
SENA ทุ่มเงิน 300 ลบ.ซื้อ ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จ�านวน 3 ล้าน

หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท หวังน�าที่ดินไปพัฒนาโครงการใน

อนาคต จ�านวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน จากนั้นให้

เงินกู ้ 354.14 ลบ.กับท่า พระพร็อพเพอร์ตี้ เพื่อไปคืนหนี้ 

ผันผวน!! มาดูตลาดบ้านเราวันนี้กันเจ้าค่ะ ทั้งวันค่อยข้าง

ผันผวนแรงนะเจ้าคะ และยังคงพักตัวเจ้าค่ะ ย่อมาปิดที่ 

1,587.63 จุด -2.87 จุดเจ้าค่ะ ยังคงกังวลเรื่องเดิมๆ

นางวีรพร ไชยสุริยะสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวัน

ที่ 10 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมด

ของ บริษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ("บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ต้ี") และ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่...

ความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกทั้งศก.โลกชะลอ-Brexit พรุ ่งนี้วัน

สุดท้ายของสัปดาห์เจ้าค่ะ มาลุ้นกันจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 

จุดไหม น่าติดตามกันต่อเจ้าค่ะ....

นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ OCEAN เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ของบริษัทฯ กับ 

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (บางจากไบโอฟูเอล)....

OCEAN เบิกฤกษ์ดี รับปีหมูทอง ประกาศเซ็น MOU ร่วมกับ บริษัท บางจากไบ

โอฟูเอล จ�ากัด ขยายตลาดไบโอดีเซล สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร-อุปทานทั้ง

ระบบอุตสาหกรรมปาล์ม หวังแก้ไขปัญหาราคาและปริมาณปาล์มในตลาดฯ

เซ็น MOU “บางจากไบโอฟูเอล” ผันผวน

PSTC ปพูรม ตั้ง 6 บ.ย่อย

SENA ทุ่มเงิน 300 ลบ.
เทคโอเวอร์ 'ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้' 

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า xxอ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

OCEAN ฤกษดี์ปีหมทูอง

ลุยพลังงานทดแทน - รับเหมาสร้างโรงไฟฟา้

อ่านต่อหน้า 3

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

PSTC  ปูพรมตั้ง 6 บ.ย่อย ได้แก่ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1-5 และ 7 ลุยธุรกิจพลังงานทดแทน - รับเหมา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% ตามการขยายตัวของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ปัจจุบันตุน Backlog 

รวมราว 1,000 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 70% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป ด้านโครงการลงทุนระบบท่อ

ขนส่งน�้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุมัติ EIA แล้ว....  
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 PSTC	ปูพรมตั้ง	6	บ.ย่อย	ได้แก่	บริษัท	ไบ

โอกรีน	เอนเนอร์ยี	1-5	และ	7	ลุยธุรกิจพลังงาน

ทดแทน	-	รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	พร้อมตั้ง

เป้ารายได้เติบโต	20%	ตามการขยายตัวของ	3	

กลุ่มธุรกิจหลัก	ปัจจุบันตุน	Backlog	รวมราว	

1,000	ล้านบาท	คาดรับรู้ปีนี้	70%	ส่วนที่เหลือ

จะทยอยรับรู้ในปีถัดไป	ด้านโครงการลงทุนระบบ

ท่อขนส่งน�้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุมัติ	

EIA	แล้ว		

 นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า	ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2561	เมื่อวัน

ที่	3	ธันวาคม	2561	ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัท

ย่อยจ�านวน	6	บริษัท	บัดนี้	บริษัทย่อยดังกล่าว

ได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อย

แล้ว	ได้แก่	บริษัท	ไบโอกรีน	เอนเนอร์ยี	1	จ�ากัด		

บริษัท	ไบโอกรีน	เอนเนอร์ยี	2	จ�ากัด	บริษัท	

บริษัท	ไบโอกรีน	เอนเนอร์ยี	3	จ�ากัด	บริษัท	

ไบโอกรีน	เอนเนอร์ยี	4	จ�ากัด	บริษัทไบโอกรีน	

เอนเนอร์ยี	5	จ�ากัด	และ	บริษัท	ไบโอกรีน	เอน

เนอร์ยี	7	จ�ากัด	ซึ่งแต่ละบริษัทฯด�าเนินธุรกิจ

ลงทุนหรือผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจ

พลังงานทดแทน	และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	

จัดตั้งเมื่อวันที่	10	มกราคม	2562	โดยมีอัตราการ

ถือหุ้นของบริษัท	ร้อยละ	100	มีทุนจดทะเบียน	

100,000	บาท	(ทุนช�าระแล้ว	25,000	บาท)	มี

หุ้นสามัญ	จ�านวน	4,900	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	

บาท	และหุ้นบุริมสิทธิ์	จ�านวน	5,100	หุ้น	มูลค่า

หุ้นละ	10	บาท

	 ขณะเดียวกันในปี	2562	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้

เติบโต	20%	ตามการขยายตัวของ	3	กลุ่มธุรกิจ

หลัก	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจออกแบบ	จ�าหน่าย	

และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง	ส�าหรับระบบ

สื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงาน	ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ

(Backlog)	มูลค่ารวมราว	1,000	ล้านบาท	ซึ่งจะ

รับรู้เป็นรายได้ในปีนี้	70%	ส่วนที่เหลือจะทยอย

รับรู้ในปีถัดไป	

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

PSTC ปพูรม ตั้ง 6 บ.ย่อย
ลุยพลังงานทดแทน - รับเหมาสร้างโรงไฟฟา้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ	

ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Power)	

พลังงานก๊าซชีวภาพ	(Biogas	Power)	และ

พลังงานชีวมวล	(Biomass	Power)	ในปลาย

เดือนมกราคม	นี้	บริษัทฯจะมีการจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์	(COD)	เพิ่มอีก	1	โครงการ	ซึ่ง

เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล	ก�าลังการผลิต	5.6	เมกะ

วัตต์	ซึ่งจะส่งผลให้เบื้องต้นปีนี้บริษัทฯจะมีการรับ

รู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่	COD	ทั้งหมด	35.6	เมกกะ

วัตต์	อีกทั้งในปี	2562	บริเษัทฯจะมุ่งเน้นเจาะกลุ่ม

ตลาด	Private	PPA	ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

ภาคเอกชนมากขึ้น	โดยเบื้องต้นบริษัทฯตั้งเป้าที่จะ

ขายไฟในปีนี้ได้	20	เมกะวัตต์

	 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	ซึ่งด�าเนินการโดย	

บริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ากัด	บริษัทย่อยที่

บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วน	56%	โดยปีนี้	บริษัทฯจะ

มีการรับรู้รายได้จากบิ๊กแก๊สเต็มปี

 ด้านความคืบหน้าโครงการลงทุน
ระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบ

ท่อขนส่งน�้ามันจากระบบท่อขนส่งน�้ามันเดิม

ของ	บริษัท	ท่อ	ส่งปิโตรเลียมไทย	จ�ากัด	หรือ	

Theppline	โดยเชื่อมต่อท่อเดิมของ	Theppline	

ที่ต้นทางจังหวัดสระบุรีไปถึงคลังน�้ามันปลาย

ทางที่จังหวัดขอนแก่น	รวมเป็นระยะทางกว่า	

350	กิโลเมตร	มูลค่าโครงการ	9,201.1	ล้าน

บาท	นั้น	ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	ไทย	ไปป์	

ไลน์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(“TPN”)	ที่ถือหุ้นร้อย

ละ	100	โดย	บริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

(“บริษัทย่อย”	หรือ“BIGGAS”)	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ	ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการผู้

ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลก

ระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบาย	และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ได้มีมติให้

ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม	(EIA)	ของโครงการระบบท่อขนส่งน�้า

มันฯ	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	3	มกราคม	

2562	ที่ผ่านมา	

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

PSTC ปพูรม ตั้ง 6 บ.ย่อย
ลุยพลังงานทดแทน - รับเหมาสร้างโรงไฟฟา้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 SENA	ทุ่มเงิน	300	ลบ.ซื้อ	ท่าพระพร็อพ

เพอร์ตี้	จ�านวน	3	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	100	

บาท	หวังน�าที่ดินไปพัฒนาโครงการในอนาคต	

จ�านวน	2	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	2	ไร่	2	งาน	

จากนั้นให้เงินกู้	354.14	ลบ.กับท่า	พระพร็อพ

เพอร์ตี้	เพื่อไปคืนหนี้	

 นางวีรพร ไชยสุริยะสวัสดิ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท บริษัท เสนาดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SENA	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหาร	ของ	บริษัทฯ	ครั้งที่	2/2562	

ประชุมเมื่อวันที่	10	มกราคม	2562	ได้มีมติ

อนุมัติให้บริษัทฯ	เข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมด

ของ	บริษัท	ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	("บจก.

ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้")	และการให้ความช่วย

เหลือทางการเงินแก่	บจก.	ท่า	พระพร็อพเพอร์

ตี้

	 ส�าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ	

บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้	บริษัทฯ	ได้เข้าซื้อหุ้น

สามัญทั้งหมดของ	บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์

ตี้จ�านวน	3,000,000	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	100	

บาท	ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	รวม

เป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้นจ�านวน	300,000,000	

บาท	(ราคาซื้อขายหุ้น)	จาก	นางสาว	จิตธิตา	

กมลสุวรรณ	จ�านวน	2,999,998	หุ้น	และจากผู้

ถือหุ้นเดิมรายอื่นอีก	2	หุ้น	โดยผู้ขายไม่ได้เป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ	บริษัทฯ

	 ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นของ	บจก.ท่าพระพร็อพ

เพอร์ตี้	บริษัทฯ	จะได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก	คือ	

ที่ดินเพื่อการพัฒนา	โครงการในอนาคตจ�านวน	

2	แปลง	เนื้อที่รวมประมาณ	2	ไร่	2	งาน	11	

ตารางวา	(1,011	ตารางวา)	ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์

ของ	บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้	และบริษัทฯ	มี

วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นเพื่อขยายการลงทุนใน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

	 ขณะที่การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่	บจก.	ท่า	พระพร็อพเพอร์ตี้	ภายในเดือน

มกราคม	2562	หลังจากได้เข้าซื้อหุ้นหุ้นสามัญ

ทั้งหมดของ	บริษัท	ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	

โดยบริษัทฯจะให้เงินกู้	กับท่า	พระพร็อพ

เพอร์ตี้จ�านวน	354,146,600	บาท	อัตรา

ดอกเบี้ย	4.6%	อายุ	1	ปี	ช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน	

เพื่อน�าไปช�าระคืนเงินกู้ให้แก่กรรมการ	และ/หรือ

ผู้ถือหุ้นเดิมของ	บจก.	ท่า	พระพร็อพเพอร์ตี้	

โดยเงินที่ให้กู้ยืมนั้นมาจาก	เงินหมุนเวียนของ

บริษัทฯ

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

SENA ทุ่มเงิน 300 ลบ.
เทคโอเวอร์ 'ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้' 
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	 ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับ

การเข้าลงทุนในบริษัท	พราว	วานิจ	จ�ากัด	โดย

มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร	มีอ�านาจ

ในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการ

เข้าลงทุน	รวมถึง	การลงนามในสัญญาซื้อขาย

หุ้น	สัญญาจองซื้อหุ้น	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	

และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่น

ที่	เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหาร	ครั้งที่	29/2561	ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2561	ได้พิจารณา

รายละเอียด	และเงื่อนไขในการลงทุน	และมีมติ

อนุมัติให้บริษัทฯ	เข้าลงทุนในหุ้นบจก.	พราว	

วานิจ	ในสัดส่วนร้อยละ	55.00	ของจ�านวน	หุ้น

ที่ออกและช�าระแล้วของ	บจก.	พราว	วานิจ	

(ภายหลังการเพิ่มทุน)	ในมูลค่าเงินลงทุนรวม	

403,041,000	บาท	โดยมี	วัตถุประสงค์เพื่อ

ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ของบริษัทฯ	รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุน

โครงการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบใน

ต่างจังหวัดของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	จะลงนาม

ในสัญญาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องการกับซื้อหุ้น	และ

การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ	

บจก.	พราววานิจ	และ	บจก.	พราววานิจ	ซึ่งไม่

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

 อนึ่ง พราว วานิจ เป็นผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์	ปัจจุบันมีโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	4	โครงการ	

ได้แก่	

	 1.	โครงการเดอะลิฟวิ่ง	นารายา	

	 2	อ.เมืองลพบุรี	จ.ลพบุรี	2.	โครงการบ้าน

บูรพา	อ.บ่อวิน	จ.ชลบุรี

	 3.	โครงการพราวทาวน์	อ.บ่อวิน	

จ.ชลบุรี		

	 และ	4.	โครงการพราวฮิลล์	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	(จัดสรรที่ดินเปล่า)

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

SENA ทุ่มเงิน 300 ลบ.
เทคโอเวอร์ 'ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้' 
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	 OCEAN	เบิกฤกษ์ดี	รับปีหมูทอง	ประกาศ

เซ็น	MOU	ร่วมกับ	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	

จ�ากัด	ขยายตลาดไบโอดีเซล	สร้างความยั่งยืนให้

แก่เกษตรกร-อุปทานทั้งระบบอุตสาหกรรมปาล์ม	

หวังแก้ไขปัญหาราคาและปริมาณปาล์มในตลาดฯ

 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย 
รองประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน 
คอมเมิรช จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
OCEAN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้มีการลงนาม

ความร่วมมือ	(MOU)	ของบริษัทฯ	กับ	บริษัท	

บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด	(บางจากไบโอฟูเอล)	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ	บริษัท	บางจาก	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BCP	ด�าเนินธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล	และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ซึ่ง

ซื้อน�้ามันปาล์ม	CPOA	จากบริษัทฯ

	 ส�าหรับพิธีลงนามฯ	จัดขึ้นเมื่อวันที่	10	

มกราคม	2562	ระหว่างบริษัท	บางจากไบโอฟู

เอล	จ�ากัด	โดยนายธนชิต	มกรานนท์	กรรมการ

ผู้จัดการ	และบริษัท	โอเชี่ยน	คอมเมิรช	จ�ากัด	

(มหาชน)	โดยนางชัชชญา	เป็นตัวแทนในการลง

นามเพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาธุรกิจและสร้างความ

เป็นไปได้ในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอ

ดีเซล	B7	–	B10	(รวมถึง	B20)	ผลักดันให้มีการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย	

รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลดังกล่าว	โดยบริษัทฯได้รับ

ความเชื่อมั่นจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม	มี

ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อ

เนื่องมั่นคง	จะด�าเนินหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้

แก่บางจากไบโอฟูเอลได้อย่างดี	ซึ่งบางจากไบโอ

ฟูเอลเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ	ว่ามีเครือ

ข่ายพันธมิตรทั้งเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน	

และโรงสกัดที่ครอบคลุมหลากหลายจังหวัดใน

ภาคใต้	อาทิเช่น	กระบี่	สุราษฎ์ธานี	พังงา	ตรัง	

และนครศรีธรรมราช	รวมมีก�าลังการผลิตรวม

ราว	1,510	ตันทะลายต่อชั่วโมง	หรือมีปริมาณ

ผลปาล์มวันละ	16,610	ตัน	สามารถผลิตน�้ามัน

ปาล์มได้	2,990	ตัน	โดยในเครือข่ายดังกล่าว	มี

สมาชิกมากกว่า	60,000	ราย	และมีพื้นที่เพาะ

ปลูกมากกว่า	700,000	ไร่	ซึ่งเครือข่ายของ

บริษัทฯจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับบางจากไบ

โอฟูเอลด้านการจัดหาวัตถุดิบเพื่อน�าไปพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามนโยบายเทคโนโลยีสี

เขียวของบางจาก	อีกทั้งช่วยสร้างความยั่งยืนให้

แก่เกษตรกร-อุปทานทั้งระบบอุตสาหกรรมปาล์ม

รวมถึงสังคมโดยรวม	อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน

ราคาและปริมาณปาล์มใรตลาดที่มักเกิดขึ้นกับ

ชาวเกษตรกรสวนปาล์มในปัจจุบัน

	 “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นถือเป็นการเริ่ม

ต้นที่ดีของปี	2019	อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ของบริษัทฯ	ว่าเราสามารถริเริ่มและร่วมงานกับ

บริษัทระดับประเทศเพื่อพัฒนาโครงการที่ดีได้	เรา

หวังว่าการพัฒนาศึกษานี้จะสร้างความก้าวหน้า

ให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มและน�้ามันในประเทศไทย	

ขยายธุรกิจน�้ามันปาล์มของประเทศให้โตมากขึ้น

ดังเช่นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย	ทั้งนี้การ

ลงนามฯจะเสริมสร้างพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจของ	

บริษัทฯ	ให้มั่นคงและแน่นอนว่าเป็นการปูทางให้

บริษัทฯ	ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันและพัฒนาโครงการ

ความร่วมมืออื่นๆ	ในอนาคตด้วย”	นางชัชชญา	

กล่าว

ฉบับที่ 899 วันที่ 11 มกราคม 2562

เซ็น MOU “บางจากไบโอฟูเอล”

OCEAN ฤกษด์ปีีหมูทอง
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	 ผันผวน!!	มาดูตลาดบ้านเราวันนี้กันเจ้าค่ะ	ทั้งวันค่อยข้างผันผวนแรง

นะเจ้าคะ	และยังคงพักตัวเจ้าค่ะ	ย่อมาปิดที่	1,587.63	จุด	-2.87	จุดเจ้าค่ะ		

ยังคงกังวลเรื่องเดิมๆ	ความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกทั้งศก.โลกชะลอ-

Brexit	พรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เจ้าค่ะ	มาลุ้นกันจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นไปยืน

เหนือ	1,600	จุดไหม	น่าติดตามกันต่อเจ้าค่ะ

	 ตัวแรกมาดูป่าล้อมเมือง	อย่าง	CPALL	กันเจ้าค่ะ	วันนี้แข็งมาก	เขียวสวย

สวนตลาดจนอดหยิบมาพูดไม่ได้	ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาปิดไฮ	74.00	บาท	บวกไป	

2.07%	งดงามอะไรเบอร์นี้	อานิสงส์จากเลือกตั้ง-ช็อปช่วยชาติ	หนุนยอดใช้

จ่ายเพิ่ม	ถือว่ารับทรัพย์ไปเต็มไม้เต็มมือกันเจ้าค่ะ	เทคนิควันนี้ฟื้นตัววันแรก	

หลังจากพักตัวไป	3	วัน	แถมปิดเขียวเต็มแท่ง	เริ่มส่งสัญญาณที่ดีแล้ว	ใคร

ชอบก็ติดพอร์ตไว้ลุ้นกันได้เลยเจ้าค่า	

	 มาดูต่อกันที่ไก่ใหญ่	อย่าง	CPF	กันค่อ	ต้องบอกเลยว่าตระกูลนี้เขาไม่

ธรรมดาเจ้าค่ะ	ส่วนราคาหุ้นวันนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกิน	แกร่งกว่าตลาดอีก

ตัว	พุ่งขึ้นมาปิดไฮ	25.75	บาท	บวกไป	1.98%	ปิดจุดเบรกพอดีเจ้าค่ะ	ทาง

เทคนิคสวยมากเจ้าค่ะ	แถมตรงนี้ขึ้นมาเทสหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักที	รอบนี้

มาลุ้นกันอีกทีผ่านได้ไปเจอกัน	26.25	บาท	ใครชอบกินไก่มาลุ้นกันเจ้าค่า	

	 มาต่อกันด้วยหุ้นรถไฟกันคู่หูคู่เดิมตามต่อจากคอลัมน์ก่อนหน้าเจ้าค่ะ	

ส�าหรับ	BTS	และ	BEM	เจ้าค่ะ	วันนี้ถือว่าแข็งกว่าตลาดที่ผันผวนอีกวัน	เป็น

ที่น่าสนใจมากๆเจ้าค่ะ	ส�าหรับ	BTS	พุ่งขึ้นมาท�าไฮ	9.60	บาท	ย่อมาปิด	

9.55	บาท	บวกไป	0.53%	ยังมีประเด็นบวกเฉพาะตัวอันใกล้นี้คือจ่ายปันผล	

0.17	บ./หุ้น	ขึ้น	XD	18	ม.ค.นี้	นับถอยหลังรอกันเลย	ตามมาด้วย	BEM	ขึ้น

มาท�าไฮ	9.85	บาท	ย่อมาปิดเหลือง	9.80	บาท	ในแนวสะสมลุ้นเบรก	9.95	

บาท	ทั้งสองตัวนี้เจ๊ยังติดตามต่อ	ใครกลัวตกรถมองตอนย่อไว้เจ้าค่ะ	เดี๋ยวจะ

อดสนุกกับเพื่อนนะคะ

	 มาต่อกันที่ปั๊มเขียว	PTG	กันต่อ	วันนี้เท่าที่เจ๊เฝ้าดูอาการมา	ต้องบอกว่า

สวยมากๆ	เจ้าค่ะ	มีแอบเบรกต้านย่อย	9.75	บาท	ขึ้นมาเทสไฮ	9.80	บาท	

ก่อนจะย่อตามตลาดมาปิดที่	9.60	บาท	บวกไป	2.13%	ในแนวรับรอบนี้พอดี

เจ้าค่ะ	พร้อมคาดปี	62	ปริมาณขาย-รายได้โต	15-20%	ขยายปั๊ม-รุกธุรกิจ

นอนออยล์เต็มเหนี่ยว	ส�าหรับใครชอบตัวนี้อย่าลืมสะสมกันไว้	เจ๊มองว่ามีลุ้น

ทะลุ	10.00	บาท	เร็วๆ	นี้เจ้าค่า

	 ปิดท้ายกันด้วยพระเอกสุดหล่อแห่งตระกูล	3P	ได้แก่	PTTEP	เจ้าค่า	พุ่ง

ขึ้นมาท�าไฮ	123.50	บาท	ก่อนจะย่อมาปิดที่	122.50	บาท	บวกไป	0.82%	

จับตางบปี	61	โชว์ก�าไรพุ่งเฉียด	4	หมื่นล้าน	รับผลบวก	Q4/61	ปริมาณขาย-

ราคาขายก๊าซฯ	เพิ่มขึ้น	พร้อมวางงบลงทุน5ปี	1.6	หมื่นล้านดอลล์-ปริมาณ

ขายปีหน้า	3.18	แสนบาร์เรล	บอกได้เลยว่าน่าจับตากันอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะ	

งานนี้ถ้าตลาดรีบาวด์บอกเลยไปก่อนไม่รอแล้วจ้าาาา	แล้วพบกันใหม่เจ้าค่า

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัว

ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

ผันผวน!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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