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บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกาศความ

ส�าเร็จเพิ่มการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าอาซา

ฮาน1 ก�าลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย 

โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนช่ันแนล (สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ("RHIS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Fareast Renewable 

Development Pte. Ltd. ("FRD") จ�านวน 13,544,257 

หุน้ (สดัส่วนร้อยละ 40) จากบรษิทั Hydro Sumatra 

International Pte. Ltd. ("HSI") ทั้งสองบริษัทได้

ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ 

มูลค่าการลงทุนประมาณ 54.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือประมาณ 1,789 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าว

เป็นการลงทุนเพิ่มจากเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซ่ึง

บรษิทัฯ โดย RHIS ได้ซือ้หุน้ FRD ในสดัส่วนร้อยละ 50 

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน FRD เพิ่ม

ขึน้เป็นร้อยละ 90 และเข้าถอืหุน้ทางอ้อมในโรงไฟฟ้า

พลังน�้าอาซาฮาน1 ผ่าน FRD สัดส่วนร้อยละ 47.89

 

Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 

หรือ FRD เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ในบริษัท PT 

Bajradaya Sentranusa (BDSN) ซึง่เป็นผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ และด�าเนนิงานโรงไฟฟ้าพลงัน�า้อาซา

ฮาน1 และยงัม ีPT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) 

บรษิทัในเครือของการไฟฟ้าอนิโดนเีซยี ถือหุน้สดัส่วน

ร้อยละ 36.61 บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ 

IFC ร้อยละ 5 และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในส่วนที่เหลือ

 

นางสาวชศูร ีเกยีรตขิจรกลุ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า การลงทุนใน FRD ครั้งนี้ 

ไม่เพียงตอบสนองจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ด้านการ

พัฒนาก�าลังการผลิตพลังงานทดแทนของบริษัทฯ 

เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ FRD ส�าเร็จด้วย ผลจาก

การลงทุนคร้ังนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จาก

โรงไฟฟ้าอาซาฮาน1 เพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ รับรู้ราย

ได้ส่วนแบ่งก�าไรจาก FRD เป็นเงิน 185.38 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว          

 

"บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินลงทุนส�าหรับธุรกรรมนี ้

จากสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนที่ได้บรรลุข้อตกลง

กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เมื่อต้น

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ความส�าเร็จครั้งนี้เป็น

ความพยายามของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาก�าลังการ

ผลิตด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นให้ถึง 2,500 เมกะ

วัตต์ในปี 2568 และ 4,000 เมกะวัตต์ในปี 2573 โดย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าเป็นหนึ่งในเป้าหมาย

นอกเหนือจากพลังงานลม แสงอาทิตย์ และชีวมวล 

ซึง่เป็นแนวทางทีบ่รษิทัฯ มุง่มัน่ด�าเนนิการเพือ่ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก นอกจากประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการอาซาฮาน1 ยังช่วย

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในจังหวัดสุมาตราเหนือ 

ส่งผลให้อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนใน

จังหวัดสุมาตราเหนือเพิ่มขึ้น เสริมส่งคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและสังคมดข้ึีนด้วย" นางสาวชูศร ีกล่าว

 

โครงการอาซาฮาน1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้แบบน�า้

ไหลผ่านตลอดปี ก�าลงัการผลติ 180 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่

บนแม่น�า้อาซาฮาน ในจังหวดัสุมาตราเหนอื โรงไฟฟ้า

แห่งนีผ้ลติไฟฟ้าเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืนมกราคม 2554 

โดยไฟฟ้าทีผ่ลติได้ประมาณปีละ 1,175 กกิะวตัต์ช่ัวโมง 

จ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าอนิโดนเีซยี ภายใต้สญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าระยะยาว (ปี 2554-2583) ภายหลังการ

ลงทุน บริษัทฯ จะรับรู้ก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า

แห่งนี้ 86.20 เมกะวัตต์ และก�าลังการผลิตพลังงาน

ทดแทนของบริษัทฯ รวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,345.51 เมกะ

