
บอรด์ KWC ไฟเขียวลงทุน 207 ลบ. ไม่รวมที่ดิน 
สรา้งอาคารคลังเอกสารที่ 4 ของบ.ย่อย กรุงเทพ
คลังเอกสาร เพื่อขยายธุรกิจคลังเอกสารบางปะกง

ใจสู้หรือเปล่า!! ตลาดบ้านเราวันนี้ปรับพักฐานลงมาปิดท่ี 1,654.14 
จุด ลดลง -9.79 จุด (แหม่ ไม่เด้งรับลุงเลยนะเจ้าคะ อิอิ) การปรับ
ตัวลงวันนี้สว่นใหญม่าจากแรงกดดันจากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯหลัง
ราคาน�ามันทรุดตัวค่อนข้างแรงเจ้าค่ะ

นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) PPS เปิดเผยว่า  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อ

วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติ

อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ พิจารณาการเข้าลงทุนซื้อท่ีดินเปล่าสําหรับทําโครงการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การจัดการของบริษัทยอ่ย ซึ่งนับเป็นการเสริมธุรกิจใหมใ่ห้กับ

บริษัทฯ เพื่อให้มีแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ี หลากหลาย

บริษัท ยู ซิต้ี จํากัด (มหาชน) ในเครือของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) และพันธมิตร บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด 

จากฮ่องกง ประกาศร่วมลงทุน 5 พันล้านบาทเพื่อก่อต้ัง “โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ”โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่ง

ใหมล่่าสุดในกรุงเทพมหานคร ท่ีโดดเด่นด้วยอาคารสถานท่ีท่ีทันสมัยและการเน้นปูรากฐาน

PPS เผย อาจลดถือหุน้เหลือไม่เกินใน10% ในโครงการพัฒนาทีดิ่น
แหลมยามู จังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นายชาญชัย ล�ายอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ บรษัิท กรุงเทพโสภณ จํากัด 

(มหาชน) KWC เปิดเผยว่าคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2552 ได้มมีติอนุมัติใหบ้รษัิทฯ ลงทนุสรา้งอาคารสิง่ปลกูสรา้ง สาํหรบั

เป็นอาคารคลังเอกสารที่ 4 จํานวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร บน

ที่ดินซึ่งบรษัิทฯ เป็นเจ้าของ

KWC ทุ่ม 207 ลบ.
สร้างอาคารคลังเอกสาร

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562

PPS อาจลดถือหุ้น ในโครงการอสังหาฯ
แหลมยามู จ.ภูเก็ต เหลือไม่เกิน 10%

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ใจสู้หรือเปล่า

อ่านต่อหน้า 3

U จับมือพันธมิตรฮ่องกง รว่มลงทนุ 5  พันลบ. เปิดตัวโรงเรยีนนานาชาติเวอรโ์ซ 
พื้นที ่168 ไร ่ขึน้แท่นโรงเรยีนนานาชาติใหญ่สดุในกรุงเทพฯ

U จับมือพันธมิตรฮ่องกง ร่วมลงทุน 5 พันลบ.
        ผุด โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ 

นายชาญชัย ล�้ายอดมรรคผล
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) KWC

นางปิยพร พรรณเชษฐ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ยู ซติี ้จํากัด (มหาชน) หรอื U

นายคีรี กาญจนพาสน์ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จํากัด (มหาชน)  BTS
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 บริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ในเครือของ 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
และพันธมิตร บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิ
เต็ด จากฮ่องกง ประกาศร่วมลงทุน 5 พันล้านบาท
เพื่อก่อต้ัง “โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ”โรงเรียน
นานาชาติเวอร์โซเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่ง
ใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร ท่ีโดดเด่นด้วย
อาคารสถานท่ีท่ีทันสมัยและการเน้นปูรากฐาน
ให้นักเรียนมีทักษะและทัศนคติท่ีพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ด้วยการ
คิดค้นรูปแบบการเรียนการสอนและอาคารเรียน
บนพื้นฐานของแนวคิดใหม่ท้ังหมดต้ังแต่เริ่มต้น 
เพื่อมุ่งจุดประกายให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตนได้อย่างสูงสุดโดยปราศจากข้อจํากัดของ
โรงเรียนแบบเดิมๆ 

 โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซต้ังอยู่บนพื้นท่ี 
168 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนนานาชาติแห่งอ่ืนๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ติดกับโครงการธนาซิต้ี ย่าน
บางนา สามารถรองรับจํานวนนักเรียนได้ถึง 
1,800 คน ต้ังแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 
และจะเริ่มเปิดสอนต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563 

เป็นต้นไป

 “เป้าหมายของเราคือต้องการสร้างสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าให้
กับธุรกิจ”  

 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด 
(มหาชน)  BTS   กล่าว “ก่อนหน้านี้ บีทีเอสก
รุ๊ป และ ยู ซิต้ี มีความมุ่งมุ่นต้ังใจท่ีจะลงทุนเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด และในท่ีสุด
ก็ได้มีโอกาสทําวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงเมื่อได้ร่วม
มือกับพันธมิตรท่ีเหมาะสมอย่าง ฟอร์จูน แฮนด์ 
เวนเจอร์ ในการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติท่ีให้
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีทันสมัย ก้าวล�าทันโลกมาก
ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร”

 “การร่วมมือในการลงทุนครั้งนี้จะนําไปสู่การ
สร้างโรงเรียนนานาชาติท่ีนําเสนอการเรียนรู้แบบ
ใหม่ พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อ
การเรียนการสอนท่ีครบวงจร เพื่อช่วยให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ

ตนและเติบโตเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์พร้อมรับกับ
อนาคตท่ีจะมาถึง ขณะเดียวกัน การลงทุนในคร้ัง
นี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ ยู ซิต้ี ท่ีจะ
พัฒนาท่ีดินในบริเวณใกล้กับโครงการธนาซิต้ีให้
กลายเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ท้ังนี้ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีพื้นท่ีรวมท้ังหมด 
168 ไร่ หรือ 66 เอเคอร์ จึงถือเป็นโรงเรียน
นานาชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตกรุงเทพฯ 
ตลอดจนมีพื้นท่ีสีเขียวรวมมากถึงประมาณ 60% 
ของพื้นท่ีท้ังหมด เพื่อให้นักเรียนได้รับท้ังความ
ผ่อนคลาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และช่วยส่งเสริม
สติปัญญาและแรงบันดาลใจด้านศิลปะ” 

 การร่วมลงทุนของบริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวน
เจอร์ จํากัด ในโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ถือ
เป็นการลงทุนจากต่างประเทศท่ีมีมูลค่าสูงสุด
ในภาคการศึกษาระบบโรงเรียนนานาชาติใน
ประเทศไทย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะถูกนําไป
ใช้ในการพัฒนาท้ังในด้านการก่อสร้างอาคาร
เรียนและสถานท่ี ตลอดจนการคิดค้นรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่ท่ีเป็นเอกลักษณ์และมี
ประสิทธิภาพ

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562

U จับมือพันธมิตรฮ่องกง ร่วมลงทุน 5 พันลบ.
ผุด โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ 
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 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้านการศึกษาท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนานกว่าคร่ึง
ศตวรรษ ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ มีคุณสมบัติ
พร้อมอย่างยิ่งท่ีจะเข้ามาบริหารโรงเรียน
นานาชาติเวอร์โซ โดยมีมิสเตอร์คาเมรอน ฟ็อกซ์ 
เป็นหัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

 มิสเตอร์คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เผยว่าโรงเรียน
นานาชาติเวอร์โซได้จับมือกับไอดีโอ (IDEO) 
บริษัทออกแบบและนวัตกรรมระดับโลก ซ่ึงมี
สํานักงานใหญ่อยู่ท่ีซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
เพื่อร่วมกันคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอนและ
อาคารเรียนท่ีเหมาะกับ “โรงเรียนแห่งอนาคต”

 “เวอร์โซเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกใน
โลกท่ีร่วมมือกับไอดีโอในการคิดค้นคอนเซ็ปต์
และการออกแบบทางกายภาพของโรงเรียนใหม่
ท้ังหมดแต่ต้น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ” คา
เมรอนกล่าว “ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของไอดีโอใช้
แนวทางการออกแบบท่ีมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซให้สอดคล้อง
กับบริบทของอนาคต เวอร์โซมีความยินดีและ

ภูมิใจท่ีได้มีโอกาสออกแบบและสร้างโรงเรียนท่ียิ่ง
ใหญ่เช่นน้ี ซึ่งเราคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อการศึกษาในระบบ
โรงเรียนนานาชาติท่ัวโลกสืบไป”

