
"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น" เตรยีมเซ็นอันเดอรไ์รท์ขายไอพโีอ 80 ล้าน

หุ้น ในวันที่ 4 พ.ย. นี้ หวังเข้าเทรด mai  ภายใน  พ.ย. 62 ระดมทุน

ต้ังศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย -ศูนย์ข้อมูลเพ่ือแสดงระบบรักษาความ

ปลอดภัยและระบบการติดต่อสื่อสารคืนเงินกูและเป็นทุนหมุนเวียน

ฟ้ืนจริงหรือหลอก!! ตลาดบ้านเราวันนี้ผันผวนแรงเช่นเดิมและ
แอบรีบาวน์ขึ้นมาแรงในช่วงท้ายตลาดนะเจ้าคะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมา
ปิดท่ี 1,601.83 จุด เพิ่มขึ้น 10.62 จุด กลับมายืนบนแนวต้านย่อย
สักทีเจ้าค่ะ รอผลประชุมเฟดคืนนี้

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป 

โฮลด้ิงส์  จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัด

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) หรือ BC 

เปิดเผยว่า BC ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

นายพุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้น�าเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการเข้าลงทุน 50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ�ากัด หรือ Hello Bangkok LED ด้วยเงินลงทุน 1,950 ล้านบาท 

เพ่ือขยายเครือข่ายพื้นท่ีโฆษณาส่ือกลางแจ้งในประเทศ ซึ่งการท�าธุรกรรมน้ีจะผลักดันให้ MACO เป็นเจ้าของสื่อ

BC เคาะราคาไอพโีอที่ 2.86 บ./หุ้น จองซื้อ 5-7 พ.ย.นี ้เข้า
เทรด 14 พ.ย.62 ม่ันใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน   
เหตุต้ังราคาไอพีโอเหมาะสม - ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษัิท เดอะแพรคทิเคิล

โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า  ในวันที่  4 พฤศจิกายน  

2562  บริษัทฯ เตรียมลงนามสัญญาแต่งต้ังผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมท้ังจะมี

การการน�าเสนอข้อมูลรายละเอียด

"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น"
จ่อเซ็นอันเดอร์ไรท์ 4 พ.ย. นี้

หวังเข้าเทรด mai ภายใน พ.ย. 62

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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MACO ทุ่ม 1.95 พันลบ. ควบ Hello Bangkok
/เพ่ิมทุน 1.08 พันล้านหุ้น ให้ PLANB

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลชูั่น จ�ากัด (มหาชน) (TPS)

MACO ทุ่ม 1,950 ล้านบาท ควบ Hello Bangkok ผงาดขึ้นเบอร ์1 เจ้าของเครอืข่ายสื่อกลางแจ้งมากที่สุด

ในประเทศไทย พรอ้มออกหุ้น ให้ PLANB 1,080 ล้านหุ้น  ในราคาหุ้นละ 1.4381 บ. คาดแล้วเสรจ็ เดือนธ.ค.62

นายพุน ฉง กิต
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท มาสเตอร ์แอด จ�ากัด (มหาชน) หรอื MACO
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายพุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ MACO ผู้น�าเครือข่ายสื่อ

โฆษณานอกบ้านเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการเข้าลงทุน 

50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ�ากัด 

หรือ Hello Bangkok LED ด้วยเงินลงทุน 1,950 

ล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายพ้ืนท่ีโฆษณาสื่อกลาง

แจ้งในประเทศ ซึ่งการท�าธุรกรรมน้ีจะผลักดันให้ 

MACO เป็นเจ้าของสื่อโฆษณากลางแจ้งท่ีมากท่ีสุด

ในไทย 

 ขณะเดียวกัน MACO ได้เสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ (Private Placement) 1,080 