วัตต์ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ของก�าลังการผลิตตาม

สัดส่วนการลงทุนรวม    

 

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าอาซาฮาน1 ได้

รับรางวัล "Renewable Energy Deal of the Year" 

ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ จาก The Asset Triple 

A Infrastructure Awards 2021 อันเป็นผลจาก

ความส�าเร็จในการจัดหาเงินกู้ที่มีบรรษัทการเงิน

ระหว่างประเทศ หรือ IFC เป็นผู้จัดการเงินกู้และ

ให้กู้ร่วม โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านพลังงานทดแทน ท่ีช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าของ

จังหวัดสุมาตราเหนือมีความมั่นคงมากขึ้น และยัง

ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

RATCH ซื้อหุ้น FRD 

มูลค่า 1,789 ล้านบาท 

ส่งผลถือหุ้นทางอ้อม 47.89% 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าอาซาฮาน1 ในอินโดนีเซีย

8 www.HoonInside.com 22  November  2021



นายพรีะพงศ์ จรญูเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) (ORI) 
เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ�ากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จ�ากัด ("ออริจิ้น เฮลท์แคร์") ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 93.74 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด ในออรจิิน้ เฮลท์แคร์) เข้าซือ้หุน้สามญัใน บรษิทั ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี 

จ�ากัด (“THAI LEAF") ซึ่งเป็นบริษัทจ�ากัด เพื่อ ประกอบธุรกิจน�าเข้า และผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ 

THAI LEAF

อนึ่ง ออริจิ้น เฮลท์แคร์ ได้ด�าเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของ THAI LEAF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการ ตรวจสอบกิจการเป็นที่น่าพอใจ และมีการลง

นามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ORI ลุยธุรกิจ
สารสกัด CBD จากกัญชง

9 www.HoonInside.com 22  November  2021



นางปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม 
คอร์ปอร์เรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) TMTC 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมผลการด�าเนิน
งานในช่วงไตรมาส4/2564 จะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับผลงานช่วงไตรมาส3/2564 หลังจากที่ลูกค้ามี
ความมั่นใจต่อความสามารถในการส่งสินค้าของ
บริษัทมากขึ้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะประสบ
ปัญหากับซัพพลายเชนขาดแคลนท�าให้สินค้าที่
ผลิตเสร็จแล้วนั้นยังส่งไปไม่ถึงมือลูกค้า อย่างไร
ก็ตามบริษัทก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น
ด้วยการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปฝั่งยุโรปเพื่อ
ส่งออเดอร์ได้ตามก�าหนด ซึ่งช่วยตัดปัญหาเรื่อง
คอนเทนเนอร์ขาดแคลนไปได้บางส่วน

อีกทั้งภายหลังจากที่บริษัทได้เปลี่ยนสถานที่การ
ผลิตและวิธีการขนส่งสินค้าบางอัน เนื่องจากการ
ขนส่งที่ขาดแคลน จึงท�าให้มีความจ�าเป็นที่จะต้อง
เพิม่ราคาจากต้นทนุการผลติทีเ่พิม่ขึน้แบบผดิปกติ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้มีการตกลงเจรจากับลูกค้าเพื่อให้
ได้ราคาที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�าการปรับปรุงสายการ
ผลิตของโรงงานในประเทศอังกฤษ เพื่อให้รองรับ
การขยายตลาดที่ใหญ่ขึ้น และมีการปรับเสริมทีม
ท�างานด้านโปรดักส์ให้เป็นกลุ่มคนด�าเนินงานที่มี
ความช�านาญมากขึ้น สามารถผลิตผลงานออกมา

ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งท้ังหมด

นี้คาดว่าจะช่วยหนุนให้ผลการด�าเนินงานโดยรวม

ของบริษัทดีขึ้นตั้งแต่ Q4/64 แต่จะเห็นผลการ

เติบโตชดัเจนท่ีสดุ ในช่วงครึง่ปีหลงั2565 เป็นต้นไป

“ในช่วงที่ผ่านมา เราได้มีการเสริมสร้างให้ธุรกิจ

แขง็แรงมากข้ึน ทัง้ปรบัปรงุการผลติและการขยาย

ตลาดใหม่ๆ แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เห็นการเติบโต

ตามมามากนักเนื่องจากยังได้รับผลกระทบกับ

ปัญหาซัพพลายเชนที่ขาดแคลน แต่เราเชื่อว่าเมื่อ

สถานการณ์การขนส่งกลบัมาเป็นปกตแิล้ว จะช่วย

ให้เราส่งออเดอร์ให้กับลกูค้าได้รวดเรว็ขึน้เพือ่มยีอด

ขายเข้ามาในบริษัทเร็วขึ้น และจากการปรับปรุง

การผลติและการตลาดในช่วงทีผ่่านมากจ็ะส่งผลที่

ดีตามมาในอนาคต” นางปิยพร กล่าว

ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มี

การรับมือด้วยแผนที่แข็งแกร่งเพื่อท�าให้ยอดขาย

และรายได้ของบริษัทเติบโต ประกอบด้วย 1.การ

เปิดโอกาสให้กบัสินค้าของบริษทัและมองหาตลาด

ใหม่ๆ โดยเฉพาะการเข้าไปเป็น1ในตลาดขนส่งสนิค้า

ทางอากาศ นอกจากนี้ได้เข้าไปร่วมผลิตสินค้าให้

กับร้านขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่มากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คาดเห็นผลและมีค�าสั่งออเดอร์เข้า

มากในช่วงกลางปี2565 

2.ท�าคอลเลคชั่นใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ

ผลิตพรมในรูปแบบใหม่เพื่อสนองความต้องการ

ใช้งานนอกอาคาร (Outdoor) มากขึ้น 3.ปรับปรุง

เคร่ืองจกัรเพ่ือให้ได้รับการรับรอง (Certificate) ใน

ระดบัท่ีดยีิง่ขึน้ ท�าให้บรษิทัสามารถแข่งขนัในระยะ

กลางได้มากข้ึน และ4.ปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โรงงาน รวมถึงการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพื่อช่วยลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น�้ามัน โดยหัน

ไปใช้พลงังานทางเลอืกซึง่เป็นส่วนส�าคัญในการลด

ต้นทุนการบริหารงานของบริษัทอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถท�าการควบคุมสถานการณ์

โควิด-19 ภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ปัจจุบันพนักงานทั้งหมดของบริษัทได้ท�าการรับ

วคัซนีเขม็ที1่ ไปแล้วถงึ98% ขณะท่ีเข็ม2 มพีนกังาน

รับไปแล้วราว 78% และไม่มีเคสของพนักงานที่ติด

เชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานเลย

ด้านสถานการณ์น�้าท ่วมในปัจจุบัน บริษัทก็

ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการจับตาดูระดับน�้าใน

เข่ือนเจ้าพระยาและเข่ือนพระราม6 อยู่ในทุกๆวัน 

เน่ืองจากสถานท่ีตัง้บริษทัอยูใ่นเขต จ.ปทมุธาน ีที่

ต้องเฝ้าระวังน�้าท่วมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม

บริษัทได้มีการเตรียมรับมืออย่างเต็มที่หากเกิด

สถานการณ์ที่รุนแรง

TCMC คาด Q4/64 ฟื้นตัวดีข้ึน 

จาก Q3/64 หลังลูกค้ามีค�าส่ังซื้อกลับเข้ามา 

ปรับปรุงก�าลังการผลิตรองรับการขยายตลาด
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"สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) งานซื้อขายเสา
เขม็คอนกรตีอดัแรงแบบแรงเหวีย่ง (Prestressed 
Concrete Spun Pile) โครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย มูลค่าประมาณ 
98 ลบ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หนุน Backlog ให้
แขง็แกร่ง เชือ่อุตสาหกรรมก่อสร้างเร่งเดนิหน้า บ๊ิก
โปรเจกต์เร่งเปิดประมลูงาน พร้อมเดนิหน้าประมลู
งานใหม่ต่อเนื่องเสริมแกร่ง Backlog

นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ 
กรรมการผู ้จัดการ สายงานการ
ตลาดและการขาย บริษัท สยาม
เทคนิคคอนกรตีจ�ากดั (มหาชน) หรอื 
STECH เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดี
เวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) งานซื้อขายเสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (Prestressed 
Concrete Spun Pile)  โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา) สัญญา 4-4 : ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเชียง
รากน้อย มลูค่าสญัญาประมาณ 98 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

"ส่วนแนวโน้มภาพรวมธรุกจิในไตรมาส 4/2564 ช่วง
โค้งสดุท้ายของปีนี ้  เร่ิมเหน็สญัญาณบวกจากภาค
รฐับาลและเอกชนเริม่มีงานประมลูออกมาแล้ว ท�าให้
มองว่างานส่วนใหญ่ท่ีถกูชะลอในครึง่ปีแรกจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ทีม่กีารแพร่ระบาดต่อเนือ่งจาก
ปี 2563 ทีผ่่านมา จะเริม่กลับมาเดนิหน้าประมลูงาน
ใหม่ โดยในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา เรากค็ว้างานใหม่เข้า
มาเสรมิ Backlog และ STECH ยงัอยู่ระหว่างตดิตาม
การประมลูงานใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น งานเสาเข็ม
สปัน โครงการรถไฟเชือ่ม 3 สนามบนิ โครงการรถไฟ
ไทย-จนี และงานเสาเขม็เขือ่นป้องกนัน�า้ท่วมหลาย
ภมูภิาค เป็นต้น สะท้อนโอกาสในการเข้ารบังานเพิม่
เติม และจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 
เป็นต้นไป" นายเจษฎ์กรณ์ กล่าว

คอนกรีตอัดแรงถือเป็นรากฐานส�าคัญอันดับต้นๆ 
ในงานก่อสร้าง บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะได้อานิสงส์ใน
งานเมกะโปรเจกต์ ที่ภาครัฐเริ่มทยอยออกมาตาม
แผน จากจุดเด่นของบริษัทฯ ในความเชี่ยวชาญ 
และคณุภาพของผลติภัณฑ์ อีกท้ังบรษัิทฯ มีโรงงาน 
9 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคใต้ 
ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขัน เตรียมพร้อม
ส�าหรับการเข้ารับงานใหม่ๆ โดยเฉพาะโรงงานแห่ง
ที่ 10 ที่จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 2  เป็นอีกก�าลังเสริม
ทพัการเข้ารบังานในโซนภาคตะวนัออก รวมถึงโปร
เจกต์ EEC เป็นโอกาสการเตบิโตในปี 2565 ต่อเนือ่ง

STECH ลงนาม "อิตาเลียนไทย" 

น�าเสาเข็มลุยโครงการรถไฟความเร็วสูง 

กรุงเทพฯ-หนองคาย มูลค่าราว 98 ลบ.
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CPL ระบุอุตสาหกรรมฟอกหนังทยอยฟื ้นตัว
ตามเศรษฐกิจโลก หลังจากรายได้ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายหนังส�าเร็จรูป 9 เดือนแรกของปีนี้เติบโต 
19.80% ขณะที่รายได้ฟอกหนังโต 26.92% ส่งผล
ให้งวด 9 เดอืนแรก บริษัทฯ มีก�าไรสทุธ ิ58.14 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 304.87% เผยเดินหน้ารับ
ออเดอร์ลูกค้าผลิตหนังส�าหรับถุงมือเบสบอลและ
พวงมาลัยรถยนต์ป้อนลูกค้าญี่ปุ่น รุกขยายตลาด
เพิ่มนอกเหนือจากผลิตหนังส�าหรับรองเท้า ขณะ
ที่ลูกค้ากลุ่มรองเท้าทั้งอาดิดาส พูม่า ดร.มาร์ติน 
ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ซพีแีอล กรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPL เปิดเผยว่า 
หลังจากธุรกิจฟอกหนังอยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่อง 
ล่าสุดสถานการณ์เร่ิมมีแนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้อย่างช้าๆ 
ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากผล
การด�าเนนิงานของบริษทัฯ ในช่วง 9 เดอืนแรกของ
ปี ซึง่รายได้จากการผลติและจ�าหน่ายหนงัส�าเรจ็รปู 
เพิ่มขึ้นจาก 722 ล้านบาท เป็น 865 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึ้น 19.80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ขณะท่ีธรุกจิฟอกหนัง มรีายได้เพิม่ขึน้ 26.92% จาก 
130 ล้านบาทในงวด 9 เดือนปี 2563 เพิ่มเป็น 165 
ล้านบาทในงวดเดยีวกนัของปีนี ้เช่นเดยีวกบัรายได้
จากธุรกิจอุปกรณ์นิรภัย (Safety Product) ที่เพิ่ม
ขึ้นจาก 470 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาทหรือเพิ่ม

