
03.12.2021 / Friday / #1223

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

อ่านต่อหน้า 2

ยกล้อ!!BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

จองซื้อหุ้นกู้ล็อตใหม่เต็มวงเงิน
ปลื้ม! สถาบันJWD

เคาะราคา
ขายสุดท้าย IPO ที่

10.50 บาทต่อหุ้น

BRI
'บมจ.บรทิาเนยี' หรอื BRI ประกาศราคาเสนอขายสดุท้าย ที ่
10.50 บาทต่อหุน้ หลังนักลงทนุสถาบนัแสดงความต้องการจอง
ซื้อเกินกว่าจ�านวนหุน้ทีจั่ดสรรไว้ 10 เท่า อ่านต่อหน้า 5

บมจ. เฮลท์ลดี (HL) ธุรกิจรา้น
ขายยาค้าปลกี ในรูปแบบ Chain Drug 

Store รายแรกทีเ่ข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัย ์mai เข้าเทรดวันแรก 

สรา้งผลตอบแทนสดุประทับใจ 
พุ่งเหนือจอง 58.16%

JWD ปล้ืม หุน้กู้ล็อตใหม่อายุ เกือบ 9 ปี ค�าประกันโดย 
CGIF ตอบรบัด ีตอกย�าความมั่นใจจากนักลงทนุสถาบนั 
เตรยีมต่อยอดน�ามาใช้ขยายธุรกิจ

3
อ่านต่อหน้า 4

ลั่น 1-3 ปีข้างหน้า
ผลงานโตก้าวกระโดด
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บมจ. เฮลท์ลีด (HL) ธุรกิจร้านขายยาค้าปลีก 
ในรูปแบบ Chain Drug Store รายแรกท่ีเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเทรด
วันแรก สร้างผลตอบแทนสุดประทับใจ พุ่ง
เหนอืจอง 58.16% เทียบจากราคาไอพโีอ 9.80 
บาทต่อหุน้ ตอกย�านกัลงทุนมัน่ใจพื้นฐานธุรกิจ 
ฟากซีอีโอ "ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล" ระบุแนว
โน้มธุรกิจในอีก 1-3 ปีข้างหน้า มีโอกาสเติบโต
อีกมากตามแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพท่ี
เป็นเมกะเทรนด์โลก พร้อมปูพรมขยายสาขา
ในแหล่งชุมชนทุกระดับดันยอดขายเพิ่ม เร่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ หนุนอนาคต
โตแรงขึ้นแท่นหุ้น Growth Stock

 ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด 
จ�ากัด (มหาชน) HL เปิดเผยว่าหุ้นบริษัทฯ
ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(mai)  ในหมวดบริการ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม  
2564 เป็นวันแรก ปรากฎว่า ได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนท่ัวไปและสถาบันอย่างดีเยี่ยม 
โดยเปดิซื้อขายท่ี 15.50 บาท เพิม่ขึน้ 5.70 บาท 
หรือ 58.16% เทียบจากราคาไอพีโอท่ี 9.80 
บาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ีมี

ต่อปจัจัยพ้ืนฐานของบรษัิทฯในฐานะธุรกิจรา้น
ขายยาค้าปลีกในรูปแบบ Chain Drug Store 
รายแรกท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
mai ท่ีมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตามแนว
โน้มของอุตสาหกรรมสุขภาพ ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลกท่ีจะเติบโต
ในระยะยาว 

"ต้องขอขอบคณุผูถื้อหุน้และนักลงทนุท่ีใหก้าร
ต้อนรบั HL อยา่งอบอุ่น ทีมงานและผูบ้รหิารขอ
งบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนท่ี
วางไว้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต  
โดยกลุ่มบริษัทมีแผนการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เนื่องจากเป็นโลเคชั่นท่ีมีมูลค่า
ทางการตลาดท่ีสูง โดยมีแผนเปิดสาขาจ�านวน 
4-5 สาขาต่อปี ซึ่งจะชว่ยสนับสนุนให้ยอดขาย 
และรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นคาด
ว่าจะใช้เงินลงทุนต้ังแต่ระดับ 2-6 ล้านบาทต่อ
สาขา"

เขากล่าวอีกว่าแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจในอีก 
1-3 ปีข้างหน้า คาดว่าผลประกอบการของ HL 
จะมีการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด เนื่องจากจะมี