 คาเมรอนกล่าวเสริมว่า “โรงเรียนนานาชาติ
เวอร์โซได้นําเอามาตรฐานการศึกษาแบบอเมริกัน
มาบูรณาการเพื่อสร้างเป็น ‘หลักสูตรเตรียมพร้อม
รับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum)’ 
ของเวอร์โซ การเรียนการสอนของเวอร์โซจะเป็น
แบบสหวิทยาการ เน้นการทําโครงงานและการ
ฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้พาตนเองเข้าไปอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วม
กัน นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทํางานกลุ่มกับ
เพื่อนๆ ท่ีคละวัยกัน โดยมีทีมอาจารย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญคอยช่วยแนะนําและสนับสนุนอย่างใกล้
ชิด เพื่อค้นหาสิ่งท่ีตนเองสนใจและถนัด ตลอดจน
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และบ่มเพาะทักษะ
ท่ีตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต” 

 การก่อต้ังโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีปัจจัย
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกท่ีมี

แนวโน้มจะโยกย้ายมายังทวีปเอเชียมากข้ึน รวม
ถึงความพยายามอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย
ในการแปลงระบบเศรษฐกิจให้เป็นดิจิทัล และการ
ท่ีองค์กรและบริษัทชั้นนําท่ัวโลกกําลังมองหาผู้นํา
และ นวัตกรรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะและทัศนคติท่ีจําเป็น
ต่อการปรับตัวภายในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสามารถสร้างประโยชน์ให้
กับสังคมรอบตัวได้อย่างควบคู่กัน

 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของ
ประเทศไทย หรือ อีอีซี จะสามารถดึงดูดชาวต่าง
ชาติเข้ามาได้ปีละประมาณ 100,000 คน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และความต้องการโรงเรียนนานาชาติในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกของกรุงเทพฯ ท่ีเพิ่มมากข้ึน

 ท้ังนี้ ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติใน
ประเทศไทยยังระบุอีกด้วยว่า ประเทศไทยเป็น
ตลาดโรงเรียนนานาชาติท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอัตราการ
เติบโตเป็นตัวเลขสองหลักตลอดระยะ 8 ปีท่ีผ่าน
มา

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562
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 นางปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยทําเลใกล้กับธนาซิต้ี
ท่ีมีปัจจัยภายนอกส่งเสริมรอบด้าน ประกอบ
กับประสิทธิภาพและความน่าสนใจของรูปแบบ
การเรียนการสอนของเราท่ีคํานึงถึงนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง บริษัทฯ เชื่อว่าโรงเรียนนานาชาติ
เวอร์โซจะเป็นแบบอย่างท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับแวดวงการศึกษาในอนาคต และผลักดัน
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแนวหน้าในด้าน
การศึกษา” 

 โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซสะท้อนถึง
เป้าหมายของ ยู ซิต้ี ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครือข่าย
ขนส่งมวลชน โดยนางปิยพรกล่าวว่า “โรงเรียน
นานาชาติเวอร์โซต้ังอยู่ห่างจากสนามบิน
สุวรรณภูมิเพียง 4 กิโลเมตร หรือใช้เวลาขับรถ
เพียง 5 นาที มีทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายสําคัญ
มากมาย และในอนาคตจะมีระบบขนส่งมวลชน
รางเบาเส้นทางบางนา-สุวรรณภูมิตัดผ่านใน
บริเวณใกล้เคียง ด้วยทําเลท่ีอยู่ใกล้สนามบิน
นานาชาติขนาดใหญ่น้ีเองทําให้ท่ีต้ังของโรงเรียน

นานาชาติเวอร์โซเอ้ือต่อการรองรับนักเรียนจาก
นานาประเทศและเป็นตัวเลือกโรงเรียนนานาชาติ
อันดับต้นๆ ของบรรดานักเรียนและครอบครัวชาว
ต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทย”

 โครงการธนาซิต้ีและพื้นท่ีโดยรอบมีศักยภาพ
พร้อมท่ีจะพัฒนาเป็นชุมชนท่ีมีความทันสมัย 
เน่ืองจากล้อมรอบไปสิ่งอํานวยความสะดวก
และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย ได้แก่ 
โครงการท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังแหล่งช็อปปิ้ งและ
แหล่งไลฟ์สไตล์ในละแวกใกล้เคียง อาทิ เมกา
บางนา เซ็นทรัล วิลเลจ สนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์
ระดับโลกของธนาซิต้ี คันทรี คลับ ร้านอาหาร และ
โรงแรมอีสติน ธนาซิต้ี รีสอร์ท ท่ีเพิ่งเปิดทําการ
ใหม่ล่าสุด

