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นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เธยีรสุรัตน์จํากัด (มหาชน) TSR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ : บุคคลธรรมดา (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือส่วนได้เสียกับบริษัท)

3. มูลค่ารวมของรายการ: 66 ล้านบาท

4. รายละเอยีดของสนิทรพัย์: ทีด่นิโฉนดเลขท่ี 89171 เลขท่ีดนิ 224 ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีเนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

5. แหล่งเงินทุน: เงินกู้ยืมระยะยาว 5 ปีจากสถาบันทางการเงินซึ่งมีผลกระทบ

กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.32ขึ้นมาเท่ากับ 0.37

6. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าของรายการ: มูลค่ารวมซ่ึงมีขนาดรายการไม่

ถึง 15%

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท

เพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและรองรับการขยายตัวของสํานักงานใหญ่ในอนาคต 

เนื่องจากที่ดินที่ซื้อนั้นจะทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเดิมกับถนนใหญ่

4 เลน (ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด)

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ILINK 

เปิดเผยว่า ขอเรียนให้ทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ชนะการประกวด

ราคา และได้รับหนังสือสังจ้าง “งานจ้างเหมาติดต้ังสายใยแกวนําแสงใต้นํ้า 

(Underwater Optical FiberCable) พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ด้วยวธิประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” จากการไฟฟ้านครหลวงนั้น บริษัทฯ มีกา

หนดที่จะลงนามในสัญญาใน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน : งานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแกวนําแสงใต้นํ้า (Underwater 

Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหา วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 1 งาน

มูลค่างาน : 84,637,000 บาท (แปดสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท

ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ระยะเวลาการส่งมอบ : 120 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากการ

ไฟฟ้านครหลวงให้เริ่มทํางานท้ังนี้เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะทํา

การแจ้งข่าวให้นักลงทุนทราบในครั้งต่อไป

เพือ่ให้นกัลงทุนได้ทราบอยางท่ัวถงึ จงึเหน็สมควรเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวข้าง

ต้น ผานทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ILINK ชนะประมูลงานติดตั้ง

สายใยแก้วน�าแสงใต้น�้า

ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 84.63 ลบ.

บอร์ด TSR ไฟเขียวซื้อที่ดินย่านปากเกร็ด 

มูลค่า 66 ลบ. เพื่อก่อสร้างคลังสินค้ารองรับ

การขยายตัวของส�านักงานใหญ่ในอนาคต
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ผู้ถือหุ้น B ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรีผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 6 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ พร้อมอนุมัติเสนอขายหุ้นพี/พี 192 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.68 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและ

โลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอร์แรนต์)ครั้งที่ 6 ( B-W6) จํานวนไม่เกิน 320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจํานวน 1 หน่วย จากการคํานวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกําหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ โดยกําหนดราย

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

นอกจากนีท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ยงัมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 192 ล้านหุ้น คิดเป็น9.98% ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

สาํหรบัวตัถปุระสงค์การเสนอขายหุน้เพิม่ทนุใน

ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนใน

โครงการใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 

512.32 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิการ

แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) จํานวน 

320.32 ล้านหุ้น และรองรับการออกและเสนอ

ขายหุน้สามญัจาํนวน 192 ล้านหุน้ ให้แก่บคุคล

จํากัด(Private Placement) แบบมอบอํานาจ

ทั่วไป (General Mandate)

ผู้ถือหุ้น B ไฟเขียว

แจกวอร์แรนต์ฟรี 6 ต่อ 1
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'บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์' หรือ TFM ผู้ผลิต

และจําหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นําใน

อุตสาหกรรมสัตว์น้ําของคนไทย ยื่นแบบคําขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟ

ลิ่ง) ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO 

จํานวน 109.30 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งนําความ

เป็นผู้นําในธุรกิจอาหารสัตว์นํ้า เดินหน้าเข้าลงทุน

ในธุรกิจอาหารสัตว์นํ้าในต่างประเทศ เพื่อสร้าง

รากฐานการผลิตและจัดจําหน่ายอาหารสัตว์นํ้าใน

ภูมิภาคเอเชยีผ่านบรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนเีซยี

และปากีสถาน และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 

โดยแต่งตั้งบล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
ฟดีมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
หรือ TFM เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

และจําหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นําใน

อุตสาหกรรมสัตว์น้ําของคนไทย ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยและเป็นบริษัทแกนนํา (Flagship) ในการ

ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นํ้าของก

ลุม่บมจ.ไทยยเูนีย่น กรุป๊ หรอื TU ผูนํ้าด้านอาหาร

ทะเลระดบัโลก ซึง่ได้เลง็เหน็ความสาํคญัของธรุกจิ

อาหารสัตว์นํา้ท่ีเตบิโตตามความต้องการผลติภณัฑ์

อาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และเป็นภาคอุตสาหกรรม

ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพชีวิต

ของประชาชนไทย โดย TFM มีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี 

สั่งสมองค์ความรู้รวมถึงมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ 

มาใช้ในการผลิตสินค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ของ TFM 

คอื การเป็นผูผ้ลิตอาหารสตัว์น้ําท่ีมคีณุภาพดท่ีีสดุ 

เพื่อการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ผ่านมา TFM จึงมุ่ง

เน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีความหลาก

หลาย ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงตลอดวงจรชีวิต

ของสตัว์นํา้ในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้เพือ่ให้ตอบ

โจทย์ลกูค้าในวงกว้าง ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิการ

เตบิโตของลกูค้าเกษตรกรในประเทศไทยและการยก

ระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของไทย 

ภายใต้ระบบการผลิตที่ทันสมัยในโรงงานผลิตที่

จังหวัดสมุทรสาครและสงขลา ด้วยกําลังการผลิต

รวมในปัจจุบันท้ังหมดท่ี 280,000 ตันต่อปี โดย

ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของ TFM ได้รับความ

เชือ่มัน่ในด้านคณุภาพในระดบัสากลงนี ้TFM มกีาร

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์สินค้า

หลักของบริษัทฯ ได้แก่ โปรฟีด (PROFEED) นานา

มิ (NANAMI) อีโก้ฟีด (EGOFEED) แอคควาฟีด 

(AQUAFEED) และดี-โกรว์ (D-GROW) เป็นต้น ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ผลติภณัฑ์กลุม่อาหารกุง้ โดย TFM เป็นหนึง่ในผูนํ้า

ในกลุม่ตลาดอาหารกุง้ มส่ีวนแบ่งการตลาดอาหาร

กุ้ง ประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณอาหารกุ้งไทย 

(ปี 2563)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและ

อาหารปู) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) อาหาร

ปลาทะเล เช่น อาหารปลากะพง และปลาเก๋า 

เป็นต้น (2) อาหารปลานํ้าจืด เช่น อาหารปลานิล 

และปลาดกุ (3) อาหารสัตว์นํา้วัยอ่อน สาํหรบัการ

อนุบาลลูกปลา และ (4) อาหารกบ โดย TFM เป็น

หนึ่งในผู้บุกเบิกและเป็นผู้นําในกลุ่มตลาดอาหาร

ปลากระพง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลาที่มีราคา

จาํหน่ายและอัตรากําไรค่อนข้างสงูกว่าอาหารปลา

ประเภทอ่ืนๆ มส่ีวนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพง 

ประมาณร้อยละ 24 ของปรมิาณอาหารปลากระพง

ไทย (ปี 2563) 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์บก แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ (1) อาหารสุกร (2) อาหารสัตว์ปีก 

ได้แก่ อาหารไก่ อาหารเป็ด และอาหารนกกระทา 

โดยบริษทัฯ ได้เร่ิมขยายธรุกิจเข้าสูธ่รุกิจอาหารสตัว์

บกในช่วงปลายปี 2561 และปรมิาณการขายอาหาร

สัตว์บกของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อ

เนื่องและมีผลเป็นที่น่าพ่อใจ

'บมจ.ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์' 
ย่ืนไฟล่ิงต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

เสนอขาย IPO 109.30 ล้านหุ้น 

ต้ังบล.บัวหลวง เป็น FA
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร TFM กล่าวว่า บรษิทัฯ มุ่งเน้นนาํความเชีย่วชาญ เทคนคิการผลติ และนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้พฒันาผลติภณัฑ์อาหารสตัว์นํา้ใหม่ๆ หรอื

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น เป็นผู้บุกเบิกการใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปในการเพาะเลี้ยงปลากะพง รวมถึงคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ๆ เช่น สูตรการผลิต

อาหารสัตว์น้ําท่ีลดปรมิาณการใช้ปลาป่นและน้ํามนัปลา และสตูรการผลิตอาหารปลาสลดิ อาหารปู เป็นต้น อย่างไรกต็าม ธรุกจิของ TFM ไม่ได้จํากัดอยูเ่ฉพาะ

ตลาดในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์นํ้ามีศักยภาพในการเติบโต ในขณะที่บริษัทฯ จะสามารถใช้ประโยชน์

จากความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านบุคลากรและแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ

สร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากประเทศอินเดีย และขยายไปยังปากีสถานและอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจและรับ

รู้รายได้ได้ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ และภายในสิ้นปีนี้ ตามลําดับ ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป TFM พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) ได้ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ปัจจุบัน TFM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท โดยเป็นทุนชําระ

แล้วทั้งสิ้นจํานวน 820,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 410.0 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 

109.3 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90.0 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จํานวน 19.3 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดคิด

เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.9 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โดยจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไป

ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์นํ้าในประเทศอินโดนีเซียและปากีสถาน ชําระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

'บมจ.ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์' 
ย่ืนไฟล่ิงต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

เสนอขาย IPO 109.30 ล้านหุ้น 

ต้ังบล.บัวหลวง เป็น FA
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บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย  (AMR) ปลื้ม! กระแสตอบ

รับโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์คึกคัก ชูจุดเด่น

หุ้นเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมออกแบบ

และเชือ่มต่อระบบไอทีโซลช่ัูน เบือ้งหลงัความสาํเรจ็

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ปัจจุบัน

มี Backlog ในมือ 1,451.2 ลบ. เตรียมเข้าจด

ทะเบียนใน SET วันที่ 2 ส.ค.นี้ พร้อมลุยพัฒนา

ระบบ Feeder Line และ EV Charging Station 

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเมอืงอจัฉรยิะ หนนุธรุกจิ

โตก้าวกระโดด  

นายดถิดนยั สงัขะรมย ์ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ 
ทรีนีตี้ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

และผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเอ็มอาร์ 

เอเซีย  จํากัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า เมื่อวัน

ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารของ 

AMR และที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการ

จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนได้ร่วมกันนําเสนอข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจ

และแผนการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้เห็น

ถึงศักยภาพการเติบโต ภายหลังจากระดมทุนและ

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) โดยพร้อมลงสนามเทรด 2 สิงหาคม ที่จะ

ถึงนี้ 

"การโรดโชว์ในครัง้นี ้ได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุ

อย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก AMR เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

วศิวกรรมออกแบบและเชือ่มต่อระบบไอทีโซลชัูน่ มี

ประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี อยูเ่บือ้งหลงัค

วามสําเรจ็ในการเป็นผูใ้ห้บรกิารงานออกแบบตดิตัง้

ระบบวศิวกรรมไอทีโซลูช่ัน ให้กบัภาครฐั และเอกชน 

ชัน้นาํของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบบรหิารจดัการ

นํ้าของประเทศ และ กทม. และวางระบบเดินรถ

ไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรถไฟรางคู่ต่าง ๆ ซึ่งเป็น

งานระดับเมกะโปรเจกต์ของประเทศ"  

เขากล่าวต่อว่า AMR เป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่จะ

เติบโตได้อีกมากในอนาคต เน่ืองจากดําเนินธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้น

ฐานของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านโทรคมนาคม 

ด้านพลังงาน ด้านระบบไอทีและโซลูชั่นต่าง ๆ โดย

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์

การทํางาน และมฝีีมอืเทียบเท่าบรษิทัข้ามชาต ิซึง่

จดัเป็นบริษทัท่ีมีความพร้อมอย่างมากสําหรบัการ

รับงานใหม่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ AMR มีแผนระดมทุนโดยจะเสนอขายหุ้น

สามัญให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จํานวน 150 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น คิด

เป็น 25% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก

ชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

AMR โรดโชว์ออนไลน์กระแสแรง! 

โชว์ Backlog ในมือ 1,451.2 ลบ.  

ศักยภาพอนาคตเติบโตสูง 
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นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การ

ระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนําไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งรอง (Feeder Line) และการพัฒนา EV Charging Station ใช้สําหรับการวิจัย

และพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน  

"ทีผ่่านมา AMR ได้เข้าไปเป็นผูอ้อกแบบตดิตัง้ทีช่าร์จแบตเตอรีม่อเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึง่มแีผนขยายจากจดุเลก็ ๆ  ไปสูร่ะดบัประเทศ คาดว่าภายใน 1-2 

ปีข้างหน้า คนไทยจะได้มีโอกาสเห็น EV Charging Station มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ออกแบบโดย AMR" 

นายมารุตกล่าวอีกว่าปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog แล้วมูลค่าราว 1,451.2 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนแผนการดําเนินงาน

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า AMR จะเดินหน้าขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขณะเดียวกันในอนาคตมีแผนที่

จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจํา (Recurring Income) จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10% ขยับเพิ่มเป็น 20-30% ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และเพิ่มเป็น 

50% ในอนาคต เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 

AMR โรดโชว์ออนไลน์กระแสแรง! 

โชว์ Backlog ในมือ 1,451.2 ลบ.  

ศักยภาพอนาคตเติบโตสูง 
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นายณรงค์ ศักด์ิ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จํากัด เปิดเผยว่า บลจ.

ไทยพาณิชย์ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ และ REIT ซึง่กาํลงั

ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะในสหรฐัฯ และยโุรป ทีม่อัีตราการฉีดวคัซนี

ในระดับสงูและมกีารฟ้ืนตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ทาํให้การลงทนุใน

สนิทรพัย์ประเภทนีส้ามารถให้ผลตอบแทนทีน่่า

สนใจ โดยข้อมลูอ้างองิจากดชันี FTSE EPRA/

NAREIT Developed Index พบว่า ในอดีตค่า

เช่าสินทรพัย์สามารถให้ผลตอบแทนท่ีเหนือ

กว่าอตัราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการ

ลงทนุเพ่ิมขึน้ในระยะยาว รวมถงึอัตราเงนิปันผล

ของหลักทรพัย์อสงัหารมิทรพัย์ทัว่โลกกอ็ยู่ใน

อตัราร้อยละ 3.5 ซ่ึงสงูกว่าอตัราเงนิปันผลของ

ทรพัย์สินประเภทอืน่ค่อนข้างมาก (ทีม่า : ข้อมลู

จาก BlackRock ณ 31 มนีาคม 2564)

ถึงแม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาท่ัวโลกต่างก็ประสบกับ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง

ตัง้แต่ต้นปี 2563 ทาํให้หลายประเทศต้องออก

มาตรการปิดเมอืงเพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด 

จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิเป็นวงกว้าง ภาค

ธุรกิจหลายส่วนได้รับผลกระทบทางลบ โดย

เฉพาะการลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรพัย์ 

และ REIT ทัว่โลก ทีน่บัเป็นสนิทรพัย์ทีร่ายได้

หลกัมาจากการเกบ็ค่าเช่า สร้างความกงัวลให้

แก่นกัลงทนุทีม่องว่าผลประกอบการจะได้รบั

ผลกระทบจากการปิดเมอืง อาจทําให้ไม่สามารถ

จ่ายปันผลได้ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอย่าง

มาก โดยดชันี Global REIT Index มีการปรบั

ลดลง -45% ในช่วงเดือนมี.ค.2563 ที่มีการ

ระบาดหนกัรอบแรก อย่างไรกต็าม การลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัย์ และ REIT ทัว่โลก จะสามารถ

กลับมา outperform ตลาดหุ้นโลกด้วยธีม 

recovery จากภาพเศรษฐกจิท่ัวโลกท่ีค่อย ๆ  ฟ้ืน

ตัวขึน้จากปัจจัยหลกั ๆ ได้แก่ 1) การเปิดเมอืง

ที่มีแนวโน้มเป็นไปค่อนข้างเร็ว ถึงแม้ว่าระดับ

ราคาของ REIT ท่ัวโลกจะปรบัตวักลบัข้ึนมาค่อน

ข้างสงูโดยผ่านจดุสงูสดุเดมิในช่วงก่อนการแพร่

ระบาด COVID-19 แล้วอยู่ท่ี YTD +20% (ท่ีมา: 

Bloomberg) แต่เมื่อเทียบกับหุ้นโลกยังถือว่า

เป็นสนิทรพัย์ที ่laggard และยงัมโีอกาสการฟ้ืน

ตวัต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว

อย่างสหรฐัฯ หลงัจากทีป่ระชากรได้รบัการฉดี

วคัซนีโดสแรกมสีดัส่วนเกนิ 60% ทําให้สามารถ

กลบัมาใช้ชวีติอย่างเป็นปกตไิด้อีกครัง้

2) ผลประกอบการของ REIT ท่ัวโลกได้ผ่านจดุ

ตํา่สดุไปแล้วในไตรมาส 2 ปี 2563 และมแีนว

โน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัต่อเนือ่ง ดงัเหน็ได้จากการปรบั

