
 SKY ต้ัง บ.ยอ่ย แอโร ่เสริฟ์ส ์เพื่อ
ประกอบกิจการใหบ้รกิารเกีย่วกับ

กิจการการบนิ การบรกิารภาคพื้นดิน 

ทรงตัวแดนบวก ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,579.03 จุด +6.03 จุด
เจ้าค่ะ เคล่ือนไหวในแดนบวกได้ตลอดท้ังวันเจ้าค่ะ โดยแรงหนุนจาก
หุ้น GPSC และ AOT อีกท้ังแรงขายจากต่างชาติลดลงในช่วงปลายปี
เจ้าค่ะ จากน้ีพรุ่งน้ีและวันจันทร์อีก 2 วันเจ้าค่ะส�าหรับช่วงสุดท้ายของ
ปีนี้มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) SCN เปิดเผยว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
6/2561 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ได้มีการอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“GEPT") โดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) จะเข้า ซื้อหุ้นสามัญจาก
บริษัท Noble Planet Pte. Ltd. เป็นจ�านวนร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของ GEPT คิดเป็นมูลค่า
รวม 48,321,823.50 บาท และ จะซื้อหุ้นสามัญจ�านวนร้อยละ 3.5 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) STARK เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้ง
ท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint 
Stock Company ("Thipha Cables") ua: Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company (“Dowina") (รวมเรียกว่า 
“บริษัทเป้าหมาย") บริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของหุ้นสามัญท้ังหมดของ Thipha Cables และ Dovina

SCN เผยปัจจุบันถือหุ้นพลังงานเพ่ือโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) 
รวมท้ังหมด 40%

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)SKY 
เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย 
ชื่อ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จํากัด (“แอโร่”)เพื่อประกอบกิจการให้บริการเกี่ยว
กับกิจการการบิน การบริการภาคพ้ืนดิน แก่บริษัทและสายการบิน ในท่า
อากาศยาน รวมถึงบริการอ่ืนๆ ในธุรกิจการบิน โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดของแอโร่

SKY
ผุด บ.ย่อย "แอโร่ เสิร์ฟส์"

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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ซื้อกิจการธุรกิจผลิตสายไฟฟา้ - สายเคเบิ้ลในเวียดนาม
STARK ทุ่มเงินไม่เกิน 7.28 พันลบ.

สิทธิเดช มัยลาภ
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) SKY 

บรษัิทเป้าหมายเป็นบรษัิทประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และอุตสาหกรรมอโลหะ (Non-ferrous Metal) ใน 
สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจแบบท้ังมุ่งเน้นการค้าการให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการ 

(Business-to-Business (B2B) และการค้าการให้บรกิารแก่ภาครฐั (Business-to-Government (B2G) เป็นส่วนใหญ่
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

        นายศรทัธา จันทรเศรษฐเลิศ 
กรรมการ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) STARK 

เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 
7/2562 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ 
Thinh Phat Cables Joint Stock Company ("Thipha 
Cables") ua: Dong Viet Non-Ferrous Metal And 
Plastic Joint Stock Company (“Dowina") (รวมเรียก
ว่า “บริษัทเป้าหมาย") บริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของหุ้นสามัญท้ังหมดของ Thipha Cables และ 
Dovina

โดยบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท
ท่ีจะจัดต้ังขึ้นใหม่ มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมท้ังสิ้นไม่
เกิน 240,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ไม่เกิน 
7,288 ล้านบาท) รวมถึงการเข้าท�าข้อตกลง สัญญาอ่ืน 
ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนดังกล่าว 
(“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น") หากประธานกรรมการเจรจา
เพ่ิมเติมและสัมฤทธิ์ผล โดยเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
ประธานกรรมการได้เจรจาเพิ่มเติม และบรรลุข้อตกลง
เบ้ืองต้นแล้ว

บริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า 
สายเคเบิ้ล และอุตสาหกรรมอโลหะ (Non-ferrous 
Metal) ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นผู้
ประกอบการท่ีด�าเนินธุรกิจแบบท้ังมุ่งเน้นการค้าการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ (Business-to-Business 
(B2B) และการค้าการให้บริการแก่ภาครัฐ (Business-
to-Government (B2G)) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทคาด
ว่า จะท�าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2563

