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บอรด์ CPF ลงมติถอนหุน้ CPP ออก
จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัยฮ่์องกง ชี ้จํานวนเงิน
สงูสดุทีต้่อง ชําระภายใต้โครงการนีคิ้ด
เป็นประมาณ 6,991.27 ล้านดอลลาร์
ฮ่องกง 

หลาย
ปัจจัย!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

TRITN เพ่ิมทุน 593.33 ล้านหุ้น
ให้ วิชาญ วชิรพงศ์ ที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
แลกซือ้ทีด่ิน 4-3-26 ไร่ ย่านบางกะปิ

1) อนุมัติใหเ้ข้าลงทนุซื้อและรบั โอนกรรมสทิธิใ์นทีดิ่นจากนาย
วิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนคทีดิ่นเลขที ่18484 เลขทีดิ่น3330 ต้ัง
อยูท่ีตํ่าบลคลองกุ่ม อําเภอบางกะปิ

อ่านต่อหน้า 3

บอร์ด CPF ลงมติถอนหุ้น CPP
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ทุ่ม 1 หมื่นลบ.ซื้อหุ้นคืน

อ่านต่อหน้า 4

GULF
เซ็นบันทึกความร่วมมือกับ“Singtel”
เพ่ือจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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บอร์ด CPF ลงมติถอนหุ้นCPP ออก
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ชี้  จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีต้อง ชําระภายใต้โครงการน้ีคิด
เป็นประมาณ 6,991.27 ล้านดอลลาร์
ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 30,716 
ล้านบาท พร้อมแจงถอนหุ้นCPPออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงช่วยให้เจ้าของ
โครงการ และ CPP สามารถตัดสินใจ
ด้านกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการเติบโตและ
ประโยชน์ในระยะยาวท่ีปราศจากความ
กดดัน

	 นางกอบบุญ	ศรชียั	เลขานกุารบรษิทั	
บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จํากัด	
(มหาชน)	 (“CPF")	 เปิดเผยว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ CPF 
Investment Ltd. (“CPFI")ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยท่ี CPF ถือหุ้นท้ังหมด ดําเนินการนํา
หุน้สามญัท้ังหมด ของ C.P. Pokphand Co., 
Ltd. (CPP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
(HKEY") ตามข้ันตอนภายใต้มาตรา 99 ของ 
Companies Actแห่งประเทศเบอร์มิวดา 
(โครงการ”) ท้ังน้ี จํานวนเงินสูงสุดท่ีต้อง 
ชําระภายใต้โครงการนี้คิดเป็นประมาณ 
6,991.27 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบ
เท่าประมาณ 30,716 ล้านบาท

เมื่ อ โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
และดําเนินการแล้วเสร็จ HKEX จะเพิก
ถอนหุ้น CPP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จด ทะเบียน ท้ังนี้ CPP และ CPFI ได้รว่ม
กันเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ
น้ีตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ 
HKEX ท่ีเว็บไซต์ http://www.hkexnews.
hk ภายใต้ Stock Code: 43 (“ประกาศของ 
CPP")

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ การนําหุ้น
สามัญท้ังหมดของ CPP ออกจากการเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนใน HKEX จะชว่ยให้
เจ้าของโครงการ และ CPP สามารถตัดสิน
ใจด้านกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการเติบโตและ
ประโยชน์ในระยะยาวท่ีปราศจากความ
กดดัน เก่ียวกับความคาดหวังในด้านราคา
หุ้น และความผนัผวนของราคาหุน้ อันเนื่อง
มาจากการเปน็บรษัิทจดทะเบียน นอกจาก
นี้ การทํารายการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายด้านการบริหาร และทรัพยากรบุคคล
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ ดํารงสถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียน และการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมท้ังยังชว่ยใหเ้จ้าของ 
โครงการและ CPP มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้  อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน จํานวนหุ้นท่ีซ้ือคืน 
400 ล้านหุ้น หรือ4.65% จากจํานวนหุ้น
ท่ีชําระแล้ว วงเงิน 10,000 ล้านบาท ผา่น
ตลาดหลักทรัพย์ต้ังแต่วันท่ี 15 ต.ค. 2564 
ถึงวันท่ี 14 เม.ย. 2565
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บอร์ด CPF ลงมติถอนหุ้น CPP
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ทุ่ม 1 หมื่นลบ.ซื้อหุ้นคืน
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 นายวรพงษ์	 วุฒิพฤกษ์	 ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท	ไทรทัน	
โฮลดิ้ง	 จํากัด	 (มหาชน)	 TRITN เปิด

