
AP คาดปี 63 ยอดโอนเกือบ 4.6  หมื่นลบ.  หรอื
โตกว่า 40% จากปี 62  คาดก�าไรรวมท้ังปีโต
อยา่งมนัียยะส�าคัญ  ผลจากความส�าเรจ็ในการ
ส่งมอบสินค้าท้ังแนวราบและคอนโดมิเนียม

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน   บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ�ากัด (มหาชน) (“NRF”)   เปิดเผยว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“NRF” หรือ “บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติเพิ่ม

เอพีประกาศความส�าเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม 
มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึง
ประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40% จากปี 2562 เชื่อจะเป็น
ยอดโอนท่ีมากท่ีสุดในตลาด 

AP มั่นใจปี 63
ก�ำไรโตมีนัยยะส�ำคัญ

/ยอดโอนพุ่ง 4.6 หมื่นลบ.

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 6

อ่านต่อหน้า 3

NRF เพ่ิมเงินลงทุนในบ.ร่วมทุนเป็น 508.8 ลบ.
หลังเล็งซื้อสินทรัพย์บน Amazon.com

ไปต่อไม่รอแล้วนะ!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,513.78 จุด บวก 
21.42 จุด หรือ 1.44% ไปต่อเจ้าค่ะ โดยดัชนีท่ัวโลกภาพรวมยัง
ปรับตัวขึ้นได้ดี แม้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงท้ายจะยัง
ดูรุนแรง แต่ท่ีสุดแล้วนักลงทุนยังมอง

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัท") MPG  
เปิดเผยว่า ตามท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ 
บรษัิท เอ็มพจีี คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (MPG) ชีแ้จงขอ้มลู
เก่ียวกับ Big Lot 17.08% การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
และการบริหารงานของบริษัทฯ  ดังนี้

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7

อัยดำ ชินวัตน์
ซื้อบิ๊กล็อต MPG 17.08% ไปต่อไม่รอแล้วนะ!!

NRF ใสเงินลงทนุในบ.รว่มทนุ   กับ Boosted  เพิ่ม 10 ล้านดอลลารส์หรฐั (หรอืราว 299.3 
ลบ.) จากเดิม 7 ล้านดอลลารส์หรฐั (หรอืราว 209.5 ลบ.) รวมเป็นเงินลงทุน 17 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั (หรอืราว 508.8 ล้านบาท)  หลังเล็งโอกาสซื้อสนิทรพัยบ์น Amazon.com 

นำงสำวเพ็ญอุไร ไชยชัชวำล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงินและการลงทนุ 

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จ�ากัด (มหาชน) (“NRF”)

นำยวิทกำร จันทวิมล
รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร

และการสรา้งสรรค์ บมจ. เอพ ีไทยแลนด์

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564
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NRF ใสเงินลงทนุในบ.รว่มทุน   กับ Boosted  เพิม่ 
10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 299.3 ลบ.) จาก
เดิม 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 209.5 ลบ.) 
รวมเป็นเงินลงทุน17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ
ราว 508.8 ล้านบาท)  หลังเล็งโอกาสซ้ือสินทรัพย์
บน Amazon.com 

 นำงสำวเพ็ญอุไร ไชยชัชวำล  ประธำน
เจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำรฝำ่ยกำรเงนิและกำรลงทนุ 
บริษัท เอ็นอำร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ�ำกัด (มหำชน) (“NRF”) เปิดเผยว่า ด้วย
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินส
แตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) (“NRF” หรือ 
“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2564 มีมติอนุมัติเพ่ิมขนาดเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเม
อร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (Subsidiary) ของ
บริษัท (“NRF Consumer”) และ บริษัท Boosted 
Ecommerce, Inc. (“Boosted”) (บริษัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเป็นมาของรายการ