การรว่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหมร่ว่มกับ
องค์กรพนัธมติร ซึง่เปน็สินค้าท่ีมคีวามสามารถ
ในการท�าก�าไรระดับสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ช่วยดูแลป้องกัน รักษาสุขภาพ โดยปัจจุบันมี
ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งชัดเจน และได้รับ
ความนิยมสงูในกลุม่ผูท่ี้ดแูลรกัษาสขุภาพ ขณะ
ท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ยังคงเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้มีการดูแล
สุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน ช่วยผลักดันการ
เติบโตระยะยาวและมีความยั่งยืน
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 น า ย ส ม ภ พ  กี ร ะ สุ น ท ร พ ง ษ ์ 
กรรมการผู ้อ�านวยการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินและผูจั้ดการการ
จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น
สามัญเพิม่ทุนให้กับประชาชนท่ัวไป (IPO) ของ  
HL กล่าวว่าการเข้าเทรดในวันแรกได้รับการ
ตอบรบัอยา่งคึกคัก เน่ืองจากนกัลงทนุมั่นใจใน
ปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัทฯท่ีมีความแข็งแกร่ง 
ซึ่งเห็นได้ชัดจากผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่อง  ส�าหรบัเงินท่ีได้จากการเสนอขาย IPO 
ในคร้ังน้ีบริษัทฯจะน�าไปใช้ส�าหรับการขยาย
สาขา และใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับ
การเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า เพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้และก�าไรท�าให้ธุรกิจเติบโต
แข็งแกรง่ในระยะยาว 

"เชื่อว่า HL จะเป็นหุ้นท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ให้กับผู้ลงทุนในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้ม
การเติบโตสูง โดยเฉพาะความสามารถในการ
ท�าก�าไร หากพิจารณาต้ังแต่ปี 2561-2563 
กลุ่มบริษัทฯมีก�าไรสุทธิจ�านวน 0.39 ล้าน
บาท จ�านวน 21.77 ล้านบาท และจ�านวน 

52.08 ล้านบาท ล่าสุดงวด 9 เดือน มีก�าไรสุทธิ
อยู่ท่ี 57.53  ล้านบาท ซึ่งจะเห็นการเติบโต
ถึงร้อยละ 48.84% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้า และภายหลังจากเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ mai มีฐานทุนท่ีพร้อม
สนับสนุนให้มีศักยภาพผลักดันการเติบโตได้
มากขึ้น" นายสมภพกล่าวในท่ีสุด

ท้ังนี้ HL ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 72 ล้าน
หุ้น คิดเป็น 26.47%ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและ
เรียกช�าระแล้วท้ังหมด ได้แบ่งจัดสรรหุ้นเสนอ
ขายต่อประชาชน จ�านวน 64,800,000 หุ้น คิด
เป็น 23.82% เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จ�านวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็น 2.65%
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JWD ตอกย�าความส�าเรจ็การเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม ่
ท่ีได้รับการค�าประกันโดย CGIF อายุเกือบ 9 ปีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี 3.24% ต่อปี วงเงินรวม 1,200 ล้าน
บาท หลังนกัลงทุนสถาบนัให้ความมั่นใจจองซ้ือหมด
อย่างรวดเร็ว เตรียมต่อยอดน�าเงินไปใช้ขยายการ
ลงทนุในธุรกิจรว่มทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต  

 นายชวนินทร ์  บัณฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี 
อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อเดือน
มีนาคม 2564 บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่ารวม 
700 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้ 
Medium Term Note (MTN) Programme ท่ีมวีงเงิน
รวม 1,900 ล้านบาท และได้รับการค�าประกันหุ้นกู้
จาก Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกท่ี CGIF เข้ามาค�าประกัน 
MTN Programme เพ่ือเพิ่มความคล่องตัวให้แก่
ผู้ออกหุ้นกู้และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนใน
ภูมิภาคนี้ ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดีจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่วนท่ีเหลือ มูลค่า
รวม 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต
เรตต้ิงท่ี AAA จากบริษัท ฟิทช์เรทต้ิง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด โดยได้รับความสนใจนักลงทุนสถาบันจองซื้อ

เต็มวงเงิน ตอกย�าถึงความมั่นใจในการด�าเนินธุรกิจ
และศักยภาพการเติบโตในสายตานักลงทุน 

