
"วิฑูร ซื่อวัฒนากลุ" บิก๊ GGC คาดปี 63 ผลงานฟื้ น
ตัว หลัง B100 - แฟตตีแ้อลกอฮอล์เริม่ปรบัตัวดขีึน้ 
รบัมาตรการรฐัหนุน พรอ้มคาดโครงการผลิตกเีซอ

ลนีบรสิทุธิ ์แหง่ที2่ เริม่ COD ไตรมาส 4/64

วันแดงเดือด!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,569.53 จุด ติดลบ 
21.06 จุดเจ้าค่ะ ถือได้ว่าอ่อนแอกว่าตลาดในภูมิภาคเจ้าค่ะ หลัง
เผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ หลังจากท่ีเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่าน
มานักลงทุนต่างชาติได้ท�า Short ในตลาด

นายรักกิติ ต้ังล�าเลิศ ผู้อ�านวยการการเงิน บริษัท น�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
KBS เปิดเผยว่า  ตามท่ีมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 
2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 มี
มติอนุมัติให้บริษัทฯ ศึกษารายละเอียดและด�าเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
โรงไฟฟ้ากลุ่มน�าตาลครบุรี (“KBSPIE” หรือ “กองทุนรวมฯ”)

นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) JAS เปิดเผยว่า 

เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) (“TTTBB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึก

ข้อ ตกลง“Business Cooperation Framework” (“MOU”) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด 

KBS เตรยีมต้ังกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน�าตาล
ครบุร ี(KBSPIF) มูลค่า ไม่เกิน 2,800 ลบ. หวังน�าเงินขยายกิจการ
-ช�าระหนี้สถาบันการเงิน และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายวิฑูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรนีเคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลงานปี 2563 

จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ เน่ืองจาก สถาณการณ์ B100 เริ่มปรับ

ตัวดีขึ้นต้ังแต่ไตรมาส4/2562 หลังเข้าไอซีซั่น รวมถึงมาตรการต่างๆ

จากทางภาครัฐที่เช้ามาช่วยสนับสนุน 

บิ๊ก GGC
ส่งซิกผลงานปี63 ฟื้ นตัว

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

KBS เดินหน้าตั้งกองทุน KBSPIF
มูลค่า ไม่เกิน 2,800 ลบ.

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

วันแดงเดือด

อ่านต่อหน้า 3

ให้บริการลูกค้าบนโครงข่าย Fixed Broadband
JAS ดึง DTAC เป็น StrategicPartner

นายวิฑูร ซื่อวัฒนากุล
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท โกลบอลกรนีเคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื GGC

JAS เผย “TTTBB” เซ็น MOU กับ  DTAC เพื่อรว่มเป็น StrategicPartner ให้บรกิาร
ลูกค้าบนโครงข่าย Fixed Broadband ของ TTTBB และโทรศพัท์มือถือของดีแทค
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) JAS เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 

2562 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด 

(มหาชน) (“TTTBB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ

ริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง“Business 

Cooperation Framework” (“MOU”) กับบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (“ดีแทค”) เพื่อร่วมเป็น 

StrategicPartner ให้บริการลูกค้าบนโครงข่าย 

Fixed Broadband ของ TTTBB และโทรศัพท์

มือถือของดีแทค ให้สามารถเช่ือมต่อการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีขีดจ�ากัด การร่วมมือดัง

กล่าวจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีแต่ละฝ่ายมี

อยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท า

ธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยจะเป็นการท�าโปรโมชั่

นร่วมกันท้ังอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรศัพท์มือ

ถือ WiFi บริการ OTT และ Content ต่างๆ เพื่อให้

ลูกค้าได้ใช้บริการท่ีดีในราคาท่ีคุ้มค่า ซึ่งลูกค้าจะ

ได้รับความสะดวกท่ีมากขึ้นจากการใช้บริการผ่าน

ช่องการให้บริการจากท้ังสองบริษัท

 อน่ึง การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่ม

โอกาสส�าหรับธุรกิจใหม่ๆ ช่วยเพิ่มช่องทางในการ

สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ท้ังยังเป็นการ

รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายบริการท่ีร่วมมือกัน

ไปยังฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย

 ด้านบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น จ�ากัด (มหาชน) DTAC ความร่วมมือ

ครั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการและ

การแข่งขันของดีแทคและ TTTBB ท�าให้ท้ังสอง

บริษัทมีช่องทางใหม่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างราย

ได้ รวมท้ังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยาย

บริการท่ีร่วมมือกันไปยังฐานลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย 

