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วนัที� 27 ธนัวาคม 2560 พบกบัแมม่ดนอ้ยไดท้ี�  www.hooninside.com รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ
  

        โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์...... เพี�ยงแมม่ดนอ้ย ขี�ไมก้วาดวเิศษ มองเห็นหุน้โรงไฟฟ้า เปลง่ประกายลําแสงสเีขยีว บาง
ตวั สรา้งไฮใหม ่ ผสมหุน้ทอ่งเที�ยว เรงิรา่  รับขา่วด ีครม.ออกมาตรการลดหยอ่นภาษีกระตุน้การทอ่งเที�ยวเมอืงรอง 55 จังหวดั ปี2561 
บรรยากาศการลงทนุ  ในตลาดหุน้ไทยสดใส  ความงดงามของหุน้บิ�กแคป บทไป บทมา มหีลากหลาย สดุทา้ย พื�นฐานคํ�าจนุ ราคาหุน้......  แตก
ตา่งจากหุน้เกง็กําไร  ยามได ้ไดม้ากมาย ยามเสยี ยามเลกิ ดจุอาทติยอ์สัดง ยากจะหวนกลบัคนื

  
        ปิดตลาดเชา้  ดชันตีลาดอยูท่ี� 1757.93 จดุ  เพิ�มขึ�น 5.45 จดุ  คดิเป็น 0.31%  มลูคา่การซื�อขาย 27,007.70 จดุ

  
        แมม่ดนอ้ย เห็นแสงสเีขยีว ปรากฎบนหุน้ดวงดาว อยา่ง STAR ไดไ้มน่าน กระจกวเิศษ กป็รากฎกจิการ Shenton Energy Pty Ltd.
(“Shenton”)  เห็นกจิการ Brockwaste มสีญัญาสมัปทานธรุกจิคดัแยกและกําจัดขยะระยะยาวกบั City of Stirling และWestern Metropolitan
Regional Council ในเมอืงเพริท์ ประเทศออสเตรเลยี  น่าสนใจๆ

  
        โอว้ GULF ทะลถุงึ 64.25 บาท กอ่น ออ่นตวัลงมา  ปิดเชา้  ราคาหุน้GULF ยนืที� 63.25 บาท บวก 3.75 บาท คดิเป็น 6.30%  ความรอ้น
แรง ของGULF ปลกุใหหุ้น้GPSC  BCPG  BGRIM ทอประกายลําแสงสเีขยีวเล็กๆ   บา่ยวนันี� แมม่ดนอ้ย ขอใหหุ้น้โรงไฟฟ้าสดใส จนปิดตลาด 
พรุง่นี� วา่กนัใหม่

  
        PSTC ของดใีนตลาดเล็ก ออกตวัไดน่้าสนใจ หลงัจากกดดนัมาหลายเพลา บา่ยวนันี�  ตอ้งตอ่สู ้ดิ�นรนไปตามสภาพ วิ�งหรอืนิ�ง ขึ�นกบัอยู ่ผู ้
อํานวยการสรา้งๆ พระเอก พรอ้ม พระนาย ทํางาน 5555

  
        CPT ยนืไดเ้ทา่จองที� 2.30 บาทแลว้  แมม่ดนอ้ย ขอแสดงความยนิด ีจากนี�ไป บิ�กสมศกัดิ� เจา้ของ CPT เรง่สรา้งผลงาน สรา้งกําไร ราคา
หุน้กต็อบสนองเอง หากนักลงทนุไมส่นใจ  กทํ็างานตอ่ไปเทา่นั�นเองคะ่

  
        พรุง่นี� (28ธ.ค.60)ไดเ้วลาหุน้ขา้วโพดหวาน SUN เขา้ซื�อขายวนัแรก (ราคาจอง 5.85 บาท/หุน้) โปรดตดิตาม ดว้ยใจลุน้ระทกึ.....

