
ITEL ส่งสัญญาณครึง่ปีหลังโตสวย หลังคว้างานการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค มูลค่า 249.70 ลบ.หนุนงานในมือรอรบัรูร้ายได้  มั่นใจมี
งานทยอยเข้ามาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มผลักดันรายได้ปีนี้เติบโต

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)  BCPG   เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,000 ล้านหุ้นเป็น 3,301.7 
ล้านหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ�านวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) สง่สัญญาณครึ่งปีหลังโตสวย 
ล่าสุดคว้างานจ้างเหมาออกแบบ และติดต้ังเคเบิลใยแก้วน�าแสง ระยะทาง 
3,600 กิโลเมตร ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค มูลค่า 249,705,900 บาท (สอง
ร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เดินหน้าผลักดันธุรกิจให้
เติบโตตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ITEL งานไหลเข้าต่อเนื่อง
คว้างานกฟภ. มูลค่า 249.70 ลบ.
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BCPG จัดชุดใหญ่!!
เพ่ิมทุน RO-PP ควบแจกวอแรนต์
คาดรับเงินระดมทุน 1.03 หมื่นลบ. 

หลุดแนวรับ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,296.79 จุด -11.88 
จุด หลุดแนวรับท่ีส�าคัญท่ี 1,300 จุดเจ้าค่ะ โดยเคล่ือนไหวในทิศทาง
เดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ออกมา
แสดงความกังวลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

LDC เผยโครงสรา้งกรรมการ-การบรหิาร ยังไมเ่ปล่ียน หลังวิศณุ สกลุพเิชฐรตัน ์ถือ
หุน้เพิม่เป็น 10.0686% โดยยงัคงถือหุ้นเปน็ล�าดับท่ี 2 ทพ.วัฒนา ชยัวัฒน ์ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ากัด (มหาชน)
LDC เปิดเผยว่า ตามแบบ 246-2 ประจ�าวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

LDC ยันไร้ปัญหา
"วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์"
 ถือหุ้นเพ่ิมเป็น 10.0686%

หลุดแนวรับ!!

นายณัฐนัย อนันตรัมพร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท อินเตอรล้ิ์งค์ 

เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรอื ITEL

BCPG เพิ่มทุน RO - PP ควบแจกวอแรนต์ รองรับแผนขยายธุรกิจ
-เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า-คืนหนี้  คาดรับเงินระดมทุน 1.03 หม่ืนลบ.

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท บซีพีจี ีจ�ากัด (มหาชน)  BCPG
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BCPG เพิม่ทนุRO-PP ควบแจกวอแรนต์ รองรบัแผน
ขยายธุรกิจ-เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า-คืนหน้ี  คาด
รับเงินระดมทุน 1.03 หมื่นลบ. 

 นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้
จัดการใหญ ่บรษิทั บซีพีีจ ีจ�ากดั (มหาชน)  
BCPG เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,000 ล้านหุ้นเป็น 
3,301.7 ล้านหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
จ�านวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 
บาท

การเพ่ิมทุนครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมมี
สว่นรว่มในการระดมทุน ผา่นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
แบบ Right offering (RO) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เดิม 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ท่ีราคาเสนอขายหุ้น
ละ 11.5 บาท เป็นจ�านวนหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 250 
ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,875 
ล้านบาท ไปพร้อมกับ การเพิ่มทุนแบบ Private 
Placement (PP) ในราคาเดียวกัน เป็นจ�านวนหุ้น
เพิ่มทุนประมาณ 391.5 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวน

เงินเพิ่มทุนประมาณ 4,502 ล้านบาท ประกอบกับ
ผู้ท่ีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ท้ังแบบ RO และ PP) จะ
ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Warrant) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตาม
สัดส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่