ขึน้ 6.38% ท�าให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ งวด 9 เดอืน
แรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 304.87%

“ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ผลประกอบการดีขึ้นมา
จากภาพรวมเศรษฐกจิโลกดข้ึีน ในหลายๆ ประเทศ
ประชาชนเริ่มกลับมาด�าเนินชีวิตตามปกติ ท�าให้
การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในไตรมาส
ที่ 3 ที่ผ่านมา เราได้รับออเดอร์ฟอกหนังหมูที่ส่ง
ออกไปประเทศจีนมากข้ึน โดยสามารถท�ายอดได้
สูงกว่าประมาณการท่ีวางไว้ ท�าให้มีความเป็นไป
ได้ว่า อุตสาหกรรมหนังอาจจะผ่านจุดต�่าท่ีสุดไป
แล้ว โดยมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปอย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ยังเป็น
เหตุผลส�าคัญที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาด ดัง
น้ัน บริษัทฯ จงึยงัคงด�าเนนินโยบายควบคมุต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง” 
นายภูวสิษฏ์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับการฟื้นตัวและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีทยอยกลับมาฟื้นตัว CPL ได้เดินหน้า
ขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มความหลากหลาย โดยได้
เจรจาความร่วมมือในการผลิตหนังส�าหรับถุงมือ
เบสบอล รวมถึงพวงมาลัยรถยนต์ ให้กับลูกค้า
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของธุรกิจที่
ขยายโอกาสและฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นจากฐานเดิม
ที่เป็นลูกค้าในกลุ่มผลิตรองเท้า โดยเฉพาะกีฬา
เบสบอลในประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมสูงมาก 

อย่างไรกต็าม ในส่วนของลกูค้ากลุม่รองเท้าซึง่เป็น
แบรนด์ชัน้น�าไม่ว่าจะเป็นอาดดิาส (ADIDAS), พมู่า 
(PUMA), ทิมเบอร์แลนด์ (TIMBERLAND), ดร.มาร์
ติน (Dr. Marten) รวมถึงลาคอสต์ (LACOSTE) ก็
ยังคงมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

CPL ชี้ธุรกิจฟอกหนัง

ทยอยฟื้นตามเศรษฐกิจโลก

รับออเดอร์ใหม่ผลิตถุงมือเบสบอล

ป้อนลูกค้าญ่ีปุ่น
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“NV” นับหนึ่งไฟลิ่ง ยื่นเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 

150 ล้านหุ้น แต่งตัวพร้อมเทรด SET หมวดสินค้า

อุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เพิ่ม

ศักยภาพยกระดับการเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน 
พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรกึษาทางการ

เงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

NV เปิดเผยว่า ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่ง

แบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท โนวา 

ออร์แกนิค จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต

และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลังได้ยื่น

แบบไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 150 

ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจ�านวนหุ้นสามัญ

ที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย

มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) 0.50 บาท โดยจะเข้าจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและ

เวชภัณฑ์

ส�าหรับแผนเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทจะน�า

เงินไปใช้ลงทนุในโรงงานและคลงัสนิค้าแห่งใหม่ ให้

สามารถรองรับและขยายพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

ได้สะดวก รวดเร็วและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ปรบัปรงุโรงงานเดมิส�าหรบัการผลติสนิค้าประเภท

