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นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธาน
เจ ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล 
รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
CRC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2564 OAL 

Holding Limited ("OAL") ได้ใช้สิทธิขายคืนหุ้น 

Porto WorldwideLimited ("Porto WW") จ�านวน 

133,545,740 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 67.0 ในราคาทีต่กลง

กันไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2562 ("สญัญาซือ้ขายหุน้") ให้แก่ HillboroughGroup 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ การได้หุ ้น Porto 

WWโดย Hillborough Groupดังกล่าวเป็นการปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

2562 โดยบริษัทฯได้แจ้งต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ส�านักงาน 

ก.ล.ต.")และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพัน

ดังกล่าวต่อนักลงทุนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น

สามญัเป็นครัง้แรกของบรษิทัฯ แล้ว ("หนงัสือชีช้วน")

โดยมรีายละเอียดของการซือ้หุน้ตามภาระผูกพนัของ

สัญญา ดังนี้

วันที่คาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือน

ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนของ Porto WW : 199,322,000 

ดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการลงทุน : ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท (ค�านวณ

ตามเงือ่นไขและข้อตกลงทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขาย

หุ้นซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ)

สัดส่วนการลงทุน : 133,545,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

67.0 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของ Porto WW

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้น : กระแสเงินสดภายใน

ของบริษัทฯ และวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

ประเภทธุรกจิ : ลงทนุในบริษทั แกร็บแทก็ซี ่โฮลดิง้ส์ 

(ประเทศไทย)จ�ากัด สัดส่วนร้อยละ 40.0

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการลงทุนในธุรกิจ Grab 

ในประเทศไทย : จะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาอี

โคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของบริษัทฯ 

ให้แข็งแกร่ง เนื่องจาก Grab เป็นผู้น�าแพลตฟอร์ม

บริการออนไลน์สู่ออฟโลน์ที่มีการเติบโตและมีการ

ขยายการให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย Grab มี

บริการท่ีหลากหลายและครบถ้วนทัง้บรกิารส่งอาหาร 

บริการเดินทาง บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจอง

โรงแรมและทีพ่กั และบรกิารการเงนิ ทีจ่ะส่งเสรมิและ

ผลักดันองค์กรให้เป็น Digital Retail อย่างสมบูรณ์

แบบ และช่วยในการต่อยอดการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่ง 

หาก Porto WW ใช้สิทธิที่มีเพียงครั้งเดียว ในการ

แลกหุ้นแกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์(ประเทศไทย) ที่มีอยู่

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปเป็นหุ้นของ Grab Holdings 

Limited ("GHL") ประเภท Class A Ordinary Share 

ทีจ่ะท�าการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ NASDAQ 

ประทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 2 ธันวาคม 2564 (เวลา

สหรัฐอเมริกา Eastern Time)ในราคาที่ก�าหนดไว้

แล้วที่ 6.1629 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดย Porto WW 

สามารถใช้สิทธิการแลกหุ้นดังกล่าวได้ภายในระยะ

เวลา 60 วันนับจากวันท�าการแรกหลังจากครบ 6 

เดอืนหลงัจากวนัแรกทีหุ้่นของ GHL เข้าจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ NASDAQ และภายใต้เง่ือนไขและข้อ

ก�าหนดอื่นๆ ของสัญญาท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลที่เปิด

เผยในแบบแสดงรายการข้อมลูของ GHL (Form F-4) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ Porto WW ใช้สิทธิในการแลกหุ้นที่มี

อยูท่ัง้หมด จะถอืหุน้ GHL Class A Ordinary Shares 

ประมาณร้อยละ 1.06 ของจ�านวนหุ้นGHL Ordinary 

Shares ทั้งหมด (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้าน

บาท ณ ราคา GHL IPO ที่ 10.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

หุ้น) ทั้งนี้ หากPorto WW ประสงค์จะใช้สิทธิในการ

แลกหุ้น บริษักฯ จะด�าเนินการขออนุมัติและปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