ล้านหุ้น ราคา 1.44 บาท ต่อหุ้น  คิดเป็นมูลค่า

รวมท้ังสิ้น 1,553 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แพลน 

บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ PlanB เพื่อเป็นการ

สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเป็นแหล่งเงินทุน

ส�าหรับการเข้าซ้ือกิจการดังกล่าวข้างต้น นอกจาก

นี้บริษัทฯ จะท�าสัญญามอบหมายให้ PlanB เป็น

ตัวแทนในการขายสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศ

ท้ังหมดของ MACO โดยรับประกันรายได้ขั้นต�า

ต่อปี 700 ล้านบาท พร้อมส่วนแบ่งรายได้ 85% - 

90% ให้แก่บริษัทฯ

 บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ�ากัด หรือ 

Hello Bangkok LED ผู้ประกอบกิจการป้ายสื่อ

โฆษณากลางแจ้งท่ีมีประสบการณ์กว่า 15 ปี 

ครอบครองท�าเลท่ีต้ังป้ายโฆษณาใจกลางย่าน

ธุรกิจท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็นป้าย

โฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ (Billboard) จ�านวน 

134 ป้าย และป้ายโฆษณาดิจิทัล จ�านวน  74 ป้าย 

กระจายอยู่ท่ัวประเทศ

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวเพิ่มเติมว่า 

การขยายเครือข่ายในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าว

กระโดด จากการขึ้นเป็นเจ้าของเครือข่ายสื่อ

โฆษณากลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากธุรกิจสื่อโฆษณาของ 

Hello Bangkok LED ได้ภายในช่วงไตรมาส 1 ปี 

2563

 ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานต่อจากน้ี MACO 

จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

อย่างเต็มก�าลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปในมาเลเซียและ

อินโดนีเซียแล้ว พร้อมท้ังรักษาความเป็นผู้น�า

ในฐานะเจ้าของเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ในเมืองไทยผ่านการบริหารด้วยมืออาชีพอย่าง 

PlanB  ผสานความแข็งแกร่งของบริษัทในเครือ

ท่ีเป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ ช่วย

สนับสนุนให้ MACO กลายเป็น Backbone หรือ

กระดูกสันหลังด้านงานระบบครบวงจรและส่ือ

มัลติมีเดียให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อให้การเติบโตเป็น

ไปได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต นายพุน ฉง 

กิต กล่าว.

 ส�าหรับการท�าธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2562

ฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

MACO ทุ่ม 1.95 พันลบ. ควบ Hello Bangkok
/เพ่ิมทุน 1.08 พันล้านหุ้น ให้ PLANB
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ด้านนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บริษัท 
แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) PLANB 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 
7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ได้
มีมติท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้

 1. อนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใน
การเข้าท�ารายการกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จ�า
กัด (มหาชน)(“MACO”) และบริษัท วีจีไอ จ�ากัด 
(มหาชน) (“V(GI) ดังนี้

 (1.1) การเข้าลงทุนใน MACO การเข้าลงทุน
ในบริษัทฯ MACO โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ MACO จ�านวน 1,080,000,000) หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจ�านวนหุ้นท่ีออก
และจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ MACO (ภาย
หลังการเพิ่มทุนเพื่อ การท�ารายการในคร้ังน้ี) 
ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น 
1,553,148,000 บาท

 "MACO ได้ตัดสินใจเปล่ียนแปลงรูปแบบกา
รด�าเนินธุรกิจของ MACO และบริษัทย่อยของ 
MACO (“กลุ่ม MACO”) ในประเทศไทย โดยกลุ่ม 
MACO จะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศัยใน ประเทศไทยอีกต่อไป โดย
จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 
(Out-of-home media) เท่านั้น (Asset (Owners)
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าท�าสัญญากับ
กลุ่ม MACO เพื่อขอบริหารจัดการสื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่ อาศัยท้ังหมดของกลุ่ม MACO ใน
ประเทศไทย"นายปรินทร์ กล่าว

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา
สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่กับ 
MACO (“สัญญาจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) โดย
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและ
สามารถลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่ม
ทุนท่ีออกใหม่ของ MACO ได้ภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2562 และเง่ือนไขบังคับก่อนต่าง ๆ 
ภายใต้ สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่
ของ MACO คาดว่าจะส�าเร็จลุล่วงภายในเดือน
ธันวาคม 2562 และ บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนของ MACO ได้ส�าเร็จภายในเดือนธันวาคม 

