
OCEAN สบช่องลุยธุรกิจไบโอดีเซล
ขายหุ้นเพ่ิมทุน PP รับทรัพย์ 386.06 ลบ.

หุ้นกู้ UAC สุดฮอต
นลท.จองเกลี้ยงทั้ง 400 ลบ.

ก.ล.ต. สั่ง กก. IEC
ประชุมบอร์ด 17 มิ.ย.นี้
ถกแก้พ้นเหตุถูกเพิกถอนฯ

UAC ปลื้มนักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ 400 ล้านบาท

เกลี้ยง เตรียมน�าเงินรองรับแผนขยายธุรกิจ   

พร้อมเดินหน้าย้ายเข้า SET ได้ภายใน Q3/61

บมจ. ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC ปลื้มนักลงทุนสนใจจองหุ้นกู้ มูลค่า

ไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 63 อัตรา

ดอกเบ้ีย 5.50% ต่อปีให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนราย

ใหญ่หมดเกลี้ยง ด้านผู้บริหาร “ ชัชพล ประสพโชค ” ระบุเงินที่ได้

น�าไปขยายธุรกิจของบริษัท และพัฒนาโครงการของบริษัท .....ได้จับมือกันสักที ถือเป็นภาพน่าชมทีเดียวเชียวเจ้าค่ะ พร้อมร่วมหารือปลดวิถีปนาวุธนิว

เคลียร์กันทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียเขียวยกแผงรวมถึงบ้านเรากันด้วย

เจ้าค่ะ และได้แรงหนุนราคาน�้ามันดีดขึ้น.....

นายอุชัย วิไลเลิศโภคา กรรมการผู ้ จัดการ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ�ากัด (มหาชน) หรือ OCEAN  เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ�านวน 180,970,466.50 บาท..... 

แกว่งตัวขึ้น!! ตลาดบ้านเราวันนี้ปรับตัวจึ้นมาให้หายใจ

ได้คล่องขึ้นนะเจ้าคะ มาปิดที่ 1,727.29 จุด บวกขึ้นมา 

4 .18 จุด เจ ้ าค ่ ะ  หลั ง โดนัล  ทรัมป ์ -คิมจองอึน
ก .ล .ต .  ส่ั ง  กก .  IEC ทุกคน เข ้ าร ่ วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ 17 มิ.ย.นี้ แก้ไขสถานการณ์ให้ IEC พ้นเหตุถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ..... อ่านต่อหน้า 6

แกว่งตัวขึ้น
BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

ฉบับที่ 760 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

OCEAN เพิ่มทุน 482.56 ล ้านหุ ้นขาย PP 
รับทรัพย์ 386.06 ลบ. ก้าวสู่ธุรกิจผู้ผลิตไบโอดีเซล  

อ่านต่อหน้า 8

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 7
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นายอุชัย	วิไลเลิศโภคา	กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	โอเชี่ยน	คอมเมิรช	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
OCEAN	เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	จ�านวน	
120,641,793.25	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ�านวน	180,970,466.50	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน	301,612,259.75	บาท	โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวน	482,567,173	หุ้น	มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ�านวนดังกล่าว	ในราคา	0.80	บาทต่อหุ้น	คิด
เป็นมูลค่า	386,053,738.40	บาท	เพื่อเสนอขายให้
แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	ได้แก่	
นางชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	

	 ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบ
ประวัติและข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว	มีความเห็นว่าผู้
ลงทุนมีเงินทุนพอ	ส�าหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	
Placement)	และมีฐานะทางการเงินมั่นคง	ดัง
นั้นการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ	มีสภาพ
คล่องทางการเงิน	โครงสร้างเงินทุน	ศักยภาพใน
การสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดี
ขึ้น	โดยที่บริษัทฯ	ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการ
กู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินขอ
งบริษัทฯ	ได้ประกอบกับบริษัทฯ	เล็งเห็นโอกาสใน
การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่
ในภาวะขยายตัว	และได้รับการสนับสนุนจากภาค

รัฐ	เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิต
จากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้า	มันดีเซล	ช่วยลด
ปริมาณการซื้อน�้ามันดิบจากประเทศซึ่งถือเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้าน
พลังงานของประเทศ	และบริษัทฯ	มีแผนที่จะขยาย
ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้คลอบคลุม
ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล	ดังนั้น	นอกจากบริษัทฯ	จะ
ได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้
ลงทุนแล้ว	บริษัทฯ	ยังจะสามารถนา	ความรู้	ความ
สามารถ	และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิต
และการ	ซื้อขายน�้ามัน	ปาล์มดิบ	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เช่น	อุตสาหกรรมอาหาร	
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	อุตสาหกรรมผลิตสบู่	และ
อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล	มาสนับสนุนแผนการ
ขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ	ได้
อีกด้วย

