
JMART ประกาศ เพิม่ทนุ 362.6 ล้านหุน้ (General mandate)
จัดสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม จ�านวน 272 ล้านหุน้ - จัดสรรแก่บุคคล
ในวงจ�ากัด 90.6 ล้านหุ้น พร้อมออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท 

เพื่ อช�าระหนี้คงค้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

'บมจ. พริมา มารีน' หรือ ("PRM") มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังยังคงดีต่อเน่ือง หลังรับรู้รายได้จากการปรับอัตรา
ค่าบริการของกลุ่มเรือ FSU และเตรียมลงทุนเรือ FSU เพิ่มเติม รับดีมานด์ยังเติบโตต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มเรือ
ขนส่งน�ามันส�าเร็จรูปภายในประเทศมีสัญญาณฟ้ืนตัวดีต่อเนื่อง

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน)JMART เปิดเผยว่า ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2563ประชุมเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 สรุปได้

ดังนี้ 1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ�านาจท่ัวไป อีกจ�านวน 

362,643,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,470,720,796 บาท

JMART
เรียกเพ่ิมทุน 362.6 ล้านหุ้น
/ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. รับแผนขยายธุรกิจ

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 3

PRM มั่นใจผลงาน H2/63 โตฉลุย
ดีมานด์พุ่ง - รับเรือใหม่ 2 ล�า

โงหัวไม่ขึ้น!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรากันเจ้าค่ะ ช่วงนี้แลดูจะโงหัว
ไมข่ึ้น บ้านเขาขึ้นเราไมข่ึ้น บ้านเขาลงเราลงตาม อยา่หาท�า ล่าสุดยัง
อ่อนตัวลงต่อเน่ือง ลงมาปดิท่ี 1,290.89 ลดลง -2.51 จุด หรอื -0.19% 
โดยตลอดท้ังเดือน ก.ย.นี้ ยังมีประเด็นปัจจัย

บอร์ด JMT อนุมัติเพิ่มทุน 464,311,982 หุ้น ขายRO-PP พร้อมรองรับวอ
แรนต์JMT-W3,JMT-ESOP W1,JMT-W2 /ออกหุน้กู้ไมเ่กิน 3 พนัลบ.    หวังน�าเงิน
ทุนหมุนเวียน-คืนเงินกู้-ขยายธุรกิจ นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน) JMT เปิดเผยว่า

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6

JMT แจกวอร์แรนต์
พร้อมเพ่ิมทุน RO-PP
คลอดหุ้นกู้ไม่เกิน 3 พันลบ.

โงหัวไม่ขึ้น

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
กรรมการ บรษัิท เจ มารท์ จ�ากัด (มหาชน) JMART

PRM มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังสดใส เตรยีมรับเรือใหม่เข้าประจ�าการ 
อย่างน้อย 2 ล�าหลัง COVID-19 คลี่คลาย

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
ผูอ้�านวยการสายงานการเงินและบญัช ี

บรษัิท พรมิา มารนี จ�ากัด (มหาชน) ("PRM")

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563



www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

'บมจ. พริมา มารีน' หรือ ("PRM") มั่นใจผลงาน

ครึ่งปีหลังยังคงดีต่อเนื่อง หลังรับรู้รายได้จากการ

ปรับอัตราค่าบริการของกลุ่มเรือ FSU และเตรียม

ลงทนุเรือ FSU เพิม่เติม รบัดีมานด์ยงัเติบโตต่อเนื่อง 

ส่วนกลุ่มเรือขนส่งน�ามันส�าเร็จรูปภายในประเทศมี

สัญญาณฟื้ นตัวดีต่อเนื่อง  

 นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวย
การสายงานการเงินและบัญชี บริษัท 
พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน) ("PRM") 