CRC เข้าซื้อหุ้น 67% 

ในธุรกิจ Grab ประเทศไทย มูลค่าลงทุน

ไม่เกิน 4.5 พันลบ. คาดแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 64
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นางสมฤดี ชัยมงคล ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท บ้านปู จ�ากัด 
(มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า ขอรายงาน

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2564บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd 

(“BRES”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ บรษิทั บ้านปเูนก็ซ์ 

จ�ากดั (โดย Banpu และบรษิทั บ้านปเูพาเวอร์ จ�ากดั 

(มหาชน) (“BPP”) ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50) ได้ลง

นามในสญัญาซือ้ขายเพือ่ลงทนุร้อยละ 100 ในบรษิทั 

Ha TinhSolar Power Joint Stock company ซึ่ง

เป็นผูถ้อืหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Ha Tinh 

ณ จงัหวดั Ha Tinh ประเทศเวยีดนามขนาดก�าลังการ

ผลิต 50เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุนจ�านวน 23.9 ล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่าประมาณ 788 ล้านบาท

ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขทีเ่ก่ียวข้องในสญัญา และการได้รบัอนมุตัจิาก

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้น

ภายในไตรมาสที่ 1ของปี 2565

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh เร่ิมเปิดด�า

เนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่13 มิถุนายน 

2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 9.35เซนต์สหรัฐฯ 

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้

แก่การไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) ตามสญัญาการซือ้ขาย

ไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปีจึงท�าให้Banpu 

มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งใน

ประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และ

ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก มกี�าลงัการผลติตามสัดส่วน

การลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,128 เมกะวัตต์ซึ่งเปิดด�าเนิน

การเชงิพาณชิย์แล้วตามสดัส่วนการลงทุน 880 เมกะ

วตัต์โดยการลงทุนในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุทีส่อดคล้อง

กับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯรวม

ทั้งเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Banpu 

Transformation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก�าลังการ

ผลิตจากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะ

วัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มี

ความเตบิโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมนีโยบาย

สนับสนุนจากรัฐบาล

บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าท�ารายการในครั้งนี้ไม่

เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้อง

รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุแต่ประการ

ใด

ด้านดร.กิรณ ลิมปพยอม ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“BPP”) เปิด

เผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh เริ่ม

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที, 13 

มิถุนายน 2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 9.35 

เซนต์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตาม

สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี

จึงท�าให้Banpu NEXT มีโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนทั tงในประเทศไทย ญี,ปุ่น จีน 

ออสเตรเลียเวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

โดยมกี�าลงัการผลติตามสดัส่วนการลงทนุรวมทัง้สิน้ 

999 เมกะวตัต์ ซึง่เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้วตาม

สัดส่วนการลงทุน 837 เมกะวัตต์

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโต

อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก�าลังการผลิต 

5,300เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาส

การลงทนุในโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อส,ิง

แวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

BANPU-BPP ทุ่ม 788 ลบ. 

ซ้ือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh 

ขนาด 50 MW ประเทศเวียดนาม
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นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) NER เปิดเผยว่า บริษัทฯได้

ตั้งเป้าหมายผลการด�าเนินงานในปี 2565 ว่าจะมียอดขายแตะที่ระดับ 28,000 ล้านบาท และตั้งเป้าปริมาณขาย 500,000 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัท

ได้เพิ่มก�าลังการผลิตแตะระดับ 510,000 ตัน ไปในช่วงที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางงบลงทุนในปีหน้า ไว้ที่ราว 240 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้เงินจ�านวน 100 ล้านบาท เพื่อลงทุนในด้านพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ 

(โซลาร์) เพื่อน�ามาทดแทนพลังงานที่บริษัทต้องซื้อ ช่วยประหยัดต้นทุนบริษัท , ใช้เงิน 100 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนา(R&D) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน�้า

หรือผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป ตามนโยบายบริษัทฯ ซึ่งในอนาคตมีแนวทางจะรุกสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะกลุ่มดังกล่าวสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯได้มากกว่า