ประมาณการ Earnings ของ REIT ทัว่โลกที่

เพิม่ข้ึนหลงัจากเริม่มกีารผ่อนปรนมาตรการ 

Lockdown และ 3) ความน่าสนใจในสนิทรพัย์

ประเภทนีจ้ะอยู่ท่ีอัตราผลตอบแทนเงนิปันผล

ทีส่งูกว่าอตัราดอกเบีย้ระยะยาว โดยคาดว่าแนว

โน้มภาวะดอกเบีย้ทัว่โลกในระยะข้างหน้าจะอยูใ่น

ระดบัต่ํา จากการท่ีธนาคารกลางท่ัวโลกยังคง

ผ่อนคลายนโยบายการเงนิไปอีกระยะหน่ึง

นอกจากนี้  การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ ่ม

อสงัหารมิทรพัย์ซ่ึงมุง่เน้นรายได้จากกระแส

เงนิสดท่ีสมํา่เสมอจะช่วยกระจายความเสีย่งโดย

รวมของพอร์ตการลงทุนได้ อย่างไรกต็าม สิง่ท่ี

นกัลงทุนควรต้องตดิตาม ได้แก่ อัตราดอกเบีย้

และสภาพคล่องในระบบ ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ การก

ลายพันธุข์อง COVID-19 และพฒันาการการฉดี

วคัซนี รวมถงึการเปิดเมอืงทีอ่าจเกดิความผนั

ผวนกในระหว่างการฟ้ืนตวัค่อยเป็นค่อยไปตาม

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

บลจ.ไทยพาณิชย ์มองโอกาสลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ แนะลงทุน SCBGPROP  

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
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สาํหรบักองทนุแนะนํา ได้แก่ กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พรอ็พเพอร์ตี ้(SCB Global Property : SCBGPROP) เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน

รวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ได้แก่ BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND (กองทนุหลกั) ในสกุลเงนิ USD โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ มนีโยบายเน้นบริหารเพือ่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทัว่โลก ภายใต้การบริหารจดัการของ BlackRock Investment Management (UK) Limited 

โดยกองทนุหลกัเน้นลงทนุใน REIT ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหลักทรพัย์ของบรษิทัท่ีประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ท่ัวโลก ซึง่ส่วนใหญ่

มสีดัส่วนในสหรฐัฯ และในยุโรป นอกจากน้ี กองทุนหลกัยงัมีทมีบรหิารท่ีเชีย่วชาญด้านอสังหารมิทรพัย์ในหลากหลายภูมภิาคต่าง ๆ 24 แห่งทัว่โลก 

ภายใต้สนิทรพัย์การบรหิารจดัการมากกว่า 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทัง้น้ี เมือ่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ทีผ่่านมา กองทนุ SCBGPROP ได้มกีารจ่ายปันผลสําหรบัผลการดาํเนนิงานตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่30 

มถินุายน 2564 ในอตัรา 0.1145 บาทต่อหน่วย ซึง่นับเป็นการจ่ายปันผลครัง้ท่ี 10 รวมเป็นจํานวนเงิน 1.3777 บาทต่อหน่วย (นบัจากจัดตัง้กองทนุ

เม่ือวนัที ่4 ต.ค. 2559)

ผลการดาํเนนิงานในอดีตของกองทนุ มิได้เป็นสิง่ยนืยันผลการดาํเนนิงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจ ลกัษณะสินค้า เงือ่นไข ผลตอบแทน และ

ความเสีย่งก่อนตดัสินใจลงทนุ เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืได้รบักาํไรจากอัตราแลกเปลีย่น 

หรอืได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงนิลงทนุเริม่แรกได้ ผูล้งทนุควรขอคําแนะนําเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธรุกจิก่อนทําการลงทนุ สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

และรับหนงัสอืช้ีชวนได้ทุกวนัทาํการ ได้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย์ หรอื บลจ.ไทยพาณชิย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรอืผูส้นบัสนนุการขายทกุราย 

หรอื https://scbam.info/3eqiWFo สนใจเปิดบญัชีผ่านแอปพลิเคชนั SCBAM Fund Click ได้ท่ี https://scbam.info/3dEjSFD

บลจ.ไทยพาณิชย ์มองโอกาสลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ แนะลงทุน SCBGPROP  

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
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“เศรษฐกจิยโูรโซนยคุใหม่หลงัการระบาด 

COVID-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจเปลี่ยนสู ่

เทคโนโลยมีากขึน้ บลจ.วี มองเป็นจงัหวะลงทนุ

หุน้ยโุรป แนะนํา “กองทุนเปิด ว ียุโรป ออพพอร์

ทูนต้ีิ (WE-EUROPE)” เปิดขาย IPO  ระหว่าง

วนัที ่27 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2564 สร้าง

โอกาสรบัผลตอบแทนจากอตุสาหกรรมท่ีกาํลงั

เตบิโตตามวฏัจกัรเศรษฐกจิ ระบุ เศรษฐกจิยโุรป

กาํลงัฟ้ืนตวั หนนุบรษิทัจดทะเบียนเติบโตโดด

เด่นและมรีะดบัราคาทีน่่าสนใจ เป็นจงัหวะลงทนุ

ทีจ่ะสร้างโอกาสรบัผลตอบแทนสงูในระยะยาว

หลงัเปิดเศรษฐกิจเตม็ตวั”       