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ ท่ีสุดของ

ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจถึง

แนวโน้มการด�าเนินงานในครึ่งปีหลังของปีนี้ ว่าจะ

สามารถท�าผลงานได้ดีต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกมีราย

ได้ 3,000.2 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 786.8 ล้าน

บาท ซึ่งมปีจัจัยจากอัตราการใชบ้รกิาร (Utilization 

Rate) กลุ่มเรือขนส่งและกักเก็บปิโตรเลียมกลาง

ทะเล หรือ FSU ท่ีมีอยู่ 8 ล�า เต็ม 100% และใน

จ�านวนน้ีมี 6 ล�าท่ีได้ปรับราคาค่าบริการไปแล้ว 

20% ท�าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนขยายเรือในกลุ่ม

ธุรกิจน้ีอีกอย่างน้อย 1 ล�า คาดว่าจะเข้ามาประจ�า

การได้ทันภายในปีน้ี เพื่อรองรับความต้องการใช้

เรือในการกักเก็บและผสมน�ามันเตา ท่ีประเมินว่า

ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ขณะท่ีกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน�ามันส�าเร็จรูปภายใน

ประเทศนั้น บริษัทฯ ประเมินว่าจะมีแนวโน้มการ

ฟื้ นตัวท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ

ในการกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ และมี

การหารือถึงมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียวจากต่าง

ประเทศอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลดีต่อความต้องการใช้

บริการเรือในกลุ่มดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีแผนรับเรือ

ใหม่ขนาด 3,000 DWT เข้ามาเพิ่มเติมและลดอายุ

เรือท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี   

"การลงทุนเรือใหม่ท้ังเรือ FSU และเรือขนส่ง

น�ามันส�าเร็จรูปภายในประเทศ เป็นการลงทุนท่ี

เน้นสร้างความย่ังยืนให้แก่ธุรกิจโดยสอดคล้องกับ

สถานการณ์ของอุตสาหกรรม ซึ่งเรือท่ีเราจะรับเข้า

มาในปีนี้มีลูกค้าพร้อมใช้บริการแล้ว ท�าให้สามารถ

สร้างรายได้จากการลงทุนได้ทันที และจะช่วย

สนับสนุนผลการด�าเนินงานในปีน้ีให้เติบโตได้ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้" นายวิริทธิ์พล กล่าว 

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563

PRM มั่นใจผลงาน H2/63 โตฉลุย
ดีมานด์พุ่ง - รับเรือใหม่ 2 ล�า
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 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ 
บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) JMART 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

9/2563ประชุมเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 สรุปได้

ดังน้ี

 

1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

แบบมอบอ�านาจท่ัวไป อีกจ�านวน 362,643,484 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 1,470,720,796 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน362,643,484 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขาย

ต่อบุคคลในวงจ�ากัด และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท

 

2. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

362,643,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

เพื่ อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป 

(General Mandate) ตามรายละเอียดดังนี้

2 .1  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ� านวนไม่ เ กิน 

271,982,613 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2 .2  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ� านวนไม่ เ กิน 

90,660,871 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวง

จ�ากัด (PrivatePlacement) ตามประกาศคณะ

กรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจ�ากัด (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่ม

เติม) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอ

ขายหุ้นราคาต�าตามท่ีประกาศข้างต้นก�าหนด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม 2.1 และ 2.2 ข้าง

ต้น รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 271,982,613 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท 

ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุน

แบบมอบอ�านาจท่ัวไป (GeneralMandate)จ�านวน 

906,608,710 บาท หรือคิดเปน็หุน้ช�าระแล้วจ านวน 

906,608,710 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00บาท) 

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน

การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ เก่ียวกับ

การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563
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เรียกเพ่ิมทุน 362.6 ล้านหุ้น
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ส�าหรับวัตถุประสงคข์ องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนท่ีเพิ่มบริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีท่ีบริษัทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และท�าให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนท่ีมีความพร้อม

ส�าหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการ

ใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม รวมท้ังรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนน้ี และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ก�าหนดต่อไป

3. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช�าระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังการ

ขยายธุรกิจอายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้อัตราดอกเบ้ียขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4. มีมติอนุมัติให้ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. ณส�านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 189 อาคารเจ

มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามค�าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร

 ด้านบล.บัวหลวง  ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่า   มุมมองเบื้องต้น เน่ืองจากราคาเพิ่มทุนยังไม่ออก จึงยังไม่สามารถค�านวน dilution ได้ แต่เรามีมุม

มองเชิงบวกต่อ business opportunity ใหม่ท่ีจะเข้ามาจากฐานเงินทุนท่ีใหญ่ขึ้นผ่านการ RO และ PP รอบนี้

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563

JMART
เรียกเพ่ิมทุน 362.6 ล้านหุ้น
/ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. รับแผนขยายธุรกิจ
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 นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ บริษัท 
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด 
(มหาชน) JMT เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 6/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 

2563 สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 

จ�ากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน (Right Offering) (“JMT-W3”) ในจ�านวน

ไม่เกิน100,000,000 หน่วย จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า 

ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาทต่อหุ้น อายุใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ 1 ปี 6เดือน โดยมีรายละเอียดส�าคัญของ 

JMT-W3

ท้ังนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผล

การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 

จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (“JMT-W2”) ซึ่งมีก�าหนดการ

ใช้สิทธิในวันท่ี 30กันยายน 2563 อยา่งไรก็ดี อัตราสว่น

การจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509 - 11.14498 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ(ค�านวณส�าหรับ 2 กรณี ได้แก่ 

กรณีไม่มีผู้ถือ JMT-W2 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพใน

ครั้งนี้ และกรณีท่ีผู้ถือJMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลง

สภาพ JMT-W2 ท้ังจ�านวนในวันก�าหนดการใช้สิทธิข้าง

ต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปน็ผู้พิจารณาก�าหนด

อัตราสว่นการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ท่ีแน่นอนต่อไป

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติก�าหนดให้วันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2563 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับ

จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง

ท่ี 3 (JMTW3) (Record Date) อย่างไรก็ดี การก�าหนด

วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมสิีทธไิด้รับจัดสรรใบส�าคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังไม่มี

ความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้น

2. มีมติอนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 

จ�ากัด(มหาชน) เพ่ือจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 1 

(JMT-ESOPW1) จ�านวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย อายุ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563

JMT แจกวอร์แรนต์
พร้อมเพ่ิมทุน RO-PP
คลอดหุ้นกู้ไม่เกิน 3 พันลบ.
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3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
อีกจ�านวน 232,155,991 บาท จากทุนจดทะเบียน
เ ดิ ม  5 5 4 , 9 9 4 , 2 9 5 บ า ท  เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 
787,150,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อ(1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3(JMT-W3)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
จ�านวน 100,000,000 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึง
จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 1 (JMT-ESOP W1) 
จ�านวน 3,200,000 หุ้น (3) รองรับการใช้สิทธิของใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 
(JMT-W2) เพิ่มเติม จ�านวน 4,508,518 หุ้น ตามอัตรา
การใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ท่ีได้มีการปรับสิทธิไป
ก่อนหน้านี้แล้ว และ (4) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวง
จ�ากัด แบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) 
จ�านวน 356,603,464 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
464,311,982 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้

4 . 1  จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น  จ� า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ�ากัด (มหาชน)คร้ังท่ี 3(JMT-W3) ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวนไม่เกิน 3,200,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษัิท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 1 (JMT-ESOP W1)

4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวนไม่เกิน 4,508,518 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษัิท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี2(JMT-W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่
ของ JMT-W2 ท่ีได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว

4 . 4  จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น  จ� า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
356,603,464 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General 

Mandate) ตามรายละเอียดดังนี้

( ก )  จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น จ� า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
267,452,598 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