2562

 การเข้าท�าสัญญาซื้อขายสื่อโฆษณา BTS 
กับ VGI นั้น การขายสื่อโฆษณา BTS ให้ VGI จะ
เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านการ ขายและการตลาด โดยบริษัทฯ จะได้
รับค่าตอบแทนท่ีมั่งคงแน่นอน ซึ่งค่าตอบแทน
ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ ก็สามารถคิดค�านวณได้ตาม
อัตราค่าบริการสื่อโฆษณาท่ีมีเง่ือนไขการก�าหน
ดราคา ค่าบริการ ไม่แตกต่างจากการขายสื่อ
โฆษณาให้กับเอเจนซี่รายอ่ืนท่ีเป็นลูกค้าท่ัวไปขอ
งบริษัทฯ ท่ีมีการใช้บริการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ 
เป็นมูลค่าต่อปีท่ีสูง

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ 
จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการด�า
เนินงานของบริษัทฯ จ�านวนประมาณ 1,553 ล้าน
บาท ส�าหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออก
ใหม่ของ MACO ท้ังนี้ เง่ือนไขการกู้ยืมเพื่อการเข้า
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ท่ีออกใหม่ของ MACO จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลและสิทธิของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เง่ือนไขในการเข้าท�ารายการ

ฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

MACO ทุ่ม 1.95 พันลบ. ควบ Hello Bangkok
/เพ่ิมทุน 1.08 พันล้านหุ้น ให้ PLANB
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน 

จ�ากัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า  ใน

วันท่ี  4 พฤศจิกายน  2562  บริษัทฯ เตรียมลง

นามสัญญาแต่งต้ังผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน

เป็นครั้งแรก (IPO)   พร้อมท้ังจะมีการการน�า

เสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน

(Roadshow) ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และคาดว่าจะสามารถเข้าซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในเดือนพ.ย.น้ี  

 ท้ังนี้  บริษัทฯ มีความม่ันใจในการน�าหุ้นเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเชื่อว่าจะได้รับ

การตอบรับท่ีดีจากนักลงทุน แม้ว่าภาวะตลาด

โดยรวมจะค่อนข้างมีความผันผวน เน่ืองจากมี

ความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความแข็งแกร่ง 

อยู่ในอุตสาหกรรม IT โดยด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้

ค�าปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดต้ัง และจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการให้บริการของ

บริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์

และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจให้

บริการดูแลและบ�ารุงรักษาระบบภายหลังการ

ขาย ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเท

ศอ่ืนๆ ปัจจุบันบริษัทได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจใน

ระดับ Gold Certified Partner จาก บริษัท ซิสโก้ 

ซีสเต็มส์ อิงค์ (CISCO) ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีชื่อเสียงจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับจาก

ลูกค้าท่ัวโลก  และบริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรกับ

ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศชั้นน�าระดับ

โลกรายอ่ืนๆ อีก ได้แก่ NetApp, Palo Alto 

Networks, Symantec, VMware และ FORTINET 

พร้อมกับมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์

การท�างานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าจนเป็นท่ีพึงพอใจ

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานย้อนหลังในปี 2559 

– 2561 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯมี

รายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 595.97 

ล้านบาท 847.54 ล้านบาท 536.58 ล้านบาท 

และ 321.31 ล้านบาท ตามล�าดับ และมีก�าไรสุทธิ

เท่ากับ 61.18 ล้านบาท 54.04 ล้านบาท 42.01 

ล้านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เท่ากับ 

22.15 ล้านบาท ตามล�าดับ  ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

รายได้จากการขายและบริการในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2562 เทียบกับ 6 เดือนแรกปี 2561 พบว่า

บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 55% ในขณะท่ีก�าไร

สุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 503% และบริษัทฯ ยังมีอัตราผล

ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นกว่า 34%

 ด้านเงินท่ีได้จากการระดมทุนในคร้ังนี้ จะ

น�าไปใช้ในการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย 

(Network Operation Center: NOC)   ประมาณ 

6  ล้านบาท   , การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อแสดง

ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการติดต่อ

สื่อสาร(DEMO Data Center, Security & 

Collaboration) อีกประมาณ 10  ล้านบาท ช�าระ

คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนซ้ือ

ท่ีดินและก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม ่

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ประมาณ 

20-30  ล้านบาท 

ฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น"
จ่อเซ็นอันเดอร์ไรท์ 4 พ.ย. นี้