“นายอศิรา พุฒตาลศร”ี ประธาน
เจ้าหนา้ทีบ่รหิาร บรษัิทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ว ีจาํกดั (บลจ.วี)  
เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยูโรโซน นับว่ามีบทบาท

สาํคัญต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจโลกอย่างมาก 

ปัจจบุนัแม้ว่าจะเจอการระบาดของ COVID-19 

สายพันธุเ์ดลต้า แต่ด้วยประสิทธภิาพและการก

ระจายการฉดีวัคซนีให้ประชากรอย่างต่อเน่ือง

ส่งผลให้กจิกรรมเศรษฐกจิของยโุรปฟ้ืนตัวขึน้

อย่างเหน็ได้ชดั 

โดยดชันยีอดคาํสัง่ซือ้ผู้จดัการ (PMI) ทัง้ภาค

การผลิตและภาคการบรกิารได้มีการปรับตัวขึน้

มา ส่งสญัญาณการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนในภาค

ธรุกจิของยโุรปและในประเทศสหราชอาณาจกัร 

แม้ว่าจะยงัมปัีญหาคอขวดในกระบวนการผลติ 

(Supply chain bottleneck) และทาํให้มกีาร

ส่งมอบสนิค้าล่าช้ากต็าม นอกจากน้ีคาดว่าการ

บรโิภคภาคเอกชน โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครวั

เรอืนจะขยายตวัได้ดหีลงัจากน้ี ซึง่ส่วนหน่ึงเป็น

ผลมาจากการทีรั่ฐบาลได้ออกมาตรการช่วย

เหลอืต่างๆทาํให้รายได้ของประชาชนได้รบัผลก

ระทบไม่มากนัก เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักของ

การเติบโตทางเศรษฐกจิของยโุรปในระยะถดัไป

ทัง้น้ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยโูรโซนจะปรบัตวัดี

ขึน้ คาดการณ์การเตบิโต GDP ในปี 2021 อยู่

ที่ 4.7%  และในปี 2022 ประมาณการอยู่ที่ 

4.9% ในขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อ อยู่ที่ระดับ 

1.9% และอ่อนตวัลงในปี 2022 ขณะท่ียงัได้รบั

การสนับสนนุจากนโยบายด้านการเงนิและการ

คลงั โดยธนาคารกลางยโุรป (ECB) ยงัคงการ

เข้าซือ้สนิทรพัย์ในโครงการ Asset Purchase 

Program (APP) และมกีารเข้าซือ้พนัธบตัรใน

โครงการ Pandemic Emergency Purchase 

Program (PEPP) ทาํให้สภาพคล่องต่อระบบ

เศรษฐกจิและตลาดยงัคงมเีพยีงพอ 

นอกจากน้ียโุรปยังเริม่การปฏิรปูสหภาพยโุรป

ให้มีความแข็งแกร่งมากข้ึนในอนาคต โดยมี

มาตรการ Next Generation EU (NGEU) ท่ี

เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิครัง้ใหญ่ท่ีสดุในยุโรป 

เพือ่ทาํให้กลุม่ยโูรโซนหลงั COVID-19 มรีปูแบบ

เศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Greener) 

, รวมถงึใช้ระบบดจิิทัลเพิม่ข้ึน (More digital) 

และมคีวามยดืหยุนในการดาํเนนิเศรษฐกิจมาก

ข้ึน (More Resilient Europe) ท้ังนีป้ระเทศ

สมาชกิในยโูรโซนจะได้รบัเงินสนบัสนนุจาก

มาตรการ Next Generation EU รวมกัน

ประมาณ 7.5 แสนล้านยูโร ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 

3/2021  ซ่ึงจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจยูโร

โซนในระยะจากนีจ้ะมกีารลงทุนเพือ่เปลีย่นไปสู่

การใช้นวตักรรมทางดจิทัิลและเทคโนโลยมีาก

ข้ึน (Digital Transformation)   เช่น การผลิต

เครือ่งจกัรอุตสาหกรรมเพ่ือรองรบัการผลติช้ิน

ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ , การลงทุนในเทคโนโลยภีาค

บรกิารเพือ่ตอบสนองผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นเข้าสูย่คุ

ดิจิทัล และการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรองรับ

การลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  

(European Green Deal) การสร้างอุตสาหกรรม

และเศรษฐกจิท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green 

Economy)  และการพฒันาผลติภัณฑ์และการ

ผลติท่ีลดการใช้พลงังานและทรพัยากร (Clean 

Technology) 

บลจ.ว ีเปิดขาย IPO “WE-EUROPE” 

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนรับเศรษฐกิจเปิดเต็มตัว 
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ในด้าน Valuation ดัชนี Stoxx Europe 600 

Forward Price to Earnings ratio (PE) 2021 อยู่

ทีร่ะดบั 17.9 ในขณะทีดั่ชน ีS&P 500 อยู่ทีร่ะดบั 

22.5  ส่งผลให้ตลาดหุน้ยโุรปจงึมคีวามน่าสนใจ 

เหน็ได้จากดชันท่ีีปรบัตวัสูงขึน้และมีระดบัราคา 

(Valuation) ที่ยังถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดย

เฉพาะหุ้นยโุรปในกลุ่มขนาดเลก็ทีมี่ผลประกอบ

การดีกว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่

บลจ.ว ีจงึเปิดเสนอขาย IPO กองทนุเปิด ว ียโุรป 

ออพพอร์ทนูติี ้ (WE-EUROPE) ระหว่างวนัท่ี 27  

กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2564 กองทุนมรีะดบัความ

เสีย่งระดบั 6 ความเสีย่งสงู ลงทนุข้ันตํา่ 5,000 

บาท โดยมนีโยบายลงทุนในหุน้ท่ีได้ประโยชน์จาก

การเติบโตของเศรษฐกจิยุโรปยคุใหม่  เน้นลงทนุ

ในธรุกิจทีส่ามารถเตบิโตได้ในทกุภาวะตลาด ผ่าน

กองทนุ Berenberg European Focus Fund ใน

สดัส่วน 70%  และเน้นลงทนุเชิงรกุหุน้ขนาดเลก็

ทีอ่ยูก่ลุม่อตุสาหกรรมเศรษฐกจิของสหภาพยโุรป 

(European Economic Area : EEA) และสหราช

อาณาจักร ผ่านกองทนุ Janus Henderson Pan 

European Smaller Companiess ในสดัส่วน 30% 

ตวัอย่างบรษิทัทีล่งทนุเช่น

1.)Teleperformance (France) ผูใ้ห้บรกิารและ

พฒันาแบรนด์ ผ่านการเปลีย่นแปลงทางดิจทิลั

  

2.) Netcompany (Denmark) ผูใ้ห้บรกิารด้าน

ไอทีผ่านแพลตฟอร์มดจิทัิลและบรกิารโครงสร้าง

พืน้ฐาน

3.) HelloFresh (Germany) ผู้ให้บริการจัดหา

อาหารโฮมเมดทีด่ต่ีอสขุภาพให้ทกุครวัเรอืน

 

4.) ASML Holding NV (Netherland)  ผูน้าํด้าน

นวตักรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์

5.) KERING SA (France) บริษัทที่เช่ียวชาญ

สินค้าฟุ่มเฟือย แบรนด์ดังอย่าง Gucci, Yves 

Saint Laurent และ Bottega Veneta

ทัง้นี ้ ด้วยกลยุทธ์ลงทนุเชงิรุกทีเ่น้นลงทนุในหุ้น

ทีเ่ติบโตมผีลประกอบการดีและมรีาคาทีน่่าสนใจ 

ทาํให้กองทนุหลัก Berenberg European Focus 

Fund ณ วนัที ่31 พ.ค. 2564 ให้ผลตอบแทนย้อน

หลงัต้ังแต่ต้นปีอยู่ที ่13.60%  ย้อนหลงั 1 เดือน

อยูท่ี่ 2.10% ย้อนหลงั 1 ปีอยู่ที ่ 46.12% ย้อน

หลงั 3 ปีอยู ่ 68.17% และต้ังแต่จดัต้ังกองทนุอยู่

ที ่ 77.74% เทยีบกบัดัชน ีMSCI Europe EUR อยู่

ที ่13.08% , 2.56% ,  29.67.% , 22.14%, และ 

23.75% ต่อปี ตามลําดบั (แสดงผลการดําเนนิงาน

ทีเ่กิดขึน้จรงิ ไม่ปรบัเป็นอัตราต่อปี)

เช่นเดยีวกบั กองทนุ Janus Henderson Pan 

European Smaller Companies ท่ีเน้นลงทุน

ในหุน้ขนาดเล็กทีอ่ยู ่  ในกลุม่ EEA และสหราช

อาณาจักร ทาํให้  ณ วันที ่ 31 พ.ค. 2564 ให้

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดอืนอยู่ท่ี 2.9% ย้อน

ตัง้แต่ต้นปีอยู่ที ่22.1%  ย้อนหลงั 1 ปีอยู่  70.4% 

ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที ่ 13.4% ย้อนหลงั 5 ปีอยู่ท่ี 

