
WP ประกาศสิน้สดุโครงการซื้อหุน้คืน หลังซื้อหุน้คืนครบ

ตามจ�านวน 10,370,000 หุน้ มูลค่า 47.78 ลบ. สว่นการ

จ�าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนตามโครงการซื้อหุน้คืนในครัง้นีบ้รษัิท 

จ ะ น� า เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อีก ค ร้ั ง

บริษัท เอ้ือวิทยา จ�ากัด (มหาชน) UWC   เปิดเผยว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 9  กรกฎาคม 

2563 ได้มีมติท่ีส�าคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุติการจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล จ�านวน 3 โรง ก�าลังการผลิตรวม 26.9 เมกะวัตต์ ในรูปแบบของการจ�าหน่าย

นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี 

จ�ากัด (มหาชน) WP เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งก�าหนดโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือ

บริหารทางการเงินโดยเป็นการซื้อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวัน ท่ี 

8 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 โดยก�าหนดจ�านวนหุ้นท่ีจะซ้ือตามโครงการ

ไม่เกิน 10,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00ของหุ้น ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด และมี

วงเงินสูงสุดท่ีจะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน

WP ปิดจ๊อบ โครงการซื้อหุ้นคืน
รวบคืน 10,370,000 หุ้น มูลค่า 47.78 ลบ.

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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ACE เขมือบโรงไฟฟา้ชีวมวล

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ดับบลิวพ ีเอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด (มหาชน) WP 

บอร์ด UWC อนุมัติขายโรงไฟฟ้าชีวมวล  3  โรง  รวม  26.9  MW   
พรอ้มโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินกู้ฯ  มูลค่ารวม 851.20  ลบ. ให ้ACE

ทรงตัว!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,365.81 จุด บวก 3.35 จุด
เคล่ือนไหวแดนบวกสลับลบตลอดท้ังวันก่อนจะยันขึ้นมาปิดบวกได้
เจ้าค่ะ ยืนทรงตัวได้ดีเจ้าค่ะ แต่ยังขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ใน
ตอนนี้เน้นกลยุทธ์หุ้นรายตัวลงซื้อขึ้นขาย

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPFTH ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ี บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรอื “ซพีเีอฟ” ถือหุน้ 99.99% ได้ย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูล
เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ ่ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวน 5 รุน่ ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ

CPF เผย บ.ยอ่ย " ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) " พรอ้มออก
หุน้กู้  5 รุน่ อายุ 4 ปี 6 เดือน อายุ 7 ปี อายุ 10 ปี อายุ 12 
ปี และอายุ 15 ปี ใหส้ถาบนั-รายใหญ่ ภายใน 20 ส.ค.นี้

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

"ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)" จ่อขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
ให้สถาบัน-รายใหญ่ ภายใน 20 ส.ค.นี้

ทรงตัว!!

3 โรง รวม 26.9 MW มูลค่า 851.20 ลบ.

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท แอ๊บโซลทู 

คลนี เอ็นเนอรจ์ี ้จ�ากัด (มหาชน) ACE
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

บอร์ด UWC อนุมัติขายโรงไฟฟ้าชีวมวล  3  โรง  รวม  

26.9  MW   พร้อมโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ฯ  มูลค่า

รวม 851.20  ลบ.    ให้ ACE     ด้าน ACE  เผย หนุนมีโรง

ไฟฟ้าชีวมวลท่ีCOD แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 โครงการ 

รวม 89.1  MW  เป็น 12 โครงการ รวม 116.0 MW 

 บริษัท เอื้อวิทยา จ�ากัด (มหาชน) 
UWC เปิดเผยว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบ

ริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2563 ได้มีมติท่ีส�าคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุติการจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนใน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ�านวน 3 โรง ก�าลังการผลิตรวม 

26.9 เมกะวัตต์ ในรูปแบบของการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 3 บริษัท และการ

โอนสิทธิรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัทฯ ในราคา

เบื้องต้นรวมท้ังสิ้นประมาณ 851,200,000 บาท   ให้กับ   

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ�ากัด (มหาชน)ACE  

และหรือบริษัทย่อยของ ACE (เรียกว่า "ผู้จะซื้อ ) ตาม

รายละเอียด ดังนี้

หุ้นสามัญของบริษัทย่อยจ�านวน 3 บริษัท ได้แก่

1.หุ้นสามัญของบริษัทยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส 

จ�ากัด (UKB) ก�าลังการผลิต 9.9 มะวัตต์ ต้ังอยู่ท่ีจังหวัด 

นครราชสีมา ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน จ�านวน 23,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

10 บาท ซึ่งได้ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

2.หุ้นสามัญของบริษัทยูดับบลิวชี อ�าพัน ไบโอแมส 

จ�ากัด (UAB) ก�าลังการผลิต 9.5 เมกะวัตด ต้ังอยู่ท่ี 

จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน จ�านวน 1,593,748 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท ซึ่งได้ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

3.หุ้นสามัญของบริษัท สตึก ไบโอแมส จ�ากัด (SBM) 

ก�าลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จ�านวน 

1,662,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงได้

ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

 ขณะท่ีบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้า

หนี้ในหนี้เงินให้กู้ยืมท่ี UAB  และ  SBM มีอยู่ต่อบริษัทฯ 

พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย (รวมเรียกว่า"หน้ีเงินให้กู้ยืมๆ 

ณ วันท่ีท�าการช้ือขายหุ้นท่ีจะซื้อขาย (วันท่ีท�าการซื้อ

ขายเสร็จสมบูรณ์)ให้แก่ผู้จะซ้ือ โดย ณ  วันท่ี31 มนีาคม 

2563 หนี้เงินให้กู้ยืมท้ังหมดของUAB  และ  SBM มี

มูลค่ารวมโดยประมาณท้ังสิ้นจ�านวน 761,311 211 

บาท 

โดยการซ้ือขายหุ้นสามัญ และการโอนสิทธิเรียกร้อง

ในหน้ีเงินให้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าในเบื้องต้นววมท้ังส้ิน

ประมาณ 851,200,000 บาท 

ส�าหรบัประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รบั  จากการจ�าหนา่ยไป

ซึ่งเงินลงหุนในรกิจโรไฟฟ้าชีวมวลท้ัง 3 แห่งดังกล่าว 

เป็นการด�าเนินการตามการปรับปรุงแผนธุรกิจและ

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะมุ่งเน้นการสร้างผลก�าไรจาก

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และต่อยอดไปยังธุรกิจอ่ืนท่ีมี

โอกาสสร้างผลก�าไรได้มากกว่าธุรกิจโรไฟาฟ้ชีวมวลท่ี

บริษัทฯ อาจไม่มีความช�านาญเพียงพอและไม่สามารถ

สร้างผลก�าไรให้กับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ

ประโยชนจากการเข้าท�ารายการในคร้ังนี้ ดังนี้

ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ACE เขมือบโรงไฟฟา้ชีวมวล
3 โรง รวม 26.9 MW มูลค่า 851.20 ลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

1. บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยจะมีกระแสงินสดท่ีเพียงพอในการช�าระหน้ีหุ้นกู้มีประกันท่ีจะครบ
ก�าหนดช�าระในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ความสามารถในการช�าระหน้ีของบริษัทฯ ดีขึ้น

2. เพ่ิมความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินกู้ส�าหรับโครงการท่ีสามารถสร้างก�าไรให้บริษัทฯ ได้ในอนาคตเน่ืองจาก
ภาหรวมของผลการด�าเนินงานและฐานะทางการงินของบริษัทฯ จะดีขึ้น จากการลดผลขาดทุนสะสมจากหน่วยธุรกิจ
โรงไฟฟ้า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ท่ีลดลง

3. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายไต้และก�าไรจากธุรกิจหลักด้านเสาไฟฟและเสาโทรคมนาคมของบริษัทฯ ท้ังในและต่าง
ประทศ และพลิกฟ้ืนผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินซองบริษัทฯ อันจะท�าให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กับผู้ถือหุ้นได้

4. เป็นการลดภาระผูกพันจากการค�าประกันเงินกู้ให้กับ UKB  

5. เป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจโรไฟฟ้ชีวมวล เช่น ความเส่ียงจากการท่ีอายุสัญญาการขาย
ไฟฟ้คงเหลือท่ีค่อนข้างสั้น ความเสี่ยงจากผลการด�าเนินงานในอนาคตซึ่งอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นจากความผันผวนของเชื้อเพลิงชีวมวล และไม่ต้องรับภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อการซ่อมเซมหรือลงทุนเพ่ิม
ในธุกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล

ท้ังนี ้อนมัุติก�าหนดวันประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 20 สงิหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 
ช้ัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ACE เขมือบโรงไฟฟา้ชีวมวล
3 โรง รวม 26.9 MW มูลค่า 851.20 ลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ด้านนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็น
เนอร์จี้ จ�ากัด (มหาชน) ACE ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 
มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้ ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล จ�านวน 3 บริษัท จาก บริษัท เอ้ือวิทยา จ�ากัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”) ประกอบด้วย 1) บริษัท ยู ดับบลิวซี โกเมน 
ไบโอแมส จ�ากัด (“UKB") ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 9.9 MW ต้ังอยู่ท่ี 
ต�าบลบ้านโพธิ์ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) บริษัท ยูดับบลิวซี อ�าพัน ไบโอแมส จ�ากัด (“UAB) 
ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 9.5 MW ต้ังอยู่ท่ี ต�าบลดอนมนต์ อ�าเภอสตึก 
จังหวัด บุรีรัมย์ และ 3) บริษัท สตึกไบโอแมส จ�ากัด ("SBM") ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�า
ลังการผลิตติดต้ัง 7.5 MW ต้ังอยู่ท่ี ต�าบลดอนมนต์ อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (UKB UAB และ SBM รวมเรียกว่า 
“บริษัทเป้าหมาย”) รวมก�าลัง การผลิตติดต้ังของบริษัทเป้าหมาย 26.9 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญท้ังหมด
ของบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ขายถืออยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมท้ังหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายท้ังหมดท่ีผู้ขาย
ในฐานะเจ้าหนี้มีอยู่กับบริษัทเป้าหมาย โดยมี มูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีต้องช�าระให้แก่ผู้ขายรวมท้ังสิ้นประมาณ 851.2 
ล้านบาท ท้ังนี้มูลค่ารวมของค่าตอบแทนดังกล่าวจะถูก ปรับปรุงอีกครั้งตามมูลค่า เงินสด หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) ของบริษัท เป้าหมาย ณ วันท่ีท�าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯ  เป้าหมายมีสัญญาซ้ือขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 23.5 เมกะวัตต์ และได้เปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) แล้วต้ังแต่วันท่ี 19 กันยายน 2554  ,  6 กุมภาพันธ์ 2551 และ 16 มิถุนายน 2554 ตามล�าดับ การท่ี
บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ บริษัทเป้าหมายจึงท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 
แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีมี 9 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 89.1 เมกะวัตต์ เป็น 12 โครงการ ขนาดก�าลัง
การผลิตติดต้ังรวม 116.0 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทเป้าหมายได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
แล้ว บริษัทฯ สามารถน�าความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และจุดแข็งในด้านต่างๆ ท่ีมีในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
มาท�าการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า การเดิน เครื่องจักรและการบ�ารุงรักษา (Operation & Maintenance) 
การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ด�าเนินงาน รวมท้ังต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทเป้า
หมายให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการท�าก�าไรให้กับบริษัทเป้าหมายและ
ยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ด้วย

ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ACE เขมือบโรงไฟฟา้ชีวมวล
3 โรง รวม 26.9 MW มูลค่า 851.20 ลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) WP เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งก�าหนดโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยเป็นการซื้อใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวัน ท่ี 8 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563