Thipha Cables ก่อต้ังเมื่อปี 2530 ท่ีเมืองโฮจิมินห์ 

ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ จ�าหน่าย
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ซึ่งจัดจ�าหน่ายภายใน
ประเทศเวียดนามและต่างประเทศใน ภูมิภาค ต่อมาในปี 
2552 กลุ่มผู้ถือหุ้นของ Thipha Cables ได้ก่อต้ัง Dovina 
เพื่อประกอบธุรกิจน�าเข้า และแปรรูปทองแดงและอลูมิ
เนียม ส�าหรับน�าไปผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า 
ซึ่ง Dovina จ�าหน่ายทองแดงและอลูมิเนียมแประรูปให้
กับ Thipha และลูกค้าภายนอก

ส�าหรับ ลักษณะผลิตภัณฑ์ Thipha Cables เป็นผู้ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าโดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่ สายไฟ ชนิดแรงดันต่ํา (Low Voltage) และ
สายไฟชนิดแรงดันกลาง (Medium Voltage) และสายไฟ
ชนิด แรงดันสูง (High Voltage) เป็นหลัก โดย Dovina 
ธุรกิจน�าเข้าแผ่นทองแดง (Copper Cathode) และ ก้อ
นอลูมิเนียม (Aluminum Ingot) และด�าเนินการแปรรูป
เป็นเส้นทองแดงและเส้นอลูมิเนียม เพื่อจัด จ�าหน่ายให้
กับผู้ผลิตและจ�าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ซึ่ง
รวมถึง Thipha Cables และ ลูกค้าภายนอกต่าง ๆ

โดยกลุ่มลูกค่าเป้าหมายของ Thipha Cables ได้แก่ ผู้
ประกอบการในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสาย เคเบิ้ลไฟฟ้า 
ได้แก่ ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมท่ีจ�าเป็นต้องใช้
สายไฟเป็นส่วนประกอบในการ ด�าเนินธุรกิจ เช่น โรง
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูโภคพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ 
ปิโตรเคมี น้ํามัน ก๊าซ ธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร 
บ้านพักอาศัย) เป็นต้น โดย Dovina มีกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายในกลุ่ม
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า 
ซึ่งต้องน�าเส้นทองแดงและเส้นอลูมิเนียมไปเป็น ส่วน
ประกอบในการผลิตต่อไป

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ลไฟฟ้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองด้วยสายไฟฟ้าจัดได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่ง 
ท่ีมีความจ�าเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต โดย
เฉพาะเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ในภูมิภาค เช่น โรงไฟฟ้า ระบบ

ขนส่งมวลชน รวมถึงโครงการเอกชนต่างๆ ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ใช้สายไฟฟ้าจ�านวนมาก

ดังนั้น บริษัทคาดว่าการเข้าท�าธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
จะเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ลของบริษัท ในด้านผลประกอบการก�าลัง
การผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้น�าใน
การผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าชั้นน�า ในภูมิภาค 
และบริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงขึ้นจากผล
ประกอบการของ Thipha Cables และ Dovina รวมท้ัง
เพิ่มโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจสาย
ไฟ ธุรกิจซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างสูง และมีการเติบโตท่ีสูง
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ส�าหรับ แหล่งเงินทุนใน
ธุรกรรมคร้ังนี้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก 
และกระแสเงินสดภายในของบริษัท ซึ่ง ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องหรือการด�าเนินงานของบริษัท

