
RJH คงเป้ารายได้ปี 62 โต 10-15% 
จากปีก่อน พรอ้มเดินหน้า ขยายอาณาจักรรพ. 
ปักหมุดสระบุร-ีน่าน หวังสรา้งการเติบโตยั่งยนื

แผว่ปลาย!! ตลาดบ้านเราวันนี้ค่อนข้างจะผันผวนหนักหนว่งหนอ่ย
นะเจ้าคะ ช่วงเช้าเขียวสดใส ช่วงบ่ายแผ่วปลายแรงหมด โดนเท
กระจาดขายท�าก�าไรลงมาปิดท่ี 1,660.68 จุด ลดลง -13.35 จุด แม้
จะมีความคืบหน้าสงครามการค้าท่ีพี่สหรัฐฯ

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุน (IC) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ากัด (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น 
บลจ.อินโนเทค จ�ากัด) รายนายสุพรรณ เศษธะพานิช ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณี
กระท�าผิดหน้าท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์จากการอนุมัติให้กองทุนรวมของ บลจ.
โซลาริส จ�ากัด ลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน (B/E) โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์ สืบ
เนื่องจากกรณีท่ี ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์
ต้ี จ�ากัด (มหาชน) (KC) และพวก กรณีรว่มกันทุจริตจากการให้ KC

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี (จ�ากัด) มหาชน หรือ SKE เปิดเผยว่า  บริษัทฯคาดว่าผลการ

ด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 จะเติบโตดีกว่าคร่ึงปีแรก เนื่องจากบริษัทฯเร่ิมรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง จังหวัดแพร่ ภาย

ใต้สัญญาขายไฟ 8 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตราค่ารับซื้อไฟเฉล่ียท่ี 4.62 บาท

ก.ล.ต. กล่าวโทษ "สุพรรณ เศษธะพานิช"  อดีตกรรมการผู้จัดการ 
บลจ.โซลารสิ ต่อ DSI และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในตลาดทุน

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บมจ.โรงพยาบาล ราชธานี หรอื RJH พรอ้มโต รุกคืบลงทุนโรงพยาบาลใหม ่

2 แห่ง คือ สระบุร ี- น่าน งานนี้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โชว์ผลงาน 

Q2/2562 กวาดรายได้ 422.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน ฟันก�าไรสุทธิ 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

“นายแพทยส์รุนิทร ์ประสทิธิห์ริญั”

RJH ย�้ำเป้ำรำยได้ปี 62 โต 10-15%
เดินหน้ำ ขยำยอำณำจักรรพ.

BY : เจ๊เยเลน
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ก.ล.ต. กล่ำวโทษ "สุพรรณ เศษธะพำนิช"
อดีตเอ็มดีโซลำริส ต่อ DSI
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SKE คาดผลงาน H2/62 ดกีว่า H1/62 หลังรบัรูร้ายได้โรงไฟฟ้า
แม่กระทิง-จ�าหน่ายแก๊ส CBG ได้ตามเป้า พรอ้มมั่นใจปีนีร้ายได้โต 50% 

SKE คำดผลงำน H2/62 โตกว่ำ H1/62
ดันทั้งปีรำยได้พุ่ง 50%

นำยจักรพงส์ สุเมธโชติเมธำ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท สากล เอนเนอย ี(จ�ากัด) มหาชน หรอื SKE

นำยแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท โรงพยาบาล 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 SKE คาดผลงาน H2/62 ดีกว่าH1/62 หลัง

รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าแม่กระทิง-จ�าหน่ายแก๊ส 

CBG ได้ตามเป้า พร้อมมั่นใจปีน้ีรายได้โต 50%   

แย้มพ.ย.นี้ ชงบอรด์ อนุมัติลงทุนโครงการท่ีอยู่

ระหว่างศึกษามูลค่าไม่เกิน 1 พันลบ.