( ข )  จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จ� า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
89,150,866 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
(PrivatePlacement) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบยีนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่่อบุคคลในวงจ�ากัด 
(รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายจะไม่
เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต�าตามท่ีประกาศ
ข้างต้นก�าหนด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น 
รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 267,452,598 หุ้น หรือคิด
เปน็รอ้ยละ 30 ของทุนช�าระแล้วของบรษัิท ณ วันท่ีคณะ
กรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจ
ท่ัวไป (General Mandate)จ�านวน 445,754,330 บาท 
หรือคิดเป็นหุ้นช�าระแล้วจ�านวน 891,508,660 หุ้น
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 1162 วันที่ 11 กันยายน 2563

JMT แจกวอร์แรนต์
พร้อมเพ่ิมทุน RO-PP
คลอดหุ้นกู้ไม่เกิน 3 พันลบ.
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงนิทุนใน

ส่วนท่ีเพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมบริษัทจะน�าเงินทุนท่ีได้รับหากผู้ถือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาด

ว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท ไปใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนส�าหรับธุรกิจของบริษัทและช�าระคืน

เงินกู้ยืมท่ีจะครบก�าหนดในอนาคต โดยในระหว่างปี 

2563 -2565 บริษัทจะมีเงินกู้ยืมท่ีครบก�าหนดช�าระ

ประมาณ 4,000 ล้านบาท

5.2 การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้

แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการออกและ

เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญให้

แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มี

ความต้ังใจในการท�างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว 

และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมใน

ความเป็นเจ้าของบรษัิท อันจะเปน็ประโยชนต่์อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่น

ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างการ

เติบโตอย่างมั่นคง โดยบริษัทจะน�าเงินทุนท่ีได้รับ

หากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 

93 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.3 การเพ่ิมทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General 

Mandate) บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจ

ท่ัวไป (General Mandate) จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่ อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการ

ระดมทุนในกรณีท่ีบริษัทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ใช้เงินเพ่ิมทุน และท�าให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนท่ีมี

ความพร้อมส�าหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ

ในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในสว่นท่ีเพิ่ม รวมท้ัง

รายละเอียดต่างของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนในส่วนนี้และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็ นตาม

หลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดต่อไป

6. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่

เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช�าระ

คืนหนีค้งค้าง และ/หรือใชเ้ปน็เงินทนุหมนุเวียน รวม

ท้ังการขยายธุรกิจอายุของหุ้นกู้ไมเ่กิน 20 ปี นับจาก

วันท่ีออกหุ้นกู้อัตราดอกเบ้ียขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

ในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง และปัจจัย

อ่ืน ท่ีเก่ียวข้อง

ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 

ในวันท่ี2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ

ส�านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์

ท บี ชั้น 2 ถนนรามค�าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต

สะพานสูงกรุงเทพมหานคร โดยมีมติอนุมัติก�าหนด

ให้วันท่ี 25 กันยายน 2563เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้

ถือหุน้ท่ีจะมสีทิธเิขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง

ท่ี1/2563 (Record Date)
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JMT แจกวอร์แรนต์
พร้อมเพ่ิมทุน RO-PP
คลอดหุ้นกู้ไม่เกิน 3 พันลบ.
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 โงหวัไมข่ึ้น!! มาดูดัชนตีลาดหุ้นบ้านเรากันเจ้าค่ะ ชว่งนีแ้ลดูจะโงหวัไมข่ึ้น บา้น
เขาขึ้นเราไม่ขึ้น บ้านเขาลงเราลงตาม อย่าหาท�า ล่าสุดยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ลง
มาปิดท่ี 1,290.89 ลดลง -2.51 จุด หรือ -0.19% โดยตลอดท้ังเดือน ก.ย.นี้ ยังมี
ประเด็นปัจจัยการเมืองในประเทศกดดัน ทางเทคนิคยังไม่ผ่าน 1,300 จุด ก็คงจะ
เคล่ือนไหวในแดนบวกสลับลบกันต่อไป รอปัจจัยบวกมาหนุน และประเด็นต่าง
ประเทศคืนนี้มารอลุ้นผลประชุม ECB กันต่อเจ้าค่ะ

