
บลจ.บัวหลวง เผย กองทุนเปิดบัวหลวงทรกิเกอร ์ 9-21 

บรรลุเป้าหมายท�าผลตอบแทนได้ถึง 8% ด้วยเวลาเพยีง 

4 เดือน ก่อนก�าหนดเดิมที่วางไว้ 12 เดือน ย�าความ

เชีย่วชาญลงทุนในตลาดหุ้นไทยของทมีผู้จัดการกองทุน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) TASCO เปิดเผยถึงมติคณะกรรมกำร  ท่ีมีมติอนุมัติจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำ 0.30  

บำท/หุ้น  โดยจะขึ้นเครื่องหมำยวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)  27 ม.ค. 2564  และก�ำหนดจ่ำยวันท่ี  9 ก.พ. 2564 นอกจำกนี้ 

นำย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)

นำยพีรพงศ์ จิระเสวีจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง   
เปิดเผยว่ำ   กองทุนบัวหลวงมีควำมยินดีท่ีจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบ
ว่ำ ขณะน้ี กองทุนเปิดบัวหลวง

บลจ.บัวหลวง โชว์ฝีมือ
'TRIGGER 9-21'
ผลตอบแทนเข้าเป้า 8% ใน 4 เดือน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 5

อ่านต่อหน้า 3

TASCO ปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น 
/รวบหุ้น "ไทยสเลอรี่ ซิล" เพ่ิมอีก 37.50%

เหนื่อยนักก็พักบ้ำง!!ดัชนีตลำดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,535.98 จุด 
-11.35 จุด หรือ -0.73% เมื่อดัชนียังเจอแรงขำยหลังขึ้นทดสอบ
แนวต้ำน 1,550 จุดยังยืนไม่ได้เจ้ำค่ะ ตรงจุดนี้ต้องกลับมำสะสม
พลังกันอีกสักรอบ อีกท้ังก�ำลังจะมีหุ้น

PwC ประเทศไทย คำดปี 64 ธุรกิจไทยหันมำลงทุนระบบคลำวด์เพิ่ม
ขึ้นท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอก
ใหม ่เพรำะเป็นโครงสรำ้งพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีท่ีหนุนกำรท�ำงำนแบบ
ทำงไกล ชว่ยให้ธุรกิจด�ำเนินงำนได้อยำ่งต่อเนื่อง คำดเห็นธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน-ค้ำปลีก หันมำลงทุนระบบมำกขึ้น

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 6

PwC ชี้ปี64 บริษัทไทย
แห่ลงทุนระบบคลาวด์
หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

เหนื่อยนักก็พักบ้าง

TASCO แจกปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุน้ XD 27 ม.ค. 64 พรอ้มประกาศทุ่ม 373 ลบ. 
ซื้อหุน้ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง "ไทยสเลอรี ่ซลิ"  เพิ่มอกี 37.50%  หนุนถือหุน้เป็น 62.50% 

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่   

บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) TASCO

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการ
กองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด หรอื กองทนุบวัหลวง

ฉบับที่ 1178 วันที่ 15 มกราคม 2564
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)TASCO    เปิด
เผยถึงมติคณะกรรมกำร  ท่ีมีมติอนุมัติจ่ำยปันผล
ระหว่ำงกำลในอัตรำ 0.30  บำท/หุ้น  โดยจะข้ึน
เครื่องหมำยวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)  27 ม.ค. 
2564  และก�ำหนดจ่ำยวันท่ี  9 ก.พ. 2564

 นอกจากนี้ นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟลัท์ 
จ�ากดั (มหาชน) TASCO  เปิดเผยว่ำ  มติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังท่ี1/2564 เมื่ วันท่ี 14 
มกรำคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด(TSS) จำก
ปัจจุบันท่ีบริษัทถืออยู่จ�ำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่ำ
ทีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ25 
ของจ�ำนวนหุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด
ของ TSS  เป็น 3,108,334 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของจ�ำนวน
หุน้ท่ีออกและจ�ำหนำ่ยได้แล้งท้ังหมดของ TSS    โดย
กำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,865,000 หุ้น มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 37.50 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำยได้
แล้งท้ังหมดของ TSS  จำกผู้ถือหุ้นปัจจุบันรำยอ่ืน