ธุรกิจเดิมคือกลุ่มยางต้นน�้าและใช้งบลงทุนอีกราว 40 ล้านบาท เพื่องานกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (โรบอท) เพื่อทดแทนคนบางแผนกในกระบวนการผลิต ลด

ต้นทุนการใช้แรงงานคน และการท�างานบางจุดที่เป็นคอขวด ให้สามารถเร่งได้เร็วขึ้นหนุนการผลิตเพิ่ม

ส�าหรับธุรกิจแผ่นปูนอนส�าหรับงานปศุสัตว์ (แผ่นปูนอนรองวัว) ในแบรนด์ cattleFlex ปัจจุบันยังคงด�าเนินการตามแผ่นซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรได้แล้ว

เสร็จในเดือนก.พ. 65 โดยย�้าเป้าหมายรายได้ในปี 65 ประมาณ 500 ล้านบาท ปริมาณการขาย 280,500 แผ่น ด้านแผนการตลาดปัจจุบันอยู่ระหว่างทยอย

สรุปและเซ็นสัญญาในกลุ่มประเทศต่างๆ ให้เป็นตัวแทนการจ�าหน่ายสินค้า (Distributer) ซึ่งในเฟสแรกมีทั้งหมด 13 ประเทศ รวมไทยด้วย

                              ด้านราคายางในปี 65 บริษัทฯประเมินว่ายังมีทิศทางเป็นขาขึ้น คาดกรอบราคาเฉลี่ย 65-67 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็น      

            ระดับราคาเฉลี่ยในปัจจุบันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามปริมาณน�้าฝนในปีนี้ค่อนข้างมาก และหากมีเหตุการณ์น�้าท่วมใน

ภาคใต้ รวมถึงช่วงนี้อินโดนีเซียประสบปัญหาโรคใบร่วง จึงมีโอกาสหนุนให้ราคายางเห็นแตะระดับกว่า 70 บาท/กิโลกรัมได้

NER ตั้งเป้าผลงานปี65 

ยอดขายแตะ 5 แสนตัน 

รายได้เพิ่มเป็น 2.8 หมื่นลบ.
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BE8 เดินหน้าขยายฐานกลุ ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ 

เซ็นสัญญาคว้างานใหญ่จากไปรษณีย์ไทย มูลค่า

ประมาณ 100 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี 

ให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

และพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

อย่างครบวงจรตัง้แต่การตลาด การขาย และการให้

บริการแบบ Omni-Channel ให้กบัไปรษณีย์ไทยซึง่

มลีกูค้ากว่า 9 ล้านราย ด้วยซอฟต์แวร์ Salesforce 

CRM Solution ชูโซลูชั่นเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล

แบบเรียลไทม์ บนมาตรฐานความปลอดภัยของ 

Platform ระดับโลก หนุนการใช้ Data วางกลยุทธ์ 

CRM เพือ่สร้างสรรค์บริการและผลติภณัฑ์ใหม่ตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซบูม 

ตอกย�้าผู้น�าธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุ ม่ันใจผล

ด�าเนินงานไตรมาส 4 ตามเป้าหมาย

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั เบรลิ 8 พลัส 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้ด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์

เมช่ันแบบครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ 

ได้วางแผนรุกขยายธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษา

ด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการ

เทคโนโลย ีโดยมุง่ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนือ่ง 

โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการ

ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า ล่าสุดบริษัทฯ ได้

เซน็สญัญากบั บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั (ปณท) 

หรือ Thailand Post ผู้น�าให้บริการจัดส่งพัสดุใน

ประเทศไทย มีมูลค่างานประมาณ 100 ล้านบาท 

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี นับเป็นการขยาย

ฐานลูกค้ากลุ่มรัฐวิสากิจซึ่งเป็น Backlog ที่ส�าคัญ

และใหญ่ทีส่ดุในช่วงโค้งสดุท้ายของปีนี ้โดยบรษิทัฯ 

ได้น�า Salesforce ซอฟต์แวร์ชัน้น�าระดบัโลก ซ่ึงเป็น

แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อ

จัดระบบฐานข้อมูลของลูกค้าขนาดใหญ่ให้อยู่ภาย

ใต้ระบบเดียวกัน จึงน�ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาบริการใหม่