 นำยจักรพงส์ สุเมธโชติเมธำ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท สำกล 
เอนเนอยี (จ�ำกัด) มหำชน หรือ SKE เปิด

เผยว่า  บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนินงานครึ่งปี

หลังของปี 2562 จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เน่ือง

จากบริษัทฯเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่

กระทิง จังหวัดแพร่ ภายใต้สัญญาขายไฟ 8 เมกะ

วัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตราค่ารับซ้ือ

ไฟเฉล่ียท่ี 4.62 บาท ต่อหน่วยตลอดอายุสัญญา 

20 ปี 

 อีกท้ัง บริษัทฯคาดว่าจะมีปริมาณการจ�า

หน่ายแก๊สไบโอมีเทน (CBG) ได้ตามเป้าหมายท่ี 7 

ตัน/วัน จากปัจจุบันอยู่ท่ี 2 ตัน/วัน หลังบริษัทฯได้

รับสัญญาการจ�าหน่ายแก๊สในโรงงานอุตสาหกรรม

ในปริมาณ 5.5 ตัน/วันเป็นท่ีเรียบร้อย ซึ่งจะเริ่ม

จ�าหน่ายในเดือนพฤศจิกายนน้ี ดังนั้นบริษัทฯจึง

มั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้า

ท่ีวางไว้ 50% จากปีก่อนท่ีมีรายได้ 325.35 ล้าน

บาท 

 "จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถอยหลังไปมาก ส่งผล

ให้สภาวะปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในประเทศลดลง 

ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางเดียวกับตัวเลขน�าเข้าและ

ส่งออก ท�าให้ปัจจุบันเรามีปริมาณการจ�าหน่าย 

CBG อยู่เพียงแค่ 2 ตัน/วัน ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย

ให้แก่รถขนส่งท่ีใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง แต่อย่างไร

ก็ตามเราได้รับสัญญามาใหม่ซึ่งเป็นการขายให้กับ

โรงงานอุตสาหกรรมในปริมาณ 5.5 ตัน/วันมาแล้ว

และจะเริ่มขายต้นเดือนพฤศจิกายน หนุนให้เข้า

เป้า 7 ตัน/วันได้ " นายจักรพงส์  กล่าว 

 ท้ังน้ี บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสศึกษาเพื่อ

เข้าลงทุนโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆเช่นธุรกิจ

คอนซูเมอร์ ธุรกิจค้าปลีก(รีเทล)อย่างต่อเนื่อง

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประ

เวียดนามท่ีมองว่าน่าสนใจเนื่องจากมีการเติบโต

ของเศรษฐกิจ 6-7% เพื่อสนับสนุนให้ผลการด�าเนิ

งานเติบโตใตามเป้าท่ีวางไว้ว่าจะมีรายได้แตะ 

1,000 ล้านบาท และมีก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน  30 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 

 นายจักรพงส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯจะมี

การบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับพันธมิตร

ในประเทศ ในโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

โรงไฟฟ้าปลายเดือนกันยายนน้ี และคาดว่าจะ

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) 

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อขออนุมัติลงทุน

ในโครงการดังกล่าวต่อไป เบื้องต้นคาดว่าใช้งบ

ลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้นบาท ซึ่งหากมีความจ�าเป็น

ต้องใช้เงินบริษัทฯมีความสามารถในการกู้ได้อีก

เนื่องจากหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 1 เท่า ท้ังนี้หาก

มีความคืบหน้าบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562

SKE คำดผลงำน H2/62 โตกว่ำ H1/62
ดันทั้งปีรำยได้พุ่ง 50%
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 บมจ.โรงพยาบาล ราชธานี หรือ RJH พร้อม

โต รุกคืบลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง คือ สระบุรี 

- น่าน งานนี้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน โชว์

ผลงาน Q2/2562 กวาดรายได้ 422.77 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ฟันก�าไร

สุทธิ 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน  “นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ” 

กรรมการผู้จัดการ คงเป้ารายได้ปีน้ีโต 10-15% 

จากปีก่อน หลังเพิ่มเตียง IPD จ�านวน 18 เตียง จ่อ

เปิดศูนย์ฟอกไตเทียมระดับพรีเมียม

 นำยแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โรงพยำบำล 
รำชธำนี จ�ำกัด (มหำชน) หรือ RJH เปิด