ของ TSS  ซ่ึงได้แก่ ครอบครัวทรัพย์สำครและบริษัท
ท่ีมีควำมเก่ียวโยงกัน และ Colas S.A. (รวมเรียกว่ำ 
"ผู้ขำย") ในรำคำหุ้นละ 200 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 
373,000,000 บำก ("รำยกำรซื้อหุ้น TSS")

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำ
และมีควำมห็นว่ำกำรข้ท�ำรำยกำรซ้ือหุ้น TSS  มี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   เนื่องจำก บริษัทฯ ได้เข้ำ
ลงทนุใน  TSS  ต้ังแต่ป ี2559 โดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อ
ขยำยธุรกิจของบรษัิทเขำ้สูธุ่รกิจรบัเหมำก่อสรำ้งใน
ระดับภูมิภำค ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
ในกำรเป็น "ผู้น�ำในธุรกิจยำงมะตอยแบบครบ
วงจร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีได้รับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล" นอกจำกนี้ ท่ีผ่ำนมำบริษัทยังได้รับ
ประโยชน์จำกกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ อำทิช่น 
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม (Value Added Products) และ
เทคโนโลยีไหม่ท่ีบริษัทคิดค้นและพัฒนำขึ้น  เข้ำสู่
ตลำดผู้ใช้งำนผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจของ TSS และ 
TSS  ซ่ึงส่งผลให้อัตรำก�ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูง
ขึ้น จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรำก�ำไรสูง

กำรเพิ่มสัดสว่นกำรถืหุนใน TSS จำกร้อยละ 25 เป็น
ร้อยละ 62.50 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำย
ได้แล้งท้ังหมดของ TSS  จะส่งผลใบริษัทฯ สำมำ
รถมุ่งน้นกำรด�ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงได้อย่ำง
เต็มท่ีมำกยิง่ขึ้น ซึ่งเปน็สว่นส�ำคัญในกำรสง่สรมิกำร
เติบโตส�ำหรับธุรกิจในประเทศของบริษัทในอนำคต 
ท้ังนี้ บริษัทฯ คำดว่ำภำยหลังกำรเพิ่มสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในTSS บริษัทฯ จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำร TSS  มำกยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ในกำรแข่งขันของ TSS  ในต้ำนต่ำงๆ ได้แก่ (1) กำร
ลดต้นทุนและควำมเสี่ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบท่ีใช้
ในกำรด�ำเนินงำน (2) กำรเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของ 
TSS  ในกำรเข้ำประมูลงำน (3) กำรลดค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงิน เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร  เนื่องจำก 
TSS  จะมีควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินท่ีมำกข้ึนจำก
กำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นบริษัทจดทะบียนซ่ึงมี
ควำมแข็งแกร่งทำงกำรงิน และ (4) กำรส่งเสริม
ระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรด�ำเนินงำน

ฉบับที่ 1178 วันที่ 15 มกราคม 2564

TASCO ปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น 
/รวบหุ้น "ไทยสเลอรี่ ซิล" เพ่ิมอีก 37.50%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ส�ำหรับควำมหมำะสมของรำคำในกำรข้ำซื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำคำซื้อหุ้น TSS ท่ี 200 บำทต่หุ้น เป็นรำคำท่ีสมเหตุสมผล เนื่องจำก

เป็นรำคำท่ีต�ำกว่ำรำคำยุติธรรมของหุ้นท่ีประเมินได้โดยวิธีกำรคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

ท้ังนี ้จกกำรพิจำรณำเหตผุลและประโยชน์ทำงธุรกิจท่ีคำคว่จะได้รบัจำกกำรข้ำท�ำรำยกำรซื้อหุน้ TSSรวมถึงควำมเหมำะสมของรำคำซื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำรข้ำท�ำรำยกำรซ้ือหุ้น TSS  ดังกล่ำว มีควำมสมหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติให้บริษัทด�ำเนินกำรข้ำท�ำรำยกำรซ้ือหุ้น TTSS  ดังกล่ำว

ส�ำหรับแหล่งเงินทุท่ีใช้ และควำมพอพียงของเงินทุนหมุนเวียน  บริษัทจะใช้เงินสดท่ีมำจำกกระแสงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจำก

สถำบันกำรงิน ท้ังนี้ ณ วันช�ำระมูลค�ำสิ่งตอบแทน บริษัทฯ พิจำรณำแล้วว่ำว่ำกำรช�ำระมูลค่ำสิ่งตอบแทนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องและงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท เนื่องจำกบริษัทฯ มีงินสดและกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนรวมท้ังวงงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินอย่ำงเพียงพอ

ฉบับที่ 1178 วันที่ 15 มกราคม 2564

TASCO ปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น 
/รวบหุ้น "ไทยสเลอรี่ ซิล" เพ่ิมอีก 37.50%
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บลจ.บัวหลวง   เผย กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 

9-21 บรรลุเป้ำหมำยท�ำผลตอบแทนได้ถึง 8% ด้วย

เวลำเพยีง 4 เดือน ก่อนก�ำหนดเดิมท่ีวำงไว้ 12 เดือน 

ย�ำควำมเชี่ยวชำญลงทุนในตลำดหุ้นไทยของทีมผู้

จัดกำรกองทุน

 

 นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั หรอื กองทนุ
บวัหลวง เปิดเผยว่ำ   กองทนุบวัหลวงมคีวำมยินดี

ท่ีจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำ  ขณะนี้   กองทุนเปิดบัว

หลวงทริกเกอร์ 9-21 หรือ TRIGGER 9-21 สำมำรถ

หำผลตอบแทนได้ถึงเป้ำหมำย 8% เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว ด้วยเวลำเพียง 4 เดือน เร็วกว่ำก�ำหนดเวลำท่ี

วำงไว้ 12 เดือน โดยเข้ำเง่ือนไขของกำรเลิกกองทุน

ไปเม่ือวันท่ี 13 มกรำคม 2564 จำกนั้นได้ท�ำกำรขำย

คืนอัตโนมติัคืนเงินใหกั้บผูล้งทุนในวันท่ี 14 มกรำคม 

2564 และผู้ลงทุนจะได้รับเงินในวันท่ี 15 มกรำคม

นี้ ในรำคำหน่วยลงทุนละ 10.8002 บำท คิดเป็นผล

ตอบแทน 8% เมื่อเทียบกับรำคำเริ่มต้นท่ี 10 บำท

"วิธีกำรบริหำรกองทุนทริกเกอร์ของกองทุนบัว

หลวง เรำใช้กำรจับจังหวะซื้อขำยหุ้นรำยตัวแตก

ต่ำงจำกกำรลงทุนในกองทุนอ่ืนท่ีเน้นกำรลงทุน

ระยะยำว และในช่วงท่ีผ่ำนมำตลำดหุ้นไทยมี

ควำมผันผวนสูงและเป็นขำขึ้น ประกอบกับกำรคัด

เลือกหุ้นท่ีแม่นย�ำของทีมผู้จัดกำรกองทุน จึงท�ำให้

กองทุน TRIGGER 9-21 ท�ำผลตอบแทนได้ถึงเป้ำ

หมำย 8% ในเวลำอันสั้น ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงำน

ทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมุ่งมั่นท�ำงำนกันอย่ำงเต็มท่ี  จน

น�ำมำสู่ควำมส�ำเร็จท่ีเกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณ

ผู้ลงทุนทุกท่ำนท่ีให้ควำมไว้วำงใจเลือกลงทุนกับ

กองทุนบัวหลวง" นำยพีรพงศ์ กล่ำว

ส�ำหรับมุมมองต่อตลำดหุ้นไทย นำยพีรพงศ์ กล่ำว

ว่ำ ตลำดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่ องจำกข่ำวดี

เร่ืองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรฟื้ นตัว

ของภำคกำรท่องเท่ียว อันเป็นแรงขับเคล่ือนส�ำคัญ

ของเศรษฐกิจไทย  ส่งผลให้มีเม็ดเงินจำกต่ำงชำติ

ไหลกลับเข้ำมำลงทุนในตลำดหุ้นไทยอีกครั้ง ในปี

นี้ตลำดหุ้นไทยยังมีโอกำสปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง โดย

