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ประกาศมติบอรด์ฯ ไฟเขยีวปันผล

ระหว่างกาลงวดครึง่ปีแรกปี2564  

อัตราหุน้ละ 0.08 บาท  เตรยีมขึน้

เครื่องหมาย XD  11 พ.ย. 2564  

ผูถื้อหุน้รอรบัเงินปัลผล 25 พ.ย. นี ้

รอ
ก�ำลังเสริม!! 

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

AMR
คว้ำงำน EGAT

มูลค่ากว่า 79 ลบ.

ทุ่ม 165ลบ. ลงทุน
EKH

“เดอะคลีนิกค์ฯ”

ปันผลระหว่ำงกำล 0.08 บำท/หุ้นปันผลระหว่ำงกำล 0.08 บำท/หุ้น

ขึ้นXD 11 พ.ย.นี้ ตอกย�้าหุ้นปันผลงามขึ้นXD 11 พ.ย.นี้ ตอกย�้าหุ้นปันผลงาม

TMILLTMILL

บมจ.เอกชัยการแพทย ์(EKH) มองไกล ประกาศทุ่มงบ 165 ล้านบาท เข้าถือหุน้ 

บมจ.เดอะคลนิีกค์ คลินิกเวชกรรม หรอื “CLINIC”  จ�านวน 16 ล้านหุน้ 

หรอืคิดเป็น 10% เดินเครื่องลยุธุรกิจการแพทย์
3
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AMR โชว์ความเป็นผูน้�าด้าน SI คว้างานใหม่มูลค่า 79 ล้านบาท ติดต้ัง

โครงข่าย DWDM  แก้ปัญหาคอขวดช่องสญัญาณ ใหกั้บ EGAT

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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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
(TMILL) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมี
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศ  
ประกาศมติบอรด์ฯ ไฟเขยีวปนัผลระหว่างกาล
งวดครึ่งปีแรกปี2564  อัตราหุ้นละ 0.08 บาท  
เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD  11 พ.ย. 2564  ผู้
ถือหุ้นรอรับเงินปัลผล 25 พ.ย. นี้   ตอกย�า
หุ้นปันผลงามและสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้นัก
ลงทุนสม�าเสมอ

 นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวย
การฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟ
ลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL)  เปิด
เผยว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง
ท่ี9/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  รวมจ่าย
เงินปันผลท้ังสิ้น 31,893,124.88 บาท

ท้ังนี้ก�าหนดวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 
ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 และก�าหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล 
(Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีก�าหนดการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2564

ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจาก
ผลประกอบการ งวดครึ่งปีแรก (มกราคม-
มิถุนายน2564) ท่ีบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ  81.28 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.03  ล้านบาท  หรือคิด
เป็น 20.9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิอยูท่ี่  67.24  ล้านบาท  เป็น
ผลจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายเพ่ิม
ขึ้นเป็น 763.82  ล้านบาท คิดเป็น 7.3% จาก
งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีท�าได้ 712.05 ล้าน
บาท  ดังน้ันบรษัิทฯ  จึงอยากตอบแทนผู้ถือหุน้ 
ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ถึงความต้ังใจของฝ่ายบริหาร
ท่ีต้ังเป้าหมายจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้นัก
ลงทุนอยา่งต่อเนื่องและสม�าเสมอ

ปันผลระหว่ำงกำล 0.08 บำท/หุ้น

ขึ้นXD 11 พ.ย.นี้ ตอกย�้าหุ้นปันผลงาม

TMILL
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บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) มองไกล ประกาศ
ทุ่มงบ 165 ล้านบาท เข้าถือหุ้น บมจ.เดอะคลี
นิกค์ คลินิกเวชกรรม หรือ “CLINIC”  จ�านวน 16 
ล้านหุน้ หรอืคิดเป็น 10%  เดินเครื่องลยุธุรกิจการ
แพทย-์สขุภาพด้านผวิพรรณ ศลัยกรรมความงาม 
ขยายฐานธุรกิจติดปีก “นายแพทย์อ�านาจ เอ้ือ
อารีมิตร” ระบุความร่วมมือในคร้ังนี้จะส่งเสริม
ขดีความสามารถด้านการแขง่ขนัและรายได้ใหกั้บ
บริษัทเติบโตอยา่งมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น