โดยก�าหนดจ�านวนหุ้นท่ีจะซื้อตามโครงการไม่เกิน 10,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00ของหุ้น ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

และมีวงเงินสูงสุดท่ีจะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 50 ล้านบาท

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนครบตามจ�านวนท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยบริษัท

ได้ด�าเนินการซื้อหุ้นคืนรวมท้ังสิ้น 10,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 47,781,874 บาท ดังน้ัน บริษัทฯ จึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน

เพื่อบริหารทางการเงิน

ส�าหรับการจ�าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืนตามโครงการซ้ือหุ้นคืนในครั้งนี้บริษัท จะน�าเสนอคณะ

กรรมการ เพ่ือพิจารณาอีกคร้ังและจะแจ้งให้ทราบต่อไป ท้ังนี้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัท ท่ีซื้อหุ้น้คืนจะสามารถจ�าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ได้ภายหลังพ้นก�าหนด 6 เดือน นับ แต่

การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปีและในกรณีท่ีบริษัท ไม่จ�าหน่ายหรือจ�าหน่าย

ไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ก็ให้ด�าเนินการลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีซื้อ

คืนและยังไม่ได้จ�าหน่าย

ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

WP ปิดจ๊อบ โครงการซื้อหุ้นคืน
รวบคืน 10,370,000 หุ้น มูลค่า 47.78 ลบ.



www.hooninside.com

7

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CPFTH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” ถือหุ้น 99.99% ได้
ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวน 5 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 4 
ปี 6 เดือน อายุ 7 ปี อายุ 10 ปี อายุ 12 ปี และอายุ 15 ปี ซึ่ง
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท 
ทริสเรทต้ิง จ�ากัด เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ท่ีระดับ A+ 
โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย ์ธนาคารออมสิน ธนาคารซไีอเอ็มบ ี(ไทย) ธนาคาร
ทหารไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายคาดว่าจะเสนอขายภายในวันท่ี 20 สิงหาคมนี้

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ของซีพีเอฟ เปิดเผยว่า CPFTH เป็นบริษัทย่อยของซี
พีเอฟ ท่ีประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ในประเทศไทย ท่ีด�าเนินธุรกิจสัตว์บกครบวงจรใน
ประเทศไทยประกอบด้วยประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่
เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด จ�าแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1. ธุรกิจ
อาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและการจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์ 2. ธุรกิจเล้ียงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ 
การเล้ียงสัตว์เพ่ือการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้น
ฐาน และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์

แปรรูปก่ึงปรุงสุกและปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป
หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานรวมถึงมีกิจการค้า
ปลีกอาหารและร้านอาหาร ภายใต้ แบรนด์ต่างๆ  อาทิเช่น 
ซีพีเฟรชมาร์ท, ธุรกิจห้าดาว, สตาร์คอฟฟี่ , ซีพี คิทเช่น, 
ร้านอาหารสไตล์เกาหลีภายใต้ช่ือร้าน  “ดัคกาลบี้”,  ร้าน
อาหารบุฟเฟต์ อาหารทะเล นานาชาติ ภายใต้ช่ือ “ซีพี ไห่
หลาย ฮาร์เบอร์” เป็นต้น

โดยในปี 2562 CPFTH มีรายได้จากการด�าเนินงานรวม
กว่า 1.44 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 27% ของซีพีเอฟ 
และEBITDA จ�านวน 7.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15% 
ของซีพีเอฟ และจากการท่ีราคาของผลิตภัณฑ์สตัว์บกปรับ
ตัวสูงข้ึนกว่าระดับของระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและ
ราคาเฉล่ียของวัตถุดิบอาหารสตัว์ลดลง จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
มีผลประกอบการท่ีดีในไตรมาสแรกของปี 2563 โดยมีราย
ได้จากการขายเติบโตเพิม่ขึ้น 7% เม่ือเทียบกับชว่งเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ขณะท่ีอัตราก�าไรขั้นต้นเติบโตข้ึนมาอยู่ท่ี
ระดับ 13% ในไตรมาสแรกของปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบ
กับระดับ 9% ในช่วงเดียวกันของปี 2562 

