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    ยดึพื�นที� By : แมม่ดนอ้ย
 

วนัที� 12 มกราคม 2561 พบกบัแมม่ดนอ้ยไดท้ี�  www.hooninside.com รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ
  

        โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์...... เพี�ยงแมม่ดนอ้ยแมม่ดนอ้ยขี�ไมก้วาดวเิศษ ทอ่งเวหา ขอบอก ขอประกาศ หุน้ไทย ก็
พยายามสรา้งสถติ.ิ...หว้งเชา้วนันี�  หุน้กลุม่พลงังาน นําโดยPTTEP GULF PTT EA  ไดย้ดึพื�นที�  แสดงอทิธพิล นําพาใหS้ET บวกสองหลกั มี
SCB KBANK CPN  AOTเป็นกองหนุน ปลอ่ยใหเ้กมตวัเล็ก ตวันอ้ยหรอืขนาดกลาง สว่นใหญ ่เหงาเหมอืนกนั  บา่ยวนันี� เชื�อวา่ หุน้แคปใหญ ่ยงั
คมุพื�นที�  ยดึพื�นที�ไดอ้ยูห่มดั  เพยีงแต ่เปลี�ยนตวัเลน่ เปลี�ยนหนา้ แตะมอื สลบักนัดนั หหุุ

  
        ปิดตลาดเชา้  ดชันตีลาดอยูท่ี�1,813.65 จดุ  เพิ�มขึ�น 10.85 จดุ  คดิเป็น 0.60%  มลูคา่การซื�อขาย 41,819.77 ลา้นบาท

  
        กรังดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชั�นแนลหรอืGPI เพิ�งเทรดในตลาดหุน้ไดไ้มน่าน ลดาพร ลมิปการณ ์มอืดกีารเงนิ (ประธานเจา้หนา้ที�ปฎบิตักิารดา้น
การเงนิ) ลาออก มผีลตั�งแต1่1ม.ค.61 ฝั�ง พรีะพงศ ์เอี�ยมลําเนา  ประธานเจา้หนา้ที�ปฏบิตักิาร กระซบิ  บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการสรรหาและ
พจิารณาประธานเจา้หนา้ที�ปฏบิตักิารดา้นการเงนิ ที�เหมาะสมตอ่ไป

  
        DDD วิ�งทะล ุ100 เบกิรอ่งไว ้ กอ่นจะออ่นตวั ปิดเชา้ยนืที� 98.50 บาท บวก 5 บาท คดิเป็น 5.35%   แมม่ดนอ้ยเห็นแลว้ กอ็ยากบรจิาค
หอยทาก สกั130 150 ลงั  สรา้งบญุกศุล ออิิ

  
        FER ขยบัวิ�ง บวก6.35% แมม่ดนอ้ยวา่ ไมธ่รรมดา  การไตข่ึ�นของราคาหุน้FER รอบนี�  ชวนใหต้ดิตาม  ชื�อกลา้ เอย้ จะมคีนกลา้แทจ้รงิ
ขนาดไหน

  
        วานนี� EA รอ้นแรงผดิปกต ิตลท.รอ่นจดหมาย  ขอความรว่มมอืใหE้A เปิดเผยพัฒนาการที�สําคญัในการดําเนนิธรุกจิ   เพื�อใหเ้กดิความเชื�อ
มั�นตอ่ความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของบรษัิทฯ  อมร ทรัพยท์วกีลุ    รองประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ออกหนา้แทน สมโภชน ์อาหนัุย (บรุษุผูอ้ยู่
เบื�องหลงั ความสําเร็จของEAตวัจรงิ) มเีนื�อหาดงันี�  

  
        บรษัิทจงึขอเปิดเผยขอ้มลูดงันี�

         1.    บรษัิทฯ มนีโยบายในการมุง่เนน้การดําเนนิธรุกจิดา้นพลงังานทางเลอืก โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม จงึ
วางแผนการดําเนนิธรุกจิทั�งระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว และดําเนนิการตามแผนงาน มาโดยตลอด ซึ�งสว่นใหญม่ทีศิทางที�สอดคลอ้งกบั
ววิฒันาการในอตุสาหกรรมและนโยบายของประเทศ