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุเกือบ 9 ปี ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 3.24% ต่อปี โดยมี CGIF เป็นผู้ค�าประกัน 
MTN Programme เช่นเดียวกับการเสนอขาย
หุ้นกู้ครั้งแรก ท�าให้มีอายุหุ้นกู้ท่ีมากกว่าท่ัวไปใน
ตลาด ซ่ึงการท่ีบริษัทฯ ได้รับการค�าประกันหุ้นกู้
จาก CGIF เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้าน
ต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศไทย, เป็นบริษัทฯ ท่ีด�าเนินธุรกิจตาม
หลัก ESG มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธร
รมภิบาล, ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเข้าอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Index (THIS) ติดต่อกันในช่วง 
4 ปีท่ีผ่านมา เป็นต้น และล่าสุดบริษัทฯ ยังได้รับ
รางวัล Sustainability Excellence : Rising Star 
Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมอบให้แก่
บริษัทฯ ท่ีด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

"การออกหุ้นกู้ท่ีได้รับการค�าประกันจาก CGIF ช่วย
เสริมศักยภาพด้านเงินทุนเพื่ อรองรับการขยาย
ธุรกิจ โดยเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ล็อต
ใหม่วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท บริษัทฯ จะน�า
ไปใช้ไปส�าหรับเงินกู้ยืมท่ีน�าไปต่อยอดโครงการ

พัฒนาคลังสินค้า Fulfillment ร่วมกับ MyCloud 
Fulfillment เพื่อให้บริการเก็บ แพ็ค ส่งอย่างครบ
วงจร การร่วมทุนในบริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล 
โซลูชั่น จ�ากัด เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
อุตสาหกรรมและบริการแบบครบวงจร การปรบัปรุง
และพัฒนาคลังสินค้าท่ีมีอยู่เดิมรวมถึงการขยาย
ธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต" นายชวนินทร์ กล่าว 

นายอดิศร สิงห์สัจจะ ผู้ก่อต้ังและประธาน
เจ้าหนา้ท่ีบริหาร บริษัท ทวิน ไพน ์กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท
ท่ีปรึกษาชั้นน�าในการระดมทุนในกลุ่มประเทศ 
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) 
ในฐานะท่ีปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มี
หลักประกันของ JWD กล่าวว่า ทวิน ไพน์ กรุ๊ป มี
ความยินดีท่ีได้รับความไว้วางใจเป็นท่ีปรึกษาการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของ JWD 
ท้ัง 2 คร้ัง และสามารถเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุน
ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงหุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็น
แหล่งเงินทุนระยะยาวแบบ Long Term Funding ท่ี
เหมาะกับลักษณะการด�าเนนิธุรกิจของ JWD ท่ีมกีาร
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และจะช่วยเสริมศักยภาพด้าน
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมรองรับ
แผนงานขยายการลงทุนในอนาคต เพื่อขับเคล่ือน
ธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว้ นอกจากน้ี 
JWD ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
การจัดท�าระบบและการบริหารจัดการด้านสังคม
และ Environmental Social Management and 
System (ESMS) ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

จองซื้อหุ้นกู้ล็อตใหม่เต็มวงเงิน
ปลื้ม! สถาบันJWD

https://www.nerubber.com/
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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'บมจ.บริทาเนีย' หรือ BRI ประกาศราคาเสนอ
ขายสุดท้าย ท่ี 10.50 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุน
สถาบันแสดงความต้องการจองซ้ือเกินกว่า
จ�านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้ 10 เท่า พร้อมเปิดให้ผู้ถือ
หุน้ของ ORI ท่ีมสีทิธจิองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุของ 
BRI (Pre-emptive Right) จองซื้อในวันท่ี 7 – 9 
ธันวาคมนี้ ส่วนนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน
สถาบันจองซ้ือวันท่ี 13 – 15 ธันวาคมนี้ ชูผลการ
ด�าเนินงานเติบโตโดดเด่น ท�ารายได้รวมปี 2561 
– 2563 เติบโตเฉล่ีย 113.16% และงวด 9 เดือน
แรกของปีนี้อยู่ท่ี 2,808.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
52.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน วางกลยุทธ์
พัฒนาโครงการในท�าเลใกล้แหล่งคมนาคม นิคม
อุตสาหกรรม และจังหวัดท่ีได้ประโยชน์จาก EEC