 นายแพทย ์อํ านาจ เอื้ ออารีมิตร 
กรรมการและผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) 
(EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน
ใน บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ�ากัด 
(มหาชน) (CLINIC)  โดยเข้าท�ารายการซ้ือหุ้น
สามญัจากผูข้าย คือ บรษัิท ทีเคคิวเอช แคปปติอล 
แมนเนจเมนท์ จ�ากัด (TKQH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันของ CLINIC จ�านวน 16,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 10% ของ
ทุนจดทะเบยีนท่ีช�าระแล้วใน CLINIC โดยมีมลูค่า
การเข้าซื้อหุ้นในคร้ังน้ีรวม 165,000,000 บาท 

(การเข้าลงทุนใน CLINIC) โดยบริษัทฯ จะเข้าลง
นามสัญญาซ้ือขายหุน้ท่ีเก่ียวข้องกับ CLINIC ภาย
หลังจากท่ีได้รบัอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ  
เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม นั้น เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจากการท่ี "เดอะคลีนิกค์ 
คลินิกเวชกรรม" ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม และการดูสุขภาพ
แบบองค์รวมท่ีทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ 
การใหบ้รกิารด้านการรักษาโรคผวิหนัง ผิวพรรณ
ความงาม ลดน�าหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม 
Wellness และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ปัจจุบันมีสาขา
ท้ังหมด 29 สาขา และอยูร่ะหว่างการขยายสาขา
เพิ่มเติมในอนาคต   บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าเป็นก
ลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจน
สามารถสร้างแหล่งท่ีมาของรายได้ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ได้อยา่งมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว

“ความร่วมมือระหว่าง EKH และเดอะคลีนิกค์ 
คลินิกเวชกรรม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก CLINIC มีผล
การด�าเนินงานท่ีดี อีกท้ังได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ซึ่งเป็นโอกาสส�าคัญท่ีท�าให้สามารถขยายฐาน
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผล
ตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลก�าไร 
และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ”นายแพทย์
อ�านาจกล่าวในท่ีสุด

  

ด้านนายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้า
หนา้ท่ีบริหาร บรษัิท เดอะคลีนกิค์ คลินิกเวชกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า EKH  คือพันธมิตร
ทางธุรกิจท่ีส�าคัญ จะช่วยสร้างการเติบโตและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการผลักดันและ
ส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจทุกภาคส่วนของบ
ริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้นถือ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อยา่งมาก ซึ่งCLINIC มี
แผนจะขยายธุรกิจออกไปอยา่งต่อเนื่อง เพื่อการ
เติบโตอยา่งยั่งยืนในอนาคตต่อไป ปัจจุบัน เดอะ
คลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 
110,000,000 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 
80,000,000 บาท แบง่ออกเปน็หุน้สามญัท้ังหมด
จ�านวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท

ทุ่ม 165ลบ. ลงทุน
EKH

“เดอะคลีนิกค์ฯ”
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AMR โชว์ความเป็นผู้น�าด้าน SI คว้างานใหม่มูลค่า 
79 ล้านบาท ติดต้ังโครงข่าย DWDM  แก้ปัญหาคอ
ขวดช่องสัญญาณ ให้กับ EGAT "มารุต ศิริโก"  แย้ม
ในช่วงโค้งหลังของปีนี้ อยู่ระหว่างรอลุ้นผลประมูล
งานภาครัฐ-เอกชนอีกหลายโปรเจคท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบโทรคมนาคมขนส่ง ไอทีและโซลูชั่น หนุนผล
งานโตแกร่ง 

 นายมารุต ศิริโก กรรมการผู ้จัดการ 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) 
(AMR) ผู้น�าด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อ
ระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) ครบ
วงจรรายแรกของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้งาน
โครงการจัดหาและติดต้ังเทคโนโลยีสื่อสารด้วยแสง 
(DWDM) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) หรือ EGAT มูลค่า 79 ล้านบาท ระยะ
โครงการ 10 เดือน 

ส�าหรับงานท่ีบริษัทฯได้รับในคร้ังนี้  เ ก่ียวข้อง
กับการออกแบบ จัดซื้ อและติดต้ังระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมหลัก (Backbone Network) เพื่อใช้
เป็นโครงข่ายความเร็วสูงเช่ือมต่อระหว่างสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง หรือ DWDM (DENSE WAVELENGTH 
DIVISION MULTIPLEXING) เปน็การขยายขอบเขต
การใหบ้รกิารระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลัก รวมถึง
ทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีเสื่อมสภาพไปด้วย  

"AMR ได้รับงานของ กฟผ.  ในคร้ังนี้ ถือเป็นการ
ตอกย�าให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้าน SI ของเรา 
ท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ จัดซื้ อ
และติดต้ังระบบ  DWDM มาใช้ขจัดปัญหาคอขวด
จากการใช้ช่องสัญญาณเป็นจ�านวนมาก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานให้กับกฟผ."  

