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นายปริทศัน ์เพชรอ�าไพ รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จ�ากัด (มหาชน) MTC เปิดเผยว่า บริษัทตั้ง

เป้าหมายส�าหรับการด�าเนินงานในปี2564 ในการ

สร้างพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตที่ระดับ 20-25% ซ่ึง

เป็นเป้าหมายต่อเนื่องใน4-5ปีข้างหน้าด้วยเช่นกัน 

ประกอบกับยังคงรักษามาตรฐานหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดบัต�า่ที1่% และไม่ให้เกนิ1.5% 

ซึง่ในปัจจบุนัอยู่ทีร่ะดบั1.06% เมือ่เทยีบกบัพอร์ตสนิ

เชื่อรวม

นอกจากนี้ บริษัทได้วางงบลงทุนส�าหรับการขยาย

สาขาในปี2564ไว้ที ่300 ล้านบาท โดยจะท�าการขยาย

สาขาเพิ่มอีก 600 สาขา ซึ่งคาดว่าในสิ้นปี64 จะมี

สาขาไม่ต�่ากว่า 5,400 แห่ง และจะทยอยขยายสาขา

เพิ่มในปี2565-2566 ปีละ600 แห่ง โดยตั้งเป้าว่าใน

ปี2566 จะมีสาขาไม่ต�่ากว่า6,700 แห่ง จากปัจจุบัน

อยู่ที่ 4,884 แห่ง

ซึ่งปัจจุบันจากการท�าส�ารวจพบว่าจ�านวนประชากร

ในพื้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าจ�านวนสาขาในพื้นที่ ซึ่ง

เป็นโอกาสที ่MTC จะสามารถเข้าไปเปิดสาขาเพิม่เตมิ

ได้ เพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีความต้องการสินเชื่อ แต่มี

ข้อจ�ากัดในการเข้าถงึบรกิารสนิเช่ือของระบบสถาบัน

การเงิน รวมถึงกลุ่มคนที่ยังพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ

ซึ่งจะเน้นกระจายในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เพื่อเป็นการ

ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอีกด้วย

ส�าหรับการขยายสาขา จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

ตามความเหมาะสมของขนาดประชากรและกลุ่มเป้า

หมายในบริเวณนั้นๆ ประกอบด้วย 1.สาขาแบบ Full 

Branch ใช้งบลงทุน 800,000 บาท/สาขา 2.สาขา

แบบ Sub Branch ใช้งบลงทนุ 400,000บาท และ3. 

สาขาแบบ Service Center ใช้งบลงทนุ 250,000บาท

พร้อมกันนี้ บริษัทได ้ก�าหนดทิศทางของอัตรา

ดอกเบี้ยที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ที่ระดับ18% จาก20% 

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควดิ-19ต้ังแต่ปีทีผ่่านมา โดยยงัคงระดบั

อัตราดอกเบี้ยที่18%ต่อไป จนกว่าในอนาคตจะมี

ทศิทางธรุกจิทีเ่ปลีย่งแปลงหรอืมกีารแข่งขนัท่ีรนุแรง

มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีความกังวลเรื่องของการ

แข่งขันการปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถแต่อย่างใด โดย

มองว่าตลาดสินเชื่อมีขนาดใหญ่ และยังมีอีกหลาย

กลุ่มที่สามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทฯ 

มีพอร์ตสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ 2 ล้านคัน 

เทียบกับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมีกว่า 21 ล้าน

คันทั่วประเทศ และมีรถที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นในแต่ละ

ปีต่อเนื่อง ท�าให้พอร์ตสินเชื่อยังมีโอกาสเติบโตได้อีก

มาก

“เรามองว่าตลาดสินเชื่อมีความกว้างมากๆ และยัง

มีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเข้าไปท�าตลาด

ได้ แม้ว่าจะมีผู้เข้ามาท�าการแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน

เยอะ แต่ด้วยศักยภาพของMTC ที่มีความแข็งแกร่ง

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านแพลตฟอร์มซึ่งเป็น

หัวใจส�าคัญของการเผยแพร่สินเช่ือ จึงไม่มีความ

กังวลหรือความคิดว่าจะต้องไปแข่งขันกับใคร” นาย

ปริทัศน์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสในธุรกิจเช่าซื้อ

มอเตอร์ไซด์ใหม่ จึงต้องการต่อยอดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า โดยพบข้อมูลว่าปัจจุบัน

มียอดมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่ขายในประเทศอยู่1.5ล้าน

คัน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพในการช่วย

เหลือลูกค้าในระบบให้สามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้

ราว100,000คัน/ปี

ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 63 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

5,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.06% เทียบปี 62 มีก�าไร

สุทธิ 4,237 ล้านบาท โดยพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 70,607 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 17% เทยีบกบัปี 2562 อยู่ท่ี 60,253 

ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 

อยู่ในระดับต�่าเพียง 1.06% เทียบพอร์ตสินเชื่อรวม

MTC ต้ังเป้าปี64 พอร์ตสินเชื่อโต 20-25% 

พร้อมรักษาระดับ NPL ท่ี1% 

ขยายสาขาเพ่ิมปีน้ี 600 แห่ง
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นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัทบริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า บริเวณ

ชายฝั่งอ่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา (Gulf Coast USA) และพื้นที่บางส่วน

ของประเทศเม็กซิโกก�าลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงจน

น�าไปสู่ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่ส�าคัญ รวมถึงปัญหาด้าน

การจดัหาก๊าซธรรมชาติซึง่บริษทัคาดว่าสถานการณ์จะกลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ

ภายในเร็ววันนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและมาตรการด้านความ

ปลอดภัยของบริษัท ส่วนการผลิต Integrated Oxides and Derivatives 

(IOD) ของโรงงานไอวีแอลในมลรัฐเท็กซัสจึงได้มีการน�ามาตรการป้องกันมา

ใช้โดยจะหยุดการผลติเป็นการชัว่คราว ทัง้นี ้บรษิทัคาดว่าจะสามารถกลับมา

ด�าเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

อนึ่ง บริษัทคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญใดๆ ต่อโรงงา

นอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ หรือผลกระทบใดๆ ต่อภาคการผลิตใน

กลุม่ Combined PET และ Fibers แม้ว่าอปุทานทีมี่อยูน้ั่นจะยงัคงสงูเกนิกว่า

ปกต ิอย่างไรกด็บีรษัิทจะท�างานอย่างใกล้ชดิกบัซพัพลายเออร์และลกูค้าเพือ่

คลายความกังวลดังกล่าว

TPCH เสียบปลั๊กขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซี
เอช เพาเวอร์ 2 (TPCH 2) ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ฟาก "กนกทิพย์ 
จันทร์พลังศรี" ประธานคณะกรรมการบริหาร ระบุดันก�าลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม
เป็น 109 เมกะวัตต์ จากเดิม 99 เมกะวัตต์ สนับสนุนผลงานปี 64 สร้างสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 
บริษัทฯได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 (TPCH 2) ขนาดก�าลัง
การผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน
ให้ผลงานของบริษัทฯ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ตามก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ส�าหรับ TPCH 2 มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเสนอ
ขาย 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ต�าบลบุดี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในระบบ 
Feed-in Tariff ราคาที่ 3.10 บาทต่อหน่วย โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 20 ปี

“โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 2 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล
แห่งที่ 10 ของบริษัทฯ จากเดิมที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 9 แห่ง ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 
99 เมกะวัตต์ ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้ว ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, 
MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH5 และ TPCH1 และจากการที่ได้ COD โรงไฟฟ้าฯ 
เพิ่มอีก 1 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่ 109 เมกะ
วัตต์” นางกนกทิพย์กล่าว

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ 
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าประมูล
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ รอเพียงทางภาครัฐประกาศเปิดโครงการเท่านั้น ซึ่งโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ เป้าหมายการมีใบอนุญาตในการขาย
ไฟฟ้า (PPA) ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ ได้ครบ 250 เมกะวัตต์ 
แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะที่ 50 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลงานบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง

TPCH กดปุ่ม COD 

โรงไฟฟ้า TPCH 2 ขนาด 9.9 MW

ดันก�าลังผลิตไฟฟ้าชีวมวลพุ่งแตะ 109 MW

IVL เผยโรงงานในมลรัฐเท็กซัสจะหยุดผลิตชั่วคราว 

หลังเผชิญสาพอากาศหนาวเย็นรุนแรง  

คาดกลับผลิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้งภายใน ก.พ. นี้ 
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บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA สร้าง

การเติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2563 ท�าก�าไรสุทธิ 

9,531 ล้านบาท เติบโต 6,418% และมีรายได้จาก

การขายและการให้บริการ 75,479 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 25% รับความต้องการใช้ถุงมือยางในตลาด

โลก และการฟื้นตัวของราคาและดีมานต์ของยาง

ธรรมชาติในช่วงปลายปี ด้านบอร์ดบริษัทฯ อนุมัติ

จ่ายเงินปันผลอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น

เครื่องหมาย XD วันที่ 12 เดือนเมษายนนี้  

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
บริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของ

โลก เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการด�าเนนิงานปี 2563 

สามารถสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ภาพ

รวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอตัวจากภาวะโรค

ระบาด โดยบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น 9,531 ล้าน

บาท เติบโตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วน

รายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ท่ี 75,479 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนที่ท�าได้ 60,286 

ล้านบาท    

ขณะที่ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/2563 นับว่ามี

การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าและ

อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ สามารถท�าก�าไร

สทุธ ิ5,499 ล้านบาท เตบิโต 7,331% เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขาย

และการให้บริการอยู่ที่ 26,246 ล้านบาท เติบโต 

76% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีราย

ได้จากการขายและการให้บริการ 14,881 ล้านบาท  

การเติบโตของผลการด�าเนินงานดังกล่าวมาจาก

ความต้องการใช้ยางในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

โดยมีปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ

จีน หลังจากควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ได้ดี ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ท�าให้มีความต้องการใช้

ยางเพื่อการผลิตยางล้อ (รถ) เพิ่มขึ้น รวมถึงผล

การด�าเนินงานปี 2563 ของ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ 

(ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุงมือยางราย

ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA 

สามารถท�าสถิติสูงสุดใหม่  

จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะ

กรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2564 จงึมมีติอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากงวดผลการ

ด�าเนินงานไตรมาส 4/2563 ในอัตรา 1.75 บาท

ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 2,688 ล้านบาท ก�าหนดขึ้น

เครื่องหมาย XD วันที่ 12 เดือนเมษายนนี้ และจ่าย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 29 เดือน เมษายน 

2564 โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล จากงวดผลการด�าเนินงาน 1 มกราคม – 30 

กันยายน 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผล

ให้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2563 อัตรา

รวม 2.25 บาทต่อหุ้น 

"เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลการด�าเนินงาน

เติบโตอย่างต่อเน่ืองในปีน้ี เน่ืองจากภาพรวม

อตุสาหกรรมยางน่าจะผ่านพ้นจุดต�า่สุดไปแล้ว และ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวแบบ

ค่อยเป็นไป จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ยาง

ธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่มีความต้องการใช้เพื่อการผลิตยางล้อ และ

อุตสาหกรรมถุงมือยางที่มั่นใจว่าจะยังมีดีมานด์ที่

แข็งแกร่ง จะเป็นปัจจัยส�าคัญให้บริษัทฯ บรรลุเป้า

หมายการเติบโต" นายวีรสิทธิ์ กล่าว

STA เผยปี63 ก�าไรโตกระฉูด 6,418%  

แจกปันผลอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น
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บมจ. ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT สร้าง

ผลการด�าเนินงานท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปี 

63 ท�าก�าไรสทุธ ิ14,401 ล้านบาท เตบิโตแรง 2,246% 

และมรีายได้รวม 30,405 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 154% รบั