ส�าหรับการติดต้ังซอฟต์แวร์ Salesforce ให้

กับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�า

เทคโนโลยีขับเคลื่อนไปรษณีย์ไทยสู่เป้าหมาย 

Thailand Post Digital โดย Salesforce CRM เป็น

โซลูชั่นเทคโนโลยีคลาวด์ขั้นสูง ที่จะเสริมศักยภาพ

การวางกลยุทธ์ด้าน CRM การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

ท่ีใช้บรกิารกว่า 9 ล้านคนอย่างเป็นระบบ และสร้าง

ความเชื่อมโยงการท�างานจากรูปแบบ Silo (ไซโล) 

ให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บให้

อยู่ในระบบเดียวกัน เนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีสาขา

ทั่วประเทศ มีลูกจ้าง พนักงานและบุรุษไปรษณีย์

รวมกว่า 4 หมื่นคน โดยสามารถเชื่อมโยงทั้งช่อง

ทางพื้นฐานและช่องทางดิจิทัลด้วยข้อมูลที่ครบ

ถ้วนแบบเรียลไทม์ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว และ

ยังสามารถให้พนักงานและผู้บริหารของไปรษณีย์

ไทยเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น รวมไปถึง Knowledge 

Base เพื่อช่วยในการท�างาน โดยมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยของ Platform ระดับโลก อันสอดคล้อง

กับการด�าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้าใน

ยุคดิจิทัลและเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า

ในทุก Touchpoint นอกเหนือไปจากพนักงาน

โดยตรง ช่องทางโทรศัพท์ email website และ 

chatbot แล้ว ไปรษณีย์ไทย สามารถให้บริการ

ลูกค้า ผ่านช่องทาง Social และยังสามารถเห็น

ความรู้สึกลูกค้า (Customer Sentiment) ที่กล่าว

ถงึไปรษณย์ีไทย บนช่องทาง Social และเข้าไปดแูล

ได้อย่างเหมาะสม

BE8 คว้าบ๊ิกโปรเจ็กต์ ‘ไปรษณีย์ไทย’ 

มูลค่าราว 100 ล้านบาท ลุยติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ Salesforce CRM รองรับ

ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล
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นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Business Intelligence ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data Analytics) ได้อย่างแม่นย�า เพื่อวางกลยุทธ์ CRM สร้างรายได้เติบโต

เพ่ิมขึน้จากการสร้างโมเดลธรุกิจใหม่ ตลอดจนน�าเทคโนโลยมีาขับเคลือ่นการสร้างผลติภัณฑ์และบรกิารใหม่ต่อยอดจากการมเีครอืข่ายไปรษณย์ีครอบคลมุทัว่

ประเทศ และบคุลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญการจัดส่งพัสดุ เพ่ือตอบโจทย์กบัธรุกจิอคีอมเมร์ิซ และยกระดบัการให้บรกิารลกูค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) 

ช่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับไปรษณีย์ไทยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ เพิ่มโอกาสการขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งรักษาและ

สร้างแบรนด์ลอยัลตี้ จากลูกค้าของไปรษณีย์ให้มากยิ่งขึ้น

“การร่วมงานกบัไปรษณย์ีไทยในครัง้นี ้นบัเป็นก้าวส�าคัญของ BE8 ทีน่�าความเชีย่วชาญด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ 

(End-To-End Digital Transformation Expert) เพื่อให้บริการตั้งแต่ค�าปรึกษาด้าน Digital Strategy การวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส�าหรับ

การใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce CRM Solution ในครั้งนี้จะสนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการไปรษณีย์ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ด้านความรวดเร็ว

และสะดวกสบาย พร้อมสนับสนุนไปรษณีย์ไทยเป็นผู้น�าธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตอย่างยั่งยืน” นายอภิเษก กล่าว

