
กบข. กางแผนปี 63  มุ่งสู่การเป็นกองทุนบ�านาญ
ยั่งยืน (Sustainable Pension) ภายใต้ 2 เป้าหมาย

หลัก “สมาชิกมีเงินออมเม่ือเกษียณที่เพียงพอ 
(Sufficient Retirement Saving)” และ “สังคมมี

ความยั่งยืน (Social Sustainability)”

บวกต่อเน่ือง 2 วันท�ำกำรเจ้ำค่ะ รับแรงซื้ อเข้ำมำในหุ้นกลุ่มแบงก์
ขนำดใหญ่ อย่ำง BBL , KBANK รวมถึงหุ้นกลุ่มไฟฟ้ำ ตลอดจน
คำดหวังมีแรงซ้ือจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) เข้ำมำช่วย
หนุนเจ้ำค่ะ พรุ่งนี้ วัดสุดท้ำยของสัปดำห์จับตำน่ำลุ้นว่ำจะบวกต่อ
เนื่ องได้ไหม มำลุ้นกันเจ้ำค่ะ

นำยแดน เหตระกูล ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

จ�ำกัด (มหำชน) IRCP เปิดเผยว่ำ  มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 15/2562 เมื่อวันท่ี 

19  ธันวำคม 2562 ท่ีผ่นมำ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นท่ียังไม่ได้น�ำออกจ�ำหน่ำย หลังจำก

นั้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 76,289,923 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 

76,289,923 หุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้ำขยำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกอย่ำงต่อเนื่อง 

ล่ำสุดประกำศควำมส�ำเร็จในกำรลงทุนครั้งแรกในไต้หวัน ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ พลังงำนลมนอกชำยฝั่ งทะเล "หยุนหลิน" ก�ำลังผลิต 

640 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ด้วยกำรซ้ือหุ้นร้อยละ 25.....

IRCP เพิ่มทุน 76.28 ล้านหุ้น เสนอขาย RO 5:1.5 ที่ราคา 0.58 
บาท/หุ้น น�าเงินเป็นทุนหมุนเวียน - รองรบัการขยายธุรกิจ Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

(กบข.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 กบข. ได้ก�าหนดทิศทางบริหาร โดย

มุ่งสู่การเป็นกองทุนบ�านาญยั่งยืน (Sustainable Pension) ภาย

ใต้ 2 เป้าหมายหลัก “สมาชิกมีเงินออมเมื่อเกษียณที่เพียงพอ 

(Sufficient Retirement Saving)” และ “สังคมมีความยั่งยืน 

(Social Sustainability)”

กบข. ปี 63
พุ่งเป้าลงทุนหุ้นยั่งยืน

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1125 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

IRCP เพ่ิมทุน RO 5:1.5 
ที่ราคา 0.58 บาท/หุ้น

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ไปต่อไหม!!

อ่านต่อหน้า 3

ขนาด 640 MW เฟสแรก COD ไตรมาส 4/63 
ลุยโรงไฟฟา้พลังงานลมไต้หวันEGCO

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการ กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)

EGCO ซื้อหุ้น 25% ใน Yunlin โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ งที่ไต้หวัน 
ขนาดก�าลังผลิต 640 เมกะวัตต์ คาดซื้อขายหุ้นเสรจ็ Q1/63

นาย จักษ์กริช พิบูลยไ์พโรจน์
กรรมการผูจั้ดการใหญ่

บรษัิท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรอื เอ็กโก กรุป๊
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1125 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

   นายจักษ์กรชิ พิบูลย์ไพโรจน์ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่ำ 

"บรษัิท กรนีวิง เอนเนอรย์ ีบ.ีวี. (Greenwing 
Energy B.V.) ซึ่งเป็นบรษัิทในกลุ่มเอ็กโก ได้
ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 เพื่อซื้อหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 25 ในบรษัิท 
หยุนหลิน โฮลด้ิง จีเอ็มบเีอช จ�ากัด (Yunlin 
Holding GmbH) 

ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ไต้หวัน ออฟชอร ์
โฮลด้ิง จีเอ็มบเีอช จ�ากัด (Taiwan Offshore 
Holding GmbH) การลงทุนครั้งนีไ้ด้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทเอ็กโก ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2562 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2562 โดยคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสรจ็
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ท้ังนี ้ความส�าเรจ็ของ
การท�ารายการขึ้นอยู่กับเง่ือนไขต่างๆ ของการ
ปิดรายการแล้วเสรจ็ตามที่ก�าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง
การได้รบัความเห็นชอบจากหน่วยงานรฐับาล
ไต้หวัน"