สมุนไพรและโรงงานสกัดสารส�าคัญ ปรับปรุง

อาคารส�านักงานแห่งใหม่ ทดแทนการเช่าอาคาร

ซึง่มพีืน้ทีข่นาดเลก็ไม่เพยีงพอต่อการขยายตวัของ

บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน

กิจการ

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โนวา ออร์แกนคิ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื NV กล่าวว่า บรษิทัได้

ประกอบธรุกิจผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิ

อาหาร (Dietary Supplement Product) ซึ่งมี

ส่วนประกอบหลกัจากวตัถดุบิท่ีหลากหลาย ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์ออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ (DONUTT) เช่น 

โดนัทท์คอลลาเจน โดนัทท์ไฟบิล่ี กลุ่มผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส 

(LIVNEST) ซึ่งมีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถ่ังเช่า 

กลุม่ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้เครือ่งหมายการ

ค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือพลัส 

ชิตาเกะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และ

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผมภายใต้เครื่องหมายการค้า

คิว-ติน (Q-Tin) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Original Equipment 

Manufacturer: OEM) ซึ่งจะให้ค�าปรึกษาและ

บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ค�าแนะน�าเกี่ยว

กับสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจด

แจ้งเลขสารบบอาหารของส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสขุ ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง

ก.ล.ต.นับ 1 ไฟล่ิง โนวา ออร์แกนิค 
ขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้น 

พร้อมเทรดใน SET
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“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตัวและรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีแนวโน้มที่

เติบโตขึ้น ท�าให้บริษัท ต้องการที่จะขยายโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า รวมถึงการปรับปรุงโรงงานเดิมให้รองรับการผลิตสินค้า

สมนุไพรและการท�าโรงสกดั และพฒันาสนิค้าใหม่ๆ ออกสูต่ลาด ให้มคีวามหลากหลาย ทันสมยัและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีมคีวามใส่ใจในสขุภาพ

เพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบัการขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพือ่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัท้ังในส่วนของการเพิม่จ�านวนพนกังานขาย

ทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์หรือการวางจ�าหน่ายสินค้าในร้านค้าชั้นน�า เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “โนวา คุ้มค่า ทุกการช้อป” นาย

นวพล กล่าว

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธาน เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NV เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้จากการขายรวมส�าหรับปี 2561 – 2563 และส�าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 327.42 ล้านบาท 478.07 ล้านบาท 

2,231.29 ล้านบาท และ 910.14 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนสเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่

บริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 88.54% ของรายได้รวมทั้งหมด

บริษัทมีก�าไรสุทธิ 2561 – 2563 และส�าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 17.60 ล้านบาท 75.65 ล้านบาท 780.81 ล้านบาท และ 74.22 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ โดยมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ 5.31% 15.80% 34.86% และ 8.14% ตามล�าดับ ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ

การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงท�าให้ชะลอการเผยแพร่สื่อโฆษณาช่องทางต่างๆ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง แต่ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ

ปรับกลยุทธ์การตลาด กระจายการท�าการตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ยังคงสามารถ

รักษายอดขายและก�าไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ก.ล.ต.นับ 1 ไฟล่ิง โนวา ออร์แกนิค 
ขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้น 

พร้อมเทรดใน SET
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http://www.ptgenergy.co.th


https://www.nerubber.com/


หลักทรัพย์บัวหลวง แนะบริหารจัดการด้านภาษี 
พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ในช่วงโค้ง
สุดท้ายของปี 64 ด้วย "กองทุน SSF และ RMF" 
เน้นลงทนุใน 4 ธมีหลกั คอื "กองทุนผสม, กองทุน
หุ้นเทคโนโลยี, กองทุนหุ้นทั่วโลก และกองทุนหุ้น
เวยีดนาม" ตามค�าแนะน�าใน BLS Top Funds ราย
งานอปัเดตสถานการณ์   การลงทนุทัว่โลก พร้อม
ค�าแนะน�า "กองทุนตัวท็อป" จาก 18 บลจ. ที่ส่ง
ตรงถึงมือผู้ลงทุนเป็นประจ�าทุกสัปดาห์  