ส�าหรับผลการด�าเนินงาน BE8 จนถึงไตรมาส 3/64 มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้กว่า 300 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการค�า

ปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบต่างๆ โดยการขยายฐานลูกค้าขนาด

ใหญ่ให้มีความหลากหลายในธุรกิจหลายประเภทมากขึ้น ตลอดจนการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม การขยายฐานกลุ่มลูกค้า SMEs กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง และมั่นใจว่าด้วยมาท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของภาคธุรกิจยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ผลด�าเนินในไตรมาส 4 เป็นไปตามเป้าหมาย

BE8 คว้าบ๊ิกโปรเจ็กต์ ‘ไปรษณีย์ไทย’ 

มูลค่าราว 100 ล้านบาท ลุยติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ Salesforce CRM รองรับ

ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล
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WINMED พร้อมสู้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ขยาย

บรกิาร-สินค้ากลุม่ตรวจคดักรองโควดิ-19 ครบวงจร 

พร้อมให้บรกิารห้องปฎบิตักิารตรวจยนืยนัเช้ือโควิด-

19 ด้วยระบบ RT-PCR และ TMA เป็นห้องปฏบัิตกิาร

เดียวในประเทศไทย ร่วมกับให้บริการตรวจคัดกรอง

เชิงรุกนอกสถานที่ พร้อมจ�าหน่ายชุดตรวจโควิด-19 

แบบเร่งด่วน (ATK) ส�าหรับตรวจด้วยตนเองทาง

โพรงจมูกและน�้าลายที่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อโค

วิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ 
เมดคิอล จ�ากดั (มหาชน) หรอื WINMED  

เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในปัจจุบันเริ่มกลับมามีความวิตกกังวล เนื่องจาก

ไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่

ท�าให้แพร่ระบาดได้ง่ายขึน้ ได้แก่ สายพนัธ์ุโอไมครอน 

(Omicron Variant)  ถอืเป็นเชือ้ไวรสัโควดิ-19 กลาย

พันธุ์ชนิดที่ 5 ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่ม

สายพันธุ์ที่น่ากังวล หลังจากสายพันธุ์อัลฟา, เบตา, 

แกมมา และเดลตาพลัส ที่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศ

แถบอัฟริกาและในยุโรปบางประเทศ  หากมีการแพร่

ระบาดออกไปในวงกว้าง จะท�าให้สถานการณ์การแพร่

ระบาดเลวร้ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับแผนงานรองรับความ

เสีย่งของการแพร่ระบาดรอบใหม่ไว้แล้ว โดยการปรับ

กลยุทธ์การให้บริการ-ขยายช่องทางจ�าหน่ายสินค้า

กลุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ครบวงจร โดยปัจจุบัน

ได้รับอนุญาตสถานประกอบการคลินิกเทคนิคการ

แพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการ

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจยืนยันระดับ

โมเลกุลหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทุกสาย

พันธุ์โดยระบบ RT-PCR และ TMA (Transcription 

Mediated Amplification) ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการ

แพทย์แห่งเดยีวในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองการ

ตรวจทัง้สองระบบ โดยทางบรษิทัได้รบัรายงานยืนยนั

จากผูผ้ลติว่าสามารถตรวจผลการติดเชือ้ของไวรสัโค

วิด-19 สายพันธุ์ B1.1.529 (Omicron Variant) ได้ 

ร่วมกับให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกนอก

สถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของประชาชน

ในส่วนของ ผลติภณัฑ์ชดุตรวจโควดิ-19 แบบเร่งด่วน 

(ATK) บรษิทัได้จ�าหน่ายชดุตรวจ   แบรนด์ JOYSBIO 

ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และส�าหรับตรวจคัด

กรองด้วยตนเอง ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทาง

โพรงจมูกส่วนปลายที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งาน

ง่าย เริ่มจ�าหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ช่วงปลาย

ไตรมาส 3 และยังได้รับแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน 

(ATK) แบรนด์ LITUO เพิ่ม ส�าหรับตรวจคัดกรอง

ด้วยวธีิการเกบ็ตัวอย่างจากทางโพรงจมกูส่วนปลาย

และเก็บตัวอย่างจากน�้าลาย โดยได้รับการอนุญาต

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

เพ่ือออกจ�าหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านช่อง

ทางออนไลน์ ร้านขายยา สถานพยาบาลทั่วประเทศ 

รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

โดยทั้งสองแบรนด์ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตว่ามี

ประสิทธภิาพในการตรวจเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุ์

โอไมครอนอีกด้วย

" เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า ภูมิคุ้มกัน

ที่ได้จากวัคซีนที่ฉีดกันในปัจจุบันจะสามารถคง

ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้ บริษัทในฐานะผู้น�าใน

วงการเทคโนโลยีการแพทย์ในประเทศไทย ตระหนัก

ถึงความส�าคัญในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส         

โควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดย

ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ

หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดใน

ปัจจุบัน รวมถึงสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งบริษัทใช้

ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่บริษัทมีได้แก่ TMA 

ที่เป็นการตรวจยืนยันเช้ือในระดับโมเลกุล ซ่ึงได้ใช้

ตรวจเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น HIV, HBV, HCV และ HPV 

มามากกว่า 10 ปีในประเทศไทย และได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับความ

ต้องการทีเ่พิม่สูงข้ึนในกรณท่ีีเกดิการระบาดรอบใหม่

ได้" นายนันทิยะ กล่าว

WINMED เปิดให้บริการตรวจคัดกรอง

และยืนยันผลแบบครบวงจรด้วยวิธี RT-PCR 

และ TMA ขยายช่องทางจ�าหน่ายชุดตรวจ ATK 

ครอบคลุมโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
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http://www.ptgenergy.co.th
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแลผู้
ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล 
(wallet) ของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การก�ากับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น
ไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระท�าความผิด

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบทบทวนหลักการที่ก�าหนดให้ผู้ให้
บรกิารกระเป๋าสนิทรพัย์ดจิทัิลทีร่บัฝากสนิทรพัย์ดจิทิลัเป็นธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัทีต้่องได้รบัใบอนญุาต เพือ่ให้การเกบ็รกัษาทรพัย์สนิเป็น
ไปอย่างมีมาตรฐานที่ดีและมีความปลอดภัย รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการให้บริการกระเป๋า
สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระท�าความผิด

ก.ล.ต. จงึเปิดรบัฟังความคดิเหน็ร่างประกาศเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลผู้ให้บรกิารรบัฝากสนิทรพัย์ดจิทิลั และการให้บรกิารกระเป๋าสนิทรพัย์
ดิจิทัลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจ

และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ก�าหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนการให้บริการ โดยต้องมีคุณสมบัติ
และด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

(2) ก�าหนดให้ผูใ้ห้บรกิารรบัฝากสนิทรพัย์ดจิทิลัและผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตและมกีารเกบ็รกัษาสนิทรพัย์ดจิทิลั
ของลกูค้าต้องมีระบบการจดัการกระเป๋าสนิทรพัย์ดจิทิลั (wallet management) และการบรหิารจัดการกญุแจเข้ารหสั (key management) 
เพือ่การจัดการกระเป๋าสนิทรพัย์ดจิทิลั และให้ผูใ้ช้บรกิารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักระเป๋าสนิทรพัย์ดจิทิลัเพือ่ประโยชน์ในการระบตุวัตนเจ้าของ
บัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักการในการก�ากับดูแล
เรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าส�าหรับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง
ผู ้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดแนวทางก�ากับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=767 ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูส้นใจสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ที่
เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: sarochat@sec.or.th bhumipisuth@sec.or.th หรือ napaporng@sec.or.th จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งร่างประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแล 

"ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้บริการ

กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า" ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
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ก.ล.ต. ออกหลกัเกณฑ์ส�าหรบับรษิทัหลกัทรพัย์ทีใ่ห้บรกิารซือ้ขายตราสารหนี ้และให้บรกิารดแูลและ
เก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัว
ตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ ธปท. ในโครงการ 
Bond Investor Registration