"หยุนหลิน" เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลักษณะโฮ

ลด้ิง ถือหุ้นท้ังหมดในบริษัท หยุนเหนิง วินด์ พำวเวอร์ 

จ�ำกัด (Yunneng Wind Power Co., Ltd.) ในไต้หวัน 

ซึ่งก�ำลังก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม นอก

ชำยฝั่ งทะเล "หยุนหลิน" ก�ำลังผลิต 640 เมกะวัตต์ 

ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวัน ห่ำงจำกชำยฝ่ัง ทะเล

ทำงตะวันตกของมณฑลหยุนหลิน ในไต้หวัน เป็น

ระยะทำงประมำณ 8 กิโลเมตร และโครงกำรนี้

ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดประมำณ 90 ตำรำงกิโลเมตร

บริษัท หยุนเหนิง วินด์ พำวเวอร์ จ�ำกัด ได้ลงนำม

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 20 ปี ส�ำหรับโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่ งทะเล "หยุนหลิน" 

จ�ำนวน 2 สัญญำ กับบริษัท ไต้หวัน พำวเวอร์ จ�ำกัด 

(Taipower) เมื่อวันท่ี 11 ธันวำคม 2561 ภำยใต้

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมี

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำคงท่ี ท้ังนี้ โครงกำรมีก�ำหนดเดิน

เครื่องเชิงพำณิชย์และจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 2 ระยะ 

โดยโครงกำร ระยะท่ี 1 ก�ำลังผลิต 352 เมกะวัตต์ มี

ก�ำหนดแล้วเสร็จและจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในไตรมำส

ท่ี 4 ปี 2563 และโครงกำรระยะท่ี 2 ก�ำลังผลิต 288 

เมกะวัตต์ มีก�ำหนดแล้วเสร็จและจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ

ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2564

นำยจักษ์กริช กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ "ไต้หวันเป็นพื้นที่
ที่มศีกัยภาพสูงด้านการลงทุนและยังส่งเสรมิ
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นนโยบาย
ส�าคัญที่จะบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงาน
หมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมท้ังบนบกและ
นอกชายฝั่ งทะเล รวมท้ังโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ไต้หวันต้ังเป้าหมายให้มี
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
รอ้ยละ 20 ภายในปี 2568"

"การลงทุนครั้งนีนั้บเป็นก้าวส�าคัญของเอ็ก
โก กรุป๊ ในการขยายการลงทุนไปยังตลาด
พลังงานหมุนเวียนใหม่ ที่มกีารเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก โครงการ
นีจ้ะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบรษัิท ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยสรา้งผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ยังเป็น
โครงการแรกที่บรษัิทเข้าไปลงทุนในไต้หวัน 
ซึ่งเป็นการสรา้งฐานการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ให้บรษัิท เพื่อต่อยอดสู่การขยายธุรกิจ ใน
อนาคตต่อไป" นายจักษ์กรชิกล่าวสรุป

ฉบับที่ 1125 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ขนาด 640 MW เฟสแรก COD ไตรมาส 4/63 
ลุยโรงไฟฟา้พลังงานลมไต้หวัน
EGCO
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายวิทัย รตันากร 
เลขำธิกำร กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร 
(กบข.) เปิดเผยว่ำ ในปี 2563 กบข. ได้ก�ำหนด
ทิศทำงบริหำร โดยมุ่งสู่กำรเป็นกองทุนบ�ำนำญ
ยั่งยืน (Sustainable Pension) ภำยใต้ 2 เป้ำหมำย
หลัก “สมำชิกมีเงินออมเมื่อเกษียณท่ีเพียงพอ 
(Sufficient Retirement Saving)” และ “สังคมมี
ควำมยั่งยืน (Social Sustainability)”

"ภายใต้เป้าหมายสมาชิกมเีงินออมเมื่อเกษียณ
ที่เพยีงพอ (Sufficient Retirement Saving) 
โดยกบข. ก�าหนดเกณฑ์เทียบวัดมาตรฐาน 
(Benchmark) ไว้ว่า สมาชิก กบข. ควรเกษียณ 
ซึ่งมเีงินออม ณ เกษียณคิดเป็นรอ้ยละ80 ของ
เงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ โดยการจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว สมาชิกต้อง “ออมเพิ่ม” และ 
“เลือกแผนลงทุน” ที่เหมาะสมน่ันก็หมายความ
ว่า ต้องท�าให้สมาชิกพอใจ (Satisfy) ใน กบข. 
และ เชื่อมั่น (Trust) ใน กบข. ก่อน วิธีการ
ส�าคัญที่จะท�าให้สมาชิกเกิดความรูส้ึกเช่นน้ันก็ 
คือ ผลตอบแทน กบข. ต้องเป็นบวกต่อเน่ืองและ 
สม�าเสมอ (Stability of Returns) ซึ่งส่วนนีไ้ด้มี
การก�าหนดเป็นแนวทางบรหิารการลงทุนส�าหรบั
ทีมลงทุนไปแล้ว" นายวิทัย กล่าว

