุ้นต่อเจ้าค่ะ ใครชอบดู
ตามแผนได้เลยค่ะ

ตามติดกันต่อส�าหรบั PTC พักตัวไปต่อดันขึ้นมาปิดท้าย
ตลาดได้สวยเจ้าค่ะ ผลงานปี 65 โตต่อ ชูโมเดล “Revenue 
Sharing”-รบัดมีานด์น�ามันเพิ่ม จุดเด่นคลังน�ามันของ PTC 
เรยีกได้ว่ามีประสิทธิภาพการรับและการจ่ายน�ามันเช้ือ
เพลิงสูง รวมท้ังมฐีานการให้บรกิารในท�าเลที่เป็นเลิศ ตัว
นี้สายเทคนิคเก็งก�าไรลองไปส่องกราฟ และหาจังหวะดู
เจ้าค่ะ เจ๊มองว่ารอบขึ้นค่อนข้างสวิงเรา้ใจอยู่นะซิ

ปิดท้ายกันทีหุ่น้พกัตัว อกีสกัตัวเจ้าค่ะ เพ่ือใคร
ไม่ถนัดสายสวิงเทรดก็ลองดูได้เจ้าค่ะ UAC 
ป้ันธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน-แหล่งปิโตรเลียม-
EV Charging Station หวังสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลการด�าเนินงาน วางเป้ารายได้ปีนี ้แตะ 
2 พันลบ.ราคาหุ้นยืนพักตัวได้น่าสนใจ กราฟ
เริม่ยกไฮ ยกโลว์ รอการสะสมพลังรอบใหม่ 
ใครชอบหุ้นพักตัวก็ลองดูค่ะ ใครอยากได้
ข้อมลูถาม-ตอบ แบบเรยีลไทมอ์ยา่ลืมแอดมา

ที่ @vip-wallstreet นะเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์
ฉบับหน้า….

เจ๊เก็งหุ้น

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street
 ***การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนโปรดศกึษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจลงทุน
 ***โปรดใชวิ้จารณญาณในการตัดสนิใจด้วยตัวท่านเอง
 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ 
บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรบัก็ถือได้ น่าจะ
ให้ซิ่งปรูด๊ปรา๊ดทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเรจ็ค่า
 ***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

TWPC รบั 7.00-7.10

ต้าน 7.40-ATH

คัท 6.65

UAC รบั 6.05-6.15

ต้าน 6.70-7.00

คัท 5.60
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