ด้วยประสบการณ์การให้บริการ และฐานลูกค้า

ของท้ังสองบริษัท จะส่งผลดีกับท้ังผู้บริโภคและ

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ

    

 ท้ังนี้ ปัจจุบัน ดีแทคมีลูกค้าจ�านวน  20.4 ล้าน

เลขหมาย มีศูนย์บริการมากกว่า 400 ร้านค้าท่ัว

ประเทศ ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G/4G  และ

ก�าลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค 5G ในขณะท่ี 

TTTBB มีโครงข่ายบรอดแบนด์คุณภาพ มีบริการ

หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยท่ัวไป 

บริการสื่อสารข้อมูล ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาด

ย่อม ขนาดกลางและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ มี

ลูกค้ากว่า 3 ล้านครัวเรือน มีร้านค้าให้บริการอยู่

ท่ัวประเทศกว่า 500 แห่ง ความร่วมมือในคร้ังนี้

จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมท้ังได้รับ

บริการท่ีตอบโจทย์และตรงใจกับไลฟ์สไตล์ของ

ลูกค้าในปัจจุบัน

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ให้บริการลูกค้าบนโครงข่าย Fixed Broadband
JAS ดึง DTAC เป็น StrategicPartner
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 นายวิฑูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้
จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า 

บริษัทฯคาดว่าผลงานปี 2563 จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับปีนี้ เนื่องจาก สถาณการณ์ B100 เริ่ม

ปรับตัวดีขึ้นต้ังแต่ไตรมาส4/2562 หลังเข้าไอซีซั่น 

รวมถึงมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐท่ีเช้ามาช่วย

สนับสนุน 

 ส่วนแฟตต้ีแอลกอฮอล์อุปทานยังคงตึงตัว 

จากการหยุดด�าเนินงานของผู้ผลิตในต่างประเทศ

หลายราย ประกอบกับใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม ่

ส่งผลให้ผู้ประกอบการสกินแคร์หลายรายผลิต

ครีมส�าหรับใช้ในฤดูหนาว ถึงแม้จะมีปัจจัยลบเรื่อง

สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเข้าแต่

ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อย 

 "B100 ปี63 เราว่าปริมาณ 5 แสนตันน่าจะไม่

พอขาย แถมCPOเราก็มองว่าจะไม่ต�ากว่า 20 บาท 

หลังช่วงท่ีผ่านมาได้อยู่ระดับต�าสุดท่ี 14 บาทแล้ว 

แต่ปีหน้าจะดีขึ้นเพราะดีมานต์ ซัพพลายบานลาน

ซ์กันด้วยมาตรการต่างๆจากทางรัฐบาล ส่วนแฟต

ต้ีแอลกอลฮอล์ก็เริ่มฟื้ นตัวต้ังแต่ไตรมาส3/62 

เพราะเป็นช่วงพีคและไตรมาส4/62 ก็จะพีค

ต่อ ราคาจะแตะลองบอททอมท่ีระดับ 600-700 

เหรียญต่อตัน แถมปีหน้ายังเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งด้วย 

ท�าให้เรามองว่าครึ่งปีแรกของปี63 มีโอกาสเห็น

ราคายืนเหนือ 700 เหรียญต่อตัน" นายวิฑูร กล่าว 

 ขณะท่ี บริษัทฯคาดการณ์ว่าปีหน้า ปริมาณ

ปาล์มจะอยู่ท่ีระดับ 3.3-3.5 ล้านตัน จากปีนี้อยู่ท่ี 

3.29   ล้านตัน ส่วนปริมาณจ�าหน่าย B20 จะอยู่ท่ี 

5 ล้านลิตรต่อวัน B7 อยู่ท่ี 5 ล้านลิตรต่อวัน ขณะ

ท่ี B10 จะอยู่ท่ี 57 ล้านลิตรต่อวัน (มีต่อ)

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

บิ๊ก GGC
ส่งซิกผลงานปี63 ฟื้ นตัว
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 ส�าหรับความคืบหน้าโครงการผลิตกีเซอลีนบริ

สุทธิ์ แห่งท่ี2 ต้ังอยู่ชลบุรี ความคืบหน้าอยู่ระหว่าง

การออกแบร่วมท้ังเตรียมเริ่มก่อสร้าง โดยคาด

ว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการเชิพาณิชย์(COD)ได้

ไตรมาส4/2564 

 ส่วนความคืบหน้าการร่วมทุนกับบริษัท 

เนเจอร์เวิร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนจัดต้ัง

โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดPolylactic-

acid(PLA) ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันคณะ

กรรมการบริษัท  เนเจอร์เวิร์ค ได้มีการเล่ือนตัดสิน

ใจการลงทุนเป็นต้นปี2563 หากมีความคืบหน้า

จะแจ้งให้ทราบทันที 

 ด้านส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิส
โก้ จ�ากัด ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า GGC 