         2.    แผนงานสําคญัของบรษัิทฯ ที�ไดเ้ปิดเผยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการดําเนนิการตามแผน ไดแ้ก่
 2.1    โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน "โครงการหนุมาน" จ.ชยัภมู ิกําลงัการผลติ 260 เมกะวตัต์

 2.2    โครงการลงทนุในโรงงานผลติแบตเตอรี�ขนาดกําลงัการผลติ 50 GWh
 2.3    โครงการผลตินํ�ามนักรนีดเีซล และผลติภณัฑท์ี�เกี�ยวเนื�องกนั

 2.4    โครงการสถานอีดัประจไุฟฟ้าสําหรับรถยนต์
         3.    บรษัิทฯ ยงัคงแสวงหาโอกาสในการดําเนนิธรุกจิเพิ�มเตมิทั�งในประเทศและตา่งประเทศ เพื�อการเตบิโตในอนาคตอยา่งตอ่เนื�อง

  
        บา่ยวนันี�  จับตาเกมหุน้EA กนัตอ่ไป หลงัจากเชา้วนันี� มบี ิ�กล็อตหุน้EA 3.3 ลา้นหุน้ ราคาเฉลี�ย 66.50 บาท/หุน้

  
@@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@SUPER เนื�อหอม

 รับขา่วดีๆ  ใน ปี 2018 กนัตอ่เนื�องสําหรับ บมจ.ซปุเปอรบ์ล็อก หรอื SUPER  ตั�งแต ่บรษัิท ทรสิเรทติ�ง จํากดั ประกาศจัดอนัดบัเครดติที�ระดบั "
BBB- " สะทอ้นใหเ้ห็นกนัเต็มๆ สองตากบัความมั�นคงในเรื�องกระแสเงนิสดและแผนการลงทนุที�สดใส….  ลา่สดุ!! มผีูใ้หญใ่จดทีุม่เงนิซื�อเงนิหุน้
Big Lot  SUPER และ SUPER – W4 หนุนราคาหุน้คกึคกั ….ดา้นผูบ้รหิารคนเกง่ "จอมทรัพย ์โลจายะ"ยิ�มรับ….พรอ้มเตรยีมสยายปีกลงทนุ
โครงการโรงไฟฟ้าในเวยีดนามแบบเต็มสบู งานนี� win win ทั�งขึ�นทั�งรอ่งใชม้ั�ยครา้าา

  

http://www.maybank-ke.co.th/th/promotions/2017/3-portfolio-models/index.html
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@@@D…มแีตส่ ิ�งดีๆ  มอบใหเ้สมอ... 
 บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) ชื�อนี�มแีตเ่รื�องราวดีๆ  มาโชวนั์กลงทนุไดเ้สมอ โดยเฉพาะผลประกอบการทั�งไตรมาส 4 และทั�งปี 2560 ที�คาดวา่

จะเป็นไปตามแผน แบบนี�คงไดฉ้ีกยิ�มโชวฟั์นสวยกวา่ที�เคย กแ็หมมม...คณุหมอพรศกัดิ� ตนัตาปกลุ คนเกง่ ขยนั ใจด ีใจปํ�า...รอแจกโบนัสชิ�น
ใหญใ่หผู้ถ้อืหุน้อยูแ่ลน้นน ..ดไีมด่อีาจมสีม้หลน่ปันผลแบบเนื�อๆ เนน้ๆ ใหอ้ยา่งสาสมเพื�อเป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ทกุทา่นที�รักเป็นกําลงัใจคอย
สนับสนุนกนัมาตลอดๆๆๆๆ

  
@@@“เวลิด์ ครอป..ผูนํ้าอสงัหาตวัจรงิมาแลว้”