เผยว่า บริษัทฯคงเป้ารายได้ปีน้ีเติบโต 10-15% 

จากปีก่อนท่ีมีรายได้ 1,587 ล้านบาท เน่ืองจาก

ในปีนี้มีการเพิ่มเตียงผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 18 

เตียง ,เพิ่มห้องผ่าตัด 2-3 ห้อง,เพิ่มหน่วยห้องไอ

ซียู ท้ังนี้ยังมุ่งเน้นการตรวจรักษาเฉพาะทางเพิ่ม

ขึ้น โดยวางแผนจะเปิดศูนย์คีโม เน่ืองจากปัจจุบัน

โรงพยาบาลต้องรีเฟอร์คนไข้ไปโรงพยาบาลอ่ืน  

นอกจากนี้บริษัทฯเตรียมเปิดศูนย์ฟอกไตเทียม

ระดับพรีเมียม จ�านวน 16 เตียง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว

จะเป็นตัวสนับสนุนให้ผลประกอบการในปีนี้เป็น

ไปตามเป้าหมาย โดยงวด 6 เดือนแรกกลุ่มบริษัทฯ

มีรายได้รวมอยู่ท่ี 869 ล้านบาท คิดเป็นเติบโต 

13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 

767 ล้านบาท

 ส�าหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล

ราชธานี 2 ในพื้นท่ีใกล้เคียงโรงพยาบาลราชธานี 

1 เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยประกันสังคม ขณะ

น้ีอยู่ระหว่างการขออนุญาตผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในต้นปี 

2563 และเริ่มเปิดด�าเนินการในปลายปี 2564 วาง

งบลงทุนท่ี 400 ล้านบาท ขนาด 100 เตียง โควต้า

ผู้ประกันสังคมเพิ่มอีก 1 แสนราย โดยในปีแรก

คาดว่าจะมีผู้ประกันตนประมาณ  30,000-40,000 

คน

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

มีมติให้จัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ เพื่อขยายกิจการ

โรงพยาบาลแห่งใหม่ ในอ�าเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี โดยมีขนาดไม่ต�ากว่า 100 เตียง ซึ่งมุ่ง

ลูกค้ากลุ่มสิทธิประกันสังคม คาดว่าจะเริ่มการ

ก่อสร้างในต้นปี 2563 และเร่ิมเปิดด�าเนินการใน

ปลายปี 2564 งบลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท

 อีกท้ังยังมีมติอนุมัติการร่วมลงทุนกับกลุ่มโรง

พยาบาลพันธมิตร คือ กลุ่มรามค�าแหง  ในบริษัท

โรงพยาบาลน่าน-ราม จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน

กว่า 35 ล้านบาท คาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�าเนินการได้ในปี 2566 มี

ขนาด 120 เตียง โดยต้ังอยู่บนพื้นท่ีประมาณ 7 

ไร่เศษ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยโรง

พยาบาลมุ่งกลุ่มลูกค้าเงินสด และประกันสุขภาพ

 “เราคาดว่าการลงทุนโรงพยาบาลน่าน-

รามครั้งนี้ จะมีผลตอบแทนประมาณ 10% ของ

เงินลงทุน ซึ่งเป็นการลงทุนธุรกิจโรงพยาบาล

ในจังหวัดท่ีมีศักยภาพการเติบโตดีและเชื่อมั่น

กลุ่มรามค�าแหง ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรง

พยาบาลมานาน ท้ังนี้การลงทุนครั้งนี้ไม่ถือว่า

เป็นการแข่งขันกับโรงพยาบาลปัจจุบันของบริษัท 

เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด” นายแพทย์สุรินทร์ 

กล่าว

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562

RJH ย�้ำเป้ำรำยได้ปี 62 โต 10-15%
เดินหน้ำ ขยำยอำณำจักรรพ.
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 ด้ำนบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 

วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ออกบท

วิเคราะห์ RJH ร่วมลงทุน 4.375% ในโรงพยาบาล

น่าน-ราม ใช้เงินลงทุน 35 ล้านบาท (จากเงิน

ลงทุนท้ังหมด 800 ล้านบาท) ท้ังน้ีโรงพยาบาล

น่าน-ราม เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจ.น่าน มี

ขนาด 120 เตียง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

และเปิดด�าเนินการได้ในปี 2566 ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด

คือ RAM 20%

 ความเห็นเชิงกลยุทธ์ DBS : การลงทุนครั้งน้ี

จะยังไม่ได้ให้ผลตอบแทนในช่วงแรก เพราะ RJH 

ถือหุ้นต�า ในทางบัญชีจะรับรู้รายได้เป็นเงินปันผล 

ซึ่งจะยังไม่มีในช่วงปี 62-68 เพราะเป็นระยะเวลา

ก่อสร้างและหลังเปิดด�าเนินงานแล้วโรงพยาบาล

มักจะขาดทุนในช่วง 2 ปีแรกก็ยังจ่ายปันผลไม่

ได้ แต่เป็นสัญญาณท่ีดีว่ากลุ่มพันธมิตร (RAM & 

VIBHA & RJH) จะร่วมกันลงทุน สร้าง Synergies 

ก่อให้เกิดการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว 

 ส�าหรับ RJH…Core profit ในช่วงปี 62-63 

เติบโตได้ดี  เนื่องจากรายได้เติบโตท้ังในส่วนคนไข้

เงินสดและคนไข้ประกันสังคม อัตราก�าไรขั้นต้น

สูงขึ้นจากต�ากว่า 30% เป็น 30% ต้นๆ (ใน 2Q62 

เพิ่ม 440bps เป็น 32.8%) เพราะประสบความ

ส�าเร็จในโครงการลดต้นทุนและมี Economy of 

scale คาดการณ์ Core profit เติบโต 39% ในปี 

62 และ 11% ในปี 63 ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้น คือ 

ทางส�านักงานประกันสังคมอาจจะให้เงินชดเชย

กับโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพิ่ม (ทาง

กลุ่มโรงพยาบาลขอเพิ่มไป +12% จาก 2,850 

บาท/ราย เป็น 3,033 บาท/ราย แต่เราคาดว่า

ถ้าได้ปรับขึ้น จะเพิ่มน้อยกว่าท่ีขอไป เนื่องจาก

เหตุผลด้านงบประมาณของส�านักงานประกัน

สังคม) ปัจจัยกระตุ้นระยะยาว คือ ในปี 64 ทาง 

RJH จะขอขยายโควต้าคนไข้ประกันสังคมอีก 2 

แสนราย แนะน�าซื้อ RJH ให้ราคาพ้ืนฐาน 33 บาท 

(DCF) 

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562

RJH ย�้ำเป้ำรำยได้ปี 62 โต 10-15%
เดินหน้ำ ขยำยอำณำจักรรพ.
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 ก.ล.ต. กล่ำวโทษอดีตกรรมกำรผู้

จัดกำรและประธำนกรรมกำรในคณะ

กรรมกำรลงทุนของกองทุน (IC) บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ากัด (ปัจจุบัน

เปล่ียนชื่อเป็น บลจ.อินโนเทค จ�ากัด) รายนาย

สุพรรณ เศษธะพานิช ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(DSI) กรณีกระท�าผิดหน้าท่ีโดยทุจริตและแสวงหา

ประโยชน์จากการอนุมัติให้กองทุนรวมของ บลจ.

โซลาริส จ�ากัด ลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน (B/E) 

โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์

 สืบเน่ืองจากกรณีท่ี ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต

กรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพ

อร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) (KC) และพวก กรณีร่วมกัน

ทุจริตจากการให้ KC ออกต๋ัว B/E ขายกองทุนรวม

ของ บลจ.โซลาริส จ�ากัด และยักยอกเงินจากขาย

ต๋ัวดังกล่าวไปเป็นจ�านวน 430 ล้านบาท และใน

ท่ีสุดต๋ัว B/E ของ KC ผิดนัดช�าระหนี้จ�านวน 350 

ล้านบาท (ข่าว ก.ล.ต. ฉบับท่ี 2/2561 ลงวันศุกร์ท่ี 

5 มกราคม 2561)  

 ก.ล.ต. ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า การลงทุนใน

ต๋ัว B/E ดังกล่าวอนุมัติโดยคณะกรรมการ IC ของ 

บลจ.โซลาริส จ�ากัด ซึ่งมีนายสุพรรณเป็นประธาน 

และมีพยานหลักฐานเชื่อว่า นายสุพรรณได้รับ

ประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการขายต๋ัว B/E ดังกล่าว 

ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท�าผิดหน้าท่ีโดยทุจริตและ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

ตนเองหรือผู้อ่ืนอันเป็นการเสียหายต่อ บลจ.โซลา

ริส จ�ากัด ท�าให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อการ

ลงทุนในตลาดทุน และเข้าข่ายเป็นความผิดตาม

มาตรา 281/2 วรรคสอง และมาตรา 311 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ

นายสุพรรณต่อ DSI เพื่อพิจารณาด�าเนินการตาม

กฎหมายต่อไป

 การกล่าวโทษมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้า

ข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่

สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดัง

กล่าว รวมท้ังบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตลอด

ระยะเวลาท่ีถูกกล่าวโทษด�าเนินคดี

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562

ก.ล.ต. กล่ำวโทษ "สุพรรณ เศษธะพำนิช"
อดีตเอ็มดีโซลำริส ต่อ DSI
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 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ตรวจสอบคณะ

กรรมการ IC ของ บลจ.โซลาริส จ�ากัด ท่ีอนุมัติ

ให้กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือ และพบข้อบกพร่องใน

การพิจารณาข้อมูลหรือปัจจัยส�าคัญของผู้ออก

ตราสารท่ีกระทบต่อความสามารถในการช�าระคืน

เงินต้นและดอกเบี้ย  ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท�า

ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มี

ค�าสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทไปแล้ว* และเป็นผล

ให้คณะกรรมการ IC เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้าม

เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** ก.ล.ต. จึงสั่งพัก

การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ของนายสุพรรณ กรรมการผู้จัดการและประธาน 

IC เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน และนางสาววราภรณ์ สุ

พฤกษาสกุล นายอิศรา เรืองสุขอุดม นายศุภณัจ 

เจนพินิจ และนางสาวจุฑามาศ พุทธมี กรรมการ 

IC รายละ 1 ปี 3 เดือน นอกจากนี้ นายสุพรรณยัง

มีความผิดตามมาตรา 283 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ฯ ซึ่ง ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งให้นาย

สุพรรณเข้ารับการเปรียบเทียบความผิด แต่นาย

สุพรรณไม่ยินยอม ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนาย

สุพรรณไปพร้อมกันแล้ว

 อน่ึง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุด

เริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทาง

อาญาเท่าน้ันภายใต้กระบวนการน้ี การพิจารณา

วินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายเป็น

ขั้นตอนในอ�านาจการสอบสวนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ 

ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามล�าดับ

________________________

* คณะกรรมการเปรียบเทียบมีค�าส่ังเปรียบเทียบ

ปรับบริษัทเป็นเงิน 1.93 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2561

** มีผลต้ังแต่วันท่ี 13 เมษายน 2562 ยกเว้นกรณี

นายอิศรา มีผลต้ังแต่วันท่ี 22 เมษายน 2562 ท้ังนี้ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวบุคคลข้างต้นจะไม่สามารถ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานหรือการเป็น

ท่ีปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ งานเก่ียวกับ

การจัดการลงทุน และการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู่ใน

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทุน

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562

ก.ล.ต. กล่ำวโทษ "สุพรรณ เศษธะพำนิช"
อดีตเอ็มดีโซลำริส ต่อ DSI
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 แผ่วปลาย!! ตลาดบ้านเราวันน้ีค่อนข้างจะผันผวนหนักหน่วงหน่อยนะเจ้า
คะ ช่วงเช้าเขียวสดใส ช่วงบ่ายแผ่วปลายแรงหมด โดนเทกระจาดขายท�าก�าไร
ลงมาปิดท่ี 1,660.68 จุด ลดลง -13.35 จุด แม้จะมีความคืบหน้าสงครามการค้า
ท่ีพี่สหรัฐฯและพี่จีน ยอมถอยคนละก้าวก็ไม่ช่วยอะไรมากนัก เพราะนักลงทุน
ยังชะลอการลงทุนและขายท�าไรบางส่วน รอผลประชุม ECB คืนน้ีด้วยเจ้าค่ะ 
มาติดตามกันต่อว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามท่ีตลาดคาดจะผ่อนคลาย
นโยบายการเงินหรือไม่ มาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มแรกกันสักหน่อยเจ้าค่ะ กอดคอกันบวกยืนสวน
ตลาดได้สวยไม่หว่ันไหวตามตลาดเจ้าค่ะ ส�าหรับ KBANK SCB BBL TMB 
เจ้าค่ะ น�าทีมโดยโดย KBANK ปิดท่ี 169.50 บาท บวกขึ้นมา 0.30% ตามมาด้วย 
BBL ปิดท่ี 180.00 บาท บวกขึ้นมา 1.41% ตามมาติดๆกับ SCB ปิดท่ี 123.50 
บาท บวกขึ้นมา 0.41% และปิดท้ายกลุ่มด้วย TMB ปิดท่ี 1.76 บาทเกือบไฮ บวก
ขึ้นมา 3.53% สวยงามกันยกกลุ่มสวยตลาดแบบน้ีเหมือนจะส่งซิกอะบางอย่างรึ
เปล่า น่าลุ้นน่าจับตากันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 ต่อกันเลยนะเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นโรงไฟฟ้าสุดจ๊ีด อย่าง GPSC เจ้าค่ะ วันนี้
ยืนสวนตลาดได้สวยงามกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ขึ้นมาปิดท่ี 70.75 บาท บวกขึ้นมา 
1.73% ยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดกันแบบสุดๆเจ้าค่ะ แนวโน้มทิศทางยังคงสดใส
เจ้าค่ะ ยืนทางเทคนิคบน 70.00 บาท ได้สวยน่าตามต่อเจ้าค่ะ ล่าสุด GPSC ย่ืน
แบบพัฒนาโรงไฟฟ้า 600 MW ในเมียนมาแล้ว คาดชัดเจนปีน้ี แบบน้ีแฟนคลับท่ี
เพิ่มทุนไปและสายเก็งก�าไรกระโดดขึ้นรถตามมาคงไม่ผิดหวังเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกัน
ต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นโรงไฟฟ้าแซ่บๆอีกตัว ในส่วนของ RATCH วันน้ีน่าสนใจเช่นกัน
เจ้าค่ะ ยืนบน 72.50 บาทได้ไม่เปล่ียนแปลงวันน้ีเจ้าค่ะ ถือเป็นวันแรกในรอบ 5 