จากท่ีบริษัทได้ช้ีแจ้งในหนังสือช้ีชวน เรื่องการ
ร่วมกันจัดต้ังบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โดย 
NRF Consumer กับ Boosted เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce 
บน Amazon.com ท่ีมีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม 
Ethnic Food, PlantBased Food, Functional 
Product ท่ีบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
อยู่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันต้องมียอดขาย
ท่ีดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon และ
สร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเน่ือง และจะมี
เกณฑ์ในการเลือกลงทุนท่ีชัดเจนเพื่อให้บริษัท
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยในการคัดเลือกธุรกิจ
หรือแบรนด์ท่ีจะเข้าลงทุน บริษัทร่วมทุนจะมี
เกณฑ์ในการเลือกลงทุนท่ีชัดเจนเพื่อให้บริษัท
ได้ประโยชน์สูงสุด ดังน้ี1) ต้องเป็นธุรกิจท่ีคาด
ว่ามีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 
ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) อย่างน้อย 0.3 – 
3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) ราคาซ้ือธุรกิจเป้า
หมายต้องไม่เกิน 3.5 เท่าส�าหรับค่าลงทุนส่วน

แรก EV/EBITDA 3) ช�าระค่าลงทุนเป็นเงินสด
ส่วนแรกเพียง 50 - 75% อีก 25 - 50% จะ
ทยอยจ่าย (Earnout) แล้วแต่การเจรจา โดยแต่
เดิม บริษัทคาดการณ์ว่าจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 
(Initial Investment) ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจ 
third party seller บน Amazon.com ผ่านทาง
บริษัทย่อยของบริษัท คือ NRF Consumer เพื่อ
สรา้ง E-commerce platform ของบรษัิท จ�านวน 
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 200 ล้าน
บาทภายในปี 2565 แต่เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็น
โอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์หนึ่ง
บน Amazon.com ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและผล
การด�าเนินงานท่ีดีเกินกว่าท่ีบริษัทคาดไว้ ซึ่งจะ
ท�าให้ขนาดรายการมีมูลค่าสูงขึ้นจากท่ีเคยแจ้ง
ไว้ จึงมีความจ�าเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มขนาดเงิน
ลงทุน ท้ังนี้บริษัทยังคงมองว่ากลยุทธ์ดังกล่าว 
ยังสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนในธุรกิจท่ีมี
ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์ในการ
ลงทุนท่ีก�าหนดตามเดิม

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

NRF เพ่ิมเงินลงทุนในบ.ร่วมทุนเป็น 508.8 ลบ.
หลังเล็งซื้อสินทรัพย์บน Amazon.com
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2. วันเดือนปีท่ีเกิดรายการ

ธุรกรรมจะแล้วเสร็จหลังจากท่ีมีการจัดต้ังบริษัท

ร่วมทุน เง่ือนไขในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์(Asset 

Purchase Agreement)และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

มีผลใช้บังคับส�าเร็จครบถ้วน บริษัทคาดว่าธุรกรรม

จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี2564 เว้น

แต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน ท้ังน้ี บริษัทอยู่ใน

ขั้นตอนการจัดท�า Confirmatory due diligence 

ซึ่ง หากบริษัทไม่สามารถท�าให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรม

ดังกล่าว มีข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียง

พอ จะส่งผลให้สัญญาท่ีเก่ียวข้องไม่มีผลบังคับใช้

3. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ร่วมทุน: 1. บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จ�ากัด    

2. บริษัท Boosted Ecommerce, Inc.

โดยผู้ก่อต้ังและผู้บริหารของบริษัท Boosted มีดังนี้

1. Charlie Chanaratsopon (Chairman)

2. Keith Richman (CEO)

3. Anton Von Rueden (President และ COO)

4. Adam Epstein (VP of Merger and Acquisition)

5. Drew Lessard (VP of Operation)

ท้ังนี้  นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและประวัติ

ความเป็นมาของผู้ก่อต้ังและผู้บริหารเพิ่มเติมได้ใน

หนังสือช้ีชวนบริษัท (หมวดโครงการในอนาคต)

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มี เนื่องจากผู้ร่วมทุน

ไมใ่ชบุ่คคลท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิท ภายใต้ประกาศ

รายการท่ี เก่ียวโยงกัน

4. ลักษณะการท�ารายการ:

ลักษณะรายการ: การลงทุนดังกล่าวจะแบง่ออกเป็น 

2 ธุรกรรมหลัก ดังนี้

1. การจัดต้ังบริษัทร่วมทุนระหว่าง NRF Consumer 

และ Boosted ในสหรัฐอเมริกา

2. บริษัทร่วมทุนจะน�าเงินท่ีได้รับจากการจัด

ต้ังบริ ษัทร่ วมทุนไปซื้ อทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ในการด�าเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะ

(Know-how) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้แบรนด์Prime 

Labs ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน Functional ชั้นน�าท่ี

ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon.com

ขนาดเงินลงทุน: บริษัทลงทุนเพิ่ม 10 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (หรือประมาณ 299.3 ล้านบาท) จากเดิมท่ี

เคยแจ้งไว้ตามหนังสือชี้ชวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(หรือประมาณ 209.5 ล้านบาท) รวมเป็นเงินลงทุน

ท้ังสิ้น 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 508.8 

ล้านบาท)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น: 1. บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซู

เมอร์ จ�ากัด ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 55    2. บริษัท 

Boosted Ecommerce, Inc. ถือหุน้สามญัรอ้ยละ 45

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

NRF เพ่ิมเงินลงทุนในบ.ร่วมทุนเป็น 508.8 ลบ.
หลังเล็งซื้อสินทรัพย์บน Amazon.com
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ: การเข้าลงทุนใน

โครงการดังกล่าวจะท�าให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ 

e-commerce ท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนบน 

Amazon.com และเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมไป

สู่ Brandede-commerce บน Amazon.com ท่ีมี

ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มท่ีบริษัทมีความสามารถในการ

แข่งขันอยู่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมียอด

ขายท่ีดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon.co

mและสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง และยัง

ท าให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะขายสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้

ผลิตอยู่แล้วได้(Cross-selling opportunities) ท้ังน้ี 

การลงทนุดังกล่าวจะท�าใหบ้รษัิท ได้รบัผลตอบแทน

จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและท�าให้สามารถ

น�ามารวมเพ่ือจัดท�างบการเงินรวม(Financial 

consolidation) ได้นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถน�า

ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการร่วม

ทุนมาขยายการลงทุนในแถบเอเชีย หรือยุโรป เพื่อ

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์Digital transformation 

ของบริษัทอย่างเหมาะสมต่อไป

แหล่งเงินทุน: เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเงิน

กู้ยืมจากนักลงทุน (ซ่ึงไม่ใช่บุคคลเก่ียวโยง) และ

สถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะมีจ�านวนเงินกู้ใน

วงเงินไม่เกิน 508.8 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยตาม

อัตราตลาด

บริษัทลงทุนเพ่ิม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ

ประมาณ 299.3 ล้านบาท) จากเดิมท่ีเคยแจ้งไว้

ตามหนังสือชี้ชวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น

ท้ังหมดเงินลงทุนท้ังสิน้ 17 ล้านดอลลารส์หรฐั (หรอื

ประมาณ 508.8 ล้านบาท) ซึ่งการค�านวณขนาด

ของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ�าหน่ายไป

อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งผา่นการสอบทานจาก

ผู้สอบบัญชีแล้ว 

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

NRF เพ่ิมเงินลงทุนในบ.ร่วมทุนเป็น 508.8 ลบ.
หลังเล็งซื้อสินทรัพย์บน Amazon.com
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เอพีประกาศความส�าเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้

อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม 

คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้าน

บาท โตกว่า 40% จากปี 2562 เช่ือจะเป็นยอดโอน

ท่ีมากท่ีสุดในตลาด ในทางเดียวกันคาดผลก�าไรจะ

เติบโตอย่างมีนัยยะส�าคัญ ถือว่าเป็นความส�าเร็จ

ครั้งยิ่งใหญ่ด้วย 2 คีย์ซัคเซสส�าคัญ คือแผนการ

บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีด�าเนินควบคู่ไปกับ

การบริหารจัดการพอร์ตสินค้า 

 นำยวิทกำร จันทวิมล รองกรรมกำร
ผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนกลยุทธ์องค์กรและ
กำรสรำ้งสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าว