รายงานผลประกอบการขาดทุน 97 ล้านบาท

ในช่วง 3Q19 เทียบกับก�าไร 185 ล้านบาท และ

ขาดทุน 22 ล้านบาทใน 3Q18 และ 2Q19 ตาม

ล�าดับ หากไม่รวมผลของค่าเงินผลขาดทุนจะอยู่

ท่ี 100 ล้านบาท เทียบกับก�าไร 195 ล้านบาท และ

ขาดทุน 34 ล้านบาทในช่วง 3Q18 และ 2Q19 

ด้านธุรกิจ ME มีราคาของ CPO ท่ีอ่อนแอลงจาก

สต็อคท่ีสูง ในขณะท่ีธุรกิจ FA ได้รับผลกระทบจาก

สงครามการค้า ท�าให้รายได้โดยรวมอ่อนแอลง 

16% YoY และ 5.5% QoQ ด้านอัตราก�าไรขั้นต้น

ลดลงเป็น 2.7% จากเดิมท่ี 8.9% และ 5.5% ใน

ช่วง 3Q18 และ 2Q19 ท�าให้ EBITDA ลดลง 91% 

YoY และ 78.8% QoQ เหลือเพียง 31 ล้านบาท

  - Adjusted EBITDA ของ ME ขาดทุน 26 

ล้านบาท เทียบกับ187 ล้านบาท และขาดทุน 70 

ล้านบาทในช่วง 3Q18 และ 2Q19 แม้ว่าภาครัฐจะ

มีการออกมาตรการกระตุ้นก็ตาม แต่ผลประกอบ

การยังขาดทุนจากราคาของ ME ท่ีลดลง 14% 

YoY จากอุปทานท่ีเพิ่มขึ้น และด้วยราคาท่ีลดลง 

ท�าให้ยอดขาย ME ลดลง 4% YoY และ 2% QoQ 

ด้านปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 22% YoY จากก�าลัง

การผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของ ME 2 ด้าน EPPO P2F ลด

ลง 9% YoY จากการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนของ ME และ

อุปทานท่ีเพิ่มขึ้น

 - Adjusted EBITDA ของ FA ลดลง 64% YoY 

และ 74% QoQ เป็น 57 ล้านบาท โดยผลประกอบ

การอ่อนแอลงมาจาก 23% YoY และ 7% QoQ 

ของราคา FA ท่ีลดลง และยอดขายท่ีลดลง 13% 

YoY และ 4% QoQ ด้านรายได้จากการขายลดลง 

38% YoY และ 14% QoQ ได้รับผลกระทบจาก 

1) เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง 2) อุปสงค์ของจีนท่ี

อ่อนแอลงจากผลของสงครามการค้า และค่าเงิน

หยวนท่ีอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์

 - เราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการ และ

แนะน�าให้ "ถือ" เนื่องจากผลประกอบการท่ีต�ากว่า

คาดจากการด�าเนินงานท่ีอ่อนแอ ท�าให้เราต้อง

ปรับประมาณการ 

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

บิ๊ก GGC
ส่งซิกผลงานปี63 ฟื้ นตัว
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 นายรักกิติ ตั้งล�้าเลิศ ผู้อ�านวยการการ
เงิน บริษัท น�้าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) KBS เปิดเผยว่า  ตามท่ีมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ ศึกษารายละเอียดและด�าเนินการ
จัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่ม
น�าตาลครบุรี (“KBSPIE” หรือ “กองทุนรวมฯ”) ซึ่ง
เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอันมี วัตถุประสงค์
หลักในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดย
การรับโอนผลประโยชน์จากการผลิตและจ�าหน่าย 
ไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ากัด (“KPP") 
(ซ่ึงเป็นบริษัทลูกท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นท้ังหมด) ภายใต้ (1) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาด 22 เมกะวัตต์ 
และ (2) สัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ากับบริษัทฯ ขนาด 3.5 
เมกะวัตต์ (รวมกันเรียกว่า “สัญญาซื้อขายไฟฟ้า)

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสาระส�าคัญของโครงสร้าง
การลงทุนเบ้ืองต้นดังต่อไปนี้

 1. KPP จะเข้าท�าสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้ากับกองทุนรวมฯ (สัญญา

โอนผลประโยชน์ฯ”) เพื่อโอนผลประโยชน์บางส่วน 
(การโอนรายรับ) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ
กองทุน รวมฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้นสุด
ประมาณวันท่ี 31 ธันวาคม 2582 และกองทุนรวมฯ 
จะน�าเงินท่ี ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เป็นครั้งแรกแก่ประชาชนท่ัวไปมาช�าระเป็นการ
ตอบแทนการโอน ผลประโยชน์ดังกล่าว (“ธุรกรรม
การโอนผลประโยชน์")