 นายพงศ ์ ศั ก ด์ิ  พฤกษ ์ ไพศาล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
และรับประกันการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า หลังจาก
บริษัท บริทาเนีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BRI ได้
ก�าหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) ท่ี 
10.00 – 10.50 บาทต่อหุ้น และท�าการส�ารวจ
ความต้องการจองซื้ อของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) ถือว่าได้รบัการตอบรบัเปน็อยา่ง
ดี โดยมีนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจอง
ซ้ืออย่างล้นหลามท่ีราคาสูงสุดหุ้นละ 10.50 บาท
ต่อหุ้น จึงก�าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย ท่ี 10.50 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอ
ขายเบื้องต้น

ท้ังนี้ บมจ.บริทาเนีย จะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน
ไม่เกิน 252,650,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 
29.6 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช�าระ
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะน�าเงินจากการระดมทุน
ไปใช้ขยายการพัฒนาโครงการ ช�าระคืนเงินกู้ยืม 
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลัก
ทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด

จ�าหนา่ยและรับประกันการจ�าหนา่ย กล่าวว่า ใน
การเสนอขายหุ้น IPO คร้ังนี้ บมจ.บริทาเนียจะ
เปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์
ต้ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของ BRI (Pre-emptive Rights) 
จองซื้อในวันท่ี 7 – 9 ธันวาคมนี้ ได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) 
จองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering 
("E-RO") บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th 2) ยื่น
ใบจองซื้อ ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ 
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนรับ
จองซื้อหุ้นในสว่น Pre-emptive Rights และ (3) 
จองซื้อทางโทรศพัท์บนัทึกเทป (ส�าหรับผู้ท่ีมบีญัชี
ซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เท่านั้น) โดยสามารถจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิ (ไม่ก�าหนดอัตราสูงสุดการจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิ) อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้น ORI จะได้
รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินกว่า
สทิธิ ต่อเมื่อมีหุน้ท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้น ORI ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนแล้วเท่านัน้ โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้
สามญัเพิม่ทนุเกินกว่าสทิธิใหเ้ปน็ไปตามท่ีระบุใน
แบบไฟล่ิงและหนังสือชี้ชวน
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ส่วนนักลงทุนกลุ่มอ่ืนๆ จองซื้อในวันท่ี 13 – 15 
ธันวาคมน้ี โดยมีผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลัก
ทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด รวม
ถึงผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย
อีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอ
เอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรี
นีต้ี จ�ากัด บรษัิทหลักทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BRI กล่าวว่า บรษัิทฯ เชีย่วชาญ
การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแนวราบ โดยมี
โครงการครอบคลุมท้ังบ้านเด่ียว บ้านแฝดและ
ทาวน์โฮม ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่าง
จังหวัด ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1. "ไบรตัน" 
เป็นโครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ในพื้นท่ี
ปริมณฑล และต่างจังหวัด จับกลุ่มคนรุ่นใหม่
และวัยท�างาน (First Jobber) 2. "บริทาเนีย" 

เป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 
จับกลุ่มลูกค้าท่ีเริ่มต้นสร้างครอบครัว พนักงาน
บริษัทและเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก 3. "แกรนด์ บริทาเนีย" เป็นโครงการท่ีอยู่
อาศัยประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝดระดับ
พรีเมียม จับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นพนักงานระดับผู้
บรหิาร เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ ่
และ 4. "เบลกราเวีย" เป็นโครงการท่ีอยู่อาศัย
ประเภทบ้านเด่ียวระดับลักซ์ชัวรี่ จับกลุ่มลูกค้า
ท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
และคนรุ่นใหม่ท่ีประสบความส�าเร็จเร็ว

บ ริ ษั ท ฯ  มี วิ ชั่ น เ ป็ น ผู้ น� า ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 
ท่ีมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการอยู่
อาศัยและยกระดับการใช้ชีวิต โดยการพัฒนา
โครงการได้วางกลยุทธ์ให้ความส�าคัญกับท�าเล
ท่ีต้ังของโครงการเป็นอันดับแรก เน้นท�าเลใกล้
แหล่งคมนาคมขนส่งท่ีส�าคัญ เช่น ทางด่วนหรือ
ถนนสายหลัก และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบ
ครัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีโครงการบางส่วนอยู่
ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจังหวัดท่ี