ว่า "จากความพร้อมของพนักงานในองค์กรกว่า 

2,000 คน ในการต้ังรับกับการปรับตัวท่ีรวดเร็วจาก

วิกฤตท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความเขม้แขง็ในการท�างาน

โดยมองไปท่ีเปา้หมาย EMPOWER LIVING เดียวกัน 

ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการกระแสเงินสดท่ีรัดกุม 

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้

อย่างมั่งคง สร้างผลการด�าเนินงานท่ีเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งในทุกไตรมาส โดยคาดว่าในปี 2563 

บริษัทฯ จะมียอดโอนรวมเกือบ 46,000 ล้านบาท 

เกินจากเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นปีท่ี 40,550 ล้าน

บาท หรือโตกว่า 40% จากปี 2562 และคาดว่าน่า

จะเป็นยอดโอนท่ีมากท่ีสดุในตลาด พร้อมคาดการณ์

ผลก�าไรรวมท้ังปี 63 จะเติบโตอย่างมีนัยยะส�าคัญ 

ซึ่งท้ังหมดมาจากความส�าเร็จในการส่งมอบสินค้า

ท้ังแนวราบและคอนโดมิเนียม ซึ่งนับว่าเป็นความ

ส�าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัท และสูงสุดต้ังแต่ก่อต้ัง

บริษัทมา และมั่นใจว่าเอพี ไทยแลนด์จะสามารถมุ่ง

สู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมอสังหาฯ ไทย"

ท้ังนี้ อีกหน่ึงคีย์ซัคเซสส�าคัญนอกเหนือจากการ

มีทีมงานท่ีแข็งแกร่งแล้ว น่ันคือแผนการบริหาร

จัดการภายในองค์กรท่ีด�าเนินควบคู่ ไปกับการ

บริหารจัดการพอร์ตสินค้าท่ีน�ามาซ่ึงการตอบรับท่ีดี

จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปีท่ีผ่านมานอกจาก

ความส�าเร็จในการขายและโอนกรรมสิทธ์ิสินค้าใน

กลุ่มธุรกิจแนวราบแล้วนั้น บรษัิทฯ ยงัได้รับการตอบ

รับท่ีดีมากจากการโอนสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียม 

โดยมี LIFE ลาดพร้าว LIFE อโศก-พระราม 9 LIFE 

วัน ไวร์เลส และ Aspire อโศก-รัชดา เป็นคีย์ส�าคัญ 

ท้ังนี้ปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่

ท้ังสิ้น 40 โครงการ รวมมูลค่า 45,020 ล้านบาท 

เป็นบ้านเด่ียว 18 โครงการ มูลค่า 20,860  ล้าน

บาท ทาวน์โฮม 18 โครงการ มูลค่า 18,530 ล้าน

บาท และโครงการในต่างจังหวัด 3 โครงการ มูลค่า 

2,430 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 

มูลค่า 3,200 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินแผนธุรกิจด้วยความรัดกุม 

ควบคู่ไปกับความพร้อมท่ีจะปรับตัวอย่างรวดเร็ว 

ด้วย การบริหารจัดการกระแสเงินสด ภายใต้พันธ

กิจใหญ่ขององค์กร "EMPOWER LIVING" ท่ีพร้อม

เติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้า

และบริการท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

AP มั่นใจปี 63
ก�ำไรโตมีนัยยะส�ำคัญ

/ยอดโอนพุ่ง 4.6 หมื่นลบ.
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MPG  เผยกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ขาย Big Lot  17.08%  ให้  อัยดา ชินวัตน์  หวังเสริมสร้างธุรกิจด้านค้าปลีกให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัท") MPG  เปิดเผยว่า ตามท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

(MPG) ชี้แจงข้อมูลเก่ียวกับ Big Lot 17.08% การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการบริหารงานของบริษัทฯ  ดังนี้

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

อัยดำ ชินวัตน์
ซื้อบิ๊กล็อต MPG 17.08%
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โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้หุ้นมาเพียงร้อยละ 17.08 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เข้าข่ายการท�าค�าเสนอซื้อท้ังหมดของกิจการตามประกศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเช้าถือหลักทรัพย์พ่ือครอบง�ากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และท่ี