  
        เชา้มาก วนันี� SCN-CHO ภายใต ้กลุม่รว่มทํางาน SCN-CHO ลงนามในสญัญาโครงการจัดหารถเมล ์NGV และดแูลซอ่มบํารงุ เป็นระยะเวลา
10 ปี กบั ขสมก. โดยม ีนายไพรนิทร ์ชโูชตถิาวร รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม   เป็นประธานในพธิ ีดา้นผูบ้รหิาร SCN ชคูวามพรอ้มดา้น
ฐานะทางการเงนิที�แข็งแกรง่ รว่มสนับสนุนเงนิทนุการดําเนนิโครงการ พรอ้มใชป้ระสบการณแ์ละความเชี�ยวชาญในดา้นธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องกบักา๊ซ
ธรรมชาตแิบบครบวงจรมานานกวา่ 30 ปี มาเสรมิความแข็งแรง่ ผา่นการใหคํ้าที�ปรกึษาดแูลดา้นเทคนคิที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบเชื�อเพลงิ NGV ใน
โครงการนี�ทั�งหมด ตั�งแตก่ารดแูลตดิตั�งเครื�องยนต ์NGV ในรถโดยสาร ตลอดจนดา้นเทคนคิเกี�ยวกบัการซอ่มบํารงุรักษารถโดยสาร สว่นผูบ้รหิาร
CHO มั�นใจพรอ้มทกุดา้น ทั�งทมีงาน-โรงงาน-ซพัพลายเออรจั์ดหาตวัถงั คสัซ ีและชิ�นสว่น สง่มอบงานทนักําหนด ศนูยซ์อ่มบํารงุมมีาตรฐานไดรั้บ
การตอบรับจากธรุกจิขนสง่ ตอบโจทยก์ารใชง้าน ขสมก. 

  
@@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@FC มาแลว้!! ธรุกจิสอ่แววสดใส     

 บมจ.ฟู้ด แคปปิตอล (FC) เริ�มเห็นแสงสวา่งที�ปลายอโุมงค ์หลงัมกีลุม่ทนุใหม ่นําทมีโดย “สมประสงค ์ปัญจะลกัษณ-์สรุเชษฐ ์ชยัปัทมานนท”์ ใช ้
วธิ ีBackdoor Listing เขา้ถอืหุน้ใหญแ่บบเป็นมติรขอยํ�านะคะวา่แบบเป็นมติรจรงิๆ พรอ้มเปลี�ยนธรุกจิเป็นพลงังานทดแทน ที�สอ่แววเห็นความ
รุง่เรอืงและสรา้งฐานรายไดท้ี�มั�นคงเตบิโตอยา่งสมํ�าเสมอ ที�สําคญัยงัชว่ยพลกิฟื�นผลประกอบการใหก้ลบัมามกํีาไร ลา้งขาดทนุสะสมเกลี�ยง
เตรยีมควกักระเป๋าจา่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้แฮปปี�แอนดิ�ง!!...จบสวยจรา้ 

  
@@@D มอบบรกิารทําฟันฟรไีมต่อ้งสํารองจา่ย...

 รูแ้ลว้บอกตอ่อออ..ผูป้ระกนัตนกบัประกนัสงัคม สามารถเขา้รับบรกิารทางทนัตกรรมกบัคลนิกิในเครอื  บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) ไดโ้ดยไม่
ตอ้งสํารองจา่ย เพื�ออํานวยความสะดวกแก ่ผูป้ระกนัตนกบัประกนัสงัคม เอา้...รูง้ี�แลว้ สะดวกที�ไหนเลอืกไปไดเ้ลย จะศนูยท์นัตกรรม BIDC ,

http://www.maybank-ke.co.th/th/promotions/2017/3-portfolio-models/index.html


28/12/2560 ไฮ By : แมม่ดนอ้ย

http://www.hooninside.com/news-detail.php?id=753292 2/2

คลนิกิทนัตกรรมสไมล ์ซกิเนเจอร ์สาขารัชดา 19 , คลนิกิทนัตกรรมสไมล ์ซกิเนเจอร ์สาขารามอนิทรา ,คลนิกิทนัตกรรมสไมล ์ซกิเนเจอร ์สาขา
พหลโยธนิ กม็าตรฐานทนัตกรรมอนัดบัหนึ�งของไทยเหมอืนกนั...สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ โทร 02-693-6933 / 02-693-7822 รับรองไมผ่ดิหวงั
จรา้

  
@@@UPA ลยุงานหนัก..สง่ทา้ยปี!! 

 นับถอยหลงัไมก่ี�วนักจ็ะสิ�นปี 2560 แตค่วามขยนั!! และพรอ้มลยุงานหนักของทมีผูบ้รหิาร บมจ.ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี (UPA) ไมเ่คยลด
นอ้ยถอยลงเลย เดนิหนา้ลยุงานแบบเต็มสตรมีทา้ลมหนาว  โดยเฉพาะหลงัจากที� “อปุกติ ปาจรยีางกรู” ขึ�นดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทและ
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บอกเลยวา่งานหลวงไมข่าด....งานราษฎรไ์มเ่สยี เพื�อเป้าหมายผลกัดนัใหอ้งคก์รเตบิโตเดนิไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมั�นคง
และสรา้งผลตอบแทนที�ดใีหก้บัผูถ้อืหุน้ในอนาคต ปรับมอืรัวววววววให ้UPA กนัหน่อยครา้

                     ***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***
 

    

(นวพร เชื�อเมอืงพาน เรยีบเรยีง ;โทร.02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com )
  

ที�มา: หุน้อนิไซด์
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