 สถาปัตยกรรมอันล�าสมัยของโรงเรียน
นานาชาติเวอร์โซเป็นผลมาจาการศึกษาวิจัยเพื่อ
คิดค้นวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีช่วยเสริมสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรม และ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของนักเรียน โดยพื้นท่ีการเรียนรู้
ของเวอร์โซนั้นเน้นท่ีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และ
การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 อาคารทรงกลมท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเวอร์
โซ ให้ความรู้สึกของการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ แตก
ต่างจากรูปแบบของอาคารเรียนแบบด้ังเดิม 
ท้ังนี้ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเป็นไฮไลต์ อาทิ สระว่ายน�าในร่มขนาด 
50 เมตรมาตรฐานโอลิมปิกท่ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิได้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
พร้อมด้วยระบบเกลือคลอรีนและ 10 เลนการ
แข่งขัน สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ท่ีใช้งานได้
ทุกฤดูกาล สตูดิโอเพื่อการผลิตงานมัลติมีเดีย
และสตูดิโอบันทึกเสียง สนามกีฬาท่ีสามารถจุผู้
ชมได้ 1,000 ท่ีนั่ง ห้องเวิร์คช็อปและสตูดิโองาน
ประดิษฐ์ อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่และศูนย์
ออกกําลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน และ
โคเวิร์คก้ิงสเปซสําหรับคณาจารย์ เป็นต้น

 โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จในช่วงต้นปี 2563 และเปิดภาคการศึกษา
แรกในเดือนสิงหาคม 2563 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ สามารถเข้าไป
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.verso.com หรือติดต่อ
สํานักงานรับสมัครของโรงเรียน ซึ่งจะเปิดต้ังแต่
เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562

U จับมือพันธมิตรฮ่องกง ร่วมลงทุน 5 พันลบ.
ผุด โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ 



www.hooninside.com

6

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายชาญชัย ล�้ายอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน) KWC เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง สําหรับเป็นอาคารคลังเอกสารท่ี 4 จํานวน 1 หลัง ขนาด

พื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร บนท่ีดินซ่ึงบริษัทฯ เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ท่ีคลังเอกสารบางปะกงของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด (บริษัทย่อย) ต้ังอยู่เลขท่ี 

11/1ถนนพิมพา-แสนภู ดาษ ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มูลค่าการลงทุน ประมาณ 207 

ล้านบาท (ไม่รวมท่ีดิน) โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนภายในของกิจการและเงินกู้ยืมจากบริษัทฯและสถาบันการเงิน

 อย่างไรก็ตาม สําหรับการก่อสร้างอาคารคลัง เอกสารท่ี 4 โดยชําระให้กับผู้รับเหมาตามผลงานท่ีสําเร็จ

 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการรับฝากกล่องเอกสารได้ ประมาณ ไตรมาสท่ี 4/2563

 "บอร์ดฯมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด (“บริษัทย่อย”) ขยายธุรกิจคลังเอกสารบางปะกง โดย ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างสําห

รับเป็นอาคารคลังเอกสารท่ี 4 จํานวน 1 อาคาร บนท่ีดินซ่ึงบริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์" นายชาญชัยกล่าว

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562

KWC ทุ่ม 207 ลบ.
สร้างอาคารคลังเอกสาร
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 นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) PPS เปิดเผย

ว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

4/2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ของบริษัท 

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้มี

มติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ พิจารณาการเข้า

ลงทุนซื้อท่ีดินเปล่าสําหรับทําโครงการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การจัดการของบริษัทย่อย 

ซึ่งนับเป็นการเสริมธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้

มีแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ี หลากหลาย โดยได้มอบ

หมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกในข้ันตอนถัดไป

เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าการ

พิจารณาการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าวว่า

ฝ่ายบริหารในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย จาก

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในราย

ละเอียดอย่างถ่ีถ้วนแล้ว และมีความเห็นว่า

บริษัทฯ ควรเข้าลงทุนในโครงการ ดังกล่าวเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