ส�ำหรับ ผลส�ำเร็จของแผนงำนน้ี กบข. ได้ก�ำหนด
เป้ำหมำยไว้ว่ำสมำชิกไม่ต�ำกว่ำร้อยละ10 หรือ 
100,000 คน ต้องออมเพิ่ม และ เลือกแผนลงทุน

เพิ่มเติมในปี 2563 ซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยท่ีท้ำทำย
มำกเมื่อเทียบกับยอดสมำชิกออมเพิ่ม และเลือก
แผนลงทุนสะสม 12 ปีท่ีผ่ำนมำต้ังแต่เริ่มเปิดให้
บริกำร โดยมีจ�ำนวนรวมกันน้อยกว่ำจ�ำนวนเป้ำ
หมำยดังกล่ำว

ท้ังน้ี นอกเหนือจำกแผนงำนส่งเสริมกำรออมเพื่อ
กำรเกษียณให้กับสมำชิกในต้นปี 2563 กบข. ยัง
พร้อมเปิดตัว “ดัชนคีวามพรอ้มเพื่อการเกษียณ
ของสมาชิก กบข.” (Member Retirement 
Readiness Index) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดผลควำม
ส�ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรออมให้กับสมำชิก และ 
พร้อมเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ
มหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำ “ดัชนคีวามพรอ้ม
เพื่อการเกษียณระดับประเทศ” (National 
Retirement Readiness Index) เพื่อเป็นดัชนี
อ้ำงอิงควำมพร้อมในกำรเกษียณของคนไทยท้ัง
ประเทศรองรับกับปัญหำสังคมสูงวัยท่ีจะเป็น
ปัญหำหลักของประเทศในอนำคต

ส�ำหรับเป้ำหมำยส่งเสริม และ ร่วมสร้ำงสังคมมี
ควำมยั่งยืน (Social Sustainability) น้ัน นำยวิ
ทัย กล่ำวว่ำ กบข. ยังคงด�ำเนินแผนงำนต่อเนื่อง
เพื่อกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมำภิ
บำล (ESG Investing) โดยปี 2563 มีเป้ำหมำยส่ง
เสริมให้นักลงทุนสถำบันหันมำให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรน�ำปัจจัย ESG ไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรคัดเลือก
ผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก ซึ่ง กบข. ได้เริ่มน�ำหลัก

เกณฑ์ปัจจัย ESG มำใช้คัดเลือกผู้จัดกำรกองทุน
ภำยนอกมำแล้วต้ังแต่ปี 2562 ส�ำหรับกำรจัดกำร
ลงทุนเพื่อควำมยั่งยืนของสงคมน้ัน กบข. จะเลือก
ลงทุนเฉพำะหลักทรัพย์ท่ีค�ำนึงถึงปัจจัย ESG ซ่ึง
ต้ังเป้ำหมำยส�ำหรับปี 2563 ไว้ว่ำกำรลงทุนใน
ประเทศท้ังหมดท้ังในส่วนหุ้นและ ตรำสำรหนี้
ต้องเป็น 100% ESG Portfolio ท้ังหมดนั่นก็
หมำยควำมว่ำ กบข. จะเข้ำลงทุนเฉพำะในบริษัท
ท่ีค�ำนึงถึง และ ให้ควำมส�ำคัญต่อปัจจัย ESG 
เท่ำนั้น

ท้ังนี้ ปัจจุบัน กบข. มีจ�ำนวนสมำชิกในระบบ
ประมำณ 1.1 ล้ำนคน และมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
ประมำณ 950,000 ล้ำนบำท โดยในปี2563 กบข.
คำดว่ำจ�ำนวนสมำชิกจะมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีนี้ 
ซึ่งปัจจุบันสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ประมำณ 
5.3% และ สิ้นปีนี้คำดว่ำจะอยู่ท่ีรำว 5% ส่วนปี
หน้ำคำดผลตอบแทนจะอยู่ท่ีรำว4-5%

