
09.07.2021 / Friday / #1202

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

ORI  อนุมัติ Spin-Off  บ.ยอ่ย " 
บรทิาเนยี "   เข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ น�าเงิน
พัฒนาโครงการ - คืนเงินกู้ยมื
- เป็นทนุหมุนเวยีน

โงหัว

ไม่ขึ้น!!
BY

เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
อ่านต่อหน้า 7

ORI ดัน
 "บริทาเนีย" เข้า SET
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AMRจ่อขายหุ้น

ไอพีโอ 150 ล้านหุ้น บมจ.เอเอ็มอาร ์เอเซยี 

(AMR) พรอ้มประกาศศกัดา

ผูน้�าวิศวกรรมออกแบบและ

เชื่อมต่อระบบไอซทีแีละ

ซสิเต็มสโ์ซลชูั่นแบบครบ

วงจร  เดินหน้าระดมทนุ

ขายหุน้ไอพโีอ 150 ล้านหุน้ 

อ่านต่อหน้า 5

เข้า SET โค้ง 3/64

IMH ได้รับเลือก
ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบประชาชนทั่วไป
ส่งซิก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดจองสัปดาห์หน้า
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ORI อนุมัติ Spin-Off บ.ยอ่ย " บริทาเนีย " เข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   น�าเงินพฒันา
โครงการ -คืนเงินกู้ยืม-เป็นทุนหมุนเวียน

 นายพีระพงศ ์จรญูเอก กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออ ริจิ้ น  พ ร็อพเพอร์ ต้ี  จ� ากัด 
(มหาชน) ORI เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวัน
ท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของ
บริษัท บริทาเนียจ�ากัด (“BRI”) ต่อประชาชน
ท่ัวไปเปน็คร้ังแรก (IPO) และการน�า BRI เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“แผนการ Spin-Off”) ภายใต้แผนการ Spin-
Off ในครั้งนี้ BRI คาดว่าจะเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
และผู้ลงทุนประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังเสนอขายใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมหีุน้ท่ีจัดสรรไว้รองรบัการ

ใชส้ทิธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธใิห้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรอืพนักงานของ BRIและ/หรือ
บริษัทยอ่ยของ BRI (“ESOP Warrant”) รวม
ท้ังหมดคิดเปน็จ�านวนไมเ่กินร้อยละ 30.00ของ
ทุนช�าระแล้วท้ังหมดของ BRI ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ 
ESOPWarrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิท้ังจ านวน) และอนุมัติมอบอ�านาจ
ให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ 
BRIประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของ BRI ประธาน
อ�านวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะ
กรรมการบรษัิทของ BRI คณะกรรมการบริหาร
ของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI 
ประธานอ านวยการของ BRI เห็นสมควร เป็น
ผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับแผนการ Spin-Offและให้มีอ

�านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้
อง รวมถึงการกระท าการใด ๆท่ีเก่ียวข้องและ
จ�าเป็นกับแผนการ Spin-Off เพ่ือให้การด�าเนนิ
การดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปได้ 

ในการนี้ภายใต้แผนการ Spin-Off BRI มี
แผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และผู้ลงทุน
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบ
รษัิทฯ เฉพาะกลุ่มท่ีมสิีทธไิด้รบัจัดสรรหุน้(Pre-
emptive Offering) และการออกหุน้สามัญเพิม่
ทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้
บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือ 
บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้
มีการก�าหนดต่อไป นอกจากน้ี จะมีการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานขอ
งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จ�านวนไมเ่กิน 13,470,000 หุน้ โดยรายละเอียด
การจัดสรรจะได้ก�าหนดต่อไป
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นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน 
ก.ล.ต.”) บรษัิทฯ และ BRI ได้จัดท�ารา่งสญัญาไม่
แขง่ขนัทางธุรกิจ (Non-CompeteAgreement) 
เพื่อก�าหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ 
และ BRI ใหม้คีวามชัดเจน และเพื่อปอ้งกันการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
ในอนาคต ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเมื่อบริษัทฯ และ BRI ได้ลงนามในสัญญา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว BRI จะเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-
Compete Agreement) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือ
ชี้ชวนต่อไป โดยปัจจุบัน BRI มีพัฒนาธุรกิจ
บ้านจัดสรรพัฒนาโครงการภายใต้ 4 แบรนด์ 
ได้แก่ เบลกราเวีย(Belgravia) บ้านเด่ียวระดับ
ลักชัวรี่ แกรนด์บริทาเนีย (Grand Britania) 
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด บริทาเนีย (Britania)
บา้นเด่ียว บ้านแฝด และทาวนโ์ฮม และไบรตัน 