1) ส�าหรับผู้ถือหุ้น RO จะได้รับท้ัง BCPG-W1 และ 
BCPG-W2 ในอัตราส่วน 2.8 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย 
Warrant (อัตราใช้สิทธ์ 1 หน่วย Warrant ต่อ 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีราคา 8 บาท / Warrant) โดย 
BCPG-W1 และ BCPG-W2 จะมีจ�านวนหน่วยรวม
ท้ังสิ้น 178.6 ล้านหน่วย คิดเป็นจ�านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหากมีการใช้สิทธ์เต็มจ�านวนท้ังสิ้น 178.6 
ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,428.8 ล้านบาท

โดย BCPG-W1 จ�านวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 2 ปี 
นับแต่วันท่ีออก และ

BCPG-W2 จ�านวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 3 ปี นับ
แต่วันท่ีออก

2) ส�าหรับผู้ถือหุ้น PP จะได้รับ BCPG-W3 ใน
อัตราส่วน 2.1924 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย Warrant 
(อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีราคา 8 บาท / Warrant) โดย BCPG-W3 
จะมีจ�านวนหน่วยรวมท้ังสิ้น 178.6 ล้านหน่วย คิด
เป็นจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนหากมีการใช้สิทธิ
เต็มจ�านวนท้ังสิ้น 178.6 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 1,428.8 ล้านบาท

โดย BCPG-W3 จ�านวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 1 ปี 
นับแต่วันท่ีออก 

ท้ังนี้ BCPG-W3 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นท่ี
เสนอขายแบบ PP เป็นการเสนอขายในราคาต�า ดัง
นั้น หุ้นท่ีเสนอขายแบบ PP รวมถึงหุ้นจากการใช้
สิทธิจาก BCPG-W3 จะติด Silent Period เป็นเวลา 
1 ปี นับจากวันใช้สิทธิ โดยเมื่อครบก�าหนดระยะ
เวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ในจ�านวนร้อยละ 25 ของ
จ�านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย

ฉบับที่ 1160 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

BCPG จัดชุดใหญ่!!
เพ่ิมทุน RO-PP ควบแจกวอแรนต์
คาดรับเงินระดมทุน 1.03 หมื่นลบ. 
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การเพิ่มทุนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยายการลงทุน

ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซ่ึงบริษัทฯ ด�าเนินการ

มาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสถานการณ์ COVID 

ช่วยสร้างโอกาสการลงทุนให้ส�าเร็จตามแผนเร็วขึ้น 

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกน�าไปใช้ช�าระ

คืนเงินกู้ยืมท่ีมีอยู่ ท�าให้โครงสร้างทางการเงินขอ

งบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซ่ึงคาดการณ์ว่า

ภายใน 5 ปี EBITDA ของบริษัทฯ จะเติบโตข้ึนถึง

ร้อยละ 75

ท้ังน้ี ได้มีกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศท่ีมี

ศักยภาพทางการเงินได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าซ้ือ

หุ้นเพิ่มทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 4,500 ล้านบาท ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นท่ีมีต่อแผนการลงทุน

ของบริษัทฯ และในขณะเดียวกัน บริษัทบางจาก 

คอร์ปอเรชัน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

สนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบีซีพีจี 

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มเต็มจ�านวนในสัดส่วนท่ีเพิ่มคือ

วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทแล้ว ยังพร้อมจอง

ซื้อหุน้สามญัหากมหีุน้เพิม่ทุนท่ีเหลือจากการจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบีซีพีจี

ในเบื้ องต้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ก�าหนดให้วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ 

RO คือวันท่ี 15 ตลุาคม 2563 อยา่งไรก็ดี การก�าหนด

สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและข้ึนอยู่กับการ

ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2563 ซ่ึงก�าหนดจัดข้ึนในวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 

เวลา 13:30 น. ณ อาคาร เอ็มทาวเวอร์ และก�าหนด

วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 8 กันยายน 

2563

BCPG    ระบุว่า  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ

การให้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่มบริษัทฯ มีความประสงค์

ท่ีจะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนพร้อมกับใบส�าคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(BCPG-W1 , BCPG-W2 และ BCPG-W3) เพื่อเป็น