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างหลักเกณฑ์ให้ผู้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ ต้องตรวจสอบว่าลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้

จริง (ultimate beneficiary owner: UBO) ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว และในการ

ให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องด�าเนินการให้ลูกค้าและ UBO เปิดบัญชีหลัก

ทรัพย์แบบแยกรายบัญชี และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายบัญชีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ 

ธปท. หรือได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดแล้ว

ก.ล.ต. ได้น�าความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหารือกับ ธปท. และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับ

หลักเกณฑ์ของ ธปท. แล้ว นอกจากนี ้เกณฑ์การให้บรกิารดแูลและเกบ็รกัษาตราสารหน้ีทีอ่อกโดย ก.ล.ต. จะบังคบัใช้กับบรษัิทหลกัทรพัย์

เท่านั้น ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับพร้อมกับ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป 

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย 

เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. 

ในโครงการ Bond Investor Registration 
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บล.ทิสโก้ชี้ COVID –19 สายพันธ์ุ 'โอไมครอน' 

จะสร้างความผันผวนให้หุ้นไทยอีกเป็นเดือน 

แนะปรับพอร์ตตั้งรับ และถือเงินสดเพิ่ม พร้อม

เคาะมูลค่าเหมาะสมหุ้นไทยที่น่าทยอยเข้าซื้อ 2 

ระดับ คือ บริเวณ 1,590-1,600 จุด และระดับ

ถัดไปที่ 1,500-1,530 จุด ช้อปหุ้นใหญ่ปันผลดี 

และหุ้นก�าไรปีหน้าโตเด่น

นายอภชิาต ิผูบ้รรเจดิกลุ ผูอ้�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิง
กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จ�ากดั (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 

Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) กล่าว

ว่า ในการประชมุธนาคารกลางส�าคญัหลายแห่ง

ในต่างประเทศรวมท้ังของไทยในเดอืนนี ้บล.ทสิ

โก้คาดว่าเกือบทุกแห่งจะยังคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายตามเดิม อย่างไรก็ตาม คาดว่าในการ

ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับ

คาดการณ์เงินเฟ้อ และอาจพิจารณาเร่งลด

อัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ลง (QE Tapering) 

จากปัจจุบันลดลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นลดลงเดือนละ 3 หมื่น

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้มาตรการผ่อน

คลายการเงินเชิงปริมาณ (QE) ยุติลงเร็วขึ้น

เป็นในเดือน มีนาคม 2565 จากเดิมคือในเดือน 

มิถุนายน 2565

นอกจากนี ้คาดวา่ประมาณการแนวโน้มการขึน้

อัตราดอกเบี้ยของ FED ในอนาคต (Dot Plot) 

จะบ่งชี้ว่า การข้ึนอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเร็ว

ขึน้จากปี 2566 เป็น 2565 แต่ บล.ทิสโก้ประเมนิ

ว่า คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วข้ึนในครั้งน้ีจะ

ไม่ส่งผลเชิงลบต่อตลาดมากนัก เพราะ Fed 

Funds Futures ปัจจุบันสะท้อนโอกาสการขึ้น

อัตราดอกเบี้ยของ FED ในปี 2565 จ�านวน 2 

ครั้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในเดือนนี้มีประเด็นที่น่าจับตา

คือ สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 

ที่กลับมาแพร่ระบาดหนักในยุโรป โดยหลาย

ประเทศเร่ิมกลับมาใช้มาตรการควบคมุการแพร่

ระบาดทีเ่ข้มงวดขึน้ นอกจากนี ้ยงัมคีวามกงัวล

เกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" (Omicron) 