	 OCEAN	เหตุผลและความจ�าเป็นในการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯว่าในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพ
รวมมีการชะลอตัว	เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและก�าไร
สุทธิของบริษัทฯปรับตัวลงลดลงอย่างต่อเนื่องโดย
ในปี	2560	บริษัทฯ	มีรายได้รวมเท่ากับ	294	ล้าน
บาท	ลดลงจาก	332	ล้านบาทในปี	2559	หรือคิด
เป็นร้อยละ	11	ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิในปี	
2560	เท่ากับ	(32)	ล้านบาท	ลดลงจาก	2	ล้านบาท

ในปี	2559	ด้วยเหตุดังกล่าว	บริษัทฯ	จึงได้ด�าเนิน
การศึกษาแนวทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ	
เพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม	
โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทาง
เลือก(Alternative	Energy)	มาอย่างต่อเนื่อง	โดย
ได้สร้าง	Solar	Roof	Top	ที่โรงงาน	จังหวัดสิงห์บุรี	
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ตลอดจนได้จัดตั้ง
บริษัท	กรีนโอเชี่ยน	วอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	100	เพื่อ
ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค						

	 บริษัทฯ	จึงได้มีการศึกษาการขยายขอบเขต
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้คลอบคลุมธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล	
แต่เนื่องจากเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ	ไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญมาแต่เดิม	บริษัทฯ	จึงต้องการนักลงทุน
ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว	
และบริษัทฯ	เล็งเห็นว่า	ผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะ
น�าพาความรู้ความสามารถ	รวมถึงประสบการณ์
ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ามันปาล์ม	มาส่งเสริม
ศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	อีกทั้งการ
สร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ	ไม่ได้มี
ความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม	และการมีนักลงทุนซึ่งเป็น
ที่ยอมรับเป็นการทั่วไป	มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
ซัพพลายเออร์	(Supplier)	เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	และสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

ฉบับที่ 760 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

OCEAN สบช่องลุยธุรกิจไบโอดีเซล
ขายหุ้นเพ่ิมทุน PP รับทรัพย์ 386.06 ลบ.
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	 อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ	จะเสนอขาย

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ผู้ลงทุน

ใหม่จะถือหุ้นจ�านวน	482,567,173	หุ้น	คิดเป็นร้อย

ละ	40.0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะ

ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ	และ

มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการท�าค�า	เสนอ

ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยอาศัยมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(Whitewash)

	 ณ	ปัจจุบัน	นางชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	อย่างไรก็ดี	ภายหลังการ

เข้าท�าธุรกรรมการซื้อหุ้น	นางชัชชญา	ไตรตระกูล

ชัย	จะถือหุ้นร้อยละ	40.0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	(ภายหลังการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ)

	 ผู้ลงทุนไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการ

ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	อีกทั้ง	ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง

แผนการบริหารจัดการ	โครงสร้างองค์กร	และ

โครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยส�าคัญ	

เว้นแต่เป็นการด�าเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนของ	

บริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ	ผู้ลงทุน

อาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหาร

จัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงิน

ในอนาคตของบริษัทฯ	ให้เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจ

และฐานะการเงินของบริษัทฯ	ที่เปลี่ยนแปลงไปใน

แต่ละช่วงเวลา

	 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท	โดยเพิ่ม

เติมวัตถุประสงค์จากเดิมจ�านวน	27	ข้อ	เป็น	29	ข้อ	

โดยให้ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันปาล์ม	

และประกอบกิจโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม	หีบน�้ามัน

ปาล์ม	น�้ามันจากพืชทุกชนิด

	 ทั้งนี้มีมติอนุมัติก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	ในวันที่	27	สิงหาคม	2561	

เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมเอส	ซี	ปาร์ค	ห้องรัชดา

บอลรูม	เลขที่	474	ถนนรามค�าแหง	39	(ประดิษฐ์

มนูธรรม)	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	

กรุงเทพมหานคร	และกา	หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	(Record	Date)	ในวันที่	

27มิถุนายน	2561

	 ด้านนายรัตนชัย	วิไลเลิศโภคา	รองกรรมการผู้

จัดการ	บริษัท	โอเชี่ยน	คอมเมิรช	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	OCEAN	ชี้แจงหลังราคาหุ้นปรับขึ้นแรงว่า	