เงินทุนส�าหรับการขยายธุรกิจผา่นการลงทุน พัฒนา 

และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตาม

แผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการช�าระคืน

เงินกู้ยืมบางส่วนแก่สถาบันการเงินท่ีเกิดจากการ

จัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อโครงการโรไฟฟ้าในช่วง

ท่ีผ่นมา ท้ังนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับงินจากการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทษ จะด�าเนินการตาม

แผนการใช้เงินของบริษัทฯ ดังนี้

(ก) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้พลังงานลมก�าลัง

การผลิต600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จ�านวนเงินโดยประมาณ 3,570 ล้าน

บาท มีก�าหนดระยะเวลาการน�าเงินไปใช้ปี2563-

2566

(ข) การช�าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบัน

ทางการเงินส�าหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์รวมก�าลังการผลิตตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย รวม

ถึงเงินลงทุนส�าหรับการช�าระค่าซ้ือโครงการส่วน

ท่ีเหลือ และเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

และการซอ่มบ�ารุงโครงการ จ�านวนเงินโดยประมาณ 

1,210 ล้านบาท มกี�าหนดระยะเวลาการน�าเงินไปใช้

ปี 2563-2565

ฉบับที่ 1160 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
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(ค) การช�าระคืนเงินกู้ ยืมบางส่วนให้แก่สถาบัน

ทางการเงินส�าหรับการเข้าซ้ือโครงการโรไฟฟ้า

พลังงานน�า Nam San3A และ Nam San 3B ก�าลัง

การผลิตรวม 114 เมกะวัตต์รวมถึงเงินลงทนุส�าหรบั

การติดต้ังสายส่งเพ่ิมเติม จ�านวนเงินโดยประมาณ 

1,870 ล้านบาท มีก�าหนดระยะเวลาการน�าเงินไป

ใช้ ภายในปี 2563

(ง) การลงทุนในโครงกรโรงไฟฟ้าท้ังในและต่าง

ประเทศในอนาคต จ�านวนเงินโดยประมาณ 3,700 

ล้านบาท มีก�าหนดระยะเวลาการน�าเงินไปใช้ปี 

2563-2564

รวมเงินท้ังสิ้น 10,350 ล้านบาท

ท้ังนี้ เนื่องจากงบประมาณการลงทุนในโครงการโร

ไฟฟ้ตามข้อ (ก) - (ค) ข้างตัน ข้อมูลในรายละเอียด

ยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปล่ียนแปลง

มูลค่าเงินลงทุนในอนาคตได้ ในกรณีท่ีมีเงินทุนส่วน

ท่ีเหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ

จะได้จัดเตรียมเงินทุนนี้ไว้เพื่คารลงทุนในโครงการ

โรไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศในอนาคตตามข้อ 

(ง) แทน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเง่ืนนต่างๆ 

เพื่อเข้าลงทุน และหรือ พิจารณาข้อมูลเบื้องตันของ

โครงการ และอาจพิจรณาลงทุนเพิ่มเติมหากศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ 

เป็นใครงการท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลก�าไรท่ีดี

และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมและ

อยู่ในระดับท่ีไม่ต�ากว่าต้นทุนทางการงินของบริษัท 

ฯ ซึ่งข้อมูลชองโครงการดังกล่าวยังคงมีความไม่

แนอนและไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจส่ง

ผลกระทบต่อการเจรจาของบริษัทฯ เพื่อเข้าลงทุน

ในโครงการต่างๆเหล่าน้ัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความประสงค์ท่ีจะออก

หุ้นสมัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private 

Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบ

ริษัทฯ สนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาท่ี

เสนอขายเพื่ อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาการ

เสนอขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีเปน็เจ้าของ

โครงการโรไฟฟท่ีบริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุน หรือ

กลุ่มนักลทุนท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนในด้าน

ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการบริษัทฯ ได้ ท้ังนี้ 

ปจัจุบนับริษัทฯ อยูร่ะหว่างการพิจารณาขอ้มูลเบื้อง

ต้นส�าหรับการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว

ยังมีความไม่แน่นอนจึงยังไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้ 

เมื่อรายละเอียดของโครงการและมูลค่าการลงทุนมี

ความชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ ตัดสินใจท่ีจะเข้าลงทุน

แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการลงทุนใน

โครงการดังกล่วต่อไป ท้ังนี้ การลงทนุในโครงการดัง

กล่าวจะต้องเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพในการสร้าง

ผลก�าไรท่ีดี และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและอยูใ่นระดับท่ีไม่ต�ากว่าต้นทุนทางการ

เงินของบริษัทฯ

ฉบับที่ 1160 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

BCPG จัดชุดใหญ่!!
เพ่ิมทุน RO-PP ควบแจกวอแรนต์
คาดรับเงินระดมทุน 1.03 หมื่นลบ. 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ITEL ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตสวย หลังคว้างานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 249.70 ลบ.หนุนงานใน

มือรอรับรู้รายได้  มั่นใจมีงานทยอยเข้ามาอย่างต่อ

เนื่อง พร้อมผลักดันรายได้ปีน้ีเติบโต

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)   ส่ง

สัญญาณครึ่งปีหลังโตสวย ล่าสุดคว้างานจ้างเหมา

ออกแบบ และติดต้ังเคเบิลใยแก้วน�าแสง ระยะทาง 

3,600 กิโลเมตร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 

249,705,900 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน

ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เดินหน้าผลักดันธุรกิจให้

เติบโตตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ม่ันใจจะมีงานทยอย

เข้ามาอย่างต่อเน่ือง พร้อมผลักดันรายได้ปีน้ีเติบโต

 นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) หรอื ITEL  เปิดเผย

ว่า  บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาออกแบบ และติดต้ัง

เคเบิลใยแก้วน�าแสง ระยะทาง 3,600 กิโลเมตร ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 

เลขท่ี PEA-CDD-11/2020 มูลค่า 249,705,900 

บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อย

บาทถ้วน ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาด�าเนิน

การ  365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

“โดยการท่ีบริษัทฯ ได้รับงานจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคติดต่อกันในครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงความ

ไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความ

ส�าเร็จของบริษัทฯในการบริหารจัดการโครงข่ายได้

อย่างประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด สนับสนุน

ให้มีโอกาสได้รับงานใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวม

ท้ังงานโครงการดังกล่าว ยงัชว่ยเพิม่มลูค่างานในมอื

รอรับรู้รายได้ (backlog) ในปัจจุบันทะลุ 4,709.45 

ล้านบาท  ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการด�าเนินงานใน

อนาคตเติบโตแข็งแกร่ง ” นายณัฐนัย กล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวอีกว่า ทิศทางธุรกิจ

ปี 2563 บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นผลักดันให้ผลการ

ด�าเนินงานในทุกธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 

2562 เนื่องจากจากงานท่ีได้รับมาในครึ่งปีแรก จะ

ด�าเนินการแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้เข้ามา

ช่วงคร่ึงปีหลัง ม่ันใจฝ่ากระแสเศรษฐกิจชะลอตัว

จากผลกระทบโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างโดดเด่น 

เพราะโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เน้นท่ีงานให้

บริการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความจ�าเป็นในการ

ใช้งาน สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างดีท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ดังน้ันงานโครงการใหม่ๆ ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

โดยบริษัทฯ มีจุดแข็งของเสถียรภาพโครงข่ายท่ี

เหนือกว่าคู่แขง่ขนัท�าให้มั่นใจว่าจะได้โอกาสรบังาน

ใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอน

ฉบับที่ 1160 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ITEL งานไหลเข้าต่อเนื่อง
คว้างานกฟภ. มูลค่า 249.70 ลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ากัด (มหาชน) LDC เปิดเผยว่า ตามแบบ 
246-2 ประจ�าวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รายงานการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ากัด 
(มหาชน) โดย นายวิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ โดยเป็นการได้มาเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 จ�านวนหลักทรัพย์ท่ีได้มาคิดเป็น 0.0686% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการจ�า
นวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0686% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ

สง่ผลให้ นายวิศณ ุสกลุพเิชฐรตัน ์มสีดัสว่นการถือหุน้หลังท�ารายการ จ�านวน60,411,700 หุ้น หรอื 10.0686% จากก่อนท�ารายการถือหุ้น 59,999,900 หุ้น หรือ 9.9999%โดย
ยังคงถือหุ้นเป็นล�าดับท่ี 2

**หมายเหตุ เป็นจ�านวนหุ้น ณ วันก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) 4 มีนาคม 2563

ขณะน้ีบริษัทยังไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอ�านาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทแต่อย่างใด หรือหากมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอ�านาจควบคุมด้านการบริหารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ฉบับที่ 1160 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

LDC ยันไร้ปัญหา
"วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์"
 ถือหุ้นเพ่ิมเป็น 10.0686%
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 หลุดแนวรับ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,296.79 จุด -11.88 จุด 
หลุดแนวรับท่ีส�าคัญท่ี 1,300 จุดเจ้าค่ะ โดยเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกับ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาแสดงความ
กังวลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซ�าจากเมื่อจานจนหลดุแนวรับเจ้าค่ะ 
ซึ่งก็น่าจับตาดูในวันนี้ว่าจะมีแรงหนุนตลาดกลับข้ึนไปยืนเหนือ 1,330 จุดได้
ไหม จับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดสวนตลาดขึ้นมาได้สวยงามเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น TASCO ในวันนี้ ปิดท่ี 
24.10 บาท บวกขึ้นมา 1.69% ส�าหรับ TASCO ยังมีประเด็นปันผลหุ้น XD 
ถึง 0.30 บาท  อีกท้ังผู้บริหารมองในครึ่งหลังของปีน้ียังคงเติบโตต่อเนื่อง น่า
จับตาลุ้นกันต่อ ทางเทคนิคมีลุ้นกลับไปยืนท่ี 25.00 บาท แนวต้านแรกอีก
ครั้งเจ้าค่ะ

 ปรับตัวขึ้นมาได้สวยเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น RBF ขึ้นมาปิดท่ี 9.20 บาท บวก 4.55% ไฮของวัน หลังพักตัวเมื่อวานนี้ ก่อนจะกลับขึ้นมาบวกต่อในวันนี้เจ้าค่ะ 
ส�าหรับ RBF ม่ันใจผลงานคร่ึงปีหลังดีกว่าคร่ึงปีแรก หลังเปิดรง.เวียดนาม ถือเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในมุมมองการลงทุน ส�าหรับใครชอบมาลุ้นกันว่าจะกลับข้ึน
ไป 2 หลักอีกครั้งได้ไหม ติดตามลุ้นกันเจ้าค่ะ

 มากันท่ี PTG สักหน่อยเจ้าค่ะ เอาใจคนชอบหุ้นพักตัว วันนี้ปิดท่ี 18.00 บาท พักตัวหลังขึ้นมา 2 วัน โดยเทคนิคลุ้นบวกต่อกลับข้ึนไปทดสอบแนวต้าน 
18.50 และ 19.00 บาท สวยงามกันทีเดียวส�าหรับทรงกราฟ พรุ่งนี้จับตาลุ้นรีบาวด์กันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวส�าหรับหุ้น KCE เจ้าค่ะ ส�าหรับวันนี้หุ้นกลุ่มอิเลกทรอนิกส์ KCE HANA DELTA วันนี้ HANA สวมบทโหดขึ้นน�าไปแล้วเจ้าค่ะว่ิงแรงกัน
ไปแล้วท�านิวไฮใหม่ท่ี 42.00 บาท ซึ่งเจ๊อยากให้จับตา KCE กันสักหน่อยเจ้าค่ะ จังหวะย่อๆลองสะสมดู หลังวอลุ่มขายเริ่มลดลง เริ่มมีแรงซื้อหุ้นเข้ามา ท�าให้น่า
ลุ้นจังหวะรีบาวด์สวยๆกันอีกครั้ง 

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

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

หลุดแนวรับ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน

ณ Wall Street World
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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