ในขณะเดียวกันมีกรรมการบริษัทบางท่านได้

แสดงความห่วงใยอย่างยิ่ง เก่ียวกับภาวะตลาด

อสังหาริมทรัพย์และขอให้เน้นพิจารณามุมมอง

ความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว และผลกระทบ

ต่องบการเงิน ของบริษัทฯ เป็นสําคัญด้วย ดังนั้น

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงพิจารณาแล้วมีความ

เห็นในหลักการว่า บริษัทฯ อาจจะลดสัดส่วน การ

ลงทุนลงเหลือเพียงไม่เกิน 10% เพื่อให้สอดคล้อง

กับระดับความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนจาก

โครงการดังกล่าว ประกอบกับ ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญหากเกิดปัญหา

ใดๆ ในการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่

ต้อง รับผิดชอบเป็นผู้จัดหาเงินลงทุน จึงขอชะลอ

การออกหุ้นกู้ (Bond) ออกไปก่อน อน่ึงหากใน

อนาคตมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อ่ืนท่ี สามารถ

สร้างผลตอบแทนท่ีดี ฝ่ายบริหารจะนําเสนอคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาการลงทุนต่อไป

 จากการชี้แจงข้างต้น การเข้าลงทุนทํา

โครงการพัฒนาท่ีดินแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต ยัง

คงดําเนินการต่อไปในสัดส่วนการ ลงทุนท่ีลดลง 

บริษัทฯ อาจจะมีการเติบโตท่ีช้าลงกว่าแผนงาน

และเป้าหมายเล็กน้อย แต่ถือว่าสมเหตุสมผล

สอดคล้องกับระดับ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯคาดว่าจะ

ยอมรับได้ ท้ังนี้เมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเร่ือง

การลงทุนโครงการดังกล่าว บริษัทฯจะแจ้งให้นัก 

ลงทุนทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยทันที

ฉบับที่ 1067 วันที่ 19 กันยายน 2562

PPS อาจลดถือหุ้น ในโครงการอสังหาฯ
แหลมยามู จ.ภูเก็ต เหลือไม่เกิน 10%
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 ใจสู้หรือเปล่า!! ตลาดบ้านเราวันน้ีปรับพักฐานลงมาปิดท่ี 1,654.14 จุด ลด
ลง -9.79 จุด (แหม่ ไม่เด้งรับลุงเลยนะเจ้าคะ อิอิ) การปรับตัวลงวันน้ีส่วนใหญ่
มาจากแรงกดดันจากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯหลังราคาน�ามันทรุดตัวค่อนข้างแรง
เจ้าค่ะ และนักลงทุนรอผลประชุมเฟดซึ่งจะรู้ผลในวันพรุ่งน้ีเจ้าค่ะ มาลุ้นกันจะ
ออกตามท่ีคาดไว้รึเปล่า หวังว่าคงไม่มี Surprise นะเจ้าคะ ช่วงน้ีเน้นเล่นสั้นขยัน
ซอยกันเหมือนเดิม ลงซื้อขึ้นขายตามกรอบเทคนิคไปก่อนเจ้าค่ะ

 ตัวแรกมาดูกันท่ี HMPRO เจ้าค่ะ กลับมายืนแนวรับ 17.40 บาทได้สวย ตัวนี้
เจ๊ยังบอกไว้เจ้าค่ะว่าได้ประโยชน์จากอนิสงส์การฟื้ นฟูหลังน�าท่วม ประเด็นนี้ใน
ช่วงนี้เล่นไปยาวๆได้เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นใหญ่พื้นฐานดีแนะจับตาอย่าให้ดี ย่อแดง
รับ เด้งเขียวขาย ได้ตังใช้แน่นวลเจ้าค่า ส่วนอีกตัวอย่าลืมเจ้าค่ะ ของเค้ามาคู่กัน 
สําหรับ DOHOME เจ้าค่า ท่ียังมีลุ้น ATH ต่อเน่ืองบน 12.40 บาท รอวันท่ีตลาด
เป็นใจจะได้ไปแตะขอบฟ้ากันท้ังคู่เจ้าค่ะ