 
นายเสริมศักด์ิ วงศ์สทิธโิชค ผูอ้�านวย
การ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของ
ปี 2564 ยังคงไปต่อได้ โดยมีหลากหลายปัจจัย
สนับสนุน เช่น ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น จาก
ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ท�าให้หลายประเทศเริ่มกลับมาเปิด อีกครั้ง ไม่ว่า
จะเป็นในทวีปยุโรป, สหรัฐฯ หรืออินเดีย เป็นต้น 
ขณะที่รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ ยังคงใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ เห็นได้จาก
การที่ "โจ ไบเดน" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ น�าเสนอ
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ "อเมริกัน จอบส์ แพลน" 
(American Jobs Plan) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศในระยะยาว
 
ดังนั้นในช่วงที่เหลือของปี 2564 แนะน�าผู้ที่ก�าลัง
วางแผนการลดหย่อนภาษีปี 2564 หรือต้องการ
สร้างเงนิออมจากการลงทนุในระยะยาว หาจงัหวะ
เข้าลงทุน "กองทุนรวมเพื่อการออม" (กองทุน 
SSF) หรอื "กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (กองทุน 
RMF) โดยผู้ท่ีมอีายไุม่เกิน 45 ปี ควรเลอืกลงทนุใน 

กองทุน SSF ให้เต็มที่ก่อน เพราะใช้ระยะเวลาใน 
การลงทุนสัน้ 10 ปี, ไม่ก�าหนดขัน้ต�า่ในการลงทนุ 
ไม่จ�าเป็นต้องซือ้ต่อเนือ่งทกุปี ซือ้ปีไหน ลดหย่อน
ปีนั้น, ลงทุนสูงสุด ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้ง
ปี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อรวมกับกองทุน 
RMF, กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD), ประกัน
บ�านาญ, กบข., กอช. เป็นต้น ต้องไม่เกิน 5 แสน
บาท แต่ถ้าอายุตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป ควรเลอืกลงทนุ
ในกองทุน RMF เนื่องจากจะขายคืนหน่วยลงทุน
ได้เมื่ออายุ 55 ปี และไม่มีขั้นต�่าในการลงทุน แต่
ต้องลงทนุต่อเนือ่งทกุปี เว้นได้ไม่เกนิ 1 ปี เมือ่ครบ
เงือ่นไขสามารถขายได้ท้ังหมดทีล่งทุนมา ท�าให้ถอื
ลงทุนน้อยกว่า 10 ปี   
 
 "การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากผู้ลงทุนจะ
ต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับช่วงอายุแล้ว   
ยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการรับความ
เสี่ยงด้วย เช่น หากเป็นคนรับความเส่ียงได้ปาน
กลาง ก็ควรเลือก กองทุนผสมที่สามารถลงทุน
ได้ในระยะยาว หรือหากต้องการวางแผนเกษียณ 
ผ่านการลงทุนระยะยาว แต่ไม่มีเวลาดูแลพอร์ต
ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ก็ควรเลือกลงทุน 
กองทุนประเภท Target Date Fund ที่เน้นลงทุน
ในระยะยาว เพื่อการเกษียณอายุ" นายเสริมศักดิ์ 
กล่าว 
 
นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 
รายงาน BLS Top Funds แนะน�า กองทุน SSF 
และ RMF ตัว TOP เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 
จ�านวน 4 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบ "กองทุนผสม" 
ท่ีมีความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยแนะให้ลงทุน
ใน "กองทุน BCAP GW75SSF" หรือ "กองทุน 
BCAP-2040RMF" ที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนีใ้นและนอกประเทศ, ตราสารทนุในและ
นอกประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก 2. รูปแบบ 
"กองทุนหุ้นเทคโนโลยี"  ที่มีความเสี่ยงระดับสูง 
โดยแนะ "กองทนุ KKP TECH-H-SSF" ทีเ่น้นลงทนุ
ในหุ้นกลุ่มเทคฯ ที่ก�าลังเป็นกลุ่มส�าคัญ  ในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และ 
"กองทนุ B-INNOTECHRMF" ทีล่งทนุ
ในหุน้เทคฯ คณุภาพด ีท้ังแอป

