
เรือ่งเมาส์มาแรง โดย สิงโตตกมนั

พีโ่นกกกกก 

พบกบั สิงโตตกมนั วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 บน 
www.efinancethai.com เวบไซตท์างการเงนิทีด่ทีีสุ่ดของไทย

วีด้วิว้ววววววววพบกบัสิงโตไดทุ้กวนั จนัทร ์- พุธ - ศุกร ์ ทาง eFinanceThai.com เด้ออออพีน้่อง

  *** ไมเ่ชือ่ก็ต้องเชือ่ เพราะหลงัจาก พีน่ก จรมัพร โชตกิเสถยีร หมดวาระจาก การเป็น 
ผจก.ตลาดหลกัทรพัยม์าหมาดๆ ก็ได้ถูกแตง่ตัง้เป็น DD ของ การบนิไทยโดยทนัท ี ซ่ึงถา้ไมม่อีะไร

ผดิพลาด (อย่างอุกาบาตวิง่ชนโลก ) พีน่กเองก็คงเข้าไปน่ังเก้าอีไ้ด้ในเดอืนหน้าทีจ่ะถงึ..และทีไ่มน่่าเชื่อกว่านั้น พอรบัขา่ววนัแรก ราคาหุ้น 
THAI ก็ตอบรบั DD คนใหม่ทนัท ี บวกขึน้มา 3.57% เมือ่วานนี้ ... อยา่งนี้ก็เหมอืนเป็นการกดดนักลายๆ ว่า พี่นกมาบรหิารงาน THAI 
ต้องอย่าทาํให้ ผู้ถอืหุ้นผดิหวงันะ พีโ่นกกกกกกกกก 

*** บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ (FSMART) ช่วงน้ีมอืเป็นระวงิบรหิารตู้เตมิเงนิออนไลน์ทีจ่ํานวนตู้ทะลุเป้าหมาย 40,000 ตู้แลว้ ยงัมกีาร
เจรจากบัพนัธมติรหลายรายทีจ่ะมาใช้ตู้เตมิเงนิบุญเตมิเป็นช่องทางการรบัชาํระเงนิ โดยล่าสุดได้พนัธมติร บมจ.ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชั่นหรอื 
TWZ และบมจ.แพลนบ ี มเีดยี(Plan B) ที่จะมาต่อยอดธุรกจิไปพร้อมกนั ด้าน“คุณสอง” สมชยั สงูสว่าง กรรมการผู้จดัการ มั่นใจปีหน้ารายไดม้า
จาก 5 ช่องทางธุรกจิ แต่ไมแ่น่ความรว่มมอืเหล่าน้ีอาจจะเห็นรายไดใ้นปีน้ี...ก็เป็นได้....!!!

  *** ข่าวดขีา่วดไีม่มหีมดจรงิๆ ...สําหรบั “ระยองไวร ์ อนิดสัตรส์ี หรอื RWI” เค้ามอีะไรดีๆ  ตามมาเพยีบ ลา่สุดมีพลายกระซบิมาวา่ ซุ่ม
กบัพนัธมติรผู้ผลติโรงหลอ่คอนกรตีไทย เตรยีมร่วมทุนกบัผู้รบัเหมาใหญ่ทีพ่ม่า เพือ่เปิดโรงหลอ่คอนกรตีผลติเสาเข็ม-โรงงานผลติลวด เจาะตลาด
ก่อสร้างทีพ่มา่ แถมมีแผนรว่มทุนกบัพนัธมติรจีนผลติหมอนรถไฟรองรบัโครงการรถไฟรางคู่ 4 สายหลกัเชื่อม AEC มูลคา่ 8 แสนล้านบาท....
โกอนิเตอรร์อบนี้เรยีกได้วา่ จดัหนัก จดัเต็ม!!! จบัตารายไดแ้ละกาํไรปีน้ีให้ด ี แว่วๆ มาว่าเกนิ10% แน่นอน...คาํเดยีวส้ันๆ หุ้นขวญัใจประชาชน
ตวัจรงิ เสียงจรงิอยูน่ี่คร้าบบพี่น้อง!!!

