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วนัที� 23 กมุภาพันธ ์2561 พบกบัแมม่ดนอ้ยไดท้ี�  www.hooninside.com รู ้
ลกึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ

 
        โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์...... เพี�ยงแมม่ดนอ้ย ขี�
ไมก้วาดวเิศษ หุน้มขี ึ�น มพัีก SET กเ็ชน่กนั...แบบวา่ สนช.ลงมตไิมเ่ห็นชอบผู ้
ไดรั้บการเสนอชื�อเป็น กกต. ยงัมองวา่ไมม่ผีลตอ่ Road Map การเลอืกตั�ง 
กกต.ที�มอียูปั่จจบุนั ยงัทําหนา้ที�ตอ่ไปได ้ยกเวน้ 2 คนลาออก   อา้ว ตลาดไป
ตอ่  ดว้ยเดอืนมนีาคม ตา่งชาต ิคงแวะมาซื�อ เป็นประจําทกุๆปี งบปี60ออก
ราคาหุน้กต็อบสนองไป จากนั�นเริ�มหวงักนัใหม ่ เปิดเกมใหมค่ะ่

 
        ปิดตลาดเชา้ ดชันตีลาดอยูท่ี�1,798.08 จดุ เพิ�มขึ�น 9.45 จดุ  คดิเป็น
0.53% มลูคา่การซื�อขาย 28,384.07 ลา้นบาท

 
        หุน้ BKD มขีึ�น มลีง และลงมาเทา่เดมิ 3.46 บ. หลงัจากแจง้ขา่วใชเ้งนิ
ใชหุ้น้ ใช ้W แลกธรุกจินํ�าประปา  ขายหุน้พพีใีห ้ระบบขนสง่มวลชน กรงุเทพ
72 ลา้นหุน้-สวิาชยั กลิ�นสคุนธ ์18 ลา้นหุน้ ราคา3.30บ./หุน้ออก PP-Wให ้
กานตมิา รอดศตัร/ูฟร ีBKD-W2 อตัรา3ตอ่1  หากมองยอ้นอดตีราคาหุน้ ก็
ถอืวา่ บดขยี�กนัอยา่งยาวนาน จนถงึเวลาราคาพน้พพี.ี....

 
        BEAUTY สวยไดอ้กี โชวผ์ลงานปี 2560 รายได-้กําไรทบุสถติสิงูสดุใน
รอบ 5 ปีตั�งแตเ่ขา้ตลาดหลกัทรัพย ์กวาดรายได ้3,735.37 ลา้นบาท โต
45.98% กําไรสทุธ ิ1,229.32 ลา้นบาท โต 87.39% กําไรไตรมาส 4 โตกระ
ฉูด 129.62% พรอ้มจา่ยปันผลงาม 0.408 บาท/หุน้ คดิเป็น 99.70% ของ
กําไรสทุธ ิทุม่งบลงทนุ 120 ลา้นบาท ขยายสาขาและเพิ�มชอ่งทางการจัด
จําหน่ายทกุรปูแบบ พรอ้มพัฒนาระบบ Business Intelligent เพิ�มศกัยภาพปั�ม
ยอดขาย รองรับการเตบิโต 

 
        TMILLงดจา่ยเงนิปันผลครี�งปีหลงัปี60  เนื�องจากบรษัิท มนีโยบาย
เตรยีมการขยายธรุกจิในอนาคต...เรยีกวา่ มกีารลงทนุ  เพื�ออนาคตที�สดใสคะ่

 
        สมพล เอกธรีจติต ์เอ็มดLีIT ประกาศแผน3ปี(ปี61-63) รายไดโ้ตฌ
ฉลี�ย20%-พอรต์ลกูหนี�สนิเชื�อรวมถงึ2.69พันลบ.-ปลอ่ยสนิเชื�อ
มากกวา่1.3หมื�นลบ.-ยา้ยไปSET-ปีนี�พอรต์สนิเชื�อ รายได ้ในปีนี�เตบิโตเกนิ
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20% ทบุสถติใิหมต่อ่เนื�องเป็นปีที� 5
 

        D ประกาศ รายไดแ้ละกําไรในชว่ง 5 ปีขา้งหนา้เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด
ตามแผนงานที�วางไว ้เหตโุรงพยาบาลทนัตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ยา่น
เพลนิจติ เปิดใหบ้รกิารตน้ปี 2562เนน้เจาะกลุม่ลกูคา้ชาวตา่งชาต ิชาวไทยที�มี
รายไดร้ะดบัปานกลาง ถงึบน -คาดปีนี� ผลงานโตแบบเทพ หลงัเขา้ซื�อคลนิกิ
ทนัตกรรมจํานวน 3 แหง่  งานนี�ทําสถติสิงูสดุใหมต่ามแผนงานที�วางไว ้

 
        เชา้วนันี� ราคาหุน้ EPG ตั�งหลกัไดแ้ลว้ ตื�นจากฝันรา้ยเสยีท ี เชา้วนั
จันทร ์26 ก.พ. ผูบ้รหิาร EPG จะมาเรยีกขวญันักลงทนุที�ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยน่ะจะ๊  เพี�ยงๆ เขยีวๆ ....

        
 @@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@CEO MACO ฟอรม์แกรง่ดนัธรุกจิรายได ้

สงูสดุเป็นประวตักิารณ์
 การันตดีว้ยผลการดําเนนิงานนวิไฮ 3 ไตรมาสตอ่เนื�อง ลา่สดุไตรมาส 4 ยอด

รายได ้283 ลา้นบาท กําไรสทุธ ิ73 ลา้นบาท ปั�นสื�อโฆษณานอกบา้นทําราย
ไดท้ั�งปี 932 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 26.9% กําไรสทุธ ิ221 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น
116.5% นับวา่สงูที�สดุเป็นประวตักิารณ ์จากฝีมอืบรหิารงานของนางศภุรา
นันท ์ตนัวรัิช CEO MACO บรษัิท มาสเตอร ์แอด จํากดั (มหาชน) พรอ้มมุง่
แผนขยายเครอืขา่ยสื�อโฆษณานอกบา้นครอบคลมุทั�วประเทศและเดนิหนา้
ปรับเปลี�ยนสื�อโฆษณาภาพนิ�งเป็นป้ายดจิติอล 50 จอ ภายในปี 61 

                     ***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการ
ตดัสนิใจลงทนุ***

 
ฟร ี...สมัมนา Hooninside  ครั�งที� 2 ปี2561  พบกบัหวัขอ้  "เปิดValue  ORI 
2018-2019"  -  "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน" และ"เจาะหุน้แกรง่  กบั
อาจารยน์ดิ"   พบกนักนัเสาร ์24 ก.พ.61 

 
        สมัมนา Hooninside ครั�งที�2 ประจําปี 2561  พบกบัหวัขอ้แรก 
"เปิดValue "ORI"  2018-2019"  โดยคณุพรีะพงศ ์จรญูเอก  ประธานเจา้
หนา้ที�บรหิาร บรษัิท ออรจิิ�น พร็อพเพอรต์ี� จํากดั (มหาชน) ORI  ตอ่ดว้ย
หวัขอ้ "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน"  โดยคณุธรีะศกัดิ� มว่งมณี หรอืแหยม
สงิห ์จากเพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้  ปิดทา้ยที�หวัขอ้  "เจาะหุน้แกรง่  กบั
อาจารยน์ดิ"   โดยคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทาง
วทิย ุFM 97.0 Mhz. 

         พบกนัวนัที� 24 กมุภาพันธ ์ 2561  ณ  หอ้งประชมุ B 1-2 KTC Popชั�น
B1 อาคารสมชัชาวาณชิ 2 ปากซอยสขุมุวทิ 33 

 
***สํารองที�นั�ง ไดแ้ลว้ตั�งแตว่นันี� สนใจตดิตอ่ 02-276-5976, สง่ชื�อ - สกลุ -
หมายเลขโทรศพัท ์ มาที� e-mail : reporter@hooninside.com (ไมม่คีา่ใช ้
จา่ย)***

 
  กําหนดการดงันี�

   12.30 - 13.00 น.   ลงทะเบยีน
   13.00 - 14:00 น.   หวัขอ้   "เปิดValue "ORI"  2018-2019"     โดยคณุพี

ระพงศ ์จรญูเอก  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท ออรจิิ�น พร็อพเพอรต์ี� จํากดั
(มหาชน)   ORI

   14.00 - 15.00 น.   หวัขอ้   "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน"   โดยคณุธรีะ
ศกัดิ� มว่งมณี หรอืแหยมสงิห ์จากเพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้ 

   15.00 - 15.15 น.  พักเบรก
   15.15 - 16.30 น.   หวัขอ้   "เจาะหุน้แกรง่  กบัอาจารยน์ดิ"   โดยคณุธณ

พงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz.
 

    วนัที� : 23 กมุภาพัน��์ พ.ศ. 2561

เป็นคนแรกในกลุม่เพื�อนของคณุที�ถกูใจสิ�งนี�

Hooninside
16,373 จํานวนคนที�ถกูใจ

ถกูใจเพจ แชร์
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