
HMPRO ทุ่มงบอกีกว่าพันล้าน เปิดสาขารุกอยา่งต่อเน่ือง 
“โฮมโปร สขุสวัสดิ”์ สาขาที ่86 รบัก�าลังซื้อกรุงเทพฯ ฝั่ ง
ตะวันตก ตอบโจทยท์กุไลฟ์สไตล์ พรอ้มมอบโปรโมชั่นพิ
เศษ สนับสนุนโครงการ ช้อปดีมีคืน ของรฐับาลภายใต้
แคมเปญ “ช้อปดมีเีพิ่ม” พบกัน 28 พฤศจิกายน 2563 นี้

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) GRAMMY เปิดเผยว่า ตามท่ี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2563 ท่ีประชุมได้มีมติในเรื่องสําคัญดังน้ี 1. การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์

โฮมโปร บุกตลาดบ้านต่อเนื่อง ทุ่มเงินกว่า 1,200 ล้านบาท เปิดสโตร์
ใหมส่าขาท่ี 86 “โฮมโปร สุขสวัสด์ิ” ดึงกําลังซื้อกรุงเทพฯ ฝั่ งตะวันตก 
และสมทุรปราการ แลนมารค์ใหมเ่พ่ือคนรกับา้นยุค New Normal ตอบ
โจทย์ชีวิตวิถีใหม ่ไลฟ์สไตล์ยุคใหม ่

HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพันลบ.
เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ์” สาขาที่ 86
ตัง้เป้าโกยยอดขายกวา่ 50 ลบ./เดอืน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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GRAMMY ปิดดีลขายหุ้น GMM25
ให้ช่อง ONE มูลค่า 1.2 พันลบ. 

ไปให้สุด!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้พุ่งข้ึนมาปิดท่ี 1,433.56 จุด เพิ่ม
ขึ้น +17.84 จุด หรือ +1.26% มูลค่าการซ้ือขายหนาแน่น 80,397 
ลบ. แรงหนุนยังคงมาจาก Fund Flow ไหลเข้าต่อเน่ืองไม่หยุด ไม่
หย่อน รวมไปถึงราคาน�ามันข้ึนตาม

ผู้ถือหุ้น META อนุมัติฉลุย “แก้ไขสัญญาดําเนินงาน Minbu ลดภาระในการ
จัดหาหรือระดมทุน  เพ่ือสนับสนุนการจัดหาเงิน (Financing) พร้อมแต่งต้ัง 2 
กรรมการใหม่เสริมทัพ” บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ META 
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระสําคัญเก่ียว
กับ การขอพิจารณาอนุมัติการปรับเปล่ียนเง่ือนไข

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

ผถห. META โหวต
“แก้ไขสัญญาด�าเนินงาน Minbu
พร้อมตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ”

ไปให้สุด!!

GRAMMY จะขายหุน้ GMMCH ให ้เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์
ทีถื่อท้ัง 50% มลูค่า 1.2 พันลบ. พรอ้มขายสทิธิท�าการตลาดชอ่ง 25

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่ม บรษัิท จเีอ็ม

เอ็ม แกรมมี ่จ�ากัด (มหาชน) GRAMMY

นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล
ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการ กลุ่มการตลาด บรษัิท 

โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื “โฮมโปร”

ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แก
รมมี่ จ�ากัด (มหาชน) GRAMMY เปิดเผย

ว่า ตามท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

7/2563เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมได้

มีมติในเรื่องสําคัญดังนี้

1. การเข้าทํารายการจําหนา่ยไปซึ่ งสินทรัพย์ ของบ

ริ ษั ทฯ กรณี บริ ษั ทฯ จะขายหุ้ นในบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จํากัด (GMMCH) ให้ บริษัท 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (ONE)ท่ีบริษัทฯ ถือ

อยู่ท้ังหมดจํานวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจํา

หน่ายแล้วท้ังหมดของ GMMCH ในราคาหุ้นละ 120 

บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (ธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH) ท้ังนี้ ในการเจรจาธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดําเนินการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH (การปรับโครงสร้าง

กลุ่มบรษัิท GMMCH) ก่อนการโอนหุน้ให ้ONE ซึ่งถ้า

การซ้ือขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE 

และบริษัท สิริดํารงธรรม จํากัด ไม่สําเร็จ การปรับ

โครงสร้าง

กลุ่มบริษัท GMMCH ดังกล่าวจะเป็นอันยกเลิกไป 

ท้ังน้ี รายละเอียดการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

GMMCH มีดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทฯ จะดําเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮ

ลด้ิง จํากัด (บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100)(GMMHD) ซ้ือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล จํากัด (GMM25)จาก GMMCH (การร่วม

ค้าท่ีบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50) และผู้ถือ

หุน้เดิมของ GMM25 จํานวน 20,920,000 หุน้ มลูค่า

ท่ีตราไว้หุ้นละ100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

ของหุน้ท่ีจําหนา่ยแล้วท้ังหมดของ GMM25 ในราคา 

1 บาท (ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25)

1.2 บริษัทฯ จะดําเนินการให้ GMMHD ซ้ือหุ้นใน 

บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 

(CAN)จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 1,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 100ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมดของ CAN ใน

ราคา 1 บาท (ธุรกรรมซื้อหุ้น CAN)

1.3 บริษัทฯ จะดําเนินการให้ GMMHD ซ้ือหุ้นใน 

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (ATV)จาก บริษัท

เอ-ไทม ์มเีดีย จํากัด (ATM)และผูถื้อหุน้เดิมของ ATV 

จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทั ้ง

หมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท (ธุรกรรมซ้ือ

หุ้นATV)

ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
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2. การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสิทธิในการทํา

การตลาดการดําเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH 

โดยจะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีบริษัทฯ จําหน่ายหุ้น

ท้ังหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย GMM25 

ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกรณีการเข้าทํา

สัญญาแต่งตั งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง 

GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์

รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง 

GMM25 กับ GMMCH สําหรับการดําเนินรายการ

ทาง

สถานีโทรทัศน์ชอ่ง GMM25โดย GMM25 จะทําการ

จัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของราย

ได้ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการ

ทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดยรายได้ใน

ส่วนท่ี GMM25 จะจัดสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาท

ต่อปีนับต้ังแต่ 1 มกราคม 2564และสิ้นสุดเมื่อใบ

อนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะ

เวลาตามท่ีกําหนด (รวมถึงช่วงท่ีมีการต่ออายุ) ซึ่ง

ปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดัง

นั ้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 9 ปี GMM25จะไ

ด้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 

630,000,000 บาท

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ 

โดยค�าประกันเงินก้ยืมจากสถาบันการเงินกู้  ใน

สัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของ

เงินก้จํานวนกู้ 2,200,000,000 บาทให้กับ ONE 

(ธุรกรรมการค�าประกันเงินกู้ของ ONE) เพื่อเป็น

แหล่งเงินทนุของ ONE (ในฐานะผูซ้ื้อซึ่งเปน็การรว่ม

ค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27ของหุ้นท่ีจํา

หน่ายแล้วท้ังหมด) สําหรับนําไปชําระราคาซื้อขาย

หุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดย

การค�าประกันดังกล่าวของบริษัทฯ คิดเป็นวงเงินค�า

ประกันจํานวนสูงสุดไม่เกิน1,100,000,000 บาท

 

การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจะทําให้บริษัท มีเงินทุน

ท่ีเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ

การลงทุนในอนาคต ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า 

และดําเนินการชําระคืนเงินกู้ของกลุ่มบริษัท เพื่อ

ลดดอกเบี้ยและลดภาระการค�าประกัน ซ่ึงจะส่งผล

ให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึ้น และมี

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ การเข้าทําธุรกรรมแต่งต้ังตัวแทนการ

ตลาด ยังเป็นการสร้างรายได้ และกระแสเงินสด 

รวมถึงลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ GMM25 พร้อม

ท้ังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ ONE 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจผลิตคอนเท้

นท์สําหรับทีวีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  มา

อยา่งยาวนาน รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ  อีกด้วย
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HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพันล้าน เปิดสาขารุกอย่าง

ต่อเนื่อง “โฮมโปร สุขสวัสด์ิ” สาขาท่ี 86 รับกําลัง

ซื้อกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันตก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 

พร้อมมอบโปรโมช่ันพิเศษ สนับสนุนโครงการ ช้อ

ปดีมีคืน ของรัฐบาลภายใต้แคมเปญ “ช้อปดีมีเพิ่ม” 

