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อ่านต่อหน้า 2

CMC แตกไลน์ธุรกิจใหม่ 

รบัเปิดประเทศรุกโรงพยาบาล

-โรงแรม เสรมิแกรง่อสงัหาฯ 

สูค่วามยั่งยนื

จับตาผล
หลังคลายล็อก!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

"กิตติ พัวถาวรสกุล" บิ๊กNCL
ขาย Big Lot 54.2 ล้านหุ้น

เสริมสภาพคล่อง

NCL เผยกิตติ พัวถาวรสกลุ ขาย Big Lot 54.2 ล้านหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ัวไปในตลาด
หลักทรพัยฯ์ เพื่อเสรมิสภาพคล่อง อ่านต่อหน้า 4

SENA เผยยอดขาย 8 เดือนท�าได้แล้วกว่า 3.2 พันลบ. Q4/64 จ่อเปิด 

9 โครงการ มูลค่า 7 พันลบ. พรอ้มตนุ Backlog ในมือกว่า 7 พันลบ.
อ่านต่อหน้า 3

SENA
เผย 8 เดือนแรก64

โกยยอดขายกว่า 3.2 พันลบ.

CMC
รุกโรงพยาบาล-โรงแรม

แตกไลน์
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 นายแพทย ์ วิ เชียร แพทยานันท ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั เจ้าพระยา
มหานคร จ�ากัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนา
อสงัหารมิทรัพย์บนท�าเลศกัยภาพ กล่าวว่า “หลัง
จากรฐับาลผอ่นคลายมาตรการล็อกดาวน์จังหวัด
พื้นท่ีควบคมุสงูสดุ พรอ้มกับยืนยนัเดินหนา้สูก่าร
เปดิประเทศภายใน 120 วันตามท่ีประกาศไว้ก่อน
หนา้น้ี โดยมแีนวโนม้เชิงบวกท่ีภาคธุรกิจไทยจะมี
โอกาสจะฟื้ นตัวเร็วขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ประกอบกับ
ก�าไรของ CMC ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชว่งครึ่ง
ปีแรกของปี 2564 เติบโตขึ้นหลายเท่าจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งขณะนี้

ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมท่ี CMC จะเดิน
ตามแผนกลยุทธ์สร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อ
เนื่อง (Recurring Income) โดยได้จัดต้ังบริษัท
ย่อย 2 กลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล 
(Hospital Company) และธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Company) เพ่ือรองรับต่อการขยายธุรกิจในการ
แบ่งโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจให้ชัดเจน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Company)
- บริษัท เทเลด็อค จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจกลุ่มการ
แพทย์และโรงพยาบาล ประกอบกิจการโรง
พยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ 

และผู้ป่วยเจ็บ รวมท้ังท�าการส่ังเข้ามาซ่ึงสินค้า
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทุกชนิด
- บริษัท ซีเมดิเทค จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจกลุ่มด้าน
การแพทย์และเวชภัณฑ์สมนุไพร ประกอบกิจการ
ผลิตยารักษาโรคเภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้
เป็นยารักษาโรค

กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Company)
-  บริษัท ซี ทู เอช จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจกลุ่ม
บริหารจัดการท่ีพักให้เช่าระยะสั้น-ยาว (Chain 
Hospitality) ประกอบกิจการโรงแรม ท่ีพกั หอพกั 
สถานท่ีพักฟื้ น และเป็นการ ขยายธุรกิจจากผู้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยสู่ธุรกิจ
การบริการ (Hospitality)

ส�าหรบัการก่อต้ังกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาล CMC เล็ง
เห็นโอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มปริมาณความ
ต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น
มาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงเทรนด์ในการดูแลสขุภาพ
เชงิปอ้งกันในอนาคต ปจัจุบนัเทเลด็อคได้ลงทุนใน
กลุม่ธุรกิจโรงพยาบาล โดยเริม่ต้นต้ังแต่ชว่งปลาย
ปี 2562 ลงทนุในโรงพยาบาล ป.แพทย ์ซึง่เปน็โรง
พยาบาลชั้นน�าในจังหวัดนครราชสีมา มูลค่ากว่า 
170 ล้านบาทในสัดสว่น 25% และมีแผนลงทนุใน
โรงพยาบาลอีกหลายแหง่ในอนาคตอันใกล้

สว่นกลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Company) CMC 
เล็งเหน็โอกาสของการเติบโตของธุรกิจการบรกิาร 
Hospitality จะเปน็การสรา้งรายได้อยา่งต่อเนื่อง
หลังจากการเปดิประเทศ ซึ่งชว่งไตรมาส 3/2564 
ท่ีผ่านมา ซีทูเอช ได้ขยายเครือข่ายระดับโลก
ด�าเนินธุรกิจ Hospitality อย่างเต็มตัว โดยผนึก
พันธมิตร OAKWOOD Worldwide บริหารเซอร์
วิสเรสซิเดนซ์ ประเดิมโครงการแรก เดอะ คิวเว่ 
ติวานนท์ (THE CUVÉE Tiwanon)คอนโดมิเนียม
ระดับลักซ์ชัวรี่ ย่านกรุงเทพ-ติวานนท์ มูลค่า
โครงการกว่า 2,000 ล้านบาท และจ่อเตรียม
เปิดตัวโครงการ Hospitality แห่งใหม่บนท�าเล
ศักยภาพยา่นกรุงเทพ-ธนบุรี เร็ว ๆ นี้