ท้ังนี้ ปัจจุบ้นสัดส่วนกำรลงทุนแบ่งเป็นในตรำสำร
หนี้ 65% และลงทุนในหุ้น 18-20% โดยอยู่
ในหุ้นไทยประมำณ 7% หุ้นในตลำดเกิดใหม่
ประมำณ7% หุ้นในตลำดพัฒนำแล้วประมำณ 3% 
ส่วนท่ีหลือจะเป็นกำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงเลือก
โดยเฉพำะในต่ำงประเทศ เช่น กองทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำน และ กองทุนอสังหำริมทรัพย์ โดยในปี
หน้ำบริษัทฯจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 17-18% จำก
ปัจจุบัน 13% ของเงินในส่วนของสมำชิกกบข. 
400,000 ล้ำนบำท

ฉบับที่ 1125 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

กบข. ปี 63
พุ่งเป้าลงทุนหุ้นยั่งยืน
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 นายแดน เหตระกูล 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร   บริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
IRCP เปิดเผยว่ำ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งท่ี 15/2562 เมื่อวันท่ี 19  ธันวำคม  2562 ท่ี
ผ่ำนมำ  มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมัญผู้
ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นท่ียังไม่ได้น�ำ
ออกจ�ำหน่ำย 

หลังจำกนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จ�ำนวน 76,289,923 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจ�ำนวน 76,289,923 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท และให้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดัง
กล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering: RO) ในอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้น
สำมัญเพิ่มทุน ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.58 บำท 
รวมมูลค่ำ 44,248,155.34 บำท 

ท้ังนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์น�ำเงินเพิ่มทุน  
บริษัทจะน�ำเงินจำกกำรเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท เพื่อรองรับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมท้ังโครงกำร 
Backlog ของบริษัทท่ีก�ำลังจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อ
เนื่องในอนำคตอันใกล้ มูลค่ำประมำณ 500 ล้ำน
บำท ซึ่งจะเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

โดยตรงให้แก่บริษัท โดยเงินจำกกำรเพิ่มทุนจะใช้
ในกำรสนับสนุนโครงกำร Backlog ดังกล่ำว ใน
รูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ท�ำให้บริษัทสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงในกำรขำดสภำพคล่อง อีกท้ังช่วยใน
เรื่องกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรส่งมอบงำนตรงควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ และมีผลกระทบโดยตรงต่อควำมต่อ
เน่ืองในกำรให้บริกำรและช่ือเสียงของบริษัท ดัง
น้ัน เงินท่ีได้รับจำกกำรเพิ่มทุนจะลดควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรเงินและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตทำง
ธุรกิจในระยะยำว

ก�ำหนดให้วันท่ี 3 เมษำยน 2563 เป็นวันก�ำหนด
รำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
(Record Date) และก�ำหนดวันจองซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นในระหว่ำงวันท่ี 20-24 เมษำยน 2563 

ขณะท่ีท่ีประชุมมติอนุมัติให้น�ำเสนอท่ีประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรขอผ่อนผันกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ท้ังหมดของกิจกำรโดยอำศัยมติท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น (Whitewash) โดยนำยประชำ เหตระกูล และ
นำยแดน เหตระกูล ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และไม่ได้เข้ำร่วมประชุมในครั้ง
น้ี ได้มีหนังสือแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ นำยประชำ เห
ตระกูลและนำยแดน เหตระกูล ซ่ึงเป็นบุคคล

กระท�ำร่วมกัน (กลุ่มเหตระกูล) มีควำมประสงค์ท่ี
จะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวตำมสัดส่วนท่ี
ถือหุ้นและจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจ�ำนวนรวมไม่เกิน 
76,289,923 หุ้น คิดเป็นส่วนท่ีจองซ้ือตำมสิทธิ
ประมำณ 10,721,991 หุ้น และจองซ้ือเกินสิทธิ
ประมำณ 65,567,932 หุ้น ท่ีเป็นผลท�ำให้สัดส่วน
กำรถือหุ้นและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกลุ่มเห
ตระกูล ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 33.89 
ซึ่งอำจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูล ก้ำวข้ำมจุดท่ีต้อง
ท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทท่ีร้อย
ละ 25 ท�ำให้กลุ่มเหตระกูลมีหน้ำท่ีต้องท�ำค�ำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกลุ่มเหตระกูลมีควำม
ประสงค์จะขอผ่อนผันกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ตำมประกำศ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ท่ี สก.29/2561 เร่ืองหลักเกณฑ์
ในกำรขอผ่อนผันกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์
ท้ังหมดของกิจกำร โดยอำศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
     
 ท้ังนี้ก�ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2563 ในวันท่ี 10 มีนำคม 2563 เวลำ 14.00 น.