นายศรัทธา กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจ�านวนรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 
240,000,000 เหรียญ สหรัฐ หรือประมาณไม่เกิน 7,288 
ล้านบาท) บนพื้นฐานความรอบคอบและระมัดระวัง 
(Conservative basis) โดยได้พิจารณาจากผลประกอบ
การและฐานะทางการเงินของ Thipha Cables และ 
Dovina ท่ีผ่านมา ตลอดจน การพิจารณาปัจจัยความ
เส่ียงและแนวทางการป้องกันในการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะช่วยเก้ือหนุนและ
ส่งเสริมให้บริษัทมีธุรกิจท่ีม่ันคง และธุรกิจดังกล่าวจัด
เป็น ธุรกิจท่ีมีความจ�าเป็นต่อการเติบโตของประเทศ
และภูมิภาค ซึ่งเห็นได้จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล
ในประเทศ ต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของประชากรและ
เศรษฐกิจ อาทิ โรงไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน รวมถึง
โครงการเอกชนต่างๆ ซ่ึงล้วนแล้วแต่จ�าเป็นต้องใช้สาย
ไฟเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญ

ซื้อกิจการธุรกิจผลิตสายไฟฟา้ - สายเคเบิ้ลในเวียดนาม
STARK ทุ่มเงินไม่เกิน 7.28 พันลบ.

ฉบับที่ 1126 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

     นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ บรษัิท 
สกาย ไอซทีี จํากัด (มหาชน) SKY เปิดเผยว่า 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 16/2562 
เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย ช่ือ บริษัท 
แอโร่ เสิร์ฟส์ จ�ากัด (“แอโร่”) เพื่อประกอบกิจการ
ให้บริการเก่ียวกับกิจการการบิน การบริการภาค
พื้นดิน แก่บริษัทและสายการบิน ในท่าอากาศยาน 
รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ในธุรกิจการบิน โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของ
แอโร่

ท้ังนี้คาดว่า จะจดทะเบียนจัดต้ังภายในเดือน 
มกราคม 2563 โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุน มาจาก
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ท้ังนี้ นายสิทธิเดชกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ เน่ืองจาก
พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการท่ีก่อให้เกิด ประโยชน์
กับบริษัทในระยะยาว

** เทพหุ้นโกลเบล็ก เชยีร ์"ซื้อ" 
SKY-แจกเป้า 18.30 บ. **

บทวิเคราะห์ บจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก เปิดเผย

ว่า งวด 9M19 SKY มีรายได้เท่ากับ 3,452.4 ล้าน
บาท มากกว่าประมาณการท้ังปีของเราท่ี 3,040.8 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทสามารถส่งมอบงาน
โครงการขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าท่ีเราคาด เช่น 
โครงการ USO 2 และ CCTV เราจึงปรับประมาณ
การรายได้ปี 19 ขึ้น +43.8% เป็น 4,373.1 ล้าน
บาท +352.6%YoY โดยยังคงอัตราก�าไรขั้นต้นไว้
ท่ีระดับ 10.5% ส่งผลให้ประมาณการก�าไรสุทธิปี 
19 ของเราเพิ่มขึ้น +63.3% จาก 174.7 ล้านบาท 
เป็น 285.2 ล้านบาท เติบโต +162.8%YoY

คาดผลประกอบการปี 20 เติบโตต่อเนื่อง โดย
ปัจจุบันมียอด Backlog สูงถึงระดับ 4 พันล้าน
บาท ซึ่งจะมีการรับรู้ก้อนใหญ่ใน 1Q20 พร้อมกับ
เตรียมประมูลงานใหม่ๆ อีกหลายโครงการ เช่น 
งานโครงการ Digital Trunk Radio งาน Digital 
Platform และงาน Smart Security 

ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ITEL เพื่อ
ขยายกลุ่มธุรกิจ Security มากข้ึน นอกจากนี้คาด
ว่าผลประกอบการปี 20 ยังได้แรงหนุนจากการรับ
รู้รายได้โครงการ AOT Digital Platform เข้ามา
เต็มปีครั้งแรก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้
ราว 100 ล้านบาท/ปี และอยู่ระหว่างน�าเสนอ ให้
กับสนามบินประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อ
สรุปภายในสิ้นปีนี้ (ยังไม่รวมในประมาณการ) เรา