ซึ่งนอกจากจะมีรายงานข่าวว่าแพร่ระบาดได้

เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าแล้ว ยังสามารถหลบ

ภูมิคุ ้มกันได้ด้วย ท�าให้วัคซีนที่ใช้กันอยู่อาจ

ไม่สามารถป้องกันได้ ซ่ึงปัจจุบันมีการแพร่

กระจายส่วนหนึ่งในแอฟริกาใต้ และเข้าสู่บาง

ประเทศแล้ว เช่น บอตสวานา ฮ่องกง อิสราเอล 

และล่าสุด คือ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อิตาลี 

อังกฤษ และออสเตรเลีย

"ตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนจนกว่าจะมีข้อมูล

สายพันธุ์โอไมครอนมากขึ้น ซ่ึงอาจใช้เวลาอีก

เป็นเดอืน และในระหว่างนีก้ต้็องเผชญิกบัความ

ไม่แน่นอนของสถานการณ์ระบาดว่าจะลุกลาม

ออกไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งการตอบสนองของ

ราคาหุ้นก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาด และ

การเลอืกใช้มาตรการควบคมุของแต่ละประเทศ

เป็นส�าคญั เป็นส่ิงท่ีต้องติดตามกนัอย่างใกล้ชดิ

ต่อไป" นายอภิชาติกล่าว

ส�าหรับผลกระทบของโอไมครอนต่อตลาดหุ้น
ไทย อิงจากการระบาด 2 รอบล่าสุดในปีนี้ คือ 
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และเดือน 
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีหุ้นไทย
ปรบัตวัลงจากพคีประมาณ 60 จุด และ 120 จดุ 
ตามล�าดบั และเมือ่พจิารณาควบคูก่บัปัจจยัพืน้
ฐานในแง่ของค่าเฉลี่ยอัตราราคาต่อก�าไรล่วง
หน้า (12m Fwd. PER) ในช่วง 12 เดอืนข้างหน้า 
และปัจจัยเทคนิค บล.ทิสโก้ประเมินว่าดัชนีหุ้น
ไทย (SET Index) ที่มีนัยส�าคัญเหมาะแก่การ
ทยอยสะสมอยู่ 2 ระดับ คือ 1. บริเวณ 1,590-
1,600 จุด และ 2. 1,500-1,530 จุด และในช่วง
นีแ้นะน�าให้ปรบัพอร์ตตัง้รบั รวมถงึถอืเงนิสดใน
พอร์ตเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ COVID-19 สาย
พันธุ์ใหม่ และเม็ดเงินกองทุนรวมเพื่อการออม 
(SSF) และ กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 
ท่ีจะไหลเข้ามากท่ีสุดในเดือนนี้ บล.ทิสโก้จึง
เน้นเลือกหุ้นเชิงรับขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่อง
สูงและปันผลดี แนะน�า ADVANC และ EGCO 
ผสานกบัหุน้ท่ีแนวโน้มก�าไรปีหน้าจะเตบิโตดอีงิ
กับการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายในประเทศ แนะน�า 
HMPRO, JWD, RBF และ TTB เพราะฉะนั้น หุ้น
เด่นที่แนะน�าในเดือนธันวาคม คือ ADVANC, 
EGCO, HMPRO, JWD, RBF และ TTB ด้านแนว
รับส�าคัญของเดือนนี้อยู่ที่ 1,550 – 1,560 จุด 
และแนวรับถัดไปที่ 1,520 – 1,530 จุด ขณะที่
แนวต้านส�าคัญของเดือนนี้อยู่ที่ 1,620 จุด
และ 1,640 จุด ตามล�าดับ

บล.ทิสโกแ้นะปรับพอร์ตตั้งรับ - ถือเงินสดเพิ่ม 

คาดหุ้นไทยยังผันผวนข่าว 'โอไมครอน' อีกเป็นเดือน
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
"ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุน 

"กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด" 
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์"

ซินเน็คฯ มอบโชคต่อเนื่อง จับรางวัลประจ�าเดือน พ.ย. 64 

ให้ลูกค้าได้ลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone13 Pro Max 

ง่ายๆ แค่แอดไลน์ @SynnexThailand

TRV ลั่นระฆังเทรดวันแรก 4.72 บาท 
ราคาเหนือจอง 105.22%

มูลนิธิกรุงศรสีนับสนุนรถวีลแชร์
เนื่องใน "วันคนพิการสากล"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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