หวังเข้าเทรด mai ภายใน พ.ย. 62
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย 
พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ใน

ฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า 

BC ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ท่ัวไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จ�านวน 167,000,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น ก�าหนด

ราคาไอพีโอหุ้นละ 2.86 บาท จัดสรรให้แก่ บุคคล

ตามดุลยพินิจของผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์   121.4 

ล้านหุ้น คิดเป็น 72.69%  นักลงทุนสถาบันต่าง

ประเทศ(Private Equity fund) จ�านวน 4 ล้านหุ้น 

คิดเป็น 2.40%  ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จ�านวน 

24.9 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.91% กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  จ�านวน 

16.7 ล้านหุ้น คิดเป็น10.00%

ท้ังน้ี BC ได้ก�าหนดเปิดจองซื้อไอพีโอในช่วง

ระหว่างวันท่ี 5 - 7 พฤศจิกายนนี้ และคาด

ว่าจะด�าเนินการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก ในวันท่ี 

14 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

การก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 พร้อมกันนี้ ได้แต่งต้ังผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ BC จ�านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลัก

ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ 

โกลเบล็ก จ�ากัด 

 

 ส�าหรับการต้ังราคาไอพีโอท่ี 2.86 บาทต่อ

หุ้น คิดเป็น P/BV (Pre-IPO) ท่ี 1.66 เท่า คิด

เป็นส่วนลด 40% จาก P/BV เฉล่ียของบริษัทจด

ทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ี 2.75 เท่า ซึ่งในส่วนลดดังกล่าวมองว่ามีความ

เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งทางตรงใน

ธุรกิจนี้ รวมถึงการรับรู้รายได้แต่ละคร้ังของ

บริษัทฯจะขึ้นอยู่กับการขาย Asset ด้วยเช่นกัน 

 "เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ BC ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนัก

ลงทุน ด้วยราคาไอพีโอท่ีก�าหนดไว้เป็นระดับราคา

ท่ีเหมาะสม บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง 

เป็นธุรกิจท่ีก�าลังขยายการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ไม่มีคู่แข่งทางตรง ผลตอบแทนจากการขาย

โครงการท�าได้ในระดับสูง สนับสนุนให้อัตราก�าไร

อยู่ในระดับท่ีน่าสนใจ ขณะท่ี ได้รับการตอบรับท่ีดี

จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนท่ัวไปต้ังแต่วัน

โรดโชว์ในช่วงท่ีผ่านมา จึงเชื่อว่า BC จะเป็นหุ้น 

Growth Stock ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้

แก่นักลงทุนในระยะยาว" ดร.ก้องเกียรติ กล่าว

ฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

BC เคาะราคาไอพีโอที่ 2.86 บ./หุ้น
เข้าเทรด 14 พ.ย.62
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 ด้าน นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BC กล่าวว่า  

ส�าหรับเงินท่ีได้จากการระดมทุนในครั้งน้ีก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ จ�านวนประมาณ 477 ล้านบาท จะน�าไปใช้

ขยายธุรกิจ ลงทุนในโครงการเชียงใหม่ Nimman 

2-3 , โครงการ Summer Point,  โครงการโรงแรม

บนถนนสุขุมวิท 16, โครงการเซอร์วิสอพาร์ท

เมนท์บนถนนสุขุมวิท 36 และโครงการกมลา 

1-2 จ�านวนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อส�าหรับ

จ่ายคืนหนี้สิน ประมาณ 275  ล้านบาท  และมี

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) อยู่ท่ี 3 เท่า ซึ่งหากน�า

เงินดังกล่าวมาช�าระหนี้ส่วนหน่ึงแล้ว บริษัทฯคาด

ว่าจะท�าให้ D/E ลดลงไปได้ และใช้ส�าหรับเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 52 ล้านบาท 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณในปี 2562-2563 