ราคาหุ้นบริษัทเมื่อ	วันที่	12	มิถุนายน	2561	มีการ

ซื้อขายในจ�านวนและราคาค่อนข้างสูง	โดย	บริษัท

และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นกับปริมาณการซื้อ	

และ	ราคาดังกล่าว	โดยกรรมการ	และผู้บริหารของ

บริษัทไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท??ทั้งนี้	

ในวันที่	12	มิถุนายน	2651	บริษัทมีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อ	(1)	พิจารณาอนุมัติแผน

ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่	(2)	พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงเงินจากัด	(Private	Placement)	

	 ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(ตลท.)	ประกาศให้หลักทรัพย์	บริษัท	โอเชี่ยน	คอม

เมิรช	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	OCEAN	เป็นหลักทรัพย์

เข้าข่ายมาตรการก�ากับการซื้อขายระดับ	1	ซื้อขาย

ด้วยบัญชีเงินสด	(Cash	Balance)	ตั้งแต่วันที่	13	

มิ.ย.	2561	-	3	ก.ค.	2561

ฉบับที่ 760 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

OCEAN สบช่องลุยธุรกิจไบโอดีเซล
ขายหุ้นเพ่ิมทุน PP รับทรัพย์ 386.06 ลบ.
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	 บมจ.	ยูเอซี	โกลบอล	หรือ	UAC	ปลื้มนักลงทุนสนใจจองหุ้นกู้	มูลค่า

ไม่เกิน	400	ล้านบาท	อายุ	2	ปี	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	63	อัตราดอกเบี้ย	

5.50%	ต่อปีให้กับนักลงทุนสถาบัน	และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่หมดเกลี้ยง	

ด้านผู้บริหาร	“	ชัชพล	ประสพโชค	”	ระบุเงินที่ได้น�าไปขยายธุรกิจของบริษัท	

และพัฒนาโครงการของบริษัท	รวมทั้งการช�าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน	พร้อม

แย้มแผนย้ายจาก	mai	เข้า	SET	คาดจะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส	3/2561		

	 นายชัชพล	ประสพโชค	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	UAC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯประสบความส�าเร็จจากการเสนอ

ขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้

ถือหุ้นกู้	มูลค่าไม่เกิน	400	ล้านบาท	อายุ	2	ปี	ภายหลังส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	นับ1	และเปิดให้

จองซื้อในวันที่	7,8,11	มิถุนายนที่ผ่านมา	

	 “การเปิดให้นักลงทุนสถาบัน	และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้น

กู้	มูลค่า	400	ล้านบาท	มีอายุ	2	ปี	ในวันที่	7,8,11	มิ.ย.	ผ่าน	บล.หยวน

ต้า	(ประเทศไทย)	ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้	มีกระแสตอบรับเป็น

อย่างดี	โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบก�าหนดไถ่ถอนปี	2563	อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ	5.50	ต่อปี	ช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	ตลอดอายุหุ้นกู้	”	นายชัชพล

กล่าว	

	 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้	เพื่อน�าเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน	และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท	และ

พัฒนาโครงการของบริษัท	รวมทั้งการช�าระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ	

	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	UAC	

กล่าวเพิ่มว่า	ส�าหรับกระบวนการย้ายหลักทรัพย์จาก	mai	ของ	UAC	เข้ามา

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	นั้น	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การด�าเนินการด้านเอกสาร	เพื่อยื่นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของกฎเกณฑ์แล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	333.80	

ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	0.50	บาทเชื่อว่าบริษัทฯผ่านคุณสมบัติ	และ

คาดว่าจะสามารถย้ายเข้า	SET	ได้ภายในไตรมาส	3/2561	อย่างแน่นอน														

	 ส่วนเหตุผลการย้ายเข้า	SET	นั้น	เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการให้ธุรกิจมีการเติบโตแบบยั่งยืน	และ

เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นน�าต่างๆ	ทั้งในประเทศ	และ

ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตร	หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	เพื่อเป็นการ

เสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น		โดยตั้งเป้าการเติบโตในปี	2020	

จะมียอดขายเพิ่มขึ้นมาแตะที่ระดับ	3,000	ล้านบาท	และมี	EBITDA	ที่ระดับ	

450	-	500	ล้านบาท	จากปัจจุบันคาดมียอดขายแตะ	2,500	ล้านบาท	จาก

การขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในส่วนของ	ธุรกิจเทรดดิ้ง	ธุรกิจไบโอดีเซล	และธุรกิจ

พลังงานที่คาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในเร็วๆ	นี้		
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	 ก.ล.ต.	ให้กรรมการบริษัท	อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง	จ�ากัด	