ได้รับประโยชน์จากการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราเติบโตของประชากรสูง แวดล้อม
ด้วยสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก
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ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการท่ีปิดการขายแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,028 ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การขายและโอนกรรมสิทธิ์ 13 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 17,550 ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างพัฒนา 6 โครงการ ท่ีจะเปิดขายในช่วง
ไตรมาส 4/2564 รวมมูลค่าโครงการประมาณ 4,300 ล้านบาท และวางแผนพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 9 โครงการ 
รวมมูลค่าโครงการประมาณ 10,800 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยเปิดตัวในปี 2565 เช่น โครงการบริทาเนีย ราชพฤกษ์ – นครอินทร์ มูลค่าโครงการ 700 ล้าน
บาท, โครงการบริทาเนีย อุดร-ดุษฎี มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย ระยอง มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 – 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 515.47 ล้านบาท 1,561.01 ล้านบาท และ 2,342.09 ล้าน
บาทตามล�าดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี 113.16% และมีก�าไรสุทธิ 71.65 ล้านบาท 207.14 ล้านบาท และ 348.72 ล้านบาทตามล�าดับ เติบโตก้าว
กระโดดอย่างต่อเนื่อง ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้รวม 2,808.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 
452.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 55.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่และโครงการในปัจจุบันได้รับการตอบรับท่ีดี รวมถึงการ
บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
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เคาะราคา
ขายสุดท้าย IPO ที่

10.50 บาทต่อหุ้น

BRI
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ยกล้อ !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ออกอาการเหมือนจะเซเล็กน้อย
ช่วงเปิดตลาดท่ามกลางเผชิญแรงขายเพื่อลดความเสี่ยง
จากเร่ืองของเช้ือไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หลังจาก
ท่ีมีข่าวสหรัฐฯพบผู้ติดเช้ือโควิดสายพันธุ์โอไมครอนราย
แรก ท�าให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวล พอเริ่มต้ังสติได้ก็
ดีดกลับขึ้นมา และแกว่งตัวเล็กน้อยเจ้าค่ะ สุดท้ายปิดบวก
ไปท่ี 1,591.84 จุด หรือ +1.03 จุด พรุ่งนี้ศุกร์สัปดาห์อาจ
จะเหงาๆนะเจ้าคะ

มาดูหุ้นตัวแรกกันเจ้าค่ะ TCC เซ็น MOU พันธมิตรใน
ตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาขายสินค้ากลุ่ม Eco-Energy 
Material เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม สนามบิน, ท่าเรือ, ถนน
คอนกรีต, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตัวนี้ชอบแอบซิ่งหลบ
ใน ชอบมาแบบเผลอๆหันไปเห็นอีกทีก็ว่ิงแรงแล้วเจ้าค่ะ 
ใครสายเทคนิคสายเก็งก�าไร จ้องไว้ให้ดี

มาท่ีหุ้นเก็งก�าไรอิงเทคนิค ไม่มองพื้นฐาน ก็พอมีให้ได้แก้
ง่วงกันอยู่บ้างเจ้าค่ะ OCEAN วันน้ีบวกข้ึนมาพร้อมวอลุ่ม
สวนตลาด แม้ช่วงท้ายจะมีย่อตัวลงไปเล็กน้อย แต่ก็ดัน
ปิดขึ้นมาได้น่าลุ้น ในสภาวะท่ีตลาดลงไปแบบนี้ ใครสาย

เทคนิค สายเก็งก�าไรก็ลองมองต้านสั้นๆจับ
จังหวะเล่นแก้ง่วงกันดูเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันท่ีหุ้นไซส์กลางกันบ้าง กับหุ้น ASK 
ท่ีวันนี้บวกขึ้นมาได้สวย หลังจากท่ีรายงาย
งานก�าไรสุทธิไตรมาส 3/2564 ท�าจุดสูงสุด
ใหม่ท่ี 314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.80% จาก

งวดเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มข้ึน 16.80% จากไตรมาส
ก่อน คาดแนวโน้มก�าไร 4Q64 ยังโตต่อเน่ือง จากพอร์ตสิน
เชื่อท่ีขยายตัว อยา่งท่ีเจ๊บอกเจ้าค่ะ ชว่งนี้หาหุน้ท่ีมผีลบวก
เฉพาะตัวมองเป็นจังหวะสะสมเพ่ือลุ้นการเด้งกลับเจ้าค่ะ 
แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ..

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดกูราฟดูเทคนคิประกอบการตัดสนิใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิง่บางตัวไมซ่ิง่ไมห่ลดุแนวรับก็ถือได้ นา่จะให้ซ่ิงปรูด๊ปรา๊ด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet
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