 จับตากันท่ีคู่หูแม่ลูกสวนตลาดเจ้าค่ะ สําหรับ JMART และ JMT เจ้าค่ะ ยืน
แดนบวกสวนตลาดได้สวยงามท้ังสองตัวเจ้าค่ะ นําโดย JMART ปิดท่ี 11.00 บาท 
บวก 2.80% ยังเล่นในกรอบ 10.70-12.00 อยู่เจ้าค่ะ รอวันทุกรอบบนไปได้คงจะ
แรงมิใช่น้อย ส่วน JMT ไม่น้อยกันปิดท่ี 17.30 บาท บวกท่ี 1.76% ปรับตัวรีบาวด์
ขึ้นมาสวยเจ้าค่ะ หลังโดนเทไปวันก่อนจากกระแสขอความร่วมมือในส่วนของการ
ผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% ฟากเจ้าของออกมาบอกประเด็นน้ีไม่กระทบมากเจ้าค่ะ 
สายเก็งกําไรหายห่วงได้เจ้าค่ะ

 มาต่ออีกตัวท่ีบวกสวนตลาดขึ้นมาสวยๆ สําหรับบัตรเครดิต KTC นะเจ้าคะ 
ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 43.75 บาท บวกขึ้นมา 1.16% ด้าน ผยห. ยืนยันเกณฑ์คุมสิน
เชื่อผ่อน 0% ไม่กระทบธุรกิจ เหมือนกันเจ้าค่ะ เทคนิคแนวโน้มยังคงสวยงามน่า
จับตากันต่อเจ้าค่ะ รอบนี้กลับมาลุ้นแนวต้านแรก 45.00 บาทย่ัวๆก่อนเจ้าค่ะ

 มาดูกลุ่มสินเชื่ออีกตัวท่ีน่าจับตาเจ้าค่ะ สําหรับ SAWAD และ MTC เจ้าค่ะ มา
ดู SAWAD ปิดท่ี 57.50 บาท บวก 0.88% ลุ้นกลับไปเทสต้าน 59.25 บาทเจ้าค่ะ 
ส่วน MTC วันนี้ปิดแนวรับสวยๆ 57.00 บาท ไม่เปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ สองตัวนี้มอง
กันไปยาวๆเจ้าค่ะ สําหรับในส่วนของผลประกอบการใน Q3/62 ท่ีจะออกมาใน
เดือนหน้า แนวโน้มยังคงสดใสต่อเนื่องเจ้าค่ะ ถ้ารูจักนิสัยหุ้นกันดีจะสังเกตุได้ว่า
มักจะเล่นก่อนงบออกเสมอเจ้าค่ะ รอบนี้ใครกําลังเริ่มหาหุ้นงบดีตุนเข้าพอร์ต เจ๊
แนะนํา 2 ตัวนี้เจ้าค่ะ ชื่อเสียงการันตีความแซ่บเจ้าค่ะ

 ปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทําการเจ้าค่ะสําหรับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล 
อย่าง BDMS เจ้าค่ะ ขยับขึ้นมาปิดท่ี 23.40 บาท บวกขึ้นมา 0.86% บวกสวน
ตลาดสวยงามซะเหลือเกินเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นรีบาวด์จับตา BDMS กันต่อเจ้าค่ะ มี
ลุ้นว่ิงต่อเนื่องนะเจ้าคะ ต้านแรก 24.50 บาทลุ้นกันฟินๆไปก่อนเจ้าค่า

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะ สําหรับเจ๊แอนคนสวยเจ้าแม่คอนเทนต์ อย่าง JKN 
เจ้าค่ะ บวกสวนตลาดขึ้นมาสวยๆ ขยับขึ้นมาปิดท่ี 8.00 บาท บวกข้ึนมา 0.63% 
ย�าเป้ายอดขายปี62 โต15-20% ส่วนปี 63 โต15% เล็งเพิ่มสัดส่วนตปท.แตะ35-
40% อยู่ระหว่างเจรจาส่งข่าว CNBC ลง 2 ช่องใหม่สรุป Q4/62 จ่อนําละครช่อง 
3 ขายญี่ปุ่นคาดสรุปดีลปลายปีนี้-ต้นปี 63 ทางเทคนิคเป็นการกลับข้ึนมาบน 
8.00 บาท ในรอบสัปดาห์กันเลยทีเดียว สายเก็งกําไรตามกันค่อเจ้าค่ะ ต้านแรก 
8.30 บาท ผ่านได้คงจะแรงมิใช่น้อยเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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ใจสู้หรือเปล่า!!
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