คงประมาณการก�าไรสุทธิปี 20 ท่ี 311.6 ล้านบาท 
เติบโต +9.0%YoY

การเติบโตของผลประกอบการเป็นไปอย่างโดด
เด่นตามการชนะประมูลงานโครงการขนาดใหญ่
ต่อเนื่อง ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรท่ี
แข็งแกร่งอย่าง SenseTime และ ITEL จะช่วยให้
บริษัทสามารถรุกงานประมูลได้มากข้ึน เราคงค�า
แนะน�า "ซื้อ" โดยประเมินราคาเหมาะสมอิงค่า
เฉล่ีย PER +1SD ของหุ้นกลุ่ม ICT ย้อนหลัง 3 ปี
ท่ี 30 เท่า ภายใต้สมมติฐานประมาณการของเรา
ได้ราคาเหมาะสมปี 20 เท่ากับ 18.30 บาทยังมี 
Upside จากราคาปัจจุบันราว 28.9%

SKY
ผุด บ.ย่อย "แอโร่ เสิร์ฟส์"
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 นางพิมพ์วนิภา จรสัปรดีา กรรมการ
และเลขานุการบรษัิท บรษัิท สแกน 
อินเตอร ์จํากัด (มหาชน) SCN 
เปิดเผยว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ได้มีการ
อนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท พลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (“GEPT") โดย 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) จะเข้า ซื้อ
หุ้นสามัญจากบริษัท Noble Planet Pte. Ltd. เป็น
จ�านวนร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของ GEPT 
คิดเป็นมูลค่ารวม 48,321,823.50 บาท และ

จะซื้อหุ้นสามัญจ�านวนร้อยละ 3.5 ของทุนจด
ทะเบียนของ GEPT จากบริษัท Planet Energy 
Holdings Pte. Ltd. คิดเป็นมูลค่า 773,886.92 
เหรียญสหรัฐ ตกลงช�าระราคาซ้ือขายดังกล่าวเป็น
เงินบาทโดยจะใช้อัตรา แลกเปล่ียน ณ วันท่ีช�าระ
เงิน เพื่อให้บริษัทฯ 

ได้มาซึ่งหุ้นของ GEP Thailand เป็นจ�านวนท้ัง
สิ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของ GEP 
Thailand ณ วันท่ีเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมือง
มินบูสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ระยะท่ี 
1 ตามหนังสือของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี SCN-SE-024/2561 ท่ีแจ้งตลาด 
หลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2561

โดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มี

การเข้าท�าสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มเติม GEPT เป็นจ�า
นวนร้อยละ 10 ใน GEPT เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
2561 และปัจจุบันโครงการได้ถึงก�าหนดวันเริ่ม
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ระยะท่ี 1 (Phase 
1 Commercial Operation Date) แล้วเมื่อวัน
ท่ี 27 กันยายน 2562 ตามความท่ีได้เคยแจ้งแก่
ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น บริษัทฯ จึงได้ท�าการ
ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวของ GEPT เป็นจ�านวนร้อ
ยละ 10 จาก Noble Planet Pte. Ltd. ท้ังนี้การ
ท่ีจ�านวนหุ้น ดังกล่าวท้ังหมดด�าเนินการซื้อจาก 
Noble Planet Pte. Ltd. เป็นผลเนื่องมาจากทาง 
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ได้มี การโอน
หุ้นใน GEPT ท้ังหมดไปยัง Noble Planet Pte. 
Ltd.

โดยบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นดังกล่าวท้ังหมดแล้ว
ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เป็นจ�านวนหุ้นท้ังสิ้น 
215,785 หุ้น โดยหุ้นท่ี ได้รับโอนท้ังหมดประกอบ
ด้วย หุ้นสามัญท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังสิ้น 
155,785 หุ้น และหุ้นจากการเพิ่มทุนหุ้นในส่วนนี้
ก่อน วันท่ีเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ
ระยะท่ี 1 ท้ังสิ้น 60,000 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 10 ของ GEPT ตามเอกสารท่ี อ้างถึงในข้อ 3.1 
(1) (ค) ซึ่งมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนหุ้นในส่วนนี้ 
บริษัทฯได้ช�าระราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวท่ีราคา
ตามมูลค่า ท่ีตราไว้ต่อหุ้น โดยไม่ต้องช�าระส่วน
เกินมูลค่าหุ้น (Premium) ให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมตาม
ท่ีระบุไว้ในข้อ 3.1 (2) ตามเอกสารท่ีอ้างถึง ดังนั้น
ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงถือหุ้นรวมท้ังหมดใน GEPT 
เท่ากับร้อยละ 40 ใน GEPT