ดีมานด์ทั่วโลกเติบโตกว่า 20% และราคาขายเฉลี่ยที่

เพิม่ขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา บอร์ดอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล

อกี 2 บาทต่อหุน้ มัน่ใจดมีานด์ถุงมอืยางในปีนี ้เติบโต

แข็งแกร่ง เผยการฉีดวัคซีนก็ต้องใช้ถุงมือ  

นางสาวจริญญา จโิรจนกุ์ล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STGT ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผย

ว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงานปี 2563 ถือเป็นปีท่ี

สามารถท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อ

ตั้งบริษัทฯ ทั้งในด้านก�าไรสุทธิและรายได้รวม โดยมี

ก�าไรสุทธทิัง้สิน้ 14,401 ล้านบาท เตบิโต 2,246% เมือ่

เทียบกับปี 2562 ที่มีก�าไรสุทธิ 614 ล้านบาท  ส่วน

รายได้รวมอยู่ที่ 30,405 ล้านบาท เติบโต 154% เมื่อ

เทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวม 11,994  ล้านบาท  

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน

มา เติบโตอย่างโดดเด่นทุกไตรมาส โดยเฉพาะในช่วง

ไตรมาส 4/2563 สามารถท�าก�าไรสุทธิ 8,520 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 4,602% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่

ท�าได้ 181 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 13,646 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่ท�าได้ 3,138 ล้านบาท  

ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

นัน้ มาจากความต้องการใช้ถงุมอืยางทัว่โลกทีเ่พิม่ข้ึน

กว่า 20% ในปีทีผ่่านมา หรอืเพิม่ข้ึนเป็นประมาณ 3.6 

แสนล้านช้ินต่อปี และมีดีมานด์กระจายตัวในหลาก

หลายอุตสาหกรรม จากเดิมที่ใช้ในทางการแพทย์

เป็นหลัก จงึท�าให้บรษิทัฯ มคี�าส่ังซือ้สนิค้าเข้ามาเป็น

จ�านวนมาก ประกอบกบัซพัพลายทัว่โลกยงัมไีม่เพยีง

พอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยของ

ถงุมอืยางในตลาดโลกปรับข้ึนเพิม่ข้ึนได้อย่างต่อเนือ่ง  

ล่าสุด ท่ีประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติอนุมัติจ่าย

เงนิปันผลจากงวดผลการด�าเนนิงานไตรมาส 4/2563 

ในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น ก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 

ในวันที่ 12 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเมื่อรวมกับการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาล จากก�าไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่ง

เสรมิการลงทนุจากงวดผลการด�าเนนิงาน 1 มกราคม 

– 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.625 บาทต่อหุ้น ส่ง

ผลให้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2563 อัตรา

รวม 2.625 บาทต่อหุ้น 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT กล่าวว่า ส�าหรับภาพ

รวมอุตสาหกรรมถุงมือยางทั่วโลกในปี 2564 คาดว่า

จะมีความต้องการใช้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องกว่า 20% 

จากปีที่ผ่านมา แม้ในปัจจุบันเริ่มมีการผลิตวัคซีน

ป้องกัน COVID-19 และเริ่มทยอยฉีดแก่ประชาชน

ในหลายประเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ทั่วโลก ยังคงมีจ�านวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้การใส่ใจด้าน

สุขอนามัยกลายเป็น New Normal ดังนั้นผลิตภัณฑ์

ถุงมือยางจะยังเป็นที่ต้องการของวงการแพทย์และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องให้ความส�าคัญด้านความ

สะอาด  

จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ วางเป้าปริมาณการขาย

ถุงมือยางในปี 2564 ที่ 32,000 ล้านชิ้น เติบโตราว 

14%จากปีก่อนหน้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีค�าส่ังซื้อ

ถุงมือยางธรรมชาติล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 13 เดือน 

และค�าส่ังซือ้ถงุมอืยางไนไตรล์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 

30 เดือน รวมถึงยังไม่เห็นสัญญาณการยกเลิกค�าสั่ง

ซือ้สินค้าในปัจจบุนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ วางแผนทยอย