ท้ังน้ี ธนาคารผู้จัดจ�าหน่ายคาดว่าหุ้นกู้ท้ัง 5 รุ่นท่ีจะออก
และเสนอขายน่าจะได้รับการตอบรับท่ีดี โดยเฉพาะผู้
ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยกิจการท่ีมี
ความม่ันคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพใน
การเติบโต ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในนั้น นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอยจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าเปน็ต่อชวิีตประจ�าวัน ขณะท่ีความแข็งแกรง่
ของ CPFTH ยังสะท้อนได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้ท่ีระดับ A+ ซึ่งตอกย�า สถานะของบริษัทฯ ในการ
เป็นบริษัทย่อยท่ีส�าคัญของซีพีเอฟในการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย

ส�าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสนอ
ขายหุ้นกู้ของ CPFTH สามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ี 
www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินดังต่อไปน้ี

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-777-6784

ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-626-7777

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-299-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-305-9442 

ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

"ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)" จ่อขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
ให้สถาบัน-รายใหญ่ ภายใน 20 ส.ค.นี้

https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19
http://www.facebook.com/AssetWorldCorporation
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 ทรงตัว!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,365.81 จุด บวก 3.35 จุดเคล่ือนไหว

แดนบวกสลับลบตลอดท้ังวันก่อนจะยันข้ึนมาปิดบวกได้เจ้าค่ะ ยืนทรงตัวได้

ดีเจ้าค่ะ แต่ยังขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ในตอนนี้เน้นกลยุทธ์หุ้นรายตัวลง

ซื้อขึ้นขายระยะสั้นกันก่อนเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นท่ีย่าสนใจจับตา STA มีสัญญาณ

รีบาวด์ลุ้นกลับขึ้นไปท่ีเหนือระดับ 30.00 บาท

 ไปกันท่ีตลาดฟิวเจอร์บ้านเรากันสักหน่อยเจ้าค่ะ ในส่วนของ TFEX ท่ี

อ้างอิง S50U20 ปิดท่ี 898.1 จุด บวก 5.6 จุด หรือ 0.63% มีค่าพรีเมี่ยมห่าง

จาก SET50 อยู่ท่ี -1.80 จุดเจ้าค่ะ โดยส�าหรับวันพรุ่งน้ีมีกรอบ แนวรับแรก 

885-890 จุด ดูว่าจะผ่านยืนบน 900 จุดได้มั้ยน้า  ปัจจัยบวกยิ่งน้อยๆอยู่ มาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 ต่อกันท่ีราคาน�ามันกันเลยเจ้าค่ะ ล่าสุด WTI อยู่ท่ี 40.84 เหรียญ ลบ 0.17 % เจ้าค่ะ ส่วน BRENT อยู่ท่ี 43.38 เหรียญ บวก 0.38% ถึงตัวเลขสต็อกน�ามัน

จะมากกว่าคาดการณ์แต่ก็กดราคาน�ามันไม่ลงท่ามกลางความต้องการใช้ท่ีเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะ มาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ีราคาทองค�านะเจ้าค่ะ GOU20 เปิดท่ี 1,811 จุด โดยขึ้นไปท�าไฮใหม่ท่ี 1821 จุด เรียกได้ว่าปัจจัยบวกกดทองไม่ลง แต่ปัจจัยลบหนุนทองได้แรง

เจ้าค่ะ โดยกรอบวันนี้อยู่ท่ี แนวรับเปล่ีบนหลักทางจิตวิทยาท่ี 1795-1805 เหรียญลุ้นทดสอบ 1815 และ 1825 เหรียญ มองหลุด 1790 มีโอกาสเปล่ียนฝ่ัง มา

ลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World****

****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้

***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

ทรงตัว!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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