SCN เผย
ปัจจุบันถือหุ้น GEPT 40%

ฉบับที่ 1126 วันที่ 27 ธันวาคม 2562



www.hooninside.com

6

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1126 วันที่ 27 ธันวาคม 2562



www.hooninside.com

 ทรงตัวแดนบวก ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,579.03 จุด +6.03 

จุดเจ้าค่ะ เคล่ือนไหวในแดนบวกได้ตลอดท้ังวันเจ้าค่ะ โดยแรงหนุนจาก

หุ้น GPSC และ AOT อีกท้ังแรงขายจากต่างชาติลดลงในช่วงปลายปี

เจ้าค่ะ จากนี้พรุ่งนี้และวันจันทร์อีก 2 วันเจ้าค่ะส�าหรับช่วงสุดท้ายของปี

นี้มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

  น่าจับตาท่ีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวบวกได้

เด่นในวันนี้เจ้าค่ะส�าหรับ KCE DELTA และ HANA เจ้าค่ะ ส�าหรับ 

KCE ปิดไฮ 25.00 บาท บวกขึ้นมา 9.65% ลุ้นเปล่ียน Spreads ใน

วันพรุ่งน้ีเจ้าค่ะ ส่วน DELTA ปิดท่ี 52.75 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 

4.46% และ HANA ปิดท่ี 34.75 บาทปิดเกือบไฮ บวกขึ้นมา 2.21% 

สวยงามท้ัง 3 ตัวเจ้าค่ะ ใครชอบจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มาลุ้นเก็งก�าไรกันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น PRM ล่าสุดปิดเกือบไฮ 6.90 

บาท บวก 2.99% มีลุ้นกลับขึ้นไปบน 7.00 บาทกันอีกคร้ังเจ้าค่ะ โดย 

PRM มั่นใจผลงาน Q4/62 โดดเด่น รับความต้องการใช้เรือพุ่งต่อเนื่อง 

ใครชอบจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

  ไปต่อกันเลยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น ROBINS กลับมาว่ิงได้ดีเจ้าค่ะ

ปิดท่ี 65.75 บาทปิดเกือบไฮ บวกขึ้นมา 2.73% รับเทศกาศจับจ่าย

ใช้สอยในช่วงปีใหม่เจ้าค่ะ บวกตามตลาดข้ึนมาได้สวยจนน่าจับตากัน

เจ้าค่ะ อีกท้ังหุ้น ROBINS ยังมีประเด็นในส่วนของ "เซ็นทรลั รเีทล 
คอรป์อเรชั่น(CRC)" เผยก.ล.ต.อนุมัติไฟล่ิงแล้ว เตรียมขายไอพีโอ 

1.69 พันล้านหุ้น ก�าหนดช่วงราคาเบื้องต้น 40-48 บาท/หุ้น แบ่งเป็นใช้

แลกหุ้น ROBINS ในอัตรา 1 หุ้น ROBINS ต่อ 1.39-1.66 หุ้น จากนี้

จับตาความปังกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 กลับมาปิดบวกวันแรกในรอบ 4 วันท�าการเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น JMT 

ล่าสุดปิดท่ี 20.80 จุด เกือบไฮ บวกขึ้นมา 7.22% เจ้าค่ะ เป็นสัญญาณ

กลับตัวลุ้นขึ้นไปเล่นกรอบบนเหนือ 21.00 บาทเจ้าค่ะ ใครชอบต้อง

จับตาเจ้าค่ะ อีกท้ัง งบ Q4/62 โบรกคาดเติบโตได้ดีท่ีสุดของปีเจ้าค่ะ 

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนโปรดศกึษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่

ซิ่งไม่หลุดแนวรบัก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรูด๊ปรา๊ดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้

นักลงทุนทุกท่านประสบความสําเรจ็ค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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