


ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 	 	5
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 12
อินไซด์	Business		 	 	 17
สรุปการซื้อขาย		 	 	 	 	 18



https://nerubber.com/landing-page/


4 www.HoonInside.com 19  JANUARY  2021



บมจ.บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรอื "BGC" ประเมนิ
แนวโน้มตลาดบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับ
สู่ภาวะปกติในปีนี้ หลังพัฒนาวัคซีนส�าเร็จและเริ่ม
ทยอยฉีดในบางประเทศ คาดส่งผลดีต่อภาพรวม
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค
บริโภคขยายตัว หนุนความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
แก้วเพิม่ขึน้ และยงัได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากเทรนด์
ส�าคัญ พร้อมวางมาตรการดแูลพนักงานทกุส่วนใน
ช่วง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่คู่ค้า

นายศลิปรัตน ์วฒันเกษตร ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ 
กล๊าส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้
ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ในไทย
และภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า จากการประเมิน
ภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนในปี 2564 คาดว่าจะฟื้นตัว
กลบัสูภ่าวะปกต ิหลงัจากพฒันาวคัซนีป้องกนัโรค 
COVID-19 ได้เป็นผลส�าเร็จและในบางประเทศเริ่ม
ทยอยฉดีให้แก่ประชาชนแล้ว จงึคาดว่าสถานการณ์
ของโรคระบาดจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นและสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตรวมถึงท�ากิจกรรมนอกบ้านได้ตาม
ปกต ิส่งผลให้ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่ง
ดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคจะกลับมาเติบโตได้
ดี และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทมองว่าแนวโน้มส�าคัญที่มีผล
ต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้แก่ (1) เทรนด์
การเลอืกใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพดี (Premiumization) 
โดยผูบ้รโิภคในประเทศมีแนวโน้มเลอืกซ้ือสินค้าท่ีมี
คณุภาพสงูขึน้ และมบีรรจภุณัฑ์สวยงาม โดยเฉพาะ
สนิค้าในกลุม่ของใช้ส่วนตวัและเครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอ
ฮอลล์ ส่งผลดีต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว 
ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ดี (2)
เทรนด์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�าคัญต่อ
สขุภาพ (Health Awareness) โดยเฉพาะการเลือก
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์แก้ว
ตอบโจทย์ด้านความปลอดภยัไร้สิง่เจอืปน (Purity)

( 3 )  เ ท รนด ์ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ดล ้ อ ม 
(Environmental Friendly) ท�าให้เกิดการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์แก้วที่สามารถน�ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่
ได้ 100% (4) เทรนด์การเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์แบบใส 
(Transparency) เนื่องจากบรรจุภัณฑ์แก้วใสมีจุด
เด่นในการกระตุ้นและดึงดูดความต้องการอุปโภค
บริโภคของสินค้า โดยผู้บริโภคสามารถมองเห็น
ความสมบูรณ์และความสดใหม่ของสินค้าภายใน
บรรจุภัณฑ์ ท�าให้เกิดความมั่นใจในการเลือกซ้ือ
สินค้าเพิ่มมากขึ้น

และ (5) เทรนด์การเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ทีมี่ความคดิ
สร้างสรรค์ (Creativity) ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์แก้วดีไซน์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและน�าไปสู่
การตดัสินใจซือ้สินค้า โดยเทรนด์ท้ัง 5 ข้อดงักล่าว 
ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นการเตบิโตและ
การพฒันาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์
แก้วทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้วใน 5 จงัหวัด ได้แก่ ปทุมธาน ีพระนครศรอียธุยา 
ขอนแก่น ปราจีนบุรี และราชบุรี มีเตาหลอมแก้ว
รวม 11 เตา ด้วยก�าลังการผลิตรวมสูงสุด 3,495 
ตันต่อวัน โดยในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค 
COVID-19 ในช่วงต้นปี 63 ที่ผ่านมา และการ
ระบาดระลอกใหม่ในปัจจุบัน บริษัทฯ และโรงงาน
ทุกแห่งได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นส�าคัญ โดยด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การ
ปรบัรปูแบบให้พนกังานสามารถท�างานจากทีบ้่าน 
(Work From Home), การเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
ออนไลน์แก่พนักงาน, การใช้มาตรการคัดกรอง
และมาตรการด้านสขุอนามยัภายในโรงงานทุกแห่ง
อย่างเข้มงวด ฯลฯ เพ่ือความมั่นใจของคู่ค้าและผู้
บริโภคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ

BGC มองแนวโน้มบรรจุภัณฑ์แก้วปี 64 

ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ รับดีมานด์อาหาร

และสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโต ชูเทรนด์หนุนดีมานด์ขยายตัว
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บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
(WHAUP) คว้างานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการ 
Solar Rooftop ขนาด 5 MW บนหลงัคาโรงงาน Auto 
Alliance (Thailand) พื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร 
คาดแล้วเสร็จพร้อมด�าเนินการผลิตได้เดือนสิงหาคม
ปีนี้ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ด�าเนินงานดูแลรักษาระบบ 
(O&M) เป็นเวลา 10 ปี ซึง่เป็นการปทูางส�าหรบัธรุกจิ
รบัเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการ Solar Rooftop เพิม่
ขึ้นในอนาคต ด้าน CEO "ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์" 
ระบุปี 2563 ธุรกิจ Solar Rooftop โตต่อเนื่อง ณ 
สิ้นปี 2563 บริษัทฯมียอดเซ็นสัญญาลงทุนเพื่อผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop รวม 52 MW 
ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ 50 MW ภายในปี 2563 
ช่วยหนุนยอดก�าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น รวมที่ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง ไปแตะท่ีระดับ 
601 MW นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการ
บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC) และดูแลรักษาระบบ 
(O&M) อย่างเช่นที่ได้ลงนามกับ Auto Alliance 
(Thailand) ส�าหรับโครงการขนาด 5 MW ดังกล่าว

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ดับบลิวเอช
เอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า จาก
ความมุ่งมั่นในการให้บริการติดตั้งและการบริการ
แบบครบวงจรในโครงการ Solar Rooftop และได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
บริษัทฯ ได้รับเลือกจากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ เอเอที ซึ่งเป็นโรงงานผู้
ผลิตรถยนต์ และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของฟ

อร์ด และมาสด้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) โดยเซ็นสัญญากับ บริษัท ดับบลิว
เอชเอ โซลาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP 
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและดูแลระบบ Solar Rooftop 
ขนาด 5 MW บนหลังคาโรงงานพื้นที่กว่า 45,000 
ตารางเมตร