(มหาชน)	(IEC)

	 ทุกรายเข้าประชุมคณะกรรมการในวันที่	17	มิถุนายน	2561	เพื่อ

ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ให้	IEC	พ้นเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก

ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้กิจการ

ด�าเนินต่อไปได้โดยเร็ว

	 สืบเนื่องจาก	IEC	ไม่ได้ส่งงบการเงินจนเป็นเหตุให้ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขาย	และอาจเป็นเหตุให้	IEC	ถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

	 ก.ล.ต.	ทราบว่า	IEC	มีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใน

วันที่	17	มิถุนายน	2561	ซึ่งก�าหนดวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท	เพื่อให้	IEC	สามารถน�าส่ง

งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้และแก้ไขสถานการณ์ให้บริษัทพ้น

เหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	วินิจฉัยว่า	IEC	ต้องมีกรรมการ

เข้าร่วมประชุม	5	คนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ตามมาตรา80	วรรค

หนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	โดยปัจจุบัน

คณะกรรมการ	IEC	มีจ�านวน	5	คนซึ่งครบเป็นองค์ประชุมแล้ว	ได้แก่	

(1)	นายเมธา	ธรรมวิหาร	(2)	นายภูริช	นานาวราทร	(3)	พลโท	วัฒนา	

เพ็ชรมงคล	(4)	นายสันติชัย	เตียวสมบูรณ์กิจ	และ	(5)	นายพงศ์กวิน	

จึงรุ่งเรืองกิจ

	 ก.ล.ต.	จึงขอให้กรรมการทั้ง	5	รายข้างต้น	เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการบริษัทในวันที่	17	มิถุนายน	2561	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการบริษัท	ให้กิจการสามารถด�าเนินต่อไปได้และหากกรรมการ

รายใดไม่เข้าร่วมประชุม	อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่า	กรรมการรายนั้น

	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความ

ซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา	89/7	

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	

และมาตราอื่นที่อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	

ก.ล.ต.จะพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป
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	 แกว่งตัวขึ้น!!	ตลาดบ้านเราวันนี้ปรับตัวจึ้นมาให้หายใจได้คล่องขึ้นนะเจ้าคะ	

มาปิดที่	1,727.29	จุด	บวกขึ้นมา	4.18	จุดเจ้าค่ะ	หลังโดนัล	ทรัมป์-คิมจองอึน	

ได้จับมือกันสักที	ถือเป็นภาพน่าชมทีเดียวเชียวเจ้าค่ะ	พร้อมร่วมหารือปลดวิถี

ปนาวุธนิวเคลียร์กันทั้งสองฝ่าย	ซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียเขียวยกแผงรวม

ถึงบ้านเรากันด้วยเจ้าค่ะ	และได้แรงหนุนราคาน�้ามันดีดขึ้น	ส่วนพรุ่งนี้จับตาการ

ประชุมเฟด-การประชุม	ECB	ต่อเจ้าค่ะ

	 ตัวแรกที่ดันตลาดในวันนี้	เจ๊ยกให้เฮียปอ	PTT	นะเจ้าค่ะ	วิ่งขึ้นไปท�าไฮ	52.25	

บาท	ก่อนลงมาปิดที่	51.50	บาทเจ้าค่ะ	ได้อานิสงส์ราคาน�้ามันดีด	แถมเฮียแกก็

หัวสมัยใหม่หรือเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิ่ว	ต้องหลิ่วตาตาตามนะเจ้าคะ	ล่าสุดเฮีย

ปรับตัวรับรถอีวี	เล็งเพิ่มสัดส่วนธุรกิจน�้ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม	ชดเชยยาน

ยนต์	งานนี้ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆ	พรุ่งนี้ต้องจับตาให้ดีเจ้าค่ะมีลุ้นวิ่งต่อเจ้าค่ะ

	 มาดูหุ้นใหญ่อีกตัวที่น่าจับตานะเจ้าค่ะส�าหรับ	พี่อ๊อด	AOT	พักตัวหลังจาก

ไม่ผ่านแนวต้าน	69.75	บาทมา	เริ่มเข้าสู่ช่วงสะสมพลังใกล้เสร็จแรงขายเริ่มน้อย

แรงซื้อเริ่มมาเจ้าค่ะ	รอจังหวะกระชากลากผ่านแนวต้าน	ซึ่งเจ๊อยากให้จับตากัน

ไว้ให้ดีเจ้าค่ะ	ใกล้เวลาที่จะระเบิดแล้วเจ้าค่ะ	อิอิ	ด้าน	บล.ฟิลลิป	แนะน�าทยอยซื้อ	