 *** สังคมอยูย่ากขึน้ทุกวนัเจอะหน้าซุปตารโ์บรกเกอร ์ "ดร.ประสิทธิ ์ ศรสีุวรรณ" เห็นเครยีดๆ เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไร ไดค้ําตอบวา่ตอนนี้
กําลงัโดนคนขีฉ้้อเอาชือ่ของ ดร.และ บล.แอพเพลิ เวลธ ์ ไปแอบอ้างวา่เป็นทีป่รึกษาทาํ IPO ให้ และเรข่ายหุ้นนอกตลาดให้คนทีไ่มรู่้อโิหน่อ ิ
เหน่! หุ้นละ 5-6 บาท!! โอวว์!์! สังคมทุกวนัน้ีมนัอยู่ยากจรงิๆ ใครทีเ่จอเคสแบบนี้สามารถสอบถามเพือ่เช็คข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที ่ 02-829-
6999

*** แว่วมาว่าการไปโรดโชว ์ ขายหุ้น IPO ของ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป หรอื CBG ที่ประเทศมาเลเซยี สิงคโปร ์ และฮ่องกง ที่ผา่นมา มี
กระแสตอบรบัจากนักลงทุนตา่งประเทศให้ความสนใจในการลงทุนกนัอยา่งล้นหลามจนมยีอดจองซือ้หุ้นเกนิกวา่จํานวนหุ้นทีข่ายประมาณ 10 เทา่
สําหรบัสัดส่วนของนักลงทุนสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ งานน้ีผู้ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัแห่งความสําเร็จคงต้องเป็นทมีงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี ไทย 
ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงนิร่วมทีนํ่าพา CBG ไปโรดโชวใ์นตา่งประเทศ และพา CBG เข้าตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้น้ี ซ่ึงนําทีมโดยนาย 
สิทธไิชย มหาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และหัวหน้าสายงาน Corporate Finance and Equity Capital Markets ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี
ไทย จาํกดั (มหาชน) 

   *** ใกลเ้ข้ามาแล้วว... สําหรบัวนัชาํระเงนิเพิม่ทุน บมจ.เอควิ เอสเตท (AQ) ในวนัที ่ 10 ธนัวาคมทีจ่ะถงึน้ี เป็นส่วนของ พล.ต.อ.สมยศ 
พุม่พนัธุม์ว่ง และนายนิรนัดร ์ เหตระกูล แว่วมาว่าจะใช้สิทธิก์นัอย่างแน่นอน!!! เพราะมองเห็นศักยภาพในการขยายธุรกจิของ AQ โดยเงนิที่ได้
จากการเพิม่ทุนครั้งนี้ บ ิก๊บอส คุณยงยุทธ ชยัพรหมประสิทธิ ์ จะนําไปใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในการขยายธุรกจิ พร้อมบุกตลาดอสังหาฯ แบบเต็ม
เหน่ียวกนัเลยทีเดยีว... ซึ่งจะทําให้อาณาจกัร AQ แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดมิ ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงค้าบบบ แถมอาจจะมขีา่วดเีรือ่งพนัธมติรใหม่ด้วย
หรอืป่าวน้าาา....ต้องรอตดิตามชม 

 *** แอบได้ยนิแวว่วว....ลอยดงัมาแต่ไกล ได้ความว่าอาณาจกัรพลงังานทดแทนอยา่ง บมจ.พลงังานบรสิุทธิ ์ (EA) ใกล้เวลาปิดงบแล้วสําหรบั
ไตรมาส 3/57 เตรยีมโชวผ์ลการดาํเนินงานสุดเลศิหร ู อลงัการ ก็แหมๆๆ (EA) เค้ามดีจีรงิๆ ทั้งรบัรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
นครสวรรคท์ ีผ่ลติไฟฟ้าเข้ามาแบบเต็มเหน่ียวแล้วยงัไม่พอ แถมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีล่าํปาง ก็ใกล้เวลาเสร็จสมบรูณแ์บบพร้อมขายไฟเข้า
มาเต็มทีแ่ล้ว รออกีนิด๊ดดนะคะ่ รบัประกนัแน่นอนจ้า EA ไมเ่คยทาํให้ใครผดิหวงั...
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