"ส�าหรับโครงการของ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรอื AAT ในคร้ังนีท้าง WHAUP 
รบัหน้าทีใ่นด้านการพฒันาโครงการต้ังแต่เริม่ต้น รวม
ถึงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) 
งานวิศวกรรมออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง 
(Engineering, Procurement and Construction) 
งานขออนุญาตต่างๆ (Permitting) รวมถึงงานดูแล
รักษาระบบ (O&M) ให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดยได้เริ่มด�าเนินการติดตั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ ภายในเดอืนสิงหาคม 
2564 ซึ่งเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างและ
จัดการระบบแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากทาง WHAUP 
มีทีมเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคและพลังงานอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า
ภาคอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ในปัจจบัุนบริษทัฯอยู่ระหว่าง
การเสนอเพื่อเข้ารับงานในลักษณะดังกล่าวอีกเป็น
จ�านวนมาก"

เนื่องจากศักยภาพความแข็งแกร่งในด้านการให้
บริการติดต้ัง Solar Rooftop ของบริษัทฯ ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯมียอดเซ็นสัญญาเพื่อลงทุนผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop รวม 52 MW 
ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ 50 MW ภายในปี 2563 

ช่วยหนุนยอดก�าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น รวมที่ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง ไปแตะที่ระดับ 
601 MW

นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายการลงทุนเพื่อผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ภายในปี 
2565 ให้กับลูกค้ารวมครบ 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ
เป็นการให้บรกิารลกูทัง้ในนคิมอตุสาหกรรมของดบับ
ลิวเอชเอ กรุ๊ป และนอกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง

นายเคล เคิร์นส (Mr. Kel Kearns) 
ประธานบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หรือ Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd กล่าวเพิ่ม
เติมว่า บริษัทฯ ได้เลือก WHAUP เป็นผู้ติดตั้ง Solar 
Rooftop บนอาคารโรงงาน เนื่องจากทาง WHAUP 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย 
รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการ จึงท�าให้ Auto 
Alliance (Thailand) มคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพความ
เป็นมืออาชีพ

อีกทั้ง Auto Alliance (Thailand) เล็งเห็นความ
ส�าคัญการติดตั้ง Solar Rooftop ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต ได้ตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี หรือประมาณ 
790 ล้านบาท และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ (CO2 Offset) ให้กับโรงงานที่ปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศได้ถึง 92,500 ตัน ตามนโยบายรักษ์โลก 
ลดโลกร้อน และลดการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อีก
ด้วย

WHAUP คว้างานก่อสร้างโครงการ Solar Rooftop 

ขนาด 5 MW ให้ Auto Alliance (Thailand)

ยอดลงทุนรวม Solar Rooftop ทะลุเป้า 50 MW
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NDR ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% บนเงื่อนไข โค

วิด-19 ไม่ระบาดรุนแรงกว่าปัจจุบัน -ภาพรวม

ของอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ในปีน้ี คาด

ดีมานด์ดีกว่าปีก่อน พร้อมชูกลยุทธ์บุกทั้ง Mass 

Market และ Niche Market ขณะที่ตลาดต่าง

ประเทศเน้นเพิ่มตลาดให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม

 

นายชยัสทิธิ ์สมัฤทธวิณชิชา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า บริษัทฯต้ัง

เป้ารายได้ในปี 2564 เติบโต 20% จากปีก่อน ภาย

ใต้สมมติฐานของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโควิด-19 จะไม่รุนแรงกว่าปัจจุบันและ

สามารถเริ่มกระจายวัคซีนได้ในช่วงกลางปีนี้ ซึ่ง

หากสถานการณ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ ท�าให้เชื่อ

ว่าการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมา

ขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยางรถ

จักรยานยนต์ในปีนี้ คาดว่าดีมานด์น่าจะดีกว่าปี

ก่อน โดยมีปัจจัยที่เอื้อประโยชน์จากการสั่งสินค้า

ออนไลน์ การสัง่อาหารส่งถงึบ้าน ท�าให้มีการใช้รถ

จกัรยานยนต์กนัมากขึน้ ซึง่ตรงน้ีจะช่วยเพ่ิมความ

ต้องการของยางรถจักรยานยนต์ในตลาดให้เพิ่ม

มากขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความได้เปรียบ

ในเชิงต้นทุนจะหายไป เพราะราคาวัตถุดิบจะไม่ถูก

เหมือนปีที่ผ่านมา

นายชยัสิทธิ ์กล่าวอีกว่า ส�าหรบักลยทุธ์การด�าเนนิ

ธุรกิจตลาดในประเทศ แบ่งเป็นตลาดมวลชน 

(Mass Market) และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 

Market) โดย Mass Market บริษัทฯยังคงเน้นอยู่

ที่ตัวแทนการจัดจ�าหน่าย เพื่อกระจายสินค้าให้ทั่ว

ถึงทั้งประเทศ ขณะท่ีในส่วนของ Niche Market 

จะเป็นการสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมา และเน้น

การสร้างแบรนด์ การสร้างดีมานด์ รวมถึงเพิ่ม

ประสบการณ์การได้ใช้ยางรถจักรยานยนต์ขอ

งบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนให้ตลาด Mass 

Market สามารถจ�าหน่ายได้ง่ายและมากขึ้น ส่วน

ตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากติดสถานการณ์โค

วิด- 19 ท�าให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯจึงเน้น

ที่การเพ่ิมตลาดให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม ส่วนตลาด

ใหม่ได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยใช้วิธีออนไลน์ในการ

เจรจาแทน ทั้งนี้บริษัทฯตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ปีนี้

ใกล้เคียงก่อน แบ่งเป็นในประเทศ 45% และต่าง

ประเทศ 55%

 

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคง

ไม่แน่นอนว่าจะลดลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติได้ตาม

ที่คาดการณ์หรือไม่ ดังนั้นเรายังคงอยู่ในโหมดเฝ้า

ระวังอย่างเต็มท่ี โดยนโยบายปีนี้ในส่วนของการ

ผลติเราจะมุง่เน้นเรือ่ง Automation เพ่ือลดต้นทุน

การผลิต และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น ส่วนของการ

ตลาดก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและโลกดิจิตอลให้

มากขึ้น” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

กรรมการผู้จัดการ NDR กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ

มีนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการรับมือกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

โดยนโยบายเชิงรุกนั้นบริษัทฯได้ท�าการตรวจคัด

กรองโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงาน

หลงัจากหยดุยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าพนกังานทุกคนท่ีกลบัมาจากต่างจังหวดัไม่มใีคร

ติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนของ

การป้องกันนั้นบริษัทฯได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดใน

การห้ามเดินทางไปในท่ีชุมชน สถานท่ีเสี่ยง รวม

ถึงห้ามไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่จ�าเป็นเข้ามาในโรงงาน 

หากมีความจ�าเป็นจะต้องส่ง Timeline 14 วัน 

ก่อนเข้ามาให้บริษัทฯตรวจสอบก่อน เพื่อให้มั่นใจ

ว่าพนักงานของบริษัทฯทุกคนจะปลอดภัยจากโค

วิด-19

NDR ต้ังเป้ารายได้ปีน้ีโต 20% 

บนเง่ือนไข โควิด-19 ไม่ระบาดรุนแรงกว่าปัจจุบัน
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มีนาทรานสปอร์ต (MENA) เดินหน้าตามแผนระดม

ทนุ ล่าสดุ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) นบัหนึง่ไฟ

ลิง่ MENA เตรยีมเสนอขายหุน้ IPO จ�านวน 184 ล้าน

หุ้น เพื่อน�าเงินจากการระดมทุนไปใช้ส�าหรับลงทุน

ในโครงการในอนาคต ใช้จ่ายคืนหนี้สิน และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ย�้าการเป็น

หนึ่งในผู้น�าธุรกิจให้บริการรับส่งสินค้าด้วยรถผสม

คอนกรีตและรถเทรลเลอร์รายใหญ่ของประเทศ โดย

มี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด เป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินในครั้งนี้

นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อ�านวย
การ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส 
จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

กล่าวว่า บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ MENA มีศักยภาพการเติบโตสูงและอยู่ในธุรกิจ

ท่ีได้รับประโยชน์จากงานโครงสร้างพื้นฐาน งาน

ก่อสร้างโครงการ และสอดรับนโยบายของรัฐบาลใน

การผลักดันการลงทุนในประเทศ เนื่องจาก รถขนส่ง

เป็นส่ิงจ�าเป็น โดยรถของ MENA ถือว่ามีจ�านวน

มากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นใน

รถผสมคอนกรีต มีลูกค้ารายใหญ่เชื่อมั่น ไว้วางใจ

ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถในการ

บริหารจัดการในระดับสูง ผู้บริหารมีประสบการณ์

และเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 27 ปี และพร้อมเดิน

หน้ารับโอกาสการเติบโตในอนาคต เป็นผู้ประกอบ

การรายแรกในธุรกิจรถผสมคอนกรีต ที่เดินหน้าเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยหลังจากได้ยื่นแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกั

ทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) / ร่างหนังสือชี้ชวนต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ปัจจุบัน ส�านักงาน 

ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรพัย์และแบบไฟลิง่แล้ว เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2564 

ที่ผ่านมา

ส�าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ 

MENA ในครั้งนี้ จ�านวนไม่เกิน 184 ล้านหุ้น มูลค่าที่

ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.1% ของ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของ 

บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน 367 ล้านบาท เป็นทุนช�าระแล้ว 275 ล้าน

บาท

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง "มีนาทรานสปอร์ต" 

กดปุ่มไฟเขียว เดินแผน IPO 184 ล้านหุ้น 
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นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทราน
สปอรต์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ MENA 
เปิดเผยว่า บริษทัฯ เป็นผู้เช่ียวชาญในการให้บรกิาร

ขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ด้วยรถผสมคอนกรตี หรอื

รถมิกเซอร์ (Mixer) ซึง่เป็นธรุกจิทีม่กีารเตบิโต และ

มีความสามารถในการท�าก�าไรต่อเนื่อง  เนื่องจาก 

ความสามารถในการบรหิารจดัการรถและพนกังาน

จัดส่งที่มีศักยภาพ ในการควบคุมคุณภาพสินค้า

คอนกรีตตลอดการขนส่ง ท�าให้ MENA เป็นที่

ไว้วางใจต่อลูกค้าบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นน�าของ

ประเทศ อาทิ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด 

(INSEE)  บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จ�ากัด 

(BUA Concrete) และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ

ก่อสร้าง จ�ากัด (CPAC) รวมถึง การขยายขอบเขต

การให้บริการไปยังบริษัทผู้ผลิตท้องถิ่นอื่นๆ ใช้

บริการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้

บรกิารขนส่งสนิค้าด้วยรถลากจงูหรอืรถเทรลเลอร์ 

(Trailer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือความ

ครบวงจร และเสริมสร้างโอกาสในธุรกิจ

ปัจจุบัน MENA มีรถที่บริหารจัดการมากกว่า 600 

คนั แบ่งเป็น รถมกิเซอร์ 466 คนั รถเทรลเลอร์ (หัว

ลาก) 83 คัน และมีรถกึ่งพ่วง (หางลาก) ประเภท

ต่าง ๆ รวม 104 คัน ด้วยความสามารถในการ

บริหารจัดการกองยานจ�านวนมาก ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถขยายธุรกิจและรับงานได้เพิ่มมากขึ้น โดย

เฉพาะงานโปรเจก็ต์ขนาดใหญ่ โดยจะท�าการขนส่ง

สินค้าชนิดต่างๆ ให้กับคู่ค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศ

 

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าไป

ใช้ส�าหรับลงทุนในโครงการในอนาคต จ่ายคืนหน้ี

สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการ  โดยโครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีนโย

บายก�าหนดอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต�่า (IRR) 

เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

"MENA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งมากว่า 

27 ปี ทมีผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความสมัพนัธ์

อันดี กับลูกค้าและพันธมิตร ด้วยการให้บริการที่มี

มาตรฐาน และ ความสามารถในการบริหารจดัการ

รถขนส่งที่มีเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะรถมิกเซอร์

สามารถรองรบัความต้องการของลกูค้าในโปรเจก็ต์

ขนาดใหญ่ได้ ท�าให้ปัจจุบันเราถือว่าอยู่ในระดับ 

Top3 ของอุตสาหกรรม แผนการเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้  เพราะบริษัทฯ เล็งเห็น

โอกาส เน่ืองจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการ

เติบโตต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของงานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมถึงโอกาสใน EEC พร้อม