เดินเครื่องจักรโรงงานใหม่อีก 4 แห่ง ในทุกๆ ไตรมาส

ของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตเพิ่ม

ขึ้นเป็น 50,000 ล้านชิ้นต่อปี จากสิ้นปี 2563 อยู่ที่

ประมาณ 33,000 ล้านชิ้นต่อปี   

STGT โชว์ปี 63 ก�าไรสุทธิโตก้าวกระโดด 2,246%   

พร้อมวางเป้าปริมาณขายถุงมือยางปี 64 

โตราว 14% จากปีก่อนหน้า 
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ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ให้เป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและเข้าใจได้ง่าย เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ

สร้างโอกาสจากความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine* ซึ่งเป็นหนึ่งใน

โครงการส�าคัญภายใต้แผนดังกล่าวเพื่อให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จ�าเป็น ขณะที่การใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและรองรับกับสภาพ

การณ์ในปัจจุบัน

ก.ล.ต. จงึได้พัฒนา ทบทวน และปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมซ่ึงครอบคลมุการจดัการกองทุนรวมตัง้แต่เริม่กองทุนจนถงึเลกิกองทนุ 

โดยได้ด�าเนินการดังนี้

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นและเข้ากับยุคสมัย เช่น ปรับปรุงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

จากเดมิทีข้่อมลูบางประเภทก�าหนดให้เปิดเผย ณ ทีท่�าการของบรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) หรอืสถานท่ีซ้ือขาย ปรบัเป็นผ่านช่องทาง

ทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง นอกจากนี ้ยงัปรบัวธิกีารเขยีนหลกัเกณฑ์โดยใช้แผนภาพและตารางช่วยให้ผูป้ระกอบธรุกจิเข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

(2) ยกเลกิหลกัเกณฑ์ทีไ่ม่จ�าเป็นหรือซ�า้ซ้อนกบัหลกัเกณฑ์อืน่ เช่น ยกเลิกหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดให้ บลจ. ต้องแจ้งช่องทางรายงานประจ�าปีของกอง

ทนุรวมแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ เนือ่งจากมีหลกัเกณฑ์ก�าหนดให้จดัส่งรายงานประจ�าปีให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ บลจ. อยูแ่ล้ว 

และยกเลิกหลักเกณฑ์การอบรมผู้จัดการกองทุนในประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศว่าด้วยเรื่องบุคลากรได้ก�าหนดเรื่องดังกล่าวไว้อยู่แล้ว

(3) รวมหลักเกณฑ์เร่ืองเดียวกันไว้ที่เดียวกัน เช่น น�าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยของกองทุนไปรวมไว้ในประกาศว่าด้วยการขอมติผู้

ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนี้ ยังมีการแยกหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นประกาศเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและแก้ไข 

โดยจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม

ภายใต้แนวทาง Regulatory Guillotine 

ช่วยลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ
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“บลจ. วี ระบุ ปัญหาอุณหภูมิโลกที่ปรับเพิ่มสูง

ขึน้ในทกุปี จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในช้ันบรรยากาศ ที่เกิดจากการใช้พลังงาน

ปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลัก

ดันการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานยุคใหม่ และ

เป็นโอกาสลงทุนในระยะยาว เปิดขาย IPO 

“กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี (WE-

TENERGY)” ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2564 

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการกระตุ้นของ

ภาครฐัในการพัฒนา พลังงานยคุใหม่ทัว่โลก ผ่าน

การลงทนุใน 3 กลุม่ธรุกจิ ภาคการผลิตพลังงาน

สะอาด (Decarbonising), กลุ่มเทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Digitalising) 

และ การกระจายการใช้พลังงานทางเลือก 

(Decentralising)” 

“นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จ�ากัด (บลจ.วี)  
เปิดเผยว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก�าลังเป็น