“CMC เช่ือม่ันว่าการแตกไลน ์2 กลุม่ธุรกิจใหมโ่รง
พยาบาลและโรงแรม จะเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้
ส�าคัญ ชว่ยกระจายความเสีย่งในการด�าเนนิธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท CMC ในระยะยาว ท�าให้สามารถ
สรา้งการรับรูร้ายได้อยา่งต่อเนื่องและเติบโตอยา่ง
ย่ังยืนต่อไปในอนาคต โดย CMC จะพยายามอยา่ง
สุดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ท้ังบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้เสยี และสงัคมโดยรวม” นายแพทยวิ์เชยีรกล่าว
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แตกไลน์

รุกโรงพยาบาล-โรงแรม
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 SENA เผยยอดขาย 8 เดือนท�าได้แล้วกว่า 

3.2 พันลบ.  Q4/64 จ่อเปิด 9 โครงการ มูลค่า 

7 พันลบ. พร้อมตุน Backlogในมือกว่า 7 พัน

ลบ. ทยอยรับรู้ปีนี้ประมาณ 3 พันลบ. 

 นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู ้ช่วย
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและ
การลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากดั (มหาชน)  SENA เปดิเผยว่า แผนการ

ด�าเนินงานในชว่งครึ่งปีหลัง2564 บริษัทฯ  จะ

มีโครงการคอนโดมิเนียมเสร็จใหม่ จ�านวน 2 

โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,249 ล้านบาท 

ได้แก่ 1.โครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา 

มลูค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท ซึง่จะเริม่ทยอย

สง่มอบ ในไตรมาส 3/2564 และ 2.โครงการ นชิ 

โมโน อิสรภาพ มูลค่าโครงการ 849 ล้านบาท 

จะทยอยสง่มอบในไตรมาส 4/2564  นอกจาก

นี้ ยังมีสินค้าพร้อมขาย (Remaining) มูลค่า

รวม 14,244 ล้านบาท เป็นสินค้าพร้อมโอน 

(Inventory) ทันทีมูลค่ารวม 5,315 ล้านบาท  

ขณะท่ี ในชว่งไตรมาส4 ของปน้ีี บรษัิทฯ  ยงัคง

มีแผนเปิดตัว  9 โครงการใหม ่มูลค่าโครงการ

รวมประมาณ 7,000 ล้านบาท เปน็ไตรมาสท่ีจะ

การเปดิโครงการท่ีเยอะท่ีสุดของปนีี ้สอดคล้อง

กับความเชื่อมั่นว่าภาพรวมของประเทศน่าจะ

ฟื้ นตัวดีขึ้น จากการเร่งกระจายฉีดวัคซีนให้

ครอบคลุมท่ัวประเทศ ประกอบกับการคลาย

ล็อกดาวนใ์นบางพื้นท่ี สง่ผลใหภ้าพของโควิด-

19 มรแนวโน้มคล่ีคลายข้ึน ซึ่งเป็นปจัจัยท่ีชว่ย

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของการแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงน่าเป็นห่วง 

สงผลให้บริษัทฯ มีการปรับลดเป้าหมายผล

การด�าเนินในปี2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณท่ี์เกิดข้ึนในปจัจุบนั โดยปรบัลดเป้า

หมายอดโอนกรรมสิทธิ์ลงเหลือระดับ 6,943 

ล้านบาท จากเดิมท่ีวางไว้เป้าหมายไว้ท่ีระดับ 

10,000 ล้านบาท ขณะท่ีในช่วงครึ่งปีแรก 

บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์แล้วท่ี 2,449 ล้าน

บาท ท้ังน้ี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 บริษัท

มียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือรวมมูลค่า 

7,052 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงครึ่งปี

หลัง 3,689 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะทยอยรับ

รู้ในปีถัดไป  

พรอ้มท้ังปรับลดเป้าหมายอดยอดขายลงเหลือ

ระดับ 7,111 ล้านบาท จากเดิมท่ีวางไว้เป้า

หมายไว้ท่ีระดับ 11,000 ล้านบาท ซึ่งในชว่ง 8 

เดือนท่ีผ่านมา มียอดขายแล้วมากกว่า 3,200 

ล้านบาท คิดเป็นกว่า 40% ของเป้าหมายใหม ่

โดยได้ปรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ใน

ปี 2564 เหลือ 14 โครงการ มูลค่าโครงการ

รวม 10,565 ล้านบาท จากเดิมท่ีจะเปิดตัว 18 

โครงการ มูลค่าโครงการรวม 16,764 ล้านบาท  
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SENA
เผย 8 เดือนแรก64

โกยยอดขายกว่า 3.2 พันลบ.