 ส�าหรับ กลยุทธ์ในช่วงต่อจากน้ีบริษัทฯ 

พร้อมขยายการเติบโต ในธุรกิจพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์รูปแบบ BOSซ่ึงปัจจุบัน มี

โครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ (Operate) 

จ�านวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการเพื่อเตรียมขายในอนาคต (BOS) 

จ�านวน 5 โครงการ และโครงการท่ีบริษัทฯ มีนโย

บายเป็นผู้ด�าเนินงานและบริหารจัดการเอง (Non-

BOS) จ�านวน 4 โครงการ นอกจากน้ี มีโครงการท่ี

อยู่ระหว่างพัฒนา (Build) จ�านวน 8 โครงการ คาด

จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ 1 โครงการ ส่วนท่ีเหลือ

จะทยอยแล้วเสร็จไปจนถึงปี 2563 เข้ามาสนับ

สนุนผลประกอบการให้ม่ันคงแข็งแกร่ง 

 

 "BC เป็นผู้น�าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รูปแบบ BOS ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งทางตรงในธุรกิจ

น้ี เราเช่ียวชาญในการพัฒนาโครงการบนท่ีดิน

ขนาดเล็ก บนท�าเลท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ และ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญ ได้แก่ ใจกลางเมือง

สุขุมวิท ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ซึ่งเป็นเมือง

ท่ีมี GDP ในระดับสูงของประเทศ ท�าให้ได้ผล

ตอบแทนจากการขายโครงการในระดับท่ีน่า

พอใจ และได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ในประเทศไทยท่ีแข็งแกร่ง ปัจจุบันมีโครงการท่ี

ประสบความส�าเร็จในรูปแบบ BOS ท่ีจ�าหน่ายออก

ไปแล้ว (Sell) จ�านวน 6 โครงการ มีมูลค่าโครงการ

รวมประมาณ 3,525 ล้านบาท และรวมมูลค่าก�าไร

จากการขายโครงการประมาณ 1,626 ล้านบาท 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังมีโปรเจ็กต์ท่ีอยู่ระหว่างพัฒนา 

ด�าเนินการ และรอการขายรวม 17 โครงการ เป็น

สตอรี่การเติบโตท่ีน่าสนใจ ภายหลังการเข้าจด

ทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการด�าเนิน

งาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนท่ีดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน

ระยะยาว" นายปรับชะรันซิงห์  กล่าว

 ส�าหรับ ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2562 รายได้รวมอยู่ท่ี 675.9 ล้านบาท 

เติบโต 56.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่

ท่ี 431.3 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขาย

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub 

Office สนับสนุนให้ก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 348.5 ล้านบาท 

เติบโตขึ้น 122.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่

ท่ี 156.7 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้น 77.9% อัตรา

ก�าไรสุทธิ 31.6%

ฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

BC เคาะราคาไอพีโอที่ 2.86 บ./หุ้น
เข้าเทรด 14 พ.ย.62



www.hooninside.com

8

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1095 วันที่ 31 ตุลาคม 2562



www.hooninside.com

 ฟื้ นจริงหรือหลอก!! ตลาดบ้านเราวันน้ีผันผวนแรงเช่นเดิมและแอบรีบาวน์

ขึ้นมาแรงในช่วงท้ายตลาดนะเจ้าคะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 1,601.83 จุด เพิ่มขึ้น 

10.62 จุด กลับมายืนบนแนวต้านย่อยสักทีเจ้าค่ะ รอผลประชุมเฟดคืนนี้ ว่าจะส่ง

สัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงท่ีเหลือของปีน้ีจะยังมีอีกหรือไม่ ส่วนบ้านเรา

ยังติดตามประเด็นประกาศงบเข่นเดิม และยังคงเน้นหุ้นรายตัวท่ีแข็งกว่าตลาด

เจ้าค่ะ

 กลุ่มมาดูหุ้นท่ีมีส่วนยืนยันสัญญาณการกลับตัวของตลาดเจ้าค่ะ หลังจาก

ก่อนหน้าท่ีเรียกได้ว่าน่าเบื่ออยู่นาน วันน้ีหุ้นกลุ่มแบงค์ใหญ่ทยอยกันรีบาวด์ขึ้น

มาสวยเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็น KBANK พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 136.00 บาท บวก 3.82% 