วันท�าการท่ีราคาหุ้นกลับมายืนได้อีกครั้งเจ้าค่ะ จับตาพรุ่งนี้ว่ามีแรงรีบาวด์กลับ
ขึ้นมาวันแรกได้ไหม ใครชอบแนะน�าว่าห้ามกระพริบตาทีเดียวเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นใหญ่กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ส�าหรับปูนใหญ่ อย่าง SCC เจ้าค่ะ ยังคง
แข็งแกร่งเหมือนเดิม ปิดบวกสวนตลาดขึ้นมาท่ี 438.00 บาท บวกข้ึนมา 0.46% 
เจ้าค่ะ คาดผลประกอบการ 3Q/62 มีแนวโน้มฟื้ นตัว qoq เจ้าค่ะ แนวโน้มยังคง
เติบโตใกล้เคียงกับปีท่ีแล้วเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อส�าหรับหุ้นสวนตลาดมักจะไป
ต่อเจ้าค่ะ

 มาดูกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันสักหน่อยเจ้าค่ะ วันนี้มาสวยสดใสกับ
แทบยกกลุ่ม น�าทีมโดย SVI เจ้าค่ะ ร้อนแรงสุดในกลุ่มวันนี้ปิดท่ี 4.62 บาท บวก
ขึ้นมา 17.86% รับข่าวซีอีโอประกาศท�าเทนเดอร์ฯ ท่ีราคา 4.85 บาทเจ้าค่ะ ศึ่ง
ราคาถือว่ายังห่างไกลในกระดานท�าให้มีแรงเก็งก�าไรเข้ามาเพียบเจ้าค่ะ รอบนี้มา
ลุ้นกันว่าราคาจะขยับเข้าใกล้ 4.85 บาทได้อีกไหม งานนี้ขอเฉพาะสายซิ่งเท่านั้น
เจ้าค่ะ

 ยังอยู่กันท่ีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เจ้าค่ะ หลังจากแซ่บๆไปกับ SVI แล้ว มาแซ่บ
ต่อกันด้วย HANA และ KCE สักหน่อยเจ้าค่ะ ระหว่างวันพุ่งปู๊ดป๊าดสุดๆ ก่อน
ตะย่อพักตัวตามตลาดในช่วงท้ายตลาด แต่ยังน่าจับตากันต่อเจ้าค่ะ นอกจากนี้ยัง
ได้รับอนิสงส์จากสงครามการค้าด้วย สายเก็งก�าไรลุ้นเด้งกันรัวๆ ในรอบนี้ยังคง
น่าลุ้นกันต่อยังมีแก๊ปให้เล่นอยู่เจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 

ฉบับที่ 1063 วันที่ 13 กันยายน 2562