 2. บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ KPP ตกลงเข้า
ท�าสัญญาเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินกิจการต่างๆ ของ 
KPPโดยข้อตกลงกระท�าการของบริษัทฯ ภายใต้
สัญญาตกลงกระท�าการ รวมถึงการด�าเนินการดังต่อ
ไปนี้ เพื่อให้กองทุนรวมฯ มั่นใจได้ว่า KPP จะด�าเนิน
กิจการโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย อาทิ (ก) การ
รักษา สัดส่วนการถือหุ้นท้ังทางตรงและ/หรือ ทาง
อ้อมใน KPP (ข) รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุน รวมฯ และ(ค) ด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้ KPP 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ท้ังนี้ 
สัดส่วนการ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ดังกล่าว 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
บริษัท

 

 3. บริษัทฯ และ KPP ตกลงเข้าท�าสัญญาหลัก

ประกันต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาตกลงกระท�า
การ และประกันการช�าระหนี้ต่างๆ ของบริษัทฯ และ 
KPP ภายใต้ สัญญาท่ีเก่ียวข้อง

 4. มูลค่าของธุรกรรมการโอนผลประโยชน์
สูงสุดจะไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ซึ่งธุรกรรมการ
โอนผลประโยชน์ในรายได้ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรา
ยการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีมี
นัยส�าคัญท่ีเข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) 
ซึ่งเมื่อค�านวณมูลค่าของ รายการตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน โดยใช้มูลค่าของธุรกรรมสูงสุด
ดังกล่าว ตามท่ีระบุไว้ใน หนังสือสือช้ีชวนท่ีท�าการย่ืน
ให้กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) การค�านวนข
นาดรายการเบื้องต้นจะเป็นดังต่อไปนี้ 

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

KBS เดินหน้าตั้งกองทุน KBSPIF
มูลค่า ไม่เกิน 2,800 ลบ.
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 ท้ังนี้มูลค่าของธุรกรรมการโอนผลประโยชน์

สูงสุดจะไม่เกิน 2,800 ล้านบาท การเข้าท�าธุรกรรม

การโอน ผลประโยชน์ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ธุรกรรมดังกล่าวยังต้องได้

รับการ อนุมัติจากส�านักงาน ก.ล.ต. และมูลค่าของ

ธุรกรรมการโอนผลประโยชน์สูงสุดซึ่งระบุข้างต้นยัง

ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น สภาวะ

ตลาด สภาพและความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลอด

จนความ สนใจของผู้ลงทุนโดยรายละเอียดของจ�า

นวนเงินลงทุนท่ีแน่นอนของโครงการ โครงสร้างการ

โอนผลประโยชน์ ข้อก�าหนด และเง่ือนไขของสัญญา

โอนผลประโยชน์ สัญญาตกลงกระท�าการ และ

สัญญาหลักประกันอยู่ระหว่างการ พิจารณาขออนุมัติ

จาก ส�านักงาน ก.ล.ต. ในการนี้ บริษัท และ KPP จะ

เข้าท�าสัญญาต่างๆ กับกองทุน รวมฯ เม่ือส�านักงาน 

ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังกองทุนรวมฯ และกอง

ทุนรวมฯ ได้จัดต้ังเสร็จสิ้น

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินธุรกรรมกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ ได้วางแผนท่ีจะน�าเงิน

ท่ีได้จากกองทุนรวมฯ มาใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1) จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นจ�า

นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 

33.33 (หรือไม่เกินหนึ่งในสาม) ของจ�านวนหน่วย

ลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมท่ีออก จ�าหน่ายและ

เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปภายหลังจากท่ีส�า

นักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการ จัดต้ังและจัดการกองทุน

รวมแล้ว

 2) ใช้ในการลงทุนในโครงการ ขยายกิจการขอ

งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 3) จ่ายคืนช�าระหนี้สถาบันการเงิน และ เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะน�าเสนอเรื่องการจัดต้ังกองทุนรวมฯ 

และธุรกรรมการโอนผลประโยชน์ เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนท่ีส�านักงาน 

ก.ล.ต. จะอนุมัติให้มีการจัดต้ังกองทุนรวมฯโดย

บริษัทฯ จะน�าเสนอรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆให้

แก่ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะเป็นไปตามประกาศการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือ

เวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21วันนับจากวันท่ีแจ้งข้อมูล