เรื่องที่นานาประเทศทั่วโลกตระหนักมากขึ้น โดย

เฉพาะภาวะโลกร้อน (Climate Change) ท่ีเกิด

จากการปล่อยมลพิษจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ

เป็น พฤติกรรมการบริโภค การใช้ ของประชากร

ท่ัวโลก กิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้

เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน เป็นต้น ล้วน

แต่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

ที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น พายุ , 

น�้าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชากร ภาคธุรกิจ เศรฐกิจและอุตสาหกรรม

ของโลกในวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น จากสถิติ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นได้ว่า 

70% ของการเพ่ิมข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เกดิจากการใช้พลงังานเป็นหลกั โดยมปีระเทศจนี

เป็นอนัดบั 1 ทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก

ที่สุด คิดเป็น 27.2% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา

และอินเดีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์รวมกนัเกอืบครึง่หนึง่ของโลก 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการใช้พลังงานและอุตสาหกรรมให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก ได้แก่ 1.) 

อัตราประชากร ท่ัวโลกที่ก�าลังเพิ่มข้ึนถึงระดับ 

9 พันล้านคน ในปี 2035 ซึ่งสาเหตุที่ตามมาคือ 

2.) ความต้องการบริโภควัตถุดิบและพลังงาน

ที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากประเทศจีนและอินเดีย

เพิ่มอัตราการใช้พลังงานต่อหัวในระดับเดียวกับ

ประเทศเยอรมนี จะส่งผลให้การใช้พลังงานทั่ว

โลกมีระดับเพิ่มมากกว่า 40% จะท�าให้เกิดปัจจัย

สดุท้ายคอื 3.) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2018 เป็นปีที่มีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้พลังงานใน

ระดับที่สูงที่สุด เพิ่มขึ้นถึง 2% คิดเป็น 70% ของ

ปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลก

จากการประเมินแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมในระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบรุนแรง

กว่าการระบาด COVID-19 ส่งผลให้ภาครัฐมี

ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้ทุก

ภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญ โดยการออก

นโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการลงทุนและ

พฒันาระบบพลงังานแบบใหม่ทีล่ดผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม เพือ่เปลีย่นผ่านระบบ โครงสร้าง

พลังงาน (Energy Transition) ภายใต้ข้อตกลง

ปารีส ( Paris Agreement) ที่ต้องด�าเนินการ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% 

ภายในปี 2050 ให้อยู่ที่ระดับ 9.8 กิกะตันต่อปี

จากระดับ 33 กิกะตัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียส

ในปี 2021 การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงด้าน

โครงสร้างพลังงานจะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการ

ลงทุน จากมาตรการภาครัฐที่เพิ่มการลงทุนใน

กลุ่มพลังงานยุคใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายของ Paris Accord โดยคาดว่าจะมีเงิน

ไหลเข้าลงทุนถึง 90 ล้านล้านเหรียญฯ ในช่วง

ระยะเวลา 30 ปีข้างหน้านี ้ในบริษทัทีจ่ดัการเกีย่ว

กับปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากแนวโน้มดังกล่าว บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย 

IPO กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี  

(WE-TENERGY) ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2564 

ลงทุนผ่าน กองทุน BNP PARIBAS ENERGY 

TRANSITION (กองทุนหลกั) มนีโยบายลงทนุใน

บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน

โครงสร้างการใช้พลังงานแนวใหม่ทั่วโลก รวม

ถงึอปุกรณ์ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพต่อการใช้พลังงาน 

(Energy Transition) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ EU Taxonomy และ 

Sustainable Development Goals (SDGs) ของ

สหประชาชาติ 

บลจ.วี เปิดขาย IPO “กองทุน WE-TENERGY”