กันนี้ ยังมองหาโอกาส ในการขยายรถขนส่งไปยัง

กลุ่มลูกค้าประเภทคอนซูเมอร์เพ่ิมเติม จากเดิม

เราแข็งแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง" นางสุ

วรรณา กล่าว

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการบริษัทฯ รายได้

รวมจากการประกอบธุรกิจของ MENA ประกอบ

ด้วยรายได้ค่าขนส่ง รายได้ค่าบริการ รายได้จาก

การขาย และ รายได้อื่น ซึ่งในงวด 9 เดือนแรกของ

ปี  2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 476.6 ล้าน

บาท โดยรายได้หลักมาจากค่าขนส่งและค่าบริการ

ขนส่งคอนกรีตในสัดส่วนที่มากกว่า 90% ของราย

ได้รวมทัง้หมด ขณะที ่มกี�าไรสทุธ ิเท่ากับ 24.4 ล้าน

บาท ลดลงเล็กน้อย จาก 26.9 ล้านบาท ในงวด 

9 เดือนแรกของปี 2562 เนื่องมาจากผลกระทบ 

COVID-19 ส่งผลให้การขนส่งชะลอตัว ตามความ

คืบหน้าของงาน และความต้องการของลูกค้า แต่

อย่างไรก็ตาม จากการท่ี MENA ปรับตัวโดยการ

ลดค่าใช้จ่าย ประกอบกับ MENA มีต้นทุนทางการ

เงนิลดลงจากการช�าระคนืหนีอ้ย่างต่อเนือ่ง ส่งผล

ให้อัตราก�าไรสุทธิท�าได้ดีขึ้น อยู่ท่ี 5.5% ส�าหรับ

ผลประกอบการในปี 2562 รายได้รวม อยู่ที่ 703.7 

ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 37.6 ล้านบาท

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง "มีนาทรานสปอร์ต" 

กดปุ่มไฟเขียว เดินแผน IPO 184 ล้านหุ้น 
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แนวโน้มการลงทุนปี 2564: " ขณะท่ีเราก้าวเข้าสู่ปี 
2564 เราก็ก�าลังเข้าใกล้จุดที่ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปีที่แล้ว กลายเป็นเพียง
บทน�าเร่ืองราวทางเศรษฐกิจในอนาคต เราคาดว่า
เศรษฐกิจหลาย ๆ ภูมิภาคจะดีขึ้นเนื่องจากโลกก�าลัง
เปลีย่นผ่านสูย่คุหลังโควดิ อย่างไรกต็ามยงัคงมคีวาม
เสี่ยงในระยะสั้นอยู่มาก"
 
ดร. ไมเคิล ฮาเซนสเตบ รองประธาน
บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ
ลงทุน เทมเพิลตัน โกลบอล แม็คโคร 
(Templeton Global Macro)   เปิด
เผยว่า  มองแวบแรกดเูหมอืนไม่มอีะไรในปี 2564 ทีจ่ะ
เลวร้ายได้เท่าปี 2563 เราได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ทีเ่ลวร้ายสุดในรอบ 80 ปีและวกิฤตสขุภาพโลกทีห่นกั
หน่วงที่สุดในรอบ 100 ปีซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้าง
ความเสยีหายมหาศาลต่อชวีติและการใช้ชีวติของผู้คน
ทัว่โลก ซึง่กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาด
ว่าเมื่อสิ้นปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.4%   ยัง
มีแสงสว่างร�าไรให้เห็นเมื่อเข้าสู่ปี 2564  เราก�าลังเข้า
ใกล้ถงึจดุทีภ่าวะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงในปีที่แล้ว จะกลายเป็นบทน�าไปสู่บทใหม่ของ
เศรษฐกิจในอนาคต  IMF ยังได้คาดการณ์เศรษฐกิจ
โลกในปี 2564 จะขยายตัวถึง 5.2% ดีขึ้นจากระดับ
ต�่าสุดของปีที่แล้ว วัคซีนท่ีเป็นความหวังของทั่วโลก
มีการทดลองในหลายเคสและจะถูกส่งไปประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลก ภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ซึ่งคาดว่า
จะมีศักยภาพลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง
ครึ่งหลังของปี ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก�าลังก้าวไป
สู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน
รุนแรงกว่าที่คาดกันไว้มาก การแพร่ระบาดรอบสอง
ของโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงอย่างน่าตกใจในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาช่วงเดือนท้าย ๆ ของปี 2563 ท�าให้
หลายภมูภิาคต้องกลบัสูม่าตรการลอ็กดาวน์ การแพร่
ระบาดท่ีเลวร้ายทีสุ่ดบางพ้ืนทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้ใน
ช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2563 ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส
แรกของปี 2564 ในกรณท่ีีไม่มมีาตรการแก้ไขการแพร่
ระบาด จะเกิดความยากล�าบากทางเศรษฐกิจที่ทวี
ความรนุแรงขึน้ทกุเดือนทีมี่การยกระดบัความเข้มงวด
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ส�าหรับผู้คน
และธุรกิจจ�านวนมาก "เวลา" เป็นปัจจัยส�าคัญที่พวก
เขาต้องเผชิญกับการตกงานหรือภาวะล้มละลาย ใน
แต่ละวันที่ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่มีรายได้และสร้างความ
เสียหายรวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ที่
แย่ไปกว่านั้นคือสภาวะที่ก�าลังเกิดขึ้นตอนนี้มักจะดิ่ง
ลงไปอีกก่อนที่จะผงกหัวปรับตัวดีขึ้นในที่สุด

โอกาสในการลงทุนก�าลังปรากฏขึ้น

จากมุมของการลงทุน การมองบวกในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2564 ควรสมดุลกันกับการระวังความเสี่ยง
ระยะใกล้แบบเฉียบพลัน  การระบาดของโรคสร้าง
ความเสยีหายต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง 
ส่งผลให้เกดิความเสีย่งอย่างมากต่อสินทรพัย์ทางการ
เงินจ�านวนมหาศาล ผลกระทบในวงกว้างที่เกิด
จากภาวะเงินเฟ้อลดลงมีแนวโน้มที่จะคงอยู่จนกว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเคลื่อนไหวได้เต็มที่ 
เรายังคงระมดัระวังสนิทรัพย์เสีย่งจากการคาดการณ์
การระบาดระลอกสองของโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาว

อย่างไรก็ตามโอกาสในการลงทุนระยะยาวหลาย
ประเภทก�าลงัเริม่ปรากฏให้เหน็มากขึน้ เราคาดว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหลื่อมกันส�าหรับการลงทุนบางประเภท 
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างทางด้าน
เศรษฐกิจมหภาคพื้นฐานและมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสในบางประเทศ ยอดผู้ป่วย
โควิด-19 คาดจะพุ ่งสู ่จุดสูงสุดในช่วงฤดู
หนาวก่อนที่วัคซีนอาจท�าให้จ�านวนการ
ระบาดลดลงในช่วงฤดรู้อนปี 2564 
ระยะเวลาและประสิทธิภาพ
ของวัคซีนจะเป็นตัว
ก�าหนดการด�าเนนิ
กจิกรรมทาง

เศรษฐกิจและการประเมนิมลูค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน
ที่ส�าคัญในปีนี้ 