IRCP เพ่ิมทุน RO 5:1.5
ที่ราคา 0.58 บาท/หุ้น

ฉบับที่ 1125 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
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 บวกต่อเน่ือง 2 วันท�ำกำรเจ้ำค่ะ รับแรงซื้อเข้ำมำในหุ้นกลุ่ม
แบงก์ขนำดใหญ่ อย่ำง BBL , KBANK รวมถึงหุ้นกลุ่มไฟฟ้ำ 
ตลอดจนคำดหวังมีแรงซื้อจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) 
เข้ำมำช่วยหนุนเจ้ำค่ะ พรุ่งนี้วัดสุดท้ำยของสัปดำห์จับตำน่ำลุ้น
ว่ำจะบวกต่อเน่ืองได้ไหม มำลุ้นกันเจ้ำค่ะ

 มำดูหุ้นมีข่ำวกันก่อนเจ้ำค่ะ ตัวแรกส�ำหรับ STEC ปิดบวก
ตำมตลำดขึ้นมำปิดท่ี 14.30 บำทเกือบไฮ บวกขึ้นมำ 3.62% 
รับข่ำวเซ็นสัญญำเข้ำรับงำนก่อสร้ำงโครงกำร "หมอชิต
คอมเพล็กซ์" มูลค่ำ 9,135 ลบ. ทำงเทคนิคปิดบวกต่อเนื่อง 2 
วันท�ำกำรน่ำลุ้นกันต่อเจ้ำค่ะ แนวต้ำนถัดไป 15.00 บำทเจ้ำค่ะ

 เป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจทีเดียวนะเจ้ำค่ะ ส�ำหรับหุ้นเฮียฮ้อ 
RS ขยับขึ้นมำปิดท่ี 12.10 บำท บวกขึ้นมำ 1.68% รับมติวำง
งบ 200 ลบ. เปิดโครงกำรซื้อหุ้นคืน 15 ล้ำนหุ้น ช่วง 2 ม.ค.-
1 ก.ค.63 แก้เกมส์กันไปเจ้ำค่ะ ส�ำหรับสภำวะตลำดในช่วงนี้ท่ี
ผันผวนเจ้ำค่ะ จับตำลุ้นกันต่อแนวต้ำนแรก 13.00 บำทเจ้ำค่ะ 
เฮียฮ้อเจ้ำขำรอบน้ีอย่ำท�ำให้ผิดหวังนะเจ้ำคะ

 

 ไปกันต่อส�ำหรับหุ้นไก่เล็กอย่ำง TFG เจ้ำค่ะ วันนี้ขึ้นมำปิด
เกือบไฮท่ี 4.28 บำท บวกขึ้นมำ 4.90% เจ้ำค่ะ มั่นใจรำยได้ปี
นี้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกรำคำไก่ และรำคำสุกรปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน พร้อมเดินหน้ำลดต้นทุนกำรผลิต มุ่ง
เน้นเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำก�ำไร ผนึก EA ลุยโซลำร์ลอยน�ำ-
รูฟท็อป 200MW ใน 3ปี เจ้ำค่ะ ข่ำวดีก็มำเทคนิคก็แจ่ม สำย
เก็งก�ำไรจับตำกันต่อแนวต้ำนแรก 4.40 บำท ขำซิ่งใครชอบ
ของแรงๆมำลุ้นกันเจ้ำค่ะ

 ปิดท้ำยกันท่ี GULF เจ้ำค่ะ เมื่อวำนท่ีเจ๊บอกไว้ว่ำรอดู
จังหวะกันก่อน วันนี้มีสัญญำณรีบำวน์ขึ้นมำแรงเจ้ำค่ะ พุ่งขึ้น
มำปิดท่ี 163.50 บำท บวกขึ้นมำ 4.14% จับตำกำรขึ้นครั้งนี้
กันต่อนะเจ้ำคะว่ำจะไปได้ไกลแค่ไหน นิสัยชอบแจกตังด้วยเข้ำ
ออกถูกจังหวะฟินๆแน่นอน โดยลุ้นแนวต้ำนแรก 170.00 บำท
กันเจ้ำค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้ำค่ะ

 

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนโปรดศกึษาข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุน

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บาง
ตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรบัก็ถือได้น่า จะให้ซิ่ง
ปรูด๊ปรา๊ดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเรจ็ค่า

ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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