ตามมาด้วย BBL พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 176.50 บาท บวก 6.01% และ SCB พุ่งขึ้นมา

ปิดท่ี 111.50 บาท บวก 2.29% รอบน้ีจัดหนักจัดเต็มกันชุดใหญ่ไฟกระพริบ มา

ให้สายเก็งก�าไรในหุ้นใหญ่ลุ้นรีบาวด์กันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 มาตามนัดนะเจ้าคะ ส�าหรับคู่หูคู่ซื้ หุ้นกลุ่ม EEC อย่าง AMATA และ 

WHA ใครรับมาตอนแดงๆตามเจ๊ฟินกันถ้วนหน้า วันน้ีบวกขึ้นมาตามตลาด

เจ้าค่ะได้สวยงาม น�าโดย AMATA สวยงามสุดๆพุ่งขึ้นมาปิดไฮ 25.25 บวกขึ้นมา 

3.48% ศึกษาโซลาร์ลอยน�าผลิตไฟฟ้าป้อนรง.ในนิคม คาดชัดเจนปี 63 ร่วมขับ

เคล่ือนแผนงานสมาร์ท ซิต้ี รอบน้ีกลับมามีลุ้นท�านิวไฮท่ี 27.75 เจ้าค่ะ ส่วน WHA 

ไม่น้อยหน้ากันพุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮ 4.70 บาท บวกขึ้นมา 0.86% ล่ันผลงาน 

Q4/62 พีคสุด หลังบันทึกขายสินทรัพย์ 4.88 พันลบ. จ่อขายท่ีดินให้ลูกค้าจีน 

300-400 ไร่ ดันยอดขายปีนี้ 1.4 พันไร่ ลุ้นกลับไปบน 5.00 บาทกันต่อ มาสวยๆ

ท้ังข่าวดีและเทคนิคกันคู่แบบนี้น่าลุ้นน่าจับตากลุ่มน้ีกันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 มาจับตาอีกตัวท่ีรีบาวด์สวนตลาดขึ้นมาสวยๆเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นใหญ่อย่าง 

SCC พุ่งขึ้นมาปิดวันนี้ท่ี 365.00 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 2.53% ยันไม่ได้รับ

ผลกระทบสหรัฐฯตัดสิทธิ GSP หลังสัดส่วนส่งออกมีไม่ถึง 5% เตรียมปรับตัวเน้น

นวัตกรรม-บริการ หวังฟื้ นยั่งยืน ส�าหรับสายเก็งก�าไรหุ้นใหญ่ถือเป็นจังหวะลุ้นรี

บาวด์กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ รอลุ้นกลับมาทดสอบแนวต้าน ท่ี 375.00 บาทเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นสามทหารเสือ กลุ่ม 3P กันสักหน่อยเจ้าค่ะ วันนี้ 3 

ประสานพลังกอดคอกันพุ่งข้ึนมาสวยหนุนตลาดข้ึนมาได้แจ่มเช่นเดียวกันเจ้าค่ะ  

น�าทีมโดย PTT พุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮท่ี 45.50 บาท บวกขึ้นมา 2.25% ลุ้นต้าน

ย่อย 48.00 บาทกันต่อ ตามมาด้วย PTTEP พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 122.50 บาท บวก

ขึ้นมา 3.38% ลุ้นต้านย่อย 125.00 บาท และ PTTGC ตามมาติดๆพุ่งข้ึนมาปิด

ท่ี 50.50 บาท บวก 3.06% ลุ้นต้าน 52.25 บาทเจ้าค่ะ ท้ังหมดนี้น่าจับตาเจ้าค่ะ 

ใครจ�าได้เจ๊ให้รับตลอดตอนตลาดแดงๆหุ้นลงต�าๆ เวลาตลาดกลับตัวกลุ่มนี้จะฟื้ น

ตัวแรง และก็มาตามนัด พร้อมยังคาดตลาดจะกลับมาบวกต่อเน่ืองในสัปดาห์นี้มา

ลุ้นกันเจ้าค่ะ 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

LineID :  @wall-street

ฟื้ นจริงหรือหลอก!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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