การขาดดุลทางการคลังและหนี้ใน
ระดับสงูสง่ผลต่อความเสีย่งระยะยาว

นอกจากนี้การท�าแผนการด�าเนินทิศทางเศรษฐกิจที่
นอกเหนือจากแรงกระตุ้นของปี 2564 มีความส�าคัญ
อย่างมาก โดยอัตราการเตบิโตระหว่างการฟ้ืนตัวของ
ปีนี้จะไม่ส่งผลต่อเนื่องไปสู่ปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป 
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโลก 
(GDP) จะอยู่ในระดับปานกลางโดยจะเติบโต 3.8% 
ในช่วงปี 2565-2568 ตามการคาดการณ์ของ IMF 
ประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลี่ย 2.2% 
ส่วนตลาดเกิดใหม่หรือประเทศก�าลังพัฒนาจะเติบโต
เฉลีย่ 4.9% ในท้ายสดุนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิจะลด
น้อยลงเนือ่งจากรัฐบาลทีม่ภีาระหนีร้ะดบัสงูก่อนการ
ระบาดจะมงีบทางการเงินท่ีจ�ากดัและขาดดุลทางการ
คลังสูงขึ้น อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ (Debt-to-GDP) เพิ่มขึ้นสูงในทุก
ประเทศ นโยบายกระตุ้นที่แหวกแนว เช่นทฤษฎีการ
เงินสมัยใหม่ (Modern Monetary Theory) และการ
พิมพ์เงินเพื่อช�าระหนี้ (Debt Monetization) มีแนว
โน้มท่ีจะได้รับความสนใจในแง่การเมอืงมากขึน้ในปีต่อ 
ๆ ไป ซึง่ในขณะเดยีวกนัจะเป็นการเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะ
สร้างความเสียหายเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจาก
รัฐบาลที่ไม่มีวินัยทางการเงิน ในมุมมองของเราทั้ง
ในประเทศและทางภูมิศาสตร์การเมืองอีก 10 
ปีข้างหน้าปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารงานรัฐจะถูกเพ่งเล็งมากขึ้น

แฟรงคลิน เทมเพิลตัน เผยแนวโน้มการลงทุนปี 64 

ปัจจัยเส่ียงท่ีนักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือ และชี้โอกาสการลงทุนยังมีท่ามกลางวิกฤต
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ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง
เพ่ิมสูงขึ้น

มิติความซับซ้อนของวิกฤตในปัจจุบันคือสภาวะ

ความไม่มั่นคงของโลกที่มีอยู่ก่อนการระบาด ความ

ตึงเครียดด้านปัจจัยทางการเมืองเพิ่มข้ึนสูง กระแส

ชาตนิยิมทีเ่พิม่ขึน้และการแบ่งข้างทางการเมอืงท�าให้

หลายประเทศพบกับความยากล�าบากในการหาจดุยนื

ทีจ่�าเป็นร่วมกนัในการจดัการกบัความท้าทายจากท้ัง

ภายในและภายนอก โควิด-19 ยังท�าให้รัฐบาลหลาย

ประเทศบงัคบัใช้ข้อกฏหมายท่ีเกนิเอือ้มซึง่จะท�าให้เกดิ

การต่อต้านหรือคัดค้านได้

นอกจากนี้แนวโน้มการทวนกระแสโลกาภิวัตน์หรือ 

(Deglobalization) ท่ีมีอยู่ก่อนการระบาดของโรคโค

วิด-19 จะถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นเนื่องจากหลายประเทศ

หันกลับมาให้ความส�าคัญกับความกังวลภายใน

ประเทศมากขึ้น ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง

ประเทศก�าลังลดถอยลงท่ามกลางระบบเศรษฐกิจ

หลกั ๆ  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การเปลีย่นเชิงโครงสร้าง

ไปสู่การผลิตภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานใน

ภมิูภาคจะมผีลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกจิโลก

และตลาดการเงินไปอีกหลายปีข้างหน้า

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) จะก�าหนด
สถานการณ์ยุคหลังโควิด

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและธรรมาภิบาล 

(ESG) จะเป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางยุค

หลังโควิดของโลกขึ้นใหม่ ความร่วมมือกันเป็นอัน

ดีของคนในสังคมและรัฐบาลจะเป็นแรงผลักดันเร่ง

การฟื้นตัวหรืออาจฉุดรั้งการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด

ของประเทศได้ น่าเศร้าที่เราเห็นปัจจัย ESG ที่ไม่แข็ง

แรงในตลาดเกิดใหม่ในช่วงการแพร่ระบาด ประเทศ

ที่ขาดความพร้อมรับมือโรคระบาดจากระบบการ

ดูแลสุขภาพที่ไม่ดีพอและโครงสร้างพื้นฐานที่ด้อย

พฒันาหรอืขาดการเตรยีมพร้อมจากวกิฤตเศรษฐกิจ

เน่ืองจากความไม่สมดุลทางการคลัง หนี้ในระดับสูง

และการพึง่พาภาคเศรษฐกจิภายนอก ประเทศเหล่านี้

มักได้รับความเสียหายอย่างมาก  ในทางตรงกันข้าม

ประเทศท่ีมพีืน้ฐานท่ีแขง็แกร่งมสีถาบันการเงินทีเ่ข้ม

แข็งกว่า มีหนี้ในระดับที่ต�่า และมีความหลากหลาย

ทางเศรษฐกิจซึ่งโดยทั่วไปจะมีการฟื้นตัวที่ดี

โอกาสเชิงกลยุทธ์ส�าหรับปีใหม่นี้

เราคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นในหลาย

ภูมิภาคเนื่องจากโลกเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลังโควิด 

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในระยะสั้นก็ยังคงมีอยู่ไม่

น้อย การล็อกดาวน์และมาตรการข้อจ�ากัดในระดับ

ภูมิภาคยังคงด�าเนินต่อไปเพื่อยับยั้งการระบาดของ

โรค ข้อจ�ากัดด้านการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายยังคง

เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการ

แพร่ระบาดไวรสัจนกว่าวคัซนีจะพร้อมส�าหรบัการแจก

จ่ายในวงกว้าง กว่าจะถึงเวลานั้นรายได้ที่หายไปและ

อุปสงค์มวลรวมที่ได้รับผลกระทบจะสร้างความเสีย

หายต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาค เราคาดว่าสินทรัพย์

ที่มีความมั่นคงเเละปลอดภัย (Safe-Haven Assets) 

ยังคงมีความส�าคัญในช่วงเดือนที่การแพร่ระบาดยัง

รุนแรง แต่ในท้ายสุดสินทรัพย์ท่ีมีความมั่นคงเเละ

ปลอดภัยจะส�าคัญลดน้อยลงเมื่อวัคซีคสามารถ

ยั้บยังการแพร่ระบาดได้ ในอนาคตเรายังคงมี

โอกาสในตลาดสกลุเงินท้องถิน่บางสกลุ

ขณะที่ยังคงต้องระมัดระวังกับ

ความเสี่ยงในระยะใกล้ เรา

ยงัคงมองสถานการณ์

เป็นบวกในปีนี้

เนื่องจาก

ศักยภาพทางการแพทย์ในการยั้บยังและบรรเทาการ

แพร่ระบาดโควิด-19

อะไรคือความเสี่ยง?

การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยง

ในการสูญเสียเงินต้น โดยทั่วไปราคาพันธบัตรจะ

เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย 

ดังนั้นเมื่อราคาของพันธบัตรในพอร์ตการลงทุนปรับ

ตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย มูลค่าของพอร์ตการลงทุน

อาจลดลง ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เกีย่วข้องกบัการลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างประเทศรวม

ถงึความเสีย่งด้านการพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง

และเศรษฐกิจ แนวทางการซื้อขาย ความพร้อมของ

ข้อมูล ตลาดการเงินและความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนและนโยบายที่จ�ากัด ตราสารหนี้ภาครัฐมี

ความเสี่ยงหลายประการนอกเหนือจากความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ทั่วไปแต่ไปรวมถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐที่

ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยและช�าระคืนเงินต้นส�าหรับ

หนี้สาธารณะได้ การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่

อยู่ภายใต้ความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนในต่าง

ประเทศทั่วไปและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาด

ความมั่นคงทางกฎหมาย การเมือง ธุรกิจและสังคม

ที่ถูกตีกรอบไว้เพื่อสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์

แฟรงคลิน เทมเพิลตัน เผยแนวโน้มการลงทุนปี 64 

ปัจจัยเส่ียงท่ีนักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือ และชี้โอกาสการลงทุนยังมีท่ามกลางวิกฤต
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ราคา Bitcoin ร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีวัวไฟ ท�า
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เมื่อ 8 
มกราคม 2564 ที่ 41,962 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
มากกว่า 1.2 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นราคาก็
เริ่มร่วงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ 
Cryptocurrencies สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ น�าโดย Bitcoin ประมาณ 70% รองมาคือ 
Ethereum อยูท่ี ่13% และ Tether อยูท่ี ่3% โดย
ในช่วงทีร่าคา Bitcoin ขึน้ไปสงูมาก เคยแซงหน้า
มูลค่าตลาดของสกุลเงินบาทไทยอยู่ช่วงหนึ่ง
 
ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ ผู้ช่วย
อธิการบดี และ อาจารย์ประจ�า
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า Bitcoin เกิดมา
ตั้งแต่ปี 2009 แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความ
สนใจมาก จนกระทั่งราคาพุ่งสูงนับ 20 เท่า เมื่อ
ปี 2017 (จากประมาณ 1,000 เป็น 20,000 
ดอลลาร์สหรัฐ) ท�าให้นักเศรษฐศาสตร์หันมาหา
ค�าตอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Bitcoin โดย
เป็นการหาความสัมพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลกับ
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ 
โลหะมค่ีา รวมไปถงึสกลุเงินท่ัวโลก ส่วนใหญ่พบ
ว่าราคา Bitcoin ไม่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์
ใด ๆ  เลย อีกทั้งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิ ซึง่ต่างจากราคาหุน้ท่ีขึน้อยูก่บัผล
ประกอบการของบรษิทัหรอืวฏัจกัรทางเศรษฐกจิ 
แต่สิ่งท่ีหลายงานวิจัยค้นพบตรงกันคือ ราคา 
Bitcoin วิ่งตาม Sentiment ในข่าวหรือสื่อโซ
เชียลมีเดีย เช่น Twitter Reddit ซึ่งในปัจจุบัน
มีเครื่องมือที่สามารถจับกระแสเหล่านี้และน�ามา
วเิคราะห์ หากช่วงนัน้มคี�าทีเ่กีย่วข้องกบั Bitcoin 
ในเชิงบวก เช่น good, rise, profitable ราคา 
Bitcoin จะวิ่งขึ้นต่อ รวมท้ังสกุลเงินดิจิทัลตัว
หลกัอืน่ ๆ  ค่อนข้างวิง่ไปในทิศทางเดยีวกนั แม้ว่า
แต่ละสกุลเงินดิจิทัลอาจถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีและ
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน 

ลักษณะเช่นนี้ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
อธิบายได้ว่าเป็นการแห่เข้าไปซื้อ (Herding 
Behavior)  ซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะขาขึ้น
เพียงอย่างเดียว อาจเกิดการวิ่งแห่ซื้อตามกัน
หรือตระหนกตกใจเทขายพร้อมกันก็เป็นได้ 

โดย Herding Behavior นี้ได้ส่งผลไปยังสกุลเงิน
ดิจิทัลอื่นด้วย หากดูราคา Ethereum, Stellar, 
Litecoin สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เคยมีประวัติวิ่ง
ขึ้นในช่วงปลายปี 2017 พร้อม Bitcoin และ
ร่วงลงมาพร้อมกันในปี 2018 ดังนั้น การเข้าไป
ซื้อ Cryptocurrencies จึงต้องท�าด้วยความ
ระมัดระวัง และไม่แนะน�าส�าหรับการลงทุนระยะ
ยาว เพราะมีความผันผวนสูง ผู้ซื้อควรตระหนัก
ว่าเงินที่ลงทุนอาจสูญไปทั้งหมดได้ในพริบตา 
ส่วนตวัมองว่าการเปลีย่นแปลงของราคาแทบจะ
ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐาน ส�าหรับตอนนี้ หากต้องคาด
การณ์ราคาในอนาคตผลลัพธ์จะคล้ายกับการ
พนันมากกว่า
 
อย่างไรก็ตาม  ผศ.ดร.วรประภา มองว่า แท้จริง
แล้ว Cryptocurrencies บางตวั อาจจะมรีาคาที่
เหมาะสมได้ เช่น Ethereum ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
วางรากฐานให้กับเทคโนโลยี Smart Contract 
และ เทคโนโลยี Ethereum Blockchain ก็เป็น
รากฐานให้เกิด Initial Coin Offering (ICO) 
บางตัวขึ้นมา ดังนั้นหากตลาดมองว่าเทคโนโลยี 
Ethereum Blockchain มีประโยชน์ เหรียญ 
Ethereum กอ็าจมรีาคาทีเ่หมาะสมได้ตามคณุค่า
ที่แท้จริงของมัน นอกจากนี้ เหรียญ ICO ท่ี
ออกโดยบริษัทที่มีพื้นฐานดี ก็ควรจะมีราคาของ
เหรียญที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทนั้น เทคโนโลยี 