พบกัน 28 พฤศจิกายน 2563 น้ี

โฮมโปร บุกตลาดบ้านต่อเนื่อง ทุ่มเงินกว่า 1,200 

ล้านบาท เปิดสโตร์ใหม่สาขาท่ี 86 “โฮมโปร 

สุขสวัสด์ิ” ดึงกําลังซื้อกรุงเทพฯ ฝั่ งตะวันตก และ

สมุทรปราการ แลนมาร์คใหม่เพื่ อคนรักบ้านยุค 

New Normal ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ไลฟ์สไตล์ยุค

ใหม่ ช้อปง่าย ได้ของครบ จบในท่ีเดียว ฉลองเปิด

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

โปรโมชั่นสิทธิพิเศษ รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาลด

มากกว่า 50% อาทิ แอลอีดี ทีวี 43”, ไมโครเวฟ, 

พัดลม จํากัด 500 ชิ้น/วัน หมดแล้วหมดเลย และ

ทุกวันพฤหัส – อาทิตย์ รับฟรีคูปองส่วนลดท้าย

ใบเสร็จ 200 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้น

ไป พิเศษสุดทุกวันศุกร์ลดเพิ่ม 20% เมื่อใช้คะแนน

โฮมการ์ดเท่ายอดซื้อ เฉพาะสินค้าแผนกเดอะเพา

เวอร์ และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า 

แพลทินัม ลดทันที 3% ต้ังแต่บาทแรก พร้อมรับ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท สมาชิกบัตร โฮม

โปร เฟิร์สช้อยส์ ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือนเริ่ม

ต้น 300 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท 

และช้อปดีมีเพิ่ม ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000 

บาท!! ฉลองจัดเต็มช่วงเวลาความพิเศษ ต้ังแต่วันท่ี 

28 พ.ย. 63 - 3 ม.ค. 2564 ต้ังเป้าโกยยอดขายกว่า 

50 ล้านบาทต่อเดือน

 นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มการตลาด บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ “โฮมโปร” เผยว่า สําหรับช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี โฮมโปรทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,200 

ล้านบาท เดินหน้าเปิดสโตร์ต่อเน่ือง “โฮมโปร 

สุขสวัสด์ิ” สาขาท่ี 86 เจาะกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพฯ 

เขตราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ประชาอุทิศ รวมถึงจังหวัด

สมทุรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมทุร

เจดีย์ อีกหน่ึงทําเลศักยภาพท่ีมีโครงการหมู่บ้าน

จัดสรร บ้านเด่ียว ทาว์นโฮม หรือคอนโดมิเนียม เกิด

ขึ้นเป็นจํานวนมาก และเป็นย่านท่ีได้รับความสนใจ

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําเป็นอันดับต้นๆ 

ประกอบกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และใกล้

กับจุดขึ้นลงทางด่วน ซึ่งเปน็จุดเชื่อมต่อการเดินทาง

ท่ีสําคัญจากในเมือง กระจายไปยังพื้นท่ีต่างๆ ใกล้

เคียง

โฮมโปร เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นท่ีดังกล่าว เดิน

หน้าขยายสาขา โฮมโปร สุขสวัสด์ิ เพื่อรองรับกลุ่ม

ลกูค้าบา้นใหม ่และกลุ่มลกูค้าบา้นเก่า ด้วยพื้นท่ีกว่า 

10,000 ตร.ม. เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปป้ิง

เรื่องบ้านอย่างครบครัน ด้วยสินค้า และบริการเพื่อ

ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ชีวิตวิถีใหม่ ปรับเลย์เอาท์

ใหม่ในการช้อปปิ้ งเรื่ องบ้าน ให้ตรงกับวิถีชีวิตผู้

บริโภคในยุค New Normal การจัดเรียงสินค้า เน้น

ความต่อเนื่องของกลุ่มสินค้า มีการจัดกลุ่มสินค้า

เพื่อให้หาสินค้าได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายในการช้อป

ปิ้ ง แนวคิดดังกล่าว นอกจากจะตอบโจทยลู์กค้าแล้ว 

ยังตอบโจทย์ความเป็น Total Home Solution เรื่อง

บ้านครบจบในท่ีเดียว

ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพันลบ.
เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ์” สาขาที่ 86
ตัง้เป้าโกยยอดขายกวา่ 50 ลบ./เดอืน
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

นอกจากสินค้าเรื่องบ้านก็ยังมีร้านค้าไลฟ์สไตล์ ท่ีจะมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเต็มท่ี อาทิ ร้านอาหารรสชาติอร่อย จากแบรนด์ชั้น

นํามากมาย ไม่ว่าจะเป็น แสนยอด, Chester Grill, แม่ศรีเรือน, Neo Suki, Starbucks, นิตยาไก่ย่าง, Miss Mamon รวมถึงพื้นท่ีพักผ่อน ท่ีจะมาสร้างความผ่อน

คลายหลังการช้อปป้ิง ท้ัง ร้านเสริมสวย, ร้านนวด, Fitness และอ่ืนๆ อีกมากมาย

เพิ่มช่องทางในการช้อปปิ้ งสะดวกสบายไปกับบริการ Sameday Delivery ซื้อวันนี้ ส่งวันนี้ หรือ Click & Collect คลิกช้อปรับท่ีสาขา หรือ Chat & Shop4You 

ทักมาเราช้อปให้ หรือช้อปปิ้ งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.homepro.co.th และ Mobile Application ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีตอบสนองความต้องการทุกเร่ืองบ้านได้

ครบวงจร “ช้อปสะดวก ไม่มีสะดุด” แถมรับประกันสินค้า เปล่ียนคืน ซ่อม ท่ีมีบริการกว่า 100 สาขาท่ัวประเทศ

พบกันวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 เปิดบริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 9.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-029-7759 หรือ Call Center 1284 หรือ

ท่ี www.homepro.co.th FB: HomePro Thailand

ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

HMPRO ทุ่มงบอีกกว่าพันลบ.
เปิด“โฮมโปร สุขสวัสดิ์” สาขาที่ 86
ตัง้เป้าโกยยอดขายกวา่ 50 ลบ./เดอืน
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ 
META รายงานต่อตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ถึงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระ
สําคัญเก่ียวกับ การขอพิจารณาอนุมัติการปรับ
เปล่ียนเง่ือนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียว
กับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิต 220 เมกะ
วัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited 
("GEPM" หรือ "เจ้าของโครงการ") และเก่ียวกับการ
แต่งต้ังกรรมการเพิม่เติมจํานวน 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รง
คุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัย
ทัศน์ ความนา่เชื่อถือ กอปรกับเป็นผูค้วามเหมาะสม
ท้ังด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัทฯ จะได้ประโยชน์การปรับเปล่ียนเง่ือนไขและ
การแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการให้บริการรับ
เหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูคือ จะเป็นลด
ภาระในการจัดหาหรือระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการ
จัดหาเงิน (Financing) ตามหน้าท่ีของบริษัทย่อย 
(VEPC และ VINTER)  ลดความเสี่ยงการท่ีบริษัท
ย่อยจะผิดสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯในการ

จัดหาเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงได้รับรายได้และผล
ตอบแทนจากโครงการฯ ยังคงมี Margin จากโค
รงการฯตามเง่ือนไขไม่น้อยกว่าเดิมก่อนท่ีจะแก้ไข
สัญญาฯตามเง่ือนไขใหม่ โดยบริษัทฯไม่ต้องมีภาระ
หน้าท่ีในการจัดหาเงิน โดยมูลค่าโครงการท่ีกําหนด
และเรียกเก็บจาก GEPM เป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงราคา
ตลาด กล่าวคือ อ้างอิงจากค่าก่อสรา้ง EPC (โดยไมม่ี 
Financing)  บริษัทฯจะปรับเง่ือนไขการจ่ายเงินให้
เป็นไปตามงวดงาน ทําให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้
ได้ตรงและรวดเร็วมากข้ึน นอกจากน้ียังเป็นการลด
ต้นทุนการเงินของบริษัทฯอีกด้วย

ด้านการพิจารณาขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการเพิ่ม
เติมจํานวน 2 ท่านนั้น ด้วยบริษัทฯเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น และเพื่อให้
มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบ
ริษัทฯ รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต 
ซ่ึงกรรมการท้ัง 2 ท่านได้แก่ นายสว่าง มาสะกี 
(กรรมการ/กรรมการอิสระ) และ ดร.พฤทธิพงษ์ 
ไทยแช่ม (กรรมการ) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ท่ีจะสามารถนําสร้างให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ ท้ังด้านทักษะ วิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด

 นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “ด้วยความมุ่งมั่นและ
อดทนของทีมบริหารและความร่วมมือจากบุคคลา
กรทุกท่าน ทําให้ท่ีผ่านมา META ในฐานะ ‘ผู้ริเร่ิม
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู’ สามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ
มาได้ ซึ่งเราพิสูจน์ว่าเราสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ
พม่าได้ ตอนนี้เราพิสูจน์ว่าเรามีรายได้ท่ีมั่นคง 
แข็งแกร่ง ไร้หนี้  METAก้าวผ่านอุปสรรคก้อนโตมา
ได้เยอะแล้ว ต่อไปจะเป็นยุคใหม่ของเรา พร้อมกับ
มีผลงานชิ้นเอกระดับชาติอยู่ในมือ นอกจากนี้ต่อ
ไป META จะยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบุค
คลากรระดับคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากรายชื่อคณะ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ท่ีทุกท่านต่าง
มคีวามสามารถโดดเด่น ไมว่่าจะเปน็ด้านงานบริหาร 
ด้านกฎหมาย ด้านการค้า ด้านวิศวกรรม และด้าน
การเงิน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้เกียรติ
เข้ามานั่งเป็นบอร์ดให้กับเรา ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ของทุกท่านรวมกันจะทําให้ META 
เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางท่ีมั่นคงและ
มีศักยภาพมากขึ้น แบบท่ีทุกคนจะเห็นได้ชัดเจน
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ฉบับที่ 1173 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ผถห. META โหวต
“แก้ไขสัญญาด�าเนินงาน Minbu
พร้อมตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ”
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 ไปให้สุด!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 1,433.56 จุด เพ่ิมขึ้น 
+17.84 จุด หรือ +1.26% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 80,397 ลบ. แรงหนุน
ยังคงมาจาก Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน รวมไปถึงราคา
น�ามันข้ึนตามดีมานด์โลกหนุนขึ้นต่อ ทางเทคนิคเบรกต้านย่อย 1,430 จุด 
ขึ้นมาได้สวย มีลุ้นไปต่อป้ายหน้า 1,450 จุดเจ้าค่า แนวรับยังอยู่ท่ี 1,400 จุด 
ท่ีค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่ ช่วงนี้ก็จะผันผวนกรอบกว้างหน่อย ซ้ือขายด้วย
ความระมัดระวังกันด้วยนะเจ้าคะ

 ตัวแรกวันนี้มาเซย์ไฮกันท่ีหุ้นโรงแรมอย่าง MINT กันหน่อยเจ้าค่า ว่ากัน
ตามเทคนิคล้วนๆวันน้ีเบรก 25.25 บาท ข้ึนมาได้สวยมาก หลังกระแทก
หลายรอบไม่ยอมผ่าน พุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮท่ี 25.50 บาท บวกขึ้นมา 3.66% 
ปรบมือให้รัวๆเลยเจ้าค่า ทรงนี้ก็ไปลุ้นกันต่อท่ี 27.00 บาทได้ชิลๆ ในส่วน
ของธุรกิจกลุ่มท่องเท่ียวเริ่มฟื้ นตัวขึ้นมาสวย และกลุ่มร้านอาหารก็ฟ้ืนตัว

ได้รวดเร็วข้ึนด้วยเจ้าค่า ใครถือกลุ่มนี้อยู่ก็เริ่มสบายใจได้แล้วนะเจ้าคะ

 มากันท่ีหุ้นตัวเล็กอย่างกะต๊าก STARK กันสักหน่อย จากท่ีเจ๊สังเกตุช่วงนี้อาการเริ่มกระตุกเหมือนอยากจะกระชากแรงๆอีกสักรอบ พร้อมด้วยวอลุ่มท่ีเร่ิม
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

 ต่อกันท่ีเถ้าแก่น้อย TKN อีกสักตัว วันนี้ฟื้ นตัววันแรกหลังย่อพักตัวไป 2 วัน ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดท่ี 11.00 บาท บวกขึ้นมา 1.85% พร้อมวอลุ่มหนาแน่น
ค่อยๆไต่ขึ้นเป็นขั้นบันได ด้าน ผบห. มั่นใจปีนี้กําไรยังโต แม้ยอดขายพลาดเป้า 5.3 พันล้านบาท ส่วนปี 64 ต้ังเป้ากลับมาเติบโต 15-20% เดินหน้ากระตุ้นยอด
ขายและออกสินค้าใหม่ในตลาดประเทศจีน ส่วนแผนควบรวมการผลิตคาดแล้วเสร็จไตรมาส 2/64 ทางเทคนิคเริ่มสวยแล้วมีลุ้นกลับขึ้นไป 12.00 บาทอีกคร้ัง
เจ้าค่า ใครอยากเป็นเถ้าแก่ตามไปดูเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้น SCGP เจ้าเก่าเจ้าเดิม เพิ่มเติมคือเบรกแล้วเจ้าค่าาาา ล่าสุดหลังเบรก 40.00 บาท ขึ้นมาได้ก็พุ่งเป็นบั้งไฟกันเลยทีเดียว กระชากข้ึนมา
ปิดท่ี 41.50 บาท บวกขึ้นมา 6.41% ทํา All Time High ได้อย่างสวยสดงดงาม ร้อนแรงจนร้องขอขึ้นรถกันแทบไม่ทัน ด้านโบรกฯมองว่ายังมีอัพไซด์จากการ
ลงทุนใหม่ๆเพียบ โดยต้ังแต่ปี 2010 บริษัทได้ปิดดีลไปกว่า 18 ดีลใน SEA และน่าจะยังคงได้เห็นต่อเนื่อง ใครตามกันมาถือลุ้นกันไปต่อเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่านประสบความสําเร็จค่า
ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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