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สาเหตุท่ีมีการปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อท่ีจะสามารถช่วยบริหาร และเสริมสร้งธุรกิจของบริษัทด้านค้าปลีกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงการขปัญหาผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยหากมีความคืบหน้าบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เปล่ียนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

1)    อนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการเท่าวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการท่ีลาออก ดังนี้

2.1 พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน นายวิสิฐ ตันติสุนทร

2.2 นายสามารถ ฉ่ัวศิริพัฒนา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร

2.3 นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรมการแทน นายนรินทร์ โอภามุรวงศ์

2)    อนุมัติแต่งต้ัง พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป

3)    อนุมัติแต่งต้ังนายพงศกร พงศ์สถาพร เข้าด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ฉบับที่ 1177 วันที่ 8 มกราคม 2564

อัยดำ ชินวัตน์
ซื้อบิ๊กล็อต MPG 17.08%
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 ไปต่อไม่รอแล้วนะ!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,513.78 จุด 
บวก 21.42 จุด หรือ 1.44% ไปต่อเจ้าค่ะ โดยดัชนีท่ัวโลกภาพ
รวมยังปรับตัวข้ึนได้ดี แม้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง
ท้ายจะยังดูรุนแรง แต่ท่ีสุดแล้วนักลงทุนยังมองอนาคตเดินหน้า
ได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 อัพเดทสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในบ้านเราโดยวันน้ีพบผู้
ป่วย 305 ราย ในประเทศ 193 ราย แรงงานต่างด้าว 103 ราย 
และ สถานกักกันท่ีรัฐจัดให้ 2 ราย แนวโน้มตัวเลขยังคงท่ีไม่
ขยับไปไกลมาก แต่ยังคงวางใจไม่ได้ต้องวัดผลจากนี้ในช่วง 2-3 
สัปดาห์เจ้าค่ะ

 ฟื้ นกลับมาวันแรกส�าหรบัหุน้ AEONTS เจ้าค่ะ ปดิท่ี 204 บาท 
บวก 4.62% นา่สนใจลุ้นบวกต่อเนื่องในวันพรุง่นี้เจ้าค่ะ โดยแนว
ต้านยังคงไปค้างอยู่แถวๆ 217 บาท ท่ียังต้องรอการทะลุเพ่ือ
ยืนยันไปต่ออีกครั้ง โดยวันน้ีได้กระเเสจากหุ้น KTC ธุรกิจเหมือน
กันท่ีท�า ATH ใหม่วันน้ีหนุนอีกด้วยเจ้าค่ะ

 ฟินๆกันไหมเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น STARK ของดีไม่จบเท่านี้ วัน

นี้ขยับมาปิดท่ี 4.76 บาท 5.78% มูลค่าการซ้ือขาย 548 ลบ.ยัง
อยู่ในเกณฑ์ท่ียังไม่ติดแคชเจ้าค่ะ สัปดาห์หน้าอย่างท่ีเจ๊ได้บอก
ไปมีวอแรนท์จ่อเข้าเทรดซึ่งก็คาดว่าราคาหุ้นน่าจะกลับขึ้นไป
ยืนเหนือ 5.00 บาทกันได้อีกครั้ง อีกท้ังแนวโน้มใน Q4/63 คาด
จะโตต่อเน่ืองกันอีกทีเดียวงานนี้ต้องจับตาลุ้นกันต่อเนื่องห้าม
พลาดเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้น GPSC มาตามส่ังไม่ต้องรอนานปิดวันนี้ท่ี 
83.50 บาท บวก 4.70% ลุ้นทะลุ 84.75 เพื่อขึ้นไปทดสอบแนว
ต้านต่อไปท่ี 90.00 บาท เชื่อไว้ว่าส�าหรับแฟนคลับหุ้นตัวน้ียังคง
เฝ้ารอการกลับมาท�า ATH ใหม่กันอีกครั้ง แล้วพบกันใหม่วันพรุ่ง
นี้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุโปรดศกึษาข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุก
ตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

ไปต่อไม่รอแล้วนะ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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