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IRPC ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา

ชั้นน�าของโลก เดินหน้าโครงการ UCF ปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน�้ามันดีเซล

มาตรฐานยูโร 5 มั่นใจเดินเครื่องผลิต ปี 2567 ตอบ

โจทย์นโยบายรัฐ เสริมความแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงโครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน�้ามัน

ดีเซล ยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project หรือ UCF) 

วงเงินลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท ว่า “ขณะนี้โครงการ 

UCF มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยได้ลงนามใน

สญัญาว่าจ้างร่วมกบัผูร้บัเหมาและท่ีปรึกษาโครงการ 

ได้แก่ Hyundai Engineering Co. Ltd. (Hyundai) 

จากประเทศเกาหลี เพื่อด�าเนินงานออกแบบทาง

วิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างหน่วยผลิต

น�้ามันดีเซลก�ามะถันต�่า (Diesel Hydro treating 

Unit) Wison Engineering Ltd. และ บริษทั วซ่ัิน เอ็น

เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั (Wison) จากประเทศจนี 

เพือ่ด�าเนนิงานออกแบบทางวิศวกรรม จดัซือ้จดัจ้าง 

และงานก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen 

Manufacturing Unit) และ บรษิทั ฟอสเตอร์ วลีเลอ

ร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (Foster Wheeler) ที่ปรึกษา

โครงการและบริหารจัดการตามแผนงานที่ก�าหนด

IRPC มีความมั่นใจที่จะได้ท�างานร่วมกับ Hyundai 

Wison และ Foster Wheeler เนือ่งจาก Hyundai มี

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในงานด้านวศิวกรรม

และก่อสร้างท่ีเกีย่วข้องกบัโรงกลัน่น�า้มนัเป็นอย่าง

ดี ประสบความส�าเร็จในงานโครงการก่อสร้างหน่วย

ผลิตน�้ามันดีเซลยูโร 5 ส�าหรับโรงกลั่นในประเทศ

มาเลเซีย และ Wison มปีระสบการณ์ในงานโครงการ

ด้านวศิวกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 200 

โครงการในประเทศจนีและต่างประเทศทัว่โลก มคีวาม

ช�านาญและเทคโนโลยีในงานออกแบบทางวศิวกรรม 

งานก่อสร้าง รวมถงึการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจน Foster 

Wheeler ทีม่ปีระสบการณ์ในการควบคมุงานก่อสร้าง

โรงงานอตุสาหกรรมมาอย่างยาวนาน IRPC จงึมคีวาม

มัน่ใจในการด�าเนนิงานทีจ่ะเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

และส�าเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถท�าการผลิตเชิง

พาณชิย์ได้ตามแผนในปี พ.ศ. 2567

โครงการ UCF มีความสอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศที่ก�าหนดให้จ�าหน่ายน�้ามันดีเซล ตาม

มาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อ

ลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา 

PM 2.5 เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ ท�าให้เกดิการจ้างงาน และสอดคล้องกบั

แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมตามวสิยัทัศน์ใหม่ “IRPC 

สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

IRPC เดินหน้าโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงกล่ันและคุณภาพน�้ามันดีเซล

มาตรฐานยูโร 5 พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ปี 67
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บมจ.ดโีอด ีไบโอเทค (DOD) เดนิเกมรุก ต่อยอดธรุกจิ 
"พชืกระท่อม" เลง็ศกึษาวจิยัและพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์
ส�าเรจ็รปู 2 กลุม่ผลติภณัฑ์ ทัง้กลุม่ประเภทลดอาการ
บรรเทาความเจบ็ปวด และกลุม่เอเนอร์จี ้ดร๊ิงค์ พร้อม
ลยุหาก “อย.” ไฟเขยีวให้ยืน่ใบอนญุาต เตรยีมจ่อเดนิ
เครื่องผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม เจาะตลาดต้น
ปี 2565 ทันที

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า หลังจาก
ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ยกเลิก “พืช
กระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สู่พืช
เศรษฐกิจท่ีไม่ผิดกฎหมาย ล่าสุดบริษัทฯ มีความ
พร้อมในการน�า “พืชกระท่อม” มาสกัดสารส�าคัญ 
เพือ่มาผลติเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มบริษทั DOD 
มีโครงสร้างการบริหารงานที่แข็งแกร่งและเป็นผู้น�า
ด้านความเชีย่วชาญในการผลติผลติภัณฑ์ส�าเรจ็รปู ที่
น�าสารสกัดจากพชืสมนุไพรไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีศักยภาพระดับต้นๆของประเทศ รวม
ถึงมีบริษัทในเครืออย่าง บริษัทสยาม เฮอเบิล เทค 
จ�ากัด (SHT) ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจาก 
กัญชง-กัญชา พืชกระท่อม และพืชสมุนไพรไทย ที่มี
ขนาดใหญ่และมคีณุภาพการสกดัสงูสดุท่ีได้มาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) ภายใต้ทุน
จดทะเบียน 260 ล้านบาท โดยโรงสกัดดังกล่าว คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ 2564 ซึ่งจะสามารถ
สกัดสารสกัดจากสมุนไพรไทยได้ในหลากหลายรูป
แบบ โดยพืชกระท่อมจะเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรชนิด
ต้นๆ ที่บริษัทฯ จะน�าเข้ามาสกัดเพ่ือแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตและจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

“ในช่วงที่ผ่านมา DOD ดึงพันธมิตรระดับโลก อย่าง 
บริษัท MFUSED Group ซ่ึงเป็นผู้น�าด้านการสกัด
และวิจัยพัฒนากัญชง-กัญชาและพืชสมุนไพรราย
ใหญ่ที่สุดในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยให้สิทธเิข้ามาถือหุ้น 18% ในบรษิทั 
สยาม เฮอเบลิ เทค จ�ากดั ซึง่ MFUSED Group จะน�า 
Know-How ทั้งวิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ 
รวมถึงเทคนคิการน�าสารสกดัมาวจิยัและพฒันา เพือ่
น�ามาแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้
แก่ SHT ซ่ึงจากปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยตอกย�้า
ความแข็งแกร่งและศักยภาพทางธุรกิจเรื่องการสกัด
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค 
กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ศึกษาและวิจัยพืชกระท่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ช้ันน�าของประเทศไทย 2 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผลติและจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ 
เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของพชืกระท่อม ซึง่เป็น
สมุนไพรที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มี
สรรพคุณทางยาที่มีสารส�าคัญ เรียกว่า ไมทราไจนีน 
(Mitragynine) ซึง่เป็นสารในกลุม่อลัคาลอยด์ ทีอ่อก
ฤทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้เชือ่ว่าสามารถ
ลดอาการปวด กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะท�างาน 
ช่วยให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า ซึ่งจากปัจจัยบวก
ดังกล่าว ท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได้ก�าหนดให้สามารถน�าพืชกระท่อม มาท�า
เป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป อาทิ ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ได้ ดังนั้นหากทางอย.ไฟเขียวให้ยื่นขอใบ
อนุญาต ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม ทาง 
DOD กพ็ร้อมทีจ่ะด�าเนนิการผลติผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปู
ออกมาจ�าหน่ายในช่วงต้นปี 2565 ได้ทันที โดย
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา
ในขณะนี้ จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทลดอาการ
บรรเทาความเจ็บปวด และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเอเนอร์
จี้ ดริ๊งค์ ซึ่งตรงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาง อย.ก�าหนด

อกีทัง้ยอมรบัว่า หลงัจากมกีารปลดล็อคพืชกระท่อม
ในช่วงