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ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฉบับละ 4 บาท

GRAMMY ปิดดีลขายหุ้น GMM25
ให้ช่อง ONE มูลค่า 1.2 พั นลบ.

HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพั นลบ.

เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ”์ สาขาที่ 86
ตัง
้ เป้าโกยยอดขายกว่า 50 ลบ./เดือน

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) GRAMMY

GRAMMY จะขายหุน
้ GMMCH ให้ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
ทีถ
่ ือทั้ง 50% มูลค่า 1.2 พันลบ. พร้อมขายสิทธิท�ำการตลาดช่อง 25

นางสาวบุ ษ บา ดาวเรือง ประธานเจ้ าหน้า ที่ บริหารกลุ่ม บริษัท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ า กั ด (มหาชน) GRAMMY เปิ ด เผยว่ า ตามที่
บริษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ ากั ด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ จัดประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 7/2563 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน
2563 ที่ ป ระชุ มได้ มี ม ติ ใ นเรื่องสําคั ญดั งนี้ 1. การเข้า ทํ า รายการจํ า หน่า ยไปซึ่ งสินทรั พ ย์

ผถห. META โหวต

“แก้ไขสัญญาด�ำเนินงาน Minbu

พร้อมตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ”
ผู้ถือหุ้น META อนุมัติฉลุย “แก้ ไขสัญญาด�ำเนินงาน Minbu ลดภาระในการ
จัดหาหรือระดมทุน เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงิน (Financing) พร้อมแต่งตั้ง 2
กรรมการใหม่เสริมทัพ” บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ META

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยว
กับ การขอพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

อ่านต่อหน้า
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อ่านต่อหน้า

ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ
้ ัดการ กลุ่มการตลาด บริษัท

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร”
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BY : เจ๊เยเลน

ไปให้สุด!!

“โฮมโปร สุขสวัสดิ”
์ สาขาที่ 86 รับก�ำลังซื้อกรุงเทพฯ ฝั่ง

เศษ สนับสนุนโครงการ ช้อปดีมีคืน ของรัฐบาลภายใต้
แคมเปญ “ช้อปดีมเี พิ่ม” พบกัน 28 พฤศจิกายน 2563 นี้

ไปให้สุด!! ดั ชนีตลาดหุ้นไทยวั นนี้พุ่งขึ้นมาปิดที่ 1,433.56 จุ ด เพิ่ม

ขึ้น +17.84 จุ ด หรือ +1.26% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 80,397

ลบ. แรงหนุนยังคงมาจาก Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่องไม่หยุ ด ไม่

อ่านต่อหน้า

HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพันล้าน เปิดสาขารุกอย่างต่อเนื่อง
ตะวันตก ตอบโจทย์ทก
ุ ไลฟ์สไตล์ พร้อมมอบโปรโมชั่นพิ

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน
ณ Wall Street World

หย่อน รวมไปถึ งราคาน้�ำมันขึ้นตาม

นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล
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โฮมโปร บุกตลาดบ้านต่อเนื่อง ทุ่มเงินกว่า 1,200 ล้านบาท เปิดสโตร์
ใหม่สาขาที่ 86 “โฮมโปร สุขสวัสดิ์” ดึงก�ำลังซื้อกรุงเทพฯ ฝั่ งตะวันตก
และสมุทรปราการ แลนมาร์คใหม่เพื่อคนรักบ้านยุค New Normal ตอบ
โจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

อ่านต่อหน้า
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ฉบับละ 4 บาท

GRAMMY ปิดดีลขายหุ้น GMM25
ให้ช่อง ONE มูลค่า 1.2 พั นลบ.
นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้า

โครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH (การปรับโครงสร้าง

หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แก

กลุ่มบริษัท GMMCH) ก่อนการโอนหุน
้ ให้ ONE ซึ่งถ้า

รมมี่ จํากัด (มหาชน) GRAMMY เปิดเผย

การซื้อขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE

ว่า ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

และบริษัท สิริดํารงธรรม จํากัด ไม่สําเร็จ การปรับ

(บริษัทฯ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

โครงสร้าง

7/2563เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้
มีมติในเรื่องสําคัญดังนี้

1. การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ ของบ

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (ONE)ที่บริษัทฯ ถือ
อยู่ท้ังหมดจํานวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จํา
หน่ายแล้วทั้งหมดของ GMMCH ในราคาหุ้นละ 120
บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (ธุรกรรม
การขายหุ้น GMMCH) ทั้งนี้ ในการเจรจาธุรกรรม
การขายหุ้น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดําเนินการปรับ

1.2 บริษัทฯ จะดํ าเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน
บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
(CAN)จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 1,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อย

กลุ่มบริษัท GMMCH ดั งกล่าวจะเป็นอั นยกเลิ กไป

ละ 100ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของ CAN ใน

ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการปรั บ โครงสร้ า งกลุ่ ม บริ ษั ท

ราคา 1 บาท (ธุรกรรมซื้อหุ้น CAN)

GMMCH มีดังต่อไปนี้

ริ ษั ทฯ กรณี บริ ษั ทฯ จะขายหุ้ นในบริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด (GMMCH) ให้ บริษัท

1 บาท (ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25)

1.3 บริษัทฯ จะดํ าเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน
1.1 บริษัทฯ จะดําเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮ

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (ATV)จาก บริษัท

ลดิ้ง จํากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด (ATM)และผูถ
้ ือหุน
้ เดิมของ ATV

ร้อยละ 100)(GMMHD) ซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม

จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท

แชนแนล จํากัด (GMM25)จาก GMMCH (การร่วม

หรือคิ ดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ จําหน่ายแล้ วทั ้ง

ค้าที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50) และผู้ถือ

หมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท (ธุรกรรมซื้อ

หุน
้ เดิมของ GMM25 จํานวน 20,920,000 หุน
้ มูลค่า

หุ้นATV)

ที่ ตราไว้ หุ้นละ100 บาท หรือคิ ดเป็นร้อยละ 100
ของหุน
้ ที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMM25 ในราคา
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ฉบับละ 4 บาท

GRAMMY ปิดดีลขายหุ้น GMM25
ให้ช่อง ONE มูลค่า 1.2 พั นลบ.
2. การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสิทธิในการทํา

ต่อปีนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564และสิ้นสุดเมื่อใบ

การตลาดการดํ าเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH

อนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะ

โดยจะเกิ ดขึ้นภายหลั งจากที่ บริษัทฯ จํ าหน่ายหุ้น

เวลาตามที่กําหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่ง

ทั้ ง หมดของ GMMCH ให้ แ ก่ ONE โดย GMM25

ปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดัง

ในฐานะบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบ

นั ้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 9 ปี GMM25จะไ

อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ นความถี่ แ ละประกอบกิ จ การ

ด้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกรณีการเข้าทํา

630,000,000 บาท

สัญญาแต่งตั งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง
GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ช่ ือและลิ ขสิทธิ์
รายการทางสถานีโทรทั ศน์ช่อง GMM25 ระหว่ าง
GMM25 กับ GMMCH สําหรับการดําเนินรายการ
ทาง

ประกันจํานวนสูงสุดไม่เกิน1,100,000,000 บาท

การเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวจะท�ำให้บริษัท มีเงินทุน
ที่ เพียงพอส�ำหรับการขยายธุ รกิ จของบริษัท และ
การลงทุ น ในอนาคต ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนที่ ม ากกว่ า
และด�ำเนินการช�ำระคื นเงิ นกู้ของกลุ่มบริษัท เพื่อ
ลดดอกเบี้ยและลดภาระการค้�ำประกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงมากขึ้น และมี

3. การให้ความช่วยเหลื อทางการเงิ นของบริษัทฯ

ผลการด�ำเนินงานที่ดีข้ึนต่อไป

โดยคํ้ า ประกั น เงิ น ก้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น กู้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เงิ น ก้ จํ า นวนกู้ 2,200,000,000 บาทให้ กั บ ONE
(ธุ ร กรรมการคํ้ า ประกั น เงิ น กู้ ข อง ONE) เพื่ อ เป็ น

สถานีโทรทัศน์ชอ
่ ง GMM25โดย GMM25 จะทําการ

แหล่งเงินทุนของ ONE (ในฐานะผูซ
้ ้อ
ื ซึ่งเป็นการร่วม

จัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของราย

ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น อยู่ร้ อ ยละ 31.27ของหุ้ น ที่ จํ า

ได้ ท่ี เป็นผลมาจากการดํ าเนินงานตามสิทธิในการ

หน่ายแล้วทั้งหมด) สําหรับนําไปชําระราคาซื้อขาย

ทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดยรายได้ใน

หุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดย

ส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาท

การค้�ำประกันดังกล่าวของบริษัทฯ คิดเป็นวงเงินค้�ำ

นอกจากนี้ การเข้าท�ำธุ รกรรมแต่ งตั้ งตั วแทนการ
ตลาด ยั ง เป็ น การสร้ า งรายได้ และกระแสเงิ น สด
รวมถึงลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ GMM25 พร้อม
ทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ ONE
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ศั ก ยภาพ ความรู้ ค วามสามารถ
และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุ รกิ จผลิ ตคอนเท้
นท์ส�ำหรับทีวีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มา
อย่างยาวนาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกด้วย
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HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพั นลบ.

เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ”์ สาขาที่ 86
ตัง
้ เป้าโกยยอดขายกว่า 50 ลบ./เดือน
HMPRO ทุ่มงบอี กกว่ าพันล้ าน เปิดสาขารุ กอย่าง

เวอร์ และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า

ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก และเป็นย่านที่ได้รับความสนใจ

ต่อเนื่อง “โฮมโปร สุขสวัสดิ์” สาขาที่ 86 รับก�ำลัง

แพลทิ นัม ลดทั นที 3% ตั้ งแต่ บาทแรก พร้อมรับ

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน�ำเป็นอันดับต้นๆ

พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ สนับสนุนโครงการ ช้อ

โปร เฟิร์สช้อยส์ ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือนเริ่ม

กับจุดขึ้นลงทางด่วน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

ซื้อกรุ งเทพฯ ฝั่งตะวันตก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ปดีมีคืน ของรัฐบาลภายใต้แคมเปญ “ช้อปดีมีเพิ่ม”
พบกัน 28 พฤศจิกายน 2563 นี้

เครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท สมาชิกบัตร โฮม

ประกอบกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และใกล้

ต้น 300 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ที่ส�ำคัญจากในเมือง กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ใกล้

และช้อปดีมีเพิ่ม ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000

เคียง

บาท!! ฉลองจัดเต็มช่วงเวลาความพิเศษ ตั้งแต่วันที่

โฮมโปร บุกตลาดบ้านต่อเนื่อง ทุ่มเงินกว่า 1,200
ล้ า นบาท เปิ ด สโตร์ ใ หม่ ส าขาที่ 86 “โฮมโปร
สุขสวัสดิ์” ดึงก�ำลังซื้อกรุ งเทพฯ ฝั่งตะวันตก และ
สมุ ท รปราการ แลนมาร์ ค ใหม่ เ พื่ อคนรั ก บ้ า นยุ ค

New Normal ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ไลฟ์สไตล์ยุค
ใหม่ ช้อปง่าย ได้ของครบ จบในที่เดียว ฉลองเปิด

28 พ.ย. 63 - 3 ม.ค. 2564 ตั้งเป้าโกยยอดขายกว่า
50 ล้านบาทต่อเดือน

นางสาวเสาวณี ย์ สิ ร าริ ย กุ ล ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มการตลาด บริษัท
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สาขาใหม่ 2 วันเท่านั้น 28 – 29 พ.ย. 2563 พบ

หรื อ “โฮมโปร” เผยว่ า ส�ำหรั บ ช่ ว งไตรมาส

โฮมโปร เล็ งเห็นถึ งศักยภาพในพื้นที่ ดังกล่ าว เดิ น
หน้าขยายสาขา โฮมโปร สุขสวัสดิ์ เพื่อรองรับกลุ่ม

ลูกค้าบ้านใหม่ และกลุ่มลูกค้าบ้านเก่า ด้วยพื้นที่กว่า

10,000 ตร.ม. เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้ง

เรื่องบ้านอย่างครบครัน ด้วยสินค้า และบริการเพื่อ
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ชีวิตวิถีใหม่ ปรับเลย์เอาท์
ใหม่ ใ นการช้ อ ปปิ้ งเรื่ องบ้ า น ให้ ต รงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ผู้

โปรโมชั่นสิทธิพิเศษ รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาลด

สุดท้ายของปี โฮมโปรทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,200

บริโภคในยุค New Normal การจัดเรียงสินค้า เน้น

มากกว่า 50% อาทิ แอลอีดี ทีวี 43”, ไมโครเวฟ,

ล้ า นบาท เดิ น หน้ า เปิ ด สโตร์ ต่ อ เนื่ อง “โฮมโปร

ความต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม สิ น ค้ า มี ก ารจั ด กลุ่ ม สิ น ค้ า

พัดลม จ�ำกัด 500 ชิ้น/วัน หมดแล้วหมดเลย และ

สุขสวัสดิ์” สาขาที่ 86 เจาะกลุ่มลูกค้าในกรุ งเทพฯ

เพื่อให้หาสินค้าได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายในการช้อป

ใบเสร็จ 200 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้น

สมุทรปราการ อ�ำเภอพระประแดง อ�ำเภอพระสมุทร

ไป พิเศษสุดทุกวันศุกร์ลดเพิ่ม 20% เมื่อใช้คะแนน

เจดี ย์ อี ก หนึ่ ง ท�ำเลศั ก ยภาพที่ มี โ ครงการหมู่ บ้ า น

ทุ ก วั น พฤหั ส – อาทิ ต ย์ รั บ ฟรี คู ป องส่ ว นลดท้ า ย

โฮมการ์ดเท่ายอดซื้อ เฉพาะสินค้าแผนกเดอะเพา

เขตราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ประชาอุทิศ รวมถึงจังหวัด

จัดสรร บ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม หรือคอนโดมิเนียม เกิด

ปิ้ง แนวคิดดังกล่าว นอกจากจะตอบโจทย์ลก
ู ค้าแล้ว

ยังตอบโจทย์ความเป็น Total Home Solution เรื่อง
บ้านครบจบในที่เดียว
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HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพั นลบ.

เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ”์ สาขาที่ 86
ตัง
้ เป้าโกยยอดขายกว่า 50 ลบ./เดือน

นอกจากสินค้าเรื่องบ้านก็ยังมีร้านค้าไลฟ์สไตล์ ที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่ อาทิ ร้านอาหารรสชาติอร่อย จากแบรนด์ช้ัน

น�ำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แสนยอด, Chester Grill, แม่ศรีเรือน, Neo Suki, Starbucks, นิตยาไก่ย่าง, Miss Mamon รวมถึงพื้นที่พักผ่อน ที่จะมาสร้างความผ่อน
คลายหลังการช้อปปิ้ง ทั้ง ร้านเสริมสวย, ร้านนวด, Fitness และอื่นๆ อีกมากมาย
เพิ่มช่องทางในการช้อปปิ้งสะดวกสบายไปกับบริการ Sameday Delivery ซื้อวันนี้ ส่งวันนี้ หรือ Click & Collect คลิกช้อปรับที่สาขา หรือ Chat & Shop4You
ทักมาเราช้อปให้ หรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.homepro.co.th และ Mobile Application ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ตอบสนองความต้องการทุกเรื่องบ้านได้
ครบวงจร “ช้อปสะดวก ไม่มีสะดุด” แถมรับประกันสินค้า เปลี่ยนคืน ซ่อม ที่มีบริการกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

พบกันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-029-7759 หรือ Call Center 1284 หรือ
ที่ www.homepro.co.th FB: HomePro Thailand
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ผถห. META โหวต

“แก้ไขสัญญาด�ำเนินงาน Minbu

พร้อมตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ”
บริ ษั ท เมตะ คอร์ ป อเรชั่น จ�ำกั ด (มหาชน) หรื อ

จั ดหาเงิ น ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงได้ รับรายได้ และผล

ถึงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ใน

รงการฯตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะแก้ไข

META รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระ

ส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ การขอพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ
เปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�ำลังการผลิต 220 เมกะ

วัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited
("GEPM" หรือ "เจ้าของโครงการ") และเกี่ยวกับการ

แต่งตั้งกรรมการเพิม
้ รง
่ เติมจ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผูท

คุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัย

ทัศน์ ความน่าเชื่อถือ กอปรกับเป็นผูค
้ วามเหมาะสม
ทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัทฯ จะได้ประโยชน์การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและ
การแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการรับ

เหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูคือ จะเป็นลด

ภาระในการจัดหาหรือระดมทุน เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาเงิน (Financing) ตามหน้าที่ของบริษัทย่อย
(VEPC และ VINTER) ลดความเสี่ยงการที่บริษัท
ย่ อ ยจะผิ ด สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการฯในการ

ตอบแทนจากโครงการฯ ยั ง คงมี Margin จากโค
สัญญาฯตามเงื่อนไขใหม่ โดยบริษัทฯไม่ต้องมีภาระ

หน้าที่ในการจัดหาเงิน โดยมูลค่าโครงการที่ก�ำหนด

และเรียกเก็บจาก GEPM เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงราคา

ตลาด กล่าวคือ อ้างอิงจากค่าก่อสร้าง EPC (โดยไม่มี
Financing) บริษัทฯจะปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินให้
เป็นไปตามงวดงาน ท�ำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้

ได้ตรงและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลด
ต้นทุนการเงินของบริษัทฯอีกด้วย

ห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด

นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “ด้วยความมุ่งมั่นและ

อดทนของทีมบริหารและความร่วมมือจากบุคคลา
กรทุกท่าน ท�ำให้ท่ีผ่านมา META ในฐานะ ‘ผู้ริเริ่ม
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู’ สามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ
มาได้ ซึ่งเราพิสูจน์ว่าเราสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ

พม่ า ได้ ตอนนี้ เ ราพิ สู จ น์ ว่ า เรามี ร ายได้ ท่ี มั่ น คง

แข็งแกร่ง ไร้หนี้ METAก้าวผ่านอุปสรรคก้อนโตมา
ได้เยอะแล้ว ต่อไปจะเป็นยุคใหม่ของเรา พร้อมกับ
มีผลงานชิ้นเอกระดั บชาติ อยู่ในมือ นอกจากนี้ต่อ

ด้ า นการพิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม

ไป META จะยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบุค

ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุ รกิ จเพิ่มขึ้น และเพื่อให้

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ที่ทุกท่านต่าง

เติ มจ�ำนวน 2 ท่ านนั้น ด้ วยบริษัทฯเห็นว่ าจะเป็น

มีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบ

ริษัทฯ รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต
ซึ่ ง กรรมการทั้ ง 2 ท่ า นได้ แ ก่ นายสว่ า ง มาสะกี
(กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ) และ ดร.พฤทธิ พ งษ์

ไทยแช่ม (กรรมการ) เป็นบุ คคลที่ มีความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ท่ีจะสามารถน�ำสร้างให้

เกิ ดประโยชน์ต่ อบริษั ทได้ ทั้ งด้ านทั กษะ วิ ชาชีพ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และไม่มีลักษณะต้ อง

คลากรระดับคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากรายชื่อคณะ
มีความสามารถโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริหาร

ด้านกฎหมาย ด้านการค้า ด้านวิศวกรรม และด้าน

การเงิ น ทุ ก ท่ า นล้ ว นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี ใ ห้ เ กี ย รติ
เข้ามานั่งเป็นบอร์ดให้กับเรา ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ ข องทุ ก ท่ า นรวมกั น จะท�ำให้ META

เปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาไปในทิ ศทางที่ ม่ันคงและ

มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น แบบที่ ทุ ก คนจะเห็ น ได้ ชั ด เจน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
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ไปให้สุด!!
By : เจ๊เยเลน

ณ Wall Street World
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน
ณ Wall Street World
ได้รวดเร็วขึ้นด้วยเจ้าค่า ใครถือกลุ่มนี้อยู่ก็เริ่มสบายใจได้แล้วนะเจ้าคะ
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ไปให้สุด!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้พุ่งขึ้นมาปิดที่ 1,433.56 จุด เพิ่มขึ้น
+17.84 จุด หรือ +1.26% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 80,397 ลบ. แรงหนุน
ยังคงมาจาก Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน รวมไปถึงราคา
น้�ำมันขึ้นตามดีมานด์โลกหนุนขึ้นต่อ ทางเทคนิคเบรกต้านย่อย 1,430 จุด
ขึ้นมาได้สวย มีลุ้นไปต่อป้ายหน้า 1,450 จุดเจ้าค่า แนวรับยังอยู่ท่ี 1,400 จุด
ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่ ช่วงนี้ก็จะผันผวนกรอบกว้างหน่อย ซื้อขายด้วย
ความระมัดระวังกันด้วยนะเจ้าคะ
ตัวแรกวันนี้มาเซย์ไฮกันที่หุ้นโรงแรมอย่าง MINT กันหน่อยเจ้าค่า ว่ากัน
ตามเทคนิคล้ วนๆวั นนี้เบรก 25.25 บาท ขึ้นมาได้ สวยมาก หลั งกระแทก
หลายรอบไม่ยอมผ่าน พุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮที่ 25.50 บาท บวกขึ้นมา 3.66%
ปรบมือให้รัวๆเลยเจ้าค่า ทรงนี้ก็ไปลุ้นกันต่อที่ 27.00 บาทได้ชิลๆ ในส่วน
ของธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาสวย และกลุ่มร้านอาหารก็ฟ้ ืนตัว

มากันที่หุ้นตัวเล็กอย่างกะต๊าก STARK กันสักหน่อย จากที่เจ๊สังเกตุช่วงนี้อาการเริ่มกระตุกเหมือนอยากจะกระชากแรงๆอีกสักรอบ พร้อมด้วยวอลุ่มที่เริ่ม
ไหลเข้าอย่างหนาแน่น ล่าสุดด้าน ตลท. เผย STARK มีฟรีโฟลทครบตามเกณฑ์ หลังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 20.84% แล้วเจ้าค่ะ รวมไปถึงเตรียมเพิ่มทุน 7.93พัน
ล้านหุ้น รองรับแจกวอร์แรนต์ 3:1 รวมพาร์เป็น 1 บาท ทางเทคนิคราคาหุ้นยังพักตัวสะสมพลังในกรอบ 1.80-1.86 รอระเบิดแรงๆขึ้นไปเทสต้านแรก 1.91 บาท
ผ่านได้คงได้เจอกันบน 2.00 บาทแน่นวล
ต่อกันที่เถ้าแก่น้อย TKN อีกสักตัว วันนี้ฟ้ ืนตัววันแรกหลังย่อพักตัวไป 2 วัน ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดที่ 11.00 บาท บวกขึ้นมา 1.85% พร้อมวอลุ่มหนาแน่น
ค่อยๆไต่ข้ึนเป็นขั้นบันได ด้าน ผบห. มั่นใจปีน้ีก�ำไรยังโต แม้ยอดขายพลาดเป้า 5.3 พันล้านบาท ส่วนปี 64 ตั้งเป้ากลับมาเติบโต 15-20% เดินหน้ากระตุ้นยอด
ขายและออกสินค้าใหม่ในตลาดประเทศจีน ส่วนแผนควบรวมการผลิตคาดแล้วเสร็จไตรมาส 2/64 ทางเทคนิคเริ่มสวยแล้วมีลุ้นกลับขึ้นไป 12.00 บาทอีกครั้ง
เจ้าค่า ใครอยากเป็นเถ้าแก่ตามไปดูเจ้าค่ะ
ปิดท้ายกันด้วยหุ้น SCGP เจ้าเก่าเจ้าเดิม เพิ่มเติมคือเบรกแล้วเจ้าค่าาาา ล่าสุดหลังเบรก 40.00 บาท ขึ้นมาได้ก็พุ่งเป็นบั้งไฟกันเลยทีเดียว กระชากขึ้นมา
ปิดที่ 41.50 บาท บวกขึ้นมา 6.41% ท�ำ All Time High ได้อย่างสวยสดงดงาม ร้อนแรงจนร้องขอขึ้นรถกันแทบไม่ทัน ด้านโบรกฯมองว่ายังมีอัพไซด์จากการ
ลงทุนใหม่ๆเพียบ โดยตั้งแต่ปี 2010 บริษัทได้ปิดดีลไปกว่า 18 ดีลใน SEA และน่าจะยังคงได้เห็นต่อเนื่อง ใครตามกันมาถือลุ้นกันไปต่อเจ้าค่ะ
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