Blockchain ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตาดู เพราะน่าจะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคต

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้น�าเทคโนโลยี 
Blockchain นี้มาพัฒนาโครงการอินทนนท์ 
สร้างสกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยแบงก์ชาติ เพ่ือ
ใช้ในการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินแทนที่
จะโอนด้วยเงินบาทจริง เรียกว่า Central Bank 
Digital Currency (CBDC) เทคโนโลยีทางการเงนิ
แห่งอนาคตเหล่านี้ก�าลังมีบทบาทมากขึ้นและมี
ข้อดมีหาศาลทีจ่ะช่วยให้เกิดความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว

ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบเศรษฐกิจ
เป็นสิ่งจ�าเป็น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเปิดสอนวิชา เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital and Innovative 
Economy) ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ีเพือ่ผสมผสาน
ศาสตร์ด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มาประยุกต์ใช้
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่มีการเรียนการสอน 
นอกจากเรื่องของเทคโนโลยี Blockchain และ 
Cryptocurrencies แล้ว ยังมหีวัข้ออืน่ทีน่่าสนใจ 
เช่น Artificial Intelligence (AI), Platform 
Economy, Internet-of-Things (IoT) 
เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์ จุฬา ชวนรู้จัก Herding Behavior 

พฤติกรรมแห่กันซื้อ ดันราคาบิทคอยน์พุ่ง
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“บลจ. วี มอง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ยัง
เติบโต ผลัดดันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่รองรับ
การการขยายตัวของธุรกิจและสังคมเมือง  ระบุ 
เป็นจังหวะดีรับปี 2564  เปิดขาย IPO “กองทุน
เปิด วี เน็กซ์เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-
CYBER)” ระหว่างวันที่ 18 -28 มกราคม 2564  
สร้างโอกาสรบัผลตอบแทนในบริษทัท่ีเตบิโตจาก
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุค
ใหม่ทั่วโลก  ชู หุ้นเด่น เช่น Tesla Inc , Roku , 
Square  ”

“นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จ�ากัด (บลจ.วี) 
เปิดเผยว่า  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ ก�าลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อตอบ
สนองต่อการเติบโตของสังคมเมืองและขยาย
ตัวของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  1.) การพัฒนา 
Computing Platform จากการใช้ Big Data และ 
Artificial Intelligence (AI) ไปสูเ่ทคโนโลยเีรยีน
รูเ้ชิงลกึ  (Deep Learning) เพ่ือน�าไปประยกุต์ใช้
กบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ เช่น รถยนต์ไร้คนขบั  , การ
สือ่สารโดยตรงกบัคอมพวิเตอร์ (Conversational 
Computers)

โดยการใช้ ชปิประมวลผลทีม่ปีระสิทธภิาพสงู (AI 
Accelerator Chip) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างาน มีแนวโน้มจะเติบโตปีละประมาณ 36%  
และการใช้ Deep Learning สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเติบโตปีละ 21%  ขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยี AI ท�าให้เกิดการเติบโตในธุรกิจอื่นๆ 
อีกด้วย  2.)  สื่อบันเทิง เทคโนโลยีเข้ามาปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภคด้วยการใช้  Streaming Media ซึ่ง
สามารถรับชม รับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจาก
นี้ AI ยังช่วยในด้านการประมวลฐานข้อมูลเชิง
ลึก เพื่อท�าการตลาด ปัจจุบันผู้ผลิตเนื้อหาส่ือ
สามารถเป็นผู้จัดจ�าหน่ายได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้บริโภค
ในการท�าการตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า
รายได้จากการ Streaming จะเติบโตปีละ 35% 
ภายในปี 2024

ทัง้นีน้วตักรรมทีพั่ฒนารองรับการใช้อินเทอร์เนต็
มากข้ึน ยังท�าให้ 3.) การใช้อุปกรณ์เช่ือมโยง
การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of 
Things (IoT)  เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาค
ธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ เทคโนโลยี IoT เพิ่มขึ้น

จาก 13% ในปี 2014 เป็น 25% ในปี 2019 และ
คาดว่าจ�านวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ IoT ทั่วโลกจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 43,000 ล้านเครื่อง ภายในปี 2023 
หรือเกือบ 3 เท่าจากปี 2018 
 
นอกจากนี ้ยังส่งผลไปถงึการเติบโตของธรุกรรม
ออนไลน์ทีพ่ฒันาไปสู่การใช้  4.) เทคโนโลยี โครง
ข่ายการเกบ็บญัชธุีรกรรมออนไลน์(Blockchain) 
ซึ่งมีการลงทุนมากในอุตสาหกรรมการเงิน โดย
รายได้จากเทคโนโลยี Blockchain ทั่วโลกเติบโต
อย่างมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับกว่า 
39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025  ซึ่งจะ
ท�าให้การท�าธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เป็นไปได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  ซึ่งจะสนับสนุนให้ 
5.) ธุรกิจ  E-Commerce มีการเติบโตมากยิ่ง
ขึ้น จากความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบ
กบัการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภค และ
เทคโนโลยทีีเ่ข้ามามส่ีวนช่วยเช่น การแสดงสนิค้า
เหมือนจริงด้วย

(Virtual Reality) ที่เพิ่มความน่าสนใจกับลูกค้า 
, การซื้อขายสินค้าด้วยระบบเสียง (Voice 
Commerce) และ การใช้เทคโนโลยีอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) ในการขนส่งสินค้าที่เริ่มใช้กับ
บริษัท Amazon Prime Air ท�าให้ส่งสินค้าได้
รวดเรว็มต้ีนทนุต�า่ และใช้เทคโนโลยี  Blockchain 
เพ่ือสามารถติดตามสินค้า (Tracking) ที่สั่ง
ซื้อได้ คาดการณ์ส่วนแบ่งในภาคธุรกิจค้าปลีก 
E-Commerce มสัีดส่วนท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
โดยในปี 2023 E-Commerce จะมีส่วนแบ่งกว่า 