14.5 ย้อนหลงั 10ปี อยู่ที ่12.7% และต้ังแต่จดัต้ัง

กองทนุอยูท่ี ่12.2% เทียบกบัดชัน ีEXIX Smaller 

European Companies อยู่ที ่ 2.3% , 16.0% ,  

48.0% ,  10.2% , 10.7% , 10.5%  และ 10.1% 

ต่อปี ตามลาํดบั*

“ภมูภิาคยโุรปท่ีมสัีดส่วนเศรษฐกจิขนาดใหญ่

ของโลก กําลังฟื้นตัวส่งผลให้หุ้นหลายกลุ่มได้

รับประโยชน์เช่น กลุ ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค อีกท้ังความ

สามารถในการกระจายฉดีวัคซนีทีร่วดเร็วรวมถงึ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิทีย่งัดําเนนิอยู ่ทําให้

ตลาดหุน้ยโุรปมคีวามน่าสนใจจากแนว

โน้มการเตบิโตของธรุกจิและ

ระดบัราคาทีไ่ม่แพง “กองทนุเปิด ว ี ยุโรป ออพ

พอร์ทูนต้ีิ (WE-EUROPE)”  จงึเป็นโอกาสสําหรบั

การลงทนุในต่างประเทศทีม่โีอกาสเติบโตได้ในระยะ

ยาว” นายอศิรา กล่าว

*ผลการดาํเนนิงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการ

ดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้จริง ไม่ปรบัเป็นอตัราต่อปี ผล

การดําเนนิงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดําเนนิ

งานเป็นอตัราต่อปี 

สาํหรบัผู้ทีส่นใจสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเตมิ

พร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทนุ ว ีจํากดั (“บลจ.ว”ี) โทรศพัท์ 02-

351-1800 กด 2 หรอืตัวแทนการขายและรบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุของ บลจ.ว ีได้แก่ บล.เคทบีเีอสที 

จาํกดั (มหาชน), บล.หยวนต้า , บล.โนมรูะ, 

บล.เคจไีอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิลลปิ, บล.กรงุ

ศร,ี บล.ไทยพาณชิย์,  บล.เอสบไีอ ไทย ออนไลน์,

บล.คนัทรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน), บล.เมย์แบงก์ 

กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน),  

บลน.โรโบเวลธ์, บลน.ฟินโนมินา, บลน.เวลท์ 

รพีบับลคิ, บลน.เวล็ธ์เมจกิ, บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ 

และ บล.เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน)

บลจ.ว ีเปิดขาย IPO “WE-EUROPE” 
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• ผูล้งทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงือ่นไข ผลตอบแทนและ

ความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทนุ

• ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเกบ็หนงัสอื

ช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือ่ใช้อ้างองิในอนาคต  และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม

ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ

• ผลการดําเนนิงานในอดตี มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการดําเนนิงานใน

อนาคต

• กองทนุอาจลงทุนในตราสารทีมี่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวม

ทัว่ไป

• กองทนุไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือ

ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

โดยขึน้อยูก่บัดุลยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ ท้ังนี ้เนือ่งจากกองทนุท่ีลงทุน

ในต่างประเทศไม่ได้ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน ผูล้งทุน

อาจจะขาดทนุ หรอืได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืได้รบัเงินคนืต่ํา

กว่าเงินลงทุนเริม่แรกได้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา

จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง จงึ

เหมาะสมกับผูล้งทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูหรอืสามารถรบัความเสีย่ง

ได้สงูกว่าผูล้งทุนท่ัวไป ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ่มคีวามเข้าใจ

ในความเสีย่งของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผูล้งทุนควรพจิารณาความ

เหมาะสมในการลงทุน โดยคํานงึถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์ 

และฐานะทางการเงนิของผูล้งทุนเอง

• กองทุนรวมอาจมกีารกระจกุตวัของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใด

เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งให้กองทนุต้องเลกิกองทนุรวม

ได้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ได้ที่ 

www.weasset.co.th

บลจ.ว ีเปิดขาย IPO “WE-EUROPE” 
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อินไซด์ Business
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ช่องปากให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม

สมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA)

เมืองไทยประกันภัย มอบประกันภัยโควิด-19 

แผนพิเศษเจอจ่ายจบให้แก่อาสาสมัครชุมชน 

Community Isolation โดย รพ.รามาธิบดี 

ทุนรวม 20 ล้านบาท

TNP ร่วมกับหน่วยงานใน จ.เชียงราย 

ส่งมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน 

จากผลกระทบ โควิด-19 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จัดเตรียม

อาหารแห้งและของใช้จําเป็น เพ่ือมอบความห่วงใย

สู่ผู้รับเหมา-แรงงานในแคมป์ก่อสร้าง
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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