นายมารุตกล่าวอีกว่า ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ บริษัทฯ
มั่นใจว่าจะมีงานใหม่ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เข้า
มาอย่างต่อเน่ือง หลังจากท่ีบริษัทฯได้ยื่นประมูลใน
ช่วงก่อนหน้า ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง 
ไอทีและโซลูชั่น พลังงานทดแทน และงานเปล่ียน
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง  เพื่อไปสู่เป้าหมายงานในมือรอรับ
รู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต�า
กว่า 2,000 ล้านบาท ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

AMR
คว้ำงำน EGAT

มูลค่ากว่า 79 ลบ.
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รอก�าลังเสริม !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ออกอาการแกว่งตัว หมด
เรีย่วแรง เหมอืนจะเขยีวแต่ก็เด๋ียวแดง เหมอืนรอปัจจัยบวกอะไร
บา้งอยา่ง ชว่งนีย้งัคงเปน็การทยอยประกาศผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นหลัก ซ่ึงวันนี้หุ้นท่ีกดดันตลาดฯมาจาก
กลุ่มพลังงานท่ีปรับลงตามราคาน�ามัน และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ก็พักฐานตามมาด้วย ส่งผลให้ตลาดปิดไปในแดนลบเล็กน้อย
ท่ี 1,624.31 จุด หรือปิดลบ -3.30 จุด พรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันว่ากลุ่ม
พลังงานจะดันตลาดไปในทิศทางไหน?? หลังจากท่ี PTTEP 
รายงานผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้ว…

วันนี้แอบไปเห็นหุ้นโรงพยาบาล BDMS ราคาปรับตัวข้ึนน�ากลุ่ม 
ก็ไม่รู้จะมาจากแรงเก็งก�าไรในงบท่ีใกล้จะประกาศออกมาหรือ
เปล่า เจ๊เลยหยิบ IMH ขึ้นมาฝากกันอีกสักรอบซึ่งก็คาดว่างบ
ใน Q3/64 จะออกมาเติบโต เป็นผลมาจากเตียงรักษาผู้ติดเชื้อ
โควิดในก่อนหน้านี้ ช่วงน้ีราคาหุ้นเร่ิมค่อยๆฟอร์มตัวกลับขึ้นมา 
เจ๊มองว่าเป็นจังหวะน่าเข้าไปเก็บเพื่อลุ้นงบใน Q3 ท่ีจะออกมา
นี้นะเจ้าคะ แต่ใครชอบหุ้นโรงพยาบาลตัวไหน ก็ลองจับจังหวะ
เข้าดูได้นะเจ้าคะ

ดันกลับมาปดิเหลืองได้เจ้าค่ะ เลยต้องมาอัพเดทกันหนอ่ย PSTC 
คาดผลงานปี 64 พลิกก�าไร 105 ลบ. โบรกเชียร์ซื้อเป้า 3 บ. 

พร้อมปรับประมาณการก�าไรปี 65 เพิ่ม หลังรับรู้
รายได้ท่อขนสง่น�ามนัไปภาคอีสาน ค่าใช้จ่ายภาษี
ลดลง หลังจากวันพุธท่ีมีวอลุ่มเข้ามา แต่วันนี้ก็ยัง
ไมเ่คล่ือนไหวอะไรดันกลับปดิท้ายไปท่ีราคา 2.70 
บาท เจ๊เลยมาอัพเดทให้เฝ้าตามกันต่อ เพราะ
ราคาหุ้นยืนพักตัวได้ดี ยังไงก็เฝ้าติดตามกันไว้
ด้วยนะเจ้าคะ

ปิดท้ายกันด้วยหุ้นตัวเล็ก แต่ดันปิดเต็มแท่งอย่าง CIG สักหน่อย
เจ้าค่ะ ตัวนี้มากระตุกว่ิงช่วงท้ายตลาด ปิดไปเต็มแท่งได้อย่าง
สวยงาม ฟอร์มตัวมาได้สวย CIG หลังร่วมทุน 50% ใน “เวลไวส์ 
แคร์” ลุยธุรกิจถุงมือยางการแพทย์ ใครชอบเก็งก�าไรหุ้นตัวเล็ก 
มาพรอ้มวอลุ่มก็ลองดเูจ้าค่ะ แล้วพบกันใหมใ่นคอลัมนฉ์บบัหนา้
นะจ๊ะ…

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน

ตัดสินใจลงทุน

 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่ง
บางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัว
คงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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