คำดว่ำรำคำหุ้น ณ ขณะนี้ยังไม่ได้สะท้อนกำรฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจอย่ำงเต็มท่ี และต่ำงชำติเร่ิมกลับมำมี

มุมมองบวกกับตลำดในภูมิภำคอำเซียนมำกข้ึน ดัง

นั้น จึงเป็นโอกำสอันดีส�ำหรับกำรลงทุนในหุ้นไทย 

ท้ังนี้ กองทุนบัวหลวงยังเชื่อมั่นว่ำกำรลงทุนระยะ

ยำว ยังเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรลงทุนท่ีจะท�ำให้ผู้

ลงทุนประสบควำมส�ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยท่ีต้ังใจไว้ 

ขณะเดียวกันในสภำวะกำรลงทุนท่ีเต็มไปด้วยควำม

ผันผวนอย่ำงปัจจุบัน  ก็มีโอกำสหำผลตอบแทน

เพิ่มเติมในรูปแบบของทริกเกอร์ฟันด์ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งกองทุนบัวหลวงก�ำลังพิจำรณำรูปแบบกองทุนท

ริกเกอร์ฟันด์ท่ีเหมำะสม เพื่อน�ำเสนอแก่ผู้ลงทุนต่อ

ไปในอนำคต

ผู้ลงทุนต้องท�ำควำมเข้ำใจ ลักษณะสินค้ำ เง่ือนไข

ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตัดสนิใจลงทนุ ผล

กำรด�ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำร

ด�ำเนินงำนในอนำคต

ฉบับที่ 1178 วันที่ 15 มกราคม 2564

บลจ.บัวหลวง โชว์ฝีมือ
'TRIGGER 9-21'
ผลตอบแทนเข้าเป้า 8% ใน 4 เดือน
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PwC ประเทศไทย คำดปี 64 ธุรกิจไทยหันมำลงทุน

ระบบคลำวด์เพิ่มขึ้นท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพรำะเป็น

โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีท่ีหนุนกำรท�ำงำน

แบบทำงไกล ช่วยให้ธุรกิจด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อ

เนื่อง คำดเห็นธุรกิจสถำบันกำรเงิน-ค้ำปลีก หันมำ

ลงทุนระบบมำกขึ้น เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ของลูกค้ำท่ีหันมำยอมรับเทคโนโลยีเร็วขึ้นกว่ำเดิม

 นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้น
ส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา และหัวหน้า
สายงานกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน 
บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่ำ กำรแพร่

ระบำดของโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรไทย

มำกกว่ำ 50% ในปัจจุบันหันมำใช้ระบบคลำวด์

อย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไฮบริดคลำวด์ 

เพรำะช่วยสนับสนุนและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำร

ท�ำงำนระยะไกล (Remote work) และคำดกำรณ์

ว่ำ ในปีนี้องค์กรไทยจะยิ่งหันมำลงทุนระบบคลำ

วด์เพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและเสริมควำม

ยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ

“กำรแพร่ระบำดคร้ังน้ี ท�ำให้บริษัทไทยให้ควำม

สนใจในกำรใช้ไอทีในเชิงกลยุทธ์มำกขึ้น โดยโควิด-

19 ท�ำให้ยิ่งมีกำรใช้งำนระบบคลำวด์เพิ่มขึ้นอย่ำงท่ี

เรำไม่เคยเห็นมำก่อน ตอนนี้หลำยบริษัท ๆ หันมำ

นิยมใช้ไฮบริดคลำวด์ เพรำะเป็นรูปแบบโครงสร้ำง

พื้นฐำนไอทีท่ีมีควำมยืดหยุ่นและเอ้ือต่อนโยบำย

กำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน” นำงสำว วิไลพร กล่ำว

นำงสำว วิไลพร กล่ำวเสริมว่ำ ปัจจุบันตัวเลือกผู้ให้

บริกำรระบบคลำวด์มีเพิ่มมำกข้ึนกว่ำในอดีต ท่ีมี

เพียงค่ำยยักษ์ใหญ่จำกสหรัฐอเมริกำและมีบริกำร

ไม่ก่ีประเภท เช่น อีเมล หรือ แอปพลิเคชันส�ำหรับ

งำนในออฟฟิศ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงหลังมีผู้ให้บริกำร