 ไมเ่สยีแรงที�หวัเรอืใหญ ่ "รศ.ดร.จริศกัดิ� จยิะจันทน"์ แหง่ บมจ.เวลิด ์คอรป์อเรชั�น (WORLD)  ขยนัเดนิหนา้เพื�อผลกัดนัให ้WORLD กา้วขึ�นสู่
เป้าหมายผูนํ้าดา้นอสงัหารมิทรัพยข์องไทย  จนตอนนี�เรยีกไดว้า่ผลงาน ดวีนัดคีนืแบบตอ่เนื�องกนัเลยทเีดยีว ..เห็นผูบ้รหิาร มุง่มนั ทุม่เท หนัก
มากขนาดนี�  แฟนคลบัจับตาใหด้ีๆ  เพราะแวว่ๆ จะมขีา่วดทีี�รอคอยมานานใหเ้ชยชมครา้บบ..พี�นอ้งงงง

                     ***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***
  

ฟร ี...สมัมนา Hooninside  ครั�งที� 1 ปี2561  พบกบัหวัขอ้  " อนาคต MILL "   "CPT  พื�นฐานไมธ่รรมดา"    "GUNKUL ไดเ้วลาแลว้หรอืยงั" 
"เจาะหุน้เดน่ สไตลอ์าจารยน์ดิ"   พบกนัเสาร ์27 ม.ค. 2561

  
    สมัมนา Hooninside ครั�งที� 1  ประเดมิปีจอ  พบกบั หวัขอ้แรก หวัขอ้  " อนาคต MILL "  โดย บรษัิท มลิลค์อน สตลี จํากดั (มหาชน) MILL
ตอ่ดว้ยหวัขอ้ " CPT  พื�นฐานไมธ่รรมดา " โดยคณุสมศกัดิ� หลมิประเสรฐิ  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ คณุอภชิาต ิ ปีปทมุ  กรรมการผูจั้ดการ
และคณุมนตช์ยั  ธญัธเนส General Manager (Sales) บรษัิท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) CPT 

     ปิดทา้ยที�หวัขอ้  " เจาะหุน้เดน่ สไตลอ์าจารยน์ดิ "  ปะทะ" GUNKUL ไดเ้วลาแลว้หรอืยงั "  โดยคณุสมบรูณ ์เอื�ออชัฌาสยั  กรรมการผู ้
จัดการ  บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริ�ง จํากดั (มหาชน) GUNKUL  และคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz

     พบกนัวนัที� 27 มกราคม 2561  ณ บล. เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) สนง. ดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์ชั�น 21  
     ***สํารองที�นั�ง ไดแ้ลว้ตั�งแตว่นันี� สนใจตดิตอ่ 02-276-5976, สง่ชื�อ - สกลุ - หมายเลขโทรศพัท ์ มาที� e-mail :

reporter@hooninside.com (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)***
  

 กําหนดการดงันี�
  12.30 - 13.00 น.   ลงทะเบยีน

  13.00 - 14:00 น.   หวัขอ้  " อนาคต MILL "  โดยบรษัิท มลิลค์อน สตลี จํากดั (มหาชน) MILL
  14.00 - 15.00 น.   หวัขอ้  " CPT  พื�นฐานไมธ่รรมดา " โดย คณุสมศกัดิ� หลมิประเสรฐิ  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  และคณุอภชิาต ิ ปีปทมุ 

กรรมการผูจั้ดการ และคณุมนตช์ยั  ธญัธเนส General Manager (Sales)  บรษัิท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) CPT  
  15.00 - 15.15 น.  พักเบรก

  15.15 - 16.30 น.   หวัขอ้ " เจาะหุน้เดน่ สไตลอ์าจารยน์ดิ "  ปะทะ " GUNKUL ไดเ้วลาแลว้หรอืยงั "  โดยคณุสมบรูณ ์เอื�ออชัฌาสยั  กรรมการ
ผูจั้ดการ  บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริ�ง จํากดั (มหาชน) GUNKUL  และคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz

 
    

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

ที�มา: หุน้อนิไซด์
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