(Brighton) บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 
และมียอดพัฒนาโครงการท่ีเสร็จสิ้นแล้ว รวม
ท้ังที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ณ 
สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 รวมท้ังสิ้น 15โครงการ 
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 19,500 ล้านบาท

ท้ังนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออก
ใหม่ของ BRI ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) และการน�า BRI เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ นี้ เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ ใน BRI ลดลง และเข้าข่ายเป็น
รายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนัยส คัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมท้ังท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม)(รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 4.75 ซึ่งค�านวณจากเกณฑ์ก�าไร
สุทธิจากการด�าเนินงาน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาค า
นวณรายการน้ีตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรัพยท่ี์มตัีว
ตนสุทธิรวมกับรายการจ�าหน่ายไปตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือน
ท่ีผ่านมาก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในคร้ังนีข้นาด
รายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 5.27 ซึ่งเป็น
ขนาดรายการสูงสุดท่ีได้จากการเกณฑ์การค า
นวณทุกประเภทรายการ อย่างไรก็ดี รายการ
ดังกล่าวมีขนาดรายการต�ากว่าร้อยละ 15.00 
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไมเ่ขา้ขา่ยต้องปฏิบติั
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมดัง
กล่าว เป็นธุรกรรมท่ีมีความส�าคัญต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และเพื่อใหเ้ปน็ไปตาม
หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ดังน้ัน บรษัิทฯ จึง
เปดิเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPOBRI คาดว่าแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) เบื้องต้น จะเป็นดังต่อไปนี้

1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนส�าหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การขยายธุรกิจและ/หรือ

2) เพื่อช�าระเงินกู้ยืม และ/หรือ

3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ท้ังน้ี BRI จะมกีารก�าหนดแผนการใชเ้งินท่ี
ได้รบัจาก IPO ไว้ในหนงัสือช้ีชวนของ BRI 
ต่อไป ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้เนื่องจากยัง
อยู่ในข้ันตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท�า
หนังสือชี้ชวน 

ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 
14.00 น. ณห้องประชุม วิชั่น ชั้น 20 เลข
ท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 
ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนาเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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บมจ.เอเอ็มอาร ์เอเซยี (AMR) พรอ้มประกาศ
ศักดาผู้น�าวิศวกรรมออกแบบและเช่ือมต่อ
ระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชั่นแบบครบ
วงจร  เดินหน้าระดมทุนขายหุ้นไอพีโอ 150 
ล้านหุน้ เตรยีมเขา้จดทะเบียนใน SET ภายใน
ไตรมาส 3/64 “มารุต ศิริโก” กรรมการผู้
จัดการ ไมห่ว่ันสถานการณ์แพรร่ะบาดไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม ่มั่นใจธุรกิจอยูใ่นเมกะ
เทรนด์ รัฐบาลเตรียมทุ่มงบหลายแสนล้าน

บาท ขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคม-สื่อสาร-เมืองอัจฉริยะ รองรับการ
เติบโตเศรษฐกิจ หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด

 นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั เอเอม็อาร์ เอเซยี จ�ากดั (มหาชน) 
(AMR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ  พร้อมเดิน
ห น้ า เ ข้ า ร ะ ด ม ทุ น แ ล ะ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ภายในไตรมาส 3/64 ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากม่ันใจ
ว่าธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในเมกะเทรนด์ท่ี
ขยายตัวตามการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งท้ายท่ีสดุแล้ว จ�าเปน็
ต้องมีการลงทุนเพ่ิม เพ่ือรองรับการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การต่าง ๆ 
คล่ีคลาย 

“แม้โควิด-19 จะระบาดระลอกใหม่ ไม่ได้
ท�าให้แผนระดมทุนสะดุด เพราะประเมิน
ว่าท้ายท่ีสุดแล้วการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของรัฐบาลในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า 
ต้องเกิดขึ้นอยา่งแนน่อน ไมว่่าจะเป็นระบบ
ขนส่งคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าบนดิน-
ใต้ดิน รถไฟรางคู่ หรือการพัฒนาสมาร์ท
ซิต้ีตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศท่ีจ�าเป็น
ต้องลงทุนเพ่ิม รองรับการเติบโตของเมือง 
ซึ่งล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ AMR   
ท�าใหเ้หน็โอกาสการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด
ในอนาคต”
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กรรมการผูจั้ดการ AMR กล่าวอีกว่า บรษัิทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 150 ล้าน
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอ  โดยคาดว่าจะระดมทุนและเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 3/64  