ราคาพื้นฐาน	76.50	บาท	ยังมีอัพไซต์อีกเพียบแถใที่ส�าคัญเป็นผูกขาดด้วยเจ้าค่ะ

	 อาการอยากจะขึ้นไปยืนเหนือ	40.00	บาทอีกครั้งเจ้าค่ะ	ส�าหรับ	EA	ล่าสุด

ปรับตัวขึ้นมาปิดที่	39.25	บาท		หลังจากพักตัวมา	4	วัน	เริ่มกลับมามีสัญญาณ

ให้ได้ลุ้นกันอีกครั้งเจ้าค่ะ	โดย	EA	ลั่นรายได้	Q2/61	โตดีกว่าไตรมาส	1		ศึกษา

ลงทุนโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามเจ้าค่ะ	รอบนี้ใครชอบเก็งก�าไรเจ๊มองว่าน่าจับตา

เป็นอย่างอีกอีกตัวเจ้าค่ะ	ทรงมาแบบนี้อั้นมานานร้อยทั้งร้อย	เบรกได้แรง

แน่นอนเจ้าค่ะ

	 ขึ้นมายืนเหนือ	18.00	บาทอีกครั้งในรอบสัปดาห์เจ้าค่ะ	ส�าหรับ	COM7	ขึ้น

มาปิดที่	18.10	บาท	เกือบไฮเจ้าค่ะ	หลังลงไปพักฐานช่วงบริเวณ	17.20-18.00	

บาท	รอบนี้เบรกขึ้นมาได้น่าสนใจเจ้าค่ะ	คาด	Q2/61	มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง	ผลงานร้อนแรง	รับผลดียอดขายพุ่ง	ด้านบล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	แนะน�า

ซื้อ	ราคาเป้าหมาย	21	บาท	ใครชอบตัวนี้ตามลุ้นกันต่อนะเจ้าคะ

	 กลับมาเรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งเจ้าค่ะส�าหรับ	JKN	หลังโดนทุบลงมาอย่าง

หนักหน่วงในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมาเจ้าค่ะ	ได้เวลากลับมาทวงความแรงกันอีก

ครั้ง	วันนี้ฟอร์มเด่น	พุ่งขึ้นมาปิด	10.90	บาท	บวกไป	10.66%	เจ้าค่ะ	หลังมีข่าว	

JKN	รับงานเป็นตัวแทนช่อง	3	น�าละครไทยออกขายตลาดโลก	เร่งโรดโชว์เอเชีย	

-	ยุโรป	ด้านผู้บริหารคงเป้ารายได้ปีนี้โต	20%YoY	หนุนด้วยค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

มาก	ด้านบล.เออีซี	แนะน�า	`ซื้อ`	มูลค่าพื้นฐานเดิมปี	2561	ที่	13.20	บาท	เจ้าค่ะ	

พรุ่งนี่น่าจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ	เพราะถ้าเครื่องติดแล้วหุ้นตัวนี้มักจะวิ่งแรงจนฉุดไม่

อยู่เจ้าค่ะ

	 ปิดท้ายกับหุ้นที่สร้างความฮือฮาสุดในวันนี้	คือ	NOBEL	เจ้าค่ะ	โดนแขวน

เครื่องหมาย	H	ในช่วงเช้า	หลังพบบิ๊กลอต	รวมจ�านวน	190.4	ล้านหุ้น	หรือ	

41.71%	พร้อมเตรียมท�าเทนเดอร์หุ้นที่เหลืออีก	42.91%	ราคาเฉลี่ย	12.25	บาท	

ยันไม่เปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร	ซึ่งย้อนไปพบ	7	วันท�าการราคาพุ่งพรวด	

24%	เจ้าค่ะ	พูดถึงกรณีบิ๊กลอต	แล้วมันท�าให้เจ๊นึกถึง	DTC	ซะเหลือเกินเจ้าค่ะ	

วิ่งแรงแค่ไหนไปเปิดกราฟดูเอาเจ้าค่ะ	และราคาปิดวันนี้ดีดตัวขึ้นมาปิดที่	12.10	

บาทเจ้าค่ะ	จับตากันให้ดีนะเจ้าค่ะ	ทรงนี้เจ๊ละกลัวเจ้าค่ะ	กลัวจะกระแรกจนขึ้นรถ

ไม่ทันเจ้าค่ะ	แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

	 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

แกว่งตัวขึ้น
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 760 วันที่ 13 มิถุนายน 2561