ต่อตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับมติของคณะกรรมการ

บริษัทในเรื่องดังกล่าวและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 ท้ังนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะน�าเสนอเรื่องการจัด

ต้ังกองทุนรวมฯ และธุรกรรมการโอนผลประโยชน์

ดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติภายในเดือนมกราคม 2563

ฉบับที่ 1118 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

KBS เดินหน้าตั้งกองทุน KBSPIF
มูลค่า ไม่เกิน 2,800 ลบ.
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 วันแดงเดือด!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,569.53 จุด ติดลบ 21.06 จุด

เจ้าค่ะ ถือได้ว่าอ่อนแอกว่าตลาดในภูมิภาคเจ้าค่ะ หลังเผชิญแรงขายจากนัก

ลงทุนต่างชาติ หลังจากท่ีเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมานักลงทุนต่างชาติได้ท�า Short ใน

ตลาดฟิวเจอร์สถึง 5 หมื่นสัญญา คิดเป็นเงินประมาณหมื่นล้านบาท สวนทางกับ

ช่วงเดือน ธ.ค. จะเป็นเดือนท่ีตลาดฯมักจะปรับตัวขึ้น เจ้าค่ะ จากน้ีต้องมาจับตา

ลุ้นกันเจ้าค่ะ แนวรับ 1,560 จุดจะเอาอยู่ไหมเจ้าค่ะ

 ยืนได้สวยในวันท่ีทุกสิ่งไม่เป็นใจเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น JAS ท่ีล่าสุดปิดแดนบวก

สวนตลาดในวันนี้ท่ี 5.35 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 2.88% เจ้าค่ะ ส�าหรับ JAS ท่ี

เจ๊บอกไปในส่วนของการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด Q3/62 อัตรา 0.30 บ./หุ้น 

XD 11 ธ.ค.62 เป็นประเด็นใหลุ้นเก็งก�าไรกันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ ใครชอบต้องจับตา

กันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นสวนตลาดเจ้าค่ะ

 ปรับตัวขึ้นมาเป็นวันแรกเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น GPSC เจ้าค่ะ กลับมาปิดบวก

วันแรกในรอบ 5 วันท�าการเจ้าค่ะ ช่าสุดขยับขึ้นมาปิดท่ี 82.50 บาท บวกขึ้นมา 

1.23% สวนตลาดขึ้นมาได้น่าจับตาทีเดียวเจ้าค่ะ ล่าสุด GPSC รายงานผลซื้อหุ้น 

GLOW เพิ่มอีก 4.565% รวมถือเป็น 99.812% คาดปี 63 ก�าไรนิวไฮ โรงไฟฟ้า

ใหม่ทยอย COD-บุ๊ค GLOW เต็มปีไม่แปลกใจท่ีหุ้นใน GLOW ในกระดานหายไป

จนหมดเจ้าค่ะ  ใครชอบหุ้นใหญ่ก็จับตาลุ้นรีบาวด์กันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 ไปต่อกันท่ีหุ้น TCAP กันสักหน่อยเจ้าค่ะ วันนี้ปิดท่ี 56.75 บาท เจ้าค่ะ 

บวกขึ้นมา 1.79% บวกสวนทิศทางตลาดขึ้นมาได้สวยเจ้าค่ะ โดยมีประเด็นใน

ส่วนของปันผลพิเศษจากดีลซื้อขายและโอนหุ้นของ TMB-TBANK เพื่อควบ

รวมกิจการจะเสร็จสิ้นในวันท่ี 3 ธ.ค. ส่งผลให้ TCAP มี โอกาสประกาศเงินปันผล

พิเศษหุ้นละ 4.00 บาท ตามแผนบริหารส่วนเงินสด จับตาน่าลุ้นเก็งก�าไรกันต่อ

เนื่องเจ้าค่ะ

 ไปกันต่ออีกสักตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่มประกันกับ TQM นะเจ้าค่ะ ล่าสุด

ขยับขึ้นมาปิดท่ี 55.50 บาท บวกขึ้นมา 2.30% รีบาวด์ขึ้นมาได้สวยงามเจ้าค่ะ 

รับข่าว TQM-BKI ออกประกันมนุษย์เงินเดือนซีรีย์ใหม่ ต้ังเป้ายอดขาย 200 ลบ. 

ส่วนในเรื่องของการแตกพาร์นั้น บอร์ดไม่เคยมีวาระพิจารณาเร่ืองนี้เจ้าค่ะ จับตา

ลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะรอบนี้มองกลับขึ้นไปลุ้น ATH เดิม 59.25 บาทเจ้าค่ะ แช้ว

พบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

วันแดงเดือด!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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