จำกจีนและในไทยเองให้เลือกใช้ และครอบคลุม

บริกำรเกือบทุกประเภท 

ส�ำหรับประเภทของกำรใช้งำนคลำวด์ สำมำรถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1) Infrastructure as a Service (IaaS)  หรือบริกำร

เฉพำะของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนไอที เช่น 

เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บ และระบบจัดกำรเครือข่ำย 

2) Platform as a Service (PaaS) หรือบริกำร

ระบบงำนแพลตฟอร์มบนคลำวด์ เช่น ระบบบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล ระบบบัญชี และระบบบริหำร

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship 

Management: CRM) 

3) Software as a Service (SaaS) หรือบริกำรระบบ

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้งำนบนคลำวด์ เช่น อีเมล 

แอปพลิเคชันในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ภำยในองค์กร 

หรือ กำรประชุมผ่ำนเสียง หรือวิดีโอ 

4) Functions as a Service (FaaS) หรือบริกำร

ระบบงำนคลำวด์ในระดับฟังก์ชัน เช่น โปรแกรม

ต่ำง ๆ

PwC ชี้ปี64 บริษัทไทย
แห่ลงทุนระบบคลาวด์
หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่
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ธุรกิจบริการทางการเงิน-ค้าปลีกจ�าเป็นต้องใช้คลาวด์

นำงสำว วิไลพร คำดว่ำ ธุรกิจบริกำรทำงกำรเงินและธุรกิจค้ำปลีกของไทยจะเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มลงทุนในระบบคลำวด์มำกกว่ำอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ในปีนี้ 
เพรำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคของท้ัง 2 ตลำดมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมำกโดยท้ังผู้บริโภคและลูกค้ำของธนำคำรต้องกำรจับ
จ่ำยใช้สอย หรือท�ำธุรกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีสะดวกและมีควำมหลำกหลำยในทุกช่องทำง

สอดคล้องกับรำยงำน Can you meet customer demand for cloud computing? ของ PwC ท่ีระบุว่ำ ผลกระทบจำกวิกฤต     โควิด-19 จะท�ำให้อุตสำหกรรม
แทบทุกกลุ่มต้องเปล่ียนผ่ำนไปสู่ดิจิทัลเร็วขึ้น เพรำะผู้บริโภคตกอยู่ในภำวะท่ีต้องใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทำงหลักในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท้ังกำรท�ำงำน กำร
ซื้อหำสินค้ำและบริกำร และกำรช�ำระเงินในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

นอกจำกนี้ ข้อมูลจำกกำร์ทเนอร์  ยังคำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2564 แนวโน้มกำรใช้จ่ำยไอทีท่ัวโลกจะแตะ 3.8 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% จำกปีก่อน โดยระบุ
ว่ำ ผู้ให้บริกำรคลำวด์น่ำจะเห็นรำยได้เพิ่มขึ้นในปีน้ีหลังจำกคลำวด์ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในปีท่ีผ่ำนมำ

หลังกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ผ่ำนพ้นไป นำงสำว วิไลพร ยังคำดกำรณ์ด้วยว่ำ น่ำจะเห็นแนวโน้มกำรจับมือเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจระหว่ำงกลุ่มธุรกิจบริกำร
ทำงกำรเงินและธุรกิจค้ำปลีกมำกขึ้น ผ่ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเงินของสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ (Open Banking) ท่ีปลอดภัย โดยสำมำรถเปิดเผยข้อมูลทำง
ธุรกรรมทำงกำรเงินของลูกค้ำให้บุคคลท่ี 3 เช่น สถำบันกำรเงิน ฟินเทค หรือ บริษัทเทคโนโลยีและไอทีอ่ืน ๆ เข้ำถึงข้อมูลลูกค้ำได้หำกได้รับกำรยินยอมผ่ำนกำร
เปิดช่องทำงกำรเชื่อมต่อของข้อมูล (Application Programming Interface: API)  ซึ่งน่ีจะเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรเชื่อมต่อกับบริกำรทำงกำรเงินอ่ืน ๆ  เพื่อสร้ำง
บริกำรใหม่ให้แก่ลูกค้ำ

“กำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอทีและกำรลงทุนในระบบคลำวด์ จะมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงส�ำหรับบริษัทไทยท่ีต้องกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในปีนี้ท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยังคงมีควำมไม่แน่นอนสูง” นำงสำว วิไลพร กล่ำวท้ิงท้ำย

PwC ชี้ปี64 บริษัทไทย
แห่ลงทุนระบบคลาวด์
หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่
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 เหนื่อยนักก็พักบ้ำง!!ดัชนีตลำดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,535.98 
จุด -11.35 จุด หรือ -0.73% เมื่อดัชนียังเจอแรงขำยหลังขึ้น
ทดสอบแนวต้ำน 1,550 จุดยังยืนไม่ได้เจ้ำค่ะ ตรงจุดนี้ต้องกลับ
มำสะสมพลังกันอีกสักรอบ อีกท้ังก�ำลังจะมหีุน้ใหญอ่ย่ำง OR เขำ้
ตลำดกองทุนอำจมีขำยหุ้นปรับพอร์ตตรงจุดนี้ด้วยเจ้ำค่ะ

 ปังๆตำมคำดเจ้ำค่ะส�ำหรับหุ้น TASCO วันนี้ร้อนแรงกันเลย
ทีเดียวขึ้นมำปิดท่ี 21.10 บำทไฮของวันบวกขึ้นมำ 10.47% ยัง
ไม่มีข่ำวอัพเดทล่ำสุดเจ้ำค่ะ แต่ทำงโบรกก็มองว่ำแนวโน้มก�ำไร
ใน Q4/63 จะดีขึ้นอีกท้ัง มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเห็นกำรจัดหำ
น�ำมันดิบแหล่งใหม่ ทดแทนแหล่งจำกเวเนซุเอลำเจ้ำค่ะ มำลุ้น
กันต่อแนวต้ำนแรก 21.60 บำทกันเจ้ำค่ะ

 พักตัวก่อนวอแรนท์เข้ำเทรดส�ำหรับหุ้น STARK เจ้ำค่ะปิดท่ี 
4.74 บำท พรุ่งน้ีลุ้นเด้งเจ้ำค่ะ โดย STARK-W1 มีก�ำหนดเริ่มซื้อ
ขำยในวันพรุง่น้ี เป็นประเด็นหนนุอีกท้ังผลงำนด�ำเนินงำนเติบโต
ต่อเนื่องท้ัง 3 ไตรมำสในปีท่ีผ่ำนมำ และก็มีลุ้นโตต่อในไตรมำส
สุดท้ำยมำลุ้นกันว่ำ 5.00 บำท จะขึ้นไปยืนได้ไหมในวันพรุ่งนี้ ลุ้น
กันเจ้ำค่ะ

 อีกตัวท่ีพักตัวน่ำจับจ้องเช่นกันส�ำหรับหุ้น GPSC พักตัววัน
แรกหลังขึ้นมำแรงซ่ึงเจ๊ยังคงให้จับตำจังหวะพักตัวโดดขึ้นรถกัน
ไปลุ้นต่อเจ้ำค่ะ ส�ำหรบัใครชอบตัวนีแ้ล้วยังคงเป็นขำขึ้นต่อเน่ือง 
ให้ได้ลุ้นกันตลอดท้ังปีเจ้ำค่ะ

 ปิดท้ำยกันท่ีหุ้น SIS เจ้ำค่ะ ปิดท่ี 18.50 บำท บวก 5.11% 
ปิดบวกวันแรกในรอบ 5 วันท�ำกำร ลุ้นไปต่อในวันพรุ่งนี้เจ้ำค่ะ 
ส�ำหรับตัวนี้โบรกยังมองโอกำสเติบโตต่อจำก Q3/63 ให้เป้ำ
มูลค่ำ 24.00 บำท พรุ่งนี้จับตำลุ้นกันต่อดีไม่ดีอำจมีเห็น 20.00 
บำท อิอิ แล้วพบกันใหม่ในสัปดำห์หน้ำเจ้ำค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****กำรลงทนุมคีวำมเสีย่ง ผูล้งทนุโปรดศกึษำข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุน

*****โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง

*****ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจ
ซิ่งบำงตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่ำ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊ำดทุก
ตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จค่ำ

ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น
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เหนือ่ยนักกพั็กบา้ง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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