22% มูลค่ากว่า 6.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดังนั้นด้วยแนวโน้มการเติบโตสูงของการใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าหรับนวัตกรรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ บลจ.วี จึง 
เปิดเสนอขาย  IPO “กองทุนเปิด วี เน็กซ์เจเนอ
เรช่ัน อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)” ระหว่างวัน
ที่ 18-28 ม.ค 2564 ลงทุนผ่าน กองทุนหลัก  
ARK Next Generation Internet ETF ที่มีนโย
บายลงทุน ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
จากการพัฒนานวัตกรรมที่ได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตยุคใหม่  เช่น การประมวลผลแบบ
คลาวด์ , Big data , เทคโนโลยบีลอ็กเชน, Social 
Platform และ Internet of things เพื่อสร้าง
โอกาสรับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนให้
สูงกว่าตลาดในระยะยาว

ตัวอย่างบริษัทท่ีกองทุนลงทุนเช่น 1.) บริษัท 
Tesla Inc. ผู้ออกแบบผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้า รวมถึงระบบการส่งก�าลังของรถยนต์
ไฟฟ้า และเป็นเจ้าของเครือข่าย บริการและ
การจ�าหน่ายทั่วโลก โดยมีภารกิจหลักคือ การก
ระตุ้นให้เกิดการเข้าสู่ยุคการเดินทางที่ยั่งยืน  
(Accelerate the World’s Transition to 
Sustainable Transport)
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2.) บริษทั ROKU Inc. ผูอ้อกแบบผลิตผลิตภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสตรีมมิ่ง  เสียงและ
วดิโีอ จากอนิเทอร์เนต็ไปสูย่งัระบบเช่ือมต่อความ
บันเทิงภายในบ้าน ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 
36.9 ล้านคน  3.) บริษัท Square, Inc. ให้
บริการซอฟต์แวร์ การช�าระเงินผ่านมือถือ  ณ 
จุดขาย มีการรายงานข้อมูลการขาย และข้อ
เสนอแนะต่างๆ  อีกทั้งบริษัทยังให้บริการเกี่ยว
กับทางการเงินและการตลาด 

4.) บริษัท Zillow Group, Inc. ผู้ให้บริการ
อีคอมเมิร์ซ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการ
จ�านอง ผ่านเว็บไซต์และแอปพลเิคชันมอืถอื ทีใ่ห้
บริการทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้เช่า โดยมีจ�านวน
ผูใ้ช้บรกิารทัว่สหรฐัอเมรกิา ทีไ่ม่ซ�า้กนัเฉลีย่ 236 
ล้านคนต่อเดือน  5.) บริษัท Facebook, Inc. ผู้
ให้บริการเว็บไซด์เครือข่ายสื่อสารสังคมออนไลน์ 
ท่ีมีผู้ใช้งานมากกว่า 2.5 พันล้านคนต่อเดือน 
และมีผู้ใช้บริการลงโฆษณาทั้งหมดกว่า 7 ล้าน
คน  6.) บริษัท Pinterest, Inc. แพลตฟอร์ม
ที่รวบรวมภาพถ่ายส่วนตัว  รวมถึงไอเดียใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้เข้าชมซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลก

ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุน และเน้นเลือก
บริษัทที่เติบโตจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
รวมท้ังมีระดับราคาหุ้นที่เหมาะสม  ท�าให้ผล
การด�าเนินงานของกองทุนหลัก  ARK Next 
Generation Internet ETF  สร้างโอกาสรับผล
ตอบแทนที่โด่ดเด่น โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 
ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดอืนทีอ่ยู่ที ่ 27.99%  
ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่  123.08%  ย้อนหลัง 3 ปี
อยู่ที่  45.63% ย้อนหลัง 5 ปี 43.20%  และผล
ตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 36.28% ต่อปี * 

“การพฒันาทางเทคโนโลยทีีเ่ตบิโตต่อเนือ่งท�าให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ส่งผลให้เกิด
ความสะดวกสบายและตอบสนองต่อการเติบโต
ของสังคมเมืองที่รองรับความก้าวหน้าและการ
ขยายตัวของทุกกลุ่มธุรกิจในอนาคต  จึงเป็น
โอกาสส�าหรบัการลงทนุในธรุกิจทีเ่ติบโตจากการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนที่ผู้
เชีย่วชาญ คดัเลือกวิเคราะห์บรษิทัทีเ่ข้าไปลงทนุ 
ในรูปแบบการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ร่วมกัน (Open Research Ecosystem) เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง “กองทุนเปิด วี เน็กซ์เจ
เนอเรชั่น  อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)” จึง
มีความน่าสนใจลงทุนเพื่อสร้างโอกาส

รับผลตอบแทนระยะยาว จากธีมการลงทุนหุ้น
ในกลุ่มเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต 
ทัว่โลก  ทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัต่อการพฒันา
ธุรกิจต่างๆ ในอนาคต”  นายอิศรา กล่าว

ส�าหรบัผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ
พร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จ�ากัด (“บลจ.วี”) โทรศัพท์ 
02-648-1555 หรือตัวแทนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เคทีบี 
(ประเทศไทย), บล.หยวนต้า , บล.โนมรูะ, บล.เค
จีไอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิลลิป, บล.กรุงศรี, 
บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์,บล.คนัทรี ่กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน), บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน),  บลน.โรโบเวลธ์, บลน.ฟินโนมิ
นา,  บลน.เวลท์ รพีบับลคิ, บลน.เวล็ธ์เมจกิ และ
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 
แอสเซนด์ เวลธ์ จ�ากัด

ผูล้งทนุควรท�าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือ่นไข 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืช้ีชวนให้เข้าใจ
และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผลการด�าเนนิงานในอดตี มไิด้เป็นส่ิงยืนยันถงึผล
การด�าเนินงานในอนาคตผลตอบแทนของกอง
ทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกอง
ทุน ARK Next Generation Internet ETF 

(กองทุนหลัก)กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณา
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดย
รวมของตนเองด้วยกองทนุอาจลงทนุในตราสาร
ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทนุรวมทัว่ไปกองทนุไทยอาจลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่าง
ประเทศไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
ทัง้จ�านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุ หรือได้รบัก�าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น หรอืได้รบัเงนิคืนต�า่กว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อ
บงัคบั และปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง จงึเหมาะสมกบั
ผูล้งทุนทีต้่องการผลตอบแทนสงูหรอืสามารถรบั
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดย
ค�านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ 
และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
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อินไซด์ Business
เคทีซีให้สมาชิกอุ่นใจ ตรวจเจอ 
จ่ายเมื่อซื้อประกันโควิด – 19 

ซูเปอร์ชีลด์ ผ่านช่องทางออนไลน์

"JAK เริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก"

ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จาก Thailand Best 

Employer Brand Awards 2021

ธนาคารกรุงเทพ และ อมตะ วีเอ็น 
ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ

ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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