 เอาใจสายยอ่กันสกัหนอ่ย ส�าหรบัคนไมช่อบไล่ราคาแต่ชอบหุน้แบบซ่ิงๆ ตอน
นี้มีเข้าตาเจ๊ปังๆอยู่ คือ SINGER เจ้าค่า ใครท่ีรู้จักตัวน้ีจะชอบมากรับแดงๆที
ไรไม่เคยท�าให้ผิดหวังแน่นวล ล่าสุดย่อมาแนวรับสวยๆพอดีท่ี 13.80 บาทเป็น
โอกาสในการสะสมรอบใหม่ ไปลุ้นต้าน 14.90 บาทเจ้าค่ะ หลุด 13.30 บาท ก็
ถอยออกมาดูก่อน ส�าหรับตัวนี้โบรกยังคงแยะน�าซื้อชี้งบจะออกมาสวยต่อเนื่อง
หลังไตรมาสท่ีผ่านมาทุบสถิติไปแล้ว อีกอย่างตัวนี้มักจะชอบเล่นทีเผลอด้วยซิ 
ใครไม่อยากตกรถก็ตามไปดูกันเจ้าค่า

 ว่ากันว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน แต่ถ้าอยากได้เงินจากเหล็กต้องซ้ือตอนพักตัวเจ้าค่า มาดูหุ้นเหล็กท่ีน่าสนใจกันสักหน่อย ส�าหรับ MCS วันนี้พักตัวสวยๆในแนวรับ 
13.50 บาท+- กราฟพักตัวใกล้สะเด็ดน�าแล้ว สายชิลสะสมกันไปลุ้นต้าน 14.40 บาท เพ่ือไปต่อ ATH กันสวยๆ ด้านโบรกยังเชียร์ซื้อ เพราะถือเป็นเป็นหุ้นท่ีให้ปันผลค่อน
ข้างดี ชี้แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังจะดียิ่งขึ้นไปต่อเน่ืองจนถึงปี 64 จากส่งมอบเหล็กโครงสร้างโครงการท่ีมีราคาดีเจ้าค่ะ

 มากันท่ีหุ้น MINT เจ้าค่ะ วันน้ีปิดท่ี 22.40 บาท ไม่เปล่ียนแปลง ยืนได้แข็งกว่าตลาด ราคาหุ้นเริ่มท�าฐานใหม่เหนือ 22.00 บาท น่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะ โดยแนวโน้ม
ครึ่งปีหลังคาดผลงานจะเริ่มกลับมาเข้าท่ีเข้าทางอีกครั้งหลังธุรกิจโรงแรมเปิดให้ด�าเนินการแล้วประมาณ 76% และ คาดเปิดครบ 100% ในช่วงปลายปีนี้ น่าสนใจกัน
เลยทีเดียวเจ้าค่ะ เพราะจากนี้จะเป็นตัววัดกันแล้วเจ้าค่ะว่าจะสามารถฟื้ นตัวกลับมาได้ดีแค่ไหนระหว่างช่วงท่ีก�าลังรอความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 กันอยู่ ส�าหรับ
ใครชอบลงทุนระยะยาวแล้ว ถือเป็นหุ้นท่ีน่าสนใจเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์คู่ซ้ี อย่าง KCE และ HANA กันสักหน่อยเจ้าค่ะ กอดคอกันย่อพักตัวตามตลาดสะสมพลังใหม่ ส�าหรับคู่นี้เจ๊มองเล่นได้ตลอดท้ังปี 
เพราะมีแนวโน้มการฟ้ืนตัวของก�าไรครึ่งปีหลังจะดูดีจากจีนท่ีฟื้ นตัวเร็วกว่าคาด ขณะท่ีฝั่ งเยอรมนีฟื้ นแรงแซงไปก่อนแล้ว สายเก็งก�าไรเจ๊แนะสะสมตอนแดงๆยังไงก็
รอดเจ้าค่า แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

โงหัวไม่ขึ้น!! 
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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