พลเิคชนัให้บรกิารออนไลน์, Semiconductor และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก
 
3. รูปแบบ "กองทุนหุ้นทั่วโลก" ท่ีมีความเสี่ยง
ระดับสูง แนะ "กองทุน KFGGSSF" เพราะเชื่อ
ว่าหุ้นเติบโต จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี
ในระยะยาว และ "กองทุน KCHANGERMF" ที่
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 4. รูปแบบ 
"กองทุนหุ้นเวียดนาม" ที่มีความเสี่ยงระดับสูง 
เราแนะ "กองทุน ASP-VIETRMF" ที่เน้นลงทุนใน
ตราสารทนุทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
มีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะได้
ประโยชน์จากโอกาสเตบิโตของตลาดหุน้เวียดนาม 
และการขยายตัวทางเศรษฐกจิทีอ่าจกลบัมาขยาย
ตัวเฉลี่ย 6-7% ต่อปี อีกครั้งในปี 2565
 
ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจรับ BLS Top Funds 
รายงานอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก
แบบ Weekly พร้อมค�าแนะน�า "กองทุนตัวท็อป" 
คุณภาพดี ผลงานเด่น กว่า 22 ประเภท จาก 
18 บลจ. และการจัดพอร์ตกลยุทธ์เชิงเทคนิค 
(Tactical Funds Portfolio) จากทมีงานมอือาชีพ
มากประสบการณ์ที่มาแนะน�าให้ลูกค้าเป็นประจ�า
ทุกสัปดาห์ เพียงเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์กับ
หลักทรัพย์บัวหลวง ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ที่ 
www.bualuang.co.th/funds ส่วนลูกค้าหลัก
ทรัพย์บัวหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
หลักทรัพย์บัวหลวง เลือกเมนู "Mutual Funds" 
เลือกข้อมูลกองทุน และเลือกหัวข้อ "BLS Top 
Funds" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 0-2618-1111 

บล.บัวหลวง ชวนลดหย่อนภาษีปี 64 

ด้วย "กองทุน SSF และ RMF" ผ่าน 4 ธีมหลัก
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัท ซีเอ็มโอ 
จ�ากัด (มหาชน) (CMO) เนื่องจากสภาพการซ้ือขายเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้อยู่ในมาตรการก�ากับ
การซื้อขายอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันอยู่ระดับที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรการขั้นสูงสุด โดย CMO ได้ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 ว่า ไม่มีพัฒนาการส�าคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้ง
ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบก่อน นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายก�ากับดูแลการซื้อขายและการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักทรัพย์ CMO อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งค�าสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

จากสภาพการซือ้ขายในช่วงทีผ่่านมาพบวา่ ราคาปรบัตวัสูงขึ้นตอ่เนือ่ง และในวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับ
สูงสุด (New high) อยู่ที่ 3.38 บาท (ปิด+15.75%/ High +26.71%) มูลค่าการซื้อขายสูงที่ 261 ล้านบาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 
2.23 เท่า
 

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ CMO อยู่ในมาตรการก�ากับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องด�าเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ CMO ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ  และ
2. บริษัทสมาชิกห้ามน�าหลักทรัพย์ CMO ค�านวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ
3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ CMO ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

ตลท. เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวัง
ก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ CMO
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อินไซด์ Business
ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ 

“เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 

ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง

“กรุงไทย” ยกระดับฉะเชิงเทรา
สู่เมืองอัจฉริยะ 5 Smart 
ครอบคลุมวิถีชีวิตยุคใหม่

“เมืองไทยประกันภัย” และ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่อน�้าใจ

ผ่านถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์น�้าทะเลหนุนสูงในเขตพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี

โออาร์ คว้ารางวัล
ไทยแลนด์ ท๊อป คอมปานี 2021 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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