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปล่ียนผ่าน

โครงสร้างพลังงานและนวัตกรรม 
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ท้ังนี้กองทุนจะเน ้นลงทุนใน 3 กลุ ่มธุรกิจ
หลัก ได้แก่ 1.)  Decarbonising กลุ่มการผลิต
พลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น 
พลังงานทดแทนน�้ามันและถ่านหิน ไม่ว่าจะเป็น
ด้าน พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  รวม
ไปถึงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและแบตเตอรี่
พลังงานต่างๆ  2.) Digitalising คือ กลุ ่ม
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น, 
การใช้วสัดอุุปกรณ์ทดแทนและประหยดัพลงังาน  
รวมถึงใช้วัสดุในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน  
และ 3.) Decentralising คือ การใช้ยานพาหนะ
ขนส่งทางเลือก ที่ประหยัดพลังงาน 

โดยกองทุนหลักมีความแข็งแกร่งในด้านการ
คัดเลือก บริษัทที่ลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
พื้นฐานเชิงลึกในโครงสร้างของธุรกิจพลังงาน
ควบคู่ไปกับด้านการใส่ใจส่ิงแวดล้อม , สังคม 
และหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance : ESG) ของหุ้นที่ลงทุน และ
ติดตามราคาและความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาส 
และปรับสัดส่วนการลงทุนที่รวดเร็ว (Dynamic 
Management) ท�าให้กองทุนมผีลการด�าเนนิงาน
ที่โดดเด่น

ส�าหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุนเช่น  1.) 
บรษิทั Sunnova Energy International (NOVA 
US) ผูใ้ห้บรกิารชัน้น�า เรือ่งพลงังานแสงอาทติย์ 
(Solar rooftop system) เพ่ือเก็บพลังงาน
ส�าหรบัใช้ในทีอ่ยูอ่าศยั ทีม่ลีกูค้าทัว่สหรฐัอเมรกิา  
มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 2.5 พันล้านเหรียญฯ ณ 
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ที่ผ่านมา

2.) บรษิทั LG Chem, KRX (Chemical company) 
บริษัท เคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก 
จากเกาหลี เป็นซัพพลายเออร์ด้านปิโตรเคมี
ตั้งแต่การกลั่นขั้นพื้นฐานไปจนถึงการผลิตวัสดุ
โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และยังพัฒนาวัสดุขั้นสูง
ใหม่ๆ  เช่นพลาสตกิชวีภาพ ทีไ่ด้รับการยอมรบัใน
เรื่องการย่อยสลายทางชีวภาพรายแรกของโลก

3.) บริษัท Aptiv, APTV NYSE (Auto parts 
company) ผูพ้ฒันาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัใน

การขับขี่อัตโนมัติ , ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ
และพลังงานกับยานพาหนะ  นอกจากนี้ยังมี
การพฒันารถยนต์ขับเคลือ่นอัตโนมติัทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ 

ด้วยกลยุทธ์และการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต  ท�าให้ผลการด�าเนินงานของกอง
ทนุหลกั  BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION 
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่โด่ดเด่น โดย ณ 
วันที่ 30 ธ.ค. 2020 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 
1 เดือนที่อยู่ที่  15.41%  ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่
ที่  57.15%  ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่  114.36% 
ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่   167.30%  และผลตอบแทน
น้อยหลัง 5 ปีอยู่ที่  171.62% ต่อปี * เทียบกับ
ดีชนีมาตรฐาน MSCI AC World (EUR) NR  อยู่
ที่ 2.30% , 9.91% , 13.83% , 6.56%  และ 
31.33% ตามล�าดับ 

“ด้วยการพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านอปุกรณ์ แบตเตอรี่ 
พลังงานสะอาด เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้าง
พลังงานยุคใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ ท�าให้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้าง
พลังงานท่ัวโลก จึงเป็น เมกะเทรนด์ ที่มีแนว
โน้มการเติบโตสูงในช่วง 30 ปีข้างหน้า และมี
บริษัทท่ัวโลก ที่ก�าลังเติบโตจากการลงทุนและ
พัฒนาระบบพลังงานยุคใหม่  ซึ่งสะท้อนจาก

ผลตอบแทนที่เติบโตอย่างโดดเด่น  “กองทุน 
WE-TENERGY” จึงเป็นกองทุนยุคใหม่ของปี 
2021 ที่เพิ่มโอกาสการลงทุน เพื่อสร้างโอกาส
รับผลตอบแทนในระยะยาว จากการเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
นายอิศรา กล่าว 

ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จ�ากัด (“บลจ.วี”) โทรศัพท์ 
02-351-1800 กด 2หรือตัวแทนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เคทีบี 
(ประเทศไทย), บล.หยวนต้า , บล.โนมูระ, บล.เค
จีไอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิลลิป, บล.กรุงศรี, 
บล.ไทยพาณชิย์,  บล.เอสบไีอ ไทย ออนไลน์,บล.
คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน), บล.เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน),  บลน.โรโบ
เวลธ์, บลน.ฟินโนมินา,  บลน.เวลท์ รีพับบลิค, 
บลน.เว็ลธ์เมจิก และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์

• ผู ้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า 
เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิน
ใจลงทุน

บลจ.วี เปิดขาย IPO “กองทุน WE-TENERGY”

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปล่ียนผ่าน
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กองทนุบวัหลวงเสนอขาย IPO 'กองทนุ

รวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/21 ห้ามขายผู้

ลงทุนรายย่อย' หรือ BP2/21 (AI) ซึ่งเป็นเท

อมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 

2564 นี้ ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท เป็นทาง

เลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสาร

หนี้ต่างประเทศ เพ่ือโอกาสรับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เปิดเผยว่า 

กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 

2/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP2/21 

(AI)  ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 

โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้

ลงทุนจะต้องจองซื้อคร้ังแรกขั้นต�่า 500,000 

บาท

 

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีก�าหนดอายุโครงการ 

(เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน  จะระดมเงิน

จากผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อยและผูม้เีงนิลงทนุสงู 

ซึง่เป็นผูล้งทนุทีม่คีวามเข้าใจเกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ทีก่องทุนลงทนุ และสามารถยอมรบัความเสีย่ง

จากการลงทุนได้ เพ่ือแสวงหาโอกาสรับผล

ตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับ BP2/21 (AI) จะน�าเงินไปลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย

เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง

ทุน ซึ่งจะป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลก

เปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้

รับทั้งหมด (Fully Hedge) 

ตราสารหนีต่้างประเทศท่ีกองทุนนีเ้ข้าไปลงทุน

ได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสาร

หนี้ภาคเอกชน และตราสารหน้ีอ่ืนๆ ท่ีเสนอ

ขายในต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับ

ที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ท้ัง

ยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ 

นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.)    ก�าหนด

หรือเหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังในและต่าง

ประเทศ

ทั้งนี้ BP2/21 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซ้ือคืน

โดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันท�าการก่อนวัน

ครบก�าหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการ

จะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน

ทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ที่จดทะเบียนกองทุน ขณะท่ีการจ่ายเงินคืน

เมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวัน

ที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ

ในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบค�าขอเปิดบญัช ี(โอน

เข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

แจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่าเมื่อกองเทอมฟัน

ด์ครบอายุ ให้สับเปล่ียนเข้ากองทุน

เปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) 

หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ 

(B-TREASURY) 

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียด

กองทุน BP2/21 (AI)  หรอืตดิต่อขอรบัหนงัสอื

ชีช้วนได้ท่ี กองทุนบวัหลวง โทร. 0 2674 6488 

กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก ่

ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพ

ประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

 

ผู ้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจ ลักษณะสินค้า 

เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตดัสนิ

ใจลงทุน

ผลการด�าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการด�าเนินงานในอนาคต

การป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปลีย่นขึน้กบั

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บลจ.บัวหลวงเสนอขาย IPO "BP2/21 (AI)" 

วันท่ี 17-23 ก.พ.น้ี
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อินไซด์ Business
"TQR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ วันแรก"

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัล
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
จาก ASEAN CG Scorecard

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกใช้คะแนน KTCFOREVER 

ท�าบุญในเดือนแห่งความรัก สมทบเข้ามูลนิธิ

เพ่ือสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

เอ็นไอเอส่งมอบ

หน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ�้า

สู่ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก จ.เชียงใหม่
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