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


Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

4

 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์จ�ากัด (มหาชน) 
NCL เปิดเผยว่า ตามท่ีได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ประจ�าวันท่ี 31 สิงหาคม 
2564จ�านวน 40,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.808 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท และวันท่ี 1 กันยายน 2564จ�านวนรวม 
14,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.127 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดย นายกิตติ พัว
ถาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้ โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปล่ียนแปลงไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าการขายหุ้น ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯอย่างไรก็ตาม การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งน้ี ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
อย่างมีนัยยะส�าคัญโครงสร้างการจัดการ การบริหารงาน และนโยบายการด�าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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"กิตติ พัวถาวรสกุล" บิ๊กNCL
ขาย Big Lot 54.2 ล้านหุ้น

เสริมสภาพคล่อง
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จับตาผลหลังคลายล็อก!!ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี จากแรงหนุน

หุ้นในกลุ่มส่งออกหลังจากเงินบาทกลับมาอ่อนค่า ขณะท่ีหุ้นร้อนแรงใน

กลุ่มนี้คือ DELTA ปรับขึ้นมาได้ดีและมีผลต่อตลาด ขณะท่ีตัวอ่ืน ๆ  ก็มีแรง

ซ้ือเข้ามาช่วยหนุน ไม่ว่าจะเป็น HANA, KCE และได้แรงหนุนเพิ่มจากหุ้น

กลุ่มสื่อสารด้วย ช่วงนี้บ้านเราเร่ิมคลายล็อกดาวน์กันไปเรียบร้อย ยังไงก็

ยังต้องเฝ้าจับตากันดูต่อ ว่าหลังจากคลายล็อกไปบ้างสว่นแล้ว ตัวเลขผู้ติด

เชื้อจะลดลงตามมาหรือไม่…..

วานนี้ท้ายตลาดปิดไปได้สวยงามเลยเจ้าค่ะ กับ เบนโตะ SNNP ผู้น�าผลิต

ด้านขนมขบเค้ียว และเครื่องด่ืม คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตมากกว่า 5 % 

จากปีก่อน คร่ึงปีหลังน้ีเตรียมออกสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ไม่ว่า

จะเป็นผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกัญชง-กัญชา ท่ีคาดว่าจะวางจ�าหน่ายได้เร็วๆ

นี้ และบริษัทมีแผนลงทุนการก่อสร้างโรงงานท่ีเวียดนาม โดยมองว่าหลัง

การก่อสร้างเสร็จ SNNP จะมีฐานการผลิตท่ีครอบคลุมท้ังในประเทศไทย 

กัมพูชา และเวียดนามเอ๊ะๆๆๆงานนี้ใครไม่มีหุ้นติดพอร์ตไว้ ระวังจะ

เสียดายนะเจ้าคะ…อิอิ

เงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกรอบ เจ๊มองเป็นจังหวะของหุ้นส่งออกท่ีจะ

กลับมาเล่นบ้างเจ้าค่ะ อีกหนึ่งตัวท่ีเล็งๆไว้ คงจะถูกอกถูกใจขาซิ่งอยู่ กุ้ง

แช่ ASIAN ผลประกอบการ 2Q21 สูงเกินคาด ยอดขายอาหารสัตวเล้ียง

และอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีสูงเป็นประวัติการณ์ช่วยผลักดัน

ก�าไร ราคาท่ีปรับตัวลงมาเร่ิมยืนท�าฐานได้ เจ๊เลยมีมุม

มองว่ามแีก๊ปในการเล่นรอบท�าก�าไรอีกครั้ง บวกกับค่าเงิน

บาทท่ีกลับมาอ่อนค่า เจ๊จึงมองหุ้นกลุ่มน้ีน่าจะกลับขึ้นมา

เล่นได้ ใครท่ีเป็นแฟนคลับกุ้งแช่ ก็ฝากเล็งๆไว้นะเจ้าคะ

ดูเหมือนว่าแนวรับรอบนี้ท่ี 11.70 บาท ของ III จะท�างาน

ได้ดี ลงไปแถวน้ีแล้วเด้งกลับขึ้นมายืนได้ทุกทีเจ้าค่ะ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด มีมุมมองบวกต่อ III ท้ังในแง่ของความ

สามารถท่ีจะเพ่ิมอัตราก�าไรสุทธิโดดเด่น จากการท�าการควบรวมกิจการ 

(M&A) ทุกปี เพื่อเสริมฐานก�าไรและเพิ่มอ�านาจการต่อรอง ท้ังนี้คาดกลุ่ม

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศจะยังคงเป็นกลุ่มหลักท่ีช่วยผล

ประกอบการให้เติบโต ใครมองเล่นรอบลองดู III ได้นะเจ้าคะ แล้วพบกัน

ใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะๆๆ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่

ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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