เผยว่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ท่ี 10/2564 ในวันท่ี 30 กันยายน2564 

เวลา 14.00 น. ณ ประชุมใหญข่องบริษัท 

เลขท่ี 60 ถนนประดิยฐ์มนูธรรม 19 ซอย

ประดิยฐม์นธูรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร โดยมีมติท่ีสําคัญตามรายละ

เอียดคังต่อไปนี้

1) อนมุติัใหเ้ขา้ลงทนุซื้อและรบั โอนกรรมสทิธิ์
ในท่ีดินจากนายวิชาญ วชริพงศ ์ตามโฉนคท่ีดิน
เลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน3330 ต้ังอยู่ท่ีตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ (ท่ีดิน) ในมูลค่า
รวม192,000,000 บาท โดยมีวิธีการชําระค่าท่ี
ดินด้วยเงินสด จํานวน 13,999,999.80 บาท 
และชําระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่ง
มีมูลค่า จํานวน  178,000,000.20 บาท มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

ก. บริษัทจะดําเนินการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุน้พจิารณาอนมุติัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ

บริษัท โคยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน จํานวนไมเ่กิน 593, 333,334 หุ้น มูล

ค่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่ง

เป็นบุคคลในวงจํากัด (Private Placement: 

PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิด

เป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น จํานวน 178,000,000.20 

บาท และให้รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง

กล่าวด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน

ข. การชําระค่าตอบแทนด้วยเงินสดบริษัท

จะดําเนินการชําระค่าตอบแทนค่าท่ีดินอีก

ส่วนหน่ึงท่ีคงเหลือจากการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ ก.ด้วยเงินสด 

จํานวน 13,999,999.80 บาท เพื่อให้ครบ

ถ้วนตามข้อตกลงในการซ้ือขายท่ีดินในครั้งน้ี 

จํานวน 192,000,000 บาท โดยบริษัทจะใช้

เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทชํา

ระค่ตอบแทนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมี

กระแสเงินสดท่ีเพยีงพอ จึงทําใหก้าร ชาํระด้วย

เงินสดดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสด

ของบริษัทอยา่งแนน่อน

2) เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ

บรษัิท จํานวน 16,274,215.40บาท จากทนุจด

ทะเบียนเดิม จํานวน 1,161,029,408.80 เป็น

ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,144,755,193.40 

บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญท่ียังมิได้นําออก

จําหนา่ย จํานวน 162,742,154 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ี

ตราไว้หุน้ละ 0.10 บาท ซึง่เปน็หุ้นท่ีได้จัดสรรไว้

สาํหรบัรองรบัการใช้สิทธแิปลงสภาพใบสําคัญ

แสดงสทิธ ิTRITN-W3 และ TRITN-WA (ไมร่วม

ถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายเพื่อ

รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท รุน่ท่ี 4 (TRITN-W4))
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TRITN เพ่ิมทุน 593.33 ล้านหุ้น
ให้ วิชาญ วชิรพงศ์ ที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น

แลกซือ้ทีด่ิน 4-3-26 ไร่ ย่านบางกะปิ
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 นางสาวยุพาพิน	วังวิวัฒน์	กรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน	บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอป
เมนท์	 จํากัด	 (มหาชน)	 GULF เปิดเผย

ว่า “บริษัทฯ” ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 

บรษัิทฯ ได้ลงนามบันทึกความรว่มมอืกับ Singapore 

Telecommunications Limited (“Singtel”) เพื่อ

รว่มกันศกึษาและจัดทําแผนพฒันาธุรกิจศนูยข์อ้มลู 

(Data Center) ในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมาย

ร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันท่ีร้อยละ50

ท้ังน้ี บริษัทฯ เล็งเหน็ถึงการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด

ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย 

จากการท่ีเศรษฐกิจถูกขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการใน

การจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ท้ังจากองค์กรในประเทศ และไฮเปอร์สเกลเลอร์

(Hyperscalers) ท่ีเข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย ดัง

น้ันบริษัทฯจึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดต้ังธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจดัง

กล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะบริหารจัดการโดย

การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประกอบกับการใช้

พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการ

ผนึกความแข็งแกร่งจากท้ังสองบริษัท เนื่องจากบ

ริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึง

พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตลอดจนมีความชํานาญในการพัฒนาธุรกิจใน

ประเทศ ในขณะท่ี Singtel มีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูง

และฐานลูกค้าท่ีแข็งแกร่งและหลากหลายท่ัวโลก 

อันจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี ความรว่มมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายขอ

งบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งใน

อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกท้ังยัง

เปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถรว่มลงทุนขยายธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูลร่วมกับSingtel ไปในภูมิภาคเอเชีย และ

ภูมิภาคอ่ืน ๆในอนาคตอีกด้วย
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GULF
เซ็นบันทึกความร่วมมือกับ“Singtel”
เพ่ือจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล(Data Center) ในประเทศไทย

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


หลายปัจจัย !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง จากแรงขายทํากําไร
ในหุ้นบิ๊กแคป โดยหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงเป็นหลักหลังจาก
ขึ้นไปแรง และใกล้เข้าสู่ช่วงพรีวิวผลประกอบการคาดกําไร
ไตรมาส 3/64 ลดลงจากผลล็อกดาวน์ และหุ้นกลุ่มพลังงานปรับ
ลงตามราคาน�ามนั รวมถึงยงักังวลจํานวนผูติ้ดเชื้อโควิด-19 ปรับ
ขึ้นมาเกินหลักหมื่นรายต่อวันอีกครั้ง ทําให้เกิดความไม่แน่นอน
อีกครั้งเจ้าค่ะ กลับเข้าสู่โหมดประคองตัวกันไปอีกครั้งเจ้าค่ะ

เงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ก็ต้องหันมาเล่นหุ้นท่ีได้
ประโยชน์จากค่าเงินบาท แต่ตัวนี้ท่ีทรงดูจะแข็งกว่าเพื่อนก็
คงจะเป็น TU ท่ีมีประเด็นบวกนอกเหนือจากค่าเงินบาทเจ้าค่ะ 
คาดกําไรปี 2564 โต 18% และ โต 3% ใน 2565 จากยอดขาย
อาหารแช่แข็งฟื้ นตัว บวกกับกลุ่มอาหารสัตว์เล้ียงเติบโตดี และ
ส่วนแบ่งขาดทุน Red lobster ลดลง ซึ่งโดยรวมการเปิดประเทศ
ในยุโรป+สหรัฐ ราคาหุ้นยืนทรงตัวได้ดี ลองหาจังหวะย่อตัวแล้ว
เข้าดูนะเจ้าคะ

อัพเดทกันสกัหนอ่ยท่ี SNNP ปลาเสน้เบนโตะ คาดกําไรชะลอตัว
เพียวระยะสั้น ยังมีความต้องการบริโภค แต่สินค้าขาดแคลนใน 
3Q64 กําไรจะฟื้ นตัวขึ้นใน 4Q64 ส่วนปี 2565 จะเติงโตท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ช่วงนี้ราคาหุ้นย่อตัว เจ๊
จึงมองว่ายงัเป็นจังหวะสะสม รอการฟื้ นตัวเจ้าค่ะ 
น่าจะกลับมาเห็นอะไรดีๆได้อีกครั้ง..

มาท่ีหุ้นเก็งกําไรกับโรงหนัง MAJOR กันบ้าง
เจ้าค่ะ โรงหนังได้กลับมาให้ใช้บริการกันได้อีก
ครั้ง หลังถูกปิดมาเกือบ 2 เดือน ด้านโบรกฯ 

ประเมิน Q3/64 เป็นจุดเริ่มต้นพลิกกําไร แม้ผลการดําเนินงาน
ยังไม่ฟ้ืน แต่มีบันทึกกําไรขายหุ้น SF พยุง คาดปลายปีนี้เริ่ม
เห็นผลการดําเนินงานฟ้ืน บวกกลับมีหนังฟอร์มยักษ์จ่อเข้าฉาย
เพียบเจ้าค่ะ ใครอยากจะเก็บไว้ลุ้นลองดูได้นะเจ้าคะ แล้วพบกัน
ใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ…..

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่ง
บางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัว
คงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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หลายปัจจัย!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

01.10.2021 / Friday / #1214

https://t.me/QueenWallstreet
http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