ส�าหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าเงินท่ีได้ไปใช้สามส่วน ประกอบด้วย 1. เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบ
คมนาคมขนสง่ ด้านพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ 2. เงินทุนส�าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี และ 3. ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน AMR ด�าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษา
และซอ่มบ�ารุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างราย
ได้ ได้แก่ (1) งานใหบ้รกิารวางระบบคมนาคมขนสง่และวางระบบไอซทีีและซสิเต็มส์โซลูชั่น  (2) งานใหบ้รกิารดแูลรกัษาและซอ่มบ�ารุง และ 
(3) การจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น
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บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 

แล็บ (IMH) ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลฉีด

วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบประชาชนท่ัวไป ของ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกคร้ัง ย่ิงเป็นการ

ตอกย�าให้เห็นถึงการเป็นผู้น�าในการตรวจ

โควิด-19 และเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีน

ทางเลือกแบบครบวงจร เตรียมดีเดย์เปิดจอง

สัปดาห์หน้า ผ่านระบบราชวิทยาลัยฯ พร้อม

ฉีดปลายเดือนก.ค.นี้  

 ดร.สิทธิวัตน์ ก�ากัดวงษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลอิน
เตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IMH และประธานกรรมการ

บริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดเผย

ว่า ล่าสุด IMH ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาล

ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ส�าหรับรอบ

ประชาชนท่ัวไป จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะ

ทยอยเปิดให้กลุ่มประชาชนท่ัวไปลงทะเบียน

แจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโน

ฟาร์ม” ต้ังแต่ในสัปดาห์หน้า โดยทางราชวิ

ทยาลัยฯจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นช่วงๆ และ

จะเน้นท�าการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนใน

พื้นท่ีสแีดงเปน็ล�าดับต้นๆก่อน โดยเบื้องต้นจะ

สามารถเริ่มทยอยฉีดวัดซีนดังกล่าวได้ภายใน

สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ 

ส�าหรับ IMH มีความพร้อมในการเปิดให้

บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวอยู่แล้ว เน่ืองจากเป็น 

สถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิ

โนฟาร์ม” โดยท่ีผ่านมามา IMH ได้รับความ

ไว้วางใจ ในการฉีดวัคซีนฯ ให้กับกลุ่มลูกค้า

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

องค์กรท่ัวไป อาทิ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

(CPF), บมจ.ซีพี ออลล์ จ�ากัด (CPALL), บมจ.

สยาม แม็คโคร (MAKRO), บมจ.แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส ( AIS) , บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 

(THANI), บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด (XO), บมจ. ยูบิล

ล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE), บมจ.วี.แอล.เอ็น

เตอร์ไพรส์ (VL), บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR), 

บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (UKEM), 

บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM), บมจ.สกาย ไอซีที 

(SKY), บมจ.แอ็พพลาย ดีบี (ADB), บมจ.พรี

บิลท์ (PREB), บมจ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.(K), 

บมจ.ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง (TIGER), บรษัิท หลัก

ทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท

หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด, 

บริษัท อีซูซุ โลจิสติกส์เอเซีย (ประเทศไทย) 

จ�ากัด, บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จ�ากัด, บริษัท 

โตโยต้าเมืองนนท์ จ�ากัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้า

องค์กรในกลุ่มดังกล่าวได้ลงทะเบียนเลือก

ขอรับบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กับทาง IMH 

เข้ามากว่า 100,000 คน ซึ่งเกินเป้าเดิมท่ีต้ังไว้

ก่อนหน้านี้ท่ีระดับ 50,000 คน          
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อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์และการได้รับความไว้วางใจดังกล่าว ส่งผลให้ IMH ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในสถานพยาบาลฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 

รอบประชาชนท่ัวไปของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกคร้ัง ท้ังนี้ ทาง IMH ได้ต้ังเป้าท่ีจะรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกแก่ประชาชนท่ัวไป 

ท่ีจองสิทธิผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแจ้งความประสงค์ให้ IMH เป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ได้สูงถึง 150,000 คน ภายใน

ไตรมาส 3/2564 นี้  ซึ่งจากศักยภาพของ IMH ผนวกกับการการันตีความน่าเชื่อถือผ่านหน่วยงานระดับต้นๆของประเทศท่ีเข้ามาใช้บริการ ยิ่ง

เป็นการตอกย�าให้เห็นถึงการเป็นผู้น�าในการตรวจโควิด-19 และเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีนทางเลือกแบบครบวงจร อย่างแท้จริง 

ท้ังนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม หรือ ติดตามข่าวสารของทาง โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ (IMH)

 ได้ทาง IMH Line Official : https://line.me/R/ti/p/%40epf0430e 
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โงหัวไม่ข้ึน !! ตลาดหุ้นไทยวันน้ีเผชิญแรงขายท�าก�าไรลงมาอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากวันน้ียอดติดเชื้อยังพุ่งข้ึนท�าสถิติใหม่อีกแล้วเจ้าค่ะ บวกกับมี
ประเด็นเร่ืองการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบเกิดข้ึนอีกคร้ัง ซึ่งศบค. ชุด
ใหญ่นัดประชุมพรุ่งนี้ (9 ก.ค. 64) เพื่อหารือถึงสถานการณ์ COVID-19 ท่ี
การระบาดเร่งตัวขึ้น และข้อเสนอของ สมช.ในการยกระดับมาตรการคุม
เข้มเพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง แหมมๆพวกท่านๆท้ังหลายเจ้าค่า 
ถ้าด่วนจริง ท�าไมไม่เรียกประชุมวันนี้ไปเลยเจ้าค่ะ มาให้เจ๊นั่งกังวลนั่งลุ้น
มา 2 วัน ว่าสรุปแล้วจะออกมาตราการอย่างไร และความชัดเจนคืออะไร
บ้าง ขอเร็วๆๆเถอะเจ้าค่ะ จะไม่ไหวกันแล้วเจ้าข้าเอ๊ย!!!…..

ช่วงน้ีเน้นอะไรท่ีเก่ียวกับแพทย์กันสักหน่อยเจ้าค่ะ SMD วันน้ียืนบวกสวน
ตลาดได้แข็งแกร่ง ทรงเหมือนอยากจะท�าไฮใหม่เจ้าค่ะ กระชากข้ึนไปชน 
12.80 บาท ก่อนท่ีใกล้ช่วงท้ายตลาดราคาย่อตัวลงมาปิดไปท่ี 12.20 บาท 
จังหวะน่าลุ้นเก็บเพ่ือรอลุ้นท�าไฮใหม่ มองแนวรับท่ี 12.00-12.20 บาท 
ต้าน 12.80-ATH บาท ตัดขาดทุน 11.50 บาท ล่าสุด ‘บมจ.เซนต์เมด หรือ 
SMD’ เซ็นสัญญาแต่งต้ังให้ บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บริษัทใน
กลุ่มดีเคเอสเอช (DKSH) เป็นตัวแทนผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SMD 
ช่วงน้ีอุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลน และเป็นท่ีต้องการสูงมาก เน่ืองจาก
จ�านวนผู้ติดเชื้อท่ีท�าสถิติใหมเ่กือบทุกวันเจ้าค่ะ เจ๊จึงหาหุ้นท่ีได้รับผลบวก
มาให้ได้ดูกัน ใครชอบก็ลองสะสมและลุ้นดูเจ้าค่ะ

กลับมาท่ีกลุ่มเดินเรือกันต่อเจ้าค่ะ เน้นสลับกลุ่ม หากมีการยกระดับการ
คุมเข้ม หรือล็อกดาวน์เกิดข้ึนจริงก็คงต้องโฟกัสกลุ่มหุ้นท่ีได้ผลกระทบ

น้อย อย่างกลุ่มเดินเรือท่ีมีสัดส่วนรายได้ 99% มาจาก
ธุรกิจเดินเรือและสัดส่วนของกองเรือเพียง 17% ได้ท�า
สัญญา fixed contract ระยะเกิน 1 ปีซึ่งจะท�าให้ PSL 
ได้ประโยชน์โดยตรงจากดัชนี Baltic Supramax Index 
(BSI) ท่ีปรับข้ึนมาท�าสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 10 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ช่วงน้ีก็ไม่ประมาทเจ้าค่ะ แบ่งไม้เพ่ือเข้าท�า
นะเจ้าคะ

ปิดท้ายด้วยหุ้น NER แม้วันน้ีตลาดจะลบไปถึง -32.93 จุด แต่ NER ก็ยังยืน
บวกเขียวสวนตลาดได้ค่อนข้างดี เจ๊มองว่ามีโอกาสท่ีจะตีทะลุผ่านบริเวณ
ท่ี 7.50 บาทได้ ด้านผู้บริหารปรับเป้ายอดขายปี 64-65 รับราคายางท่ีปรับ
เพิ่มขึ้น หนุนรายได้เติบโตตาม โบรกฯ อัพเป้าราคาเหมาะสมเป็น 7.70 
บาท ช่วงน้ีเราคงเน้นหุ้นท่ีมีประเด็นบวก และรอหาจังหวะช่วงตลาดย่อ
ตัว แล้วเข้าเก็บหุ้นพื้นฐานดี เพื่อรอการฟื้ นตัวอีกครั้งเจ้าค่ะ

*****ใครอยากซิง่อยากแว้นก็ตามมานะจ๊ะ แล้วพบกันใหมใ่นคอลัมนฉ์บบั
หน้า ตอนนี้เจ๊มีแบบเรียลไทม์ใน Telegram อย่าลืม!!! แอดกันมานะคะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่
ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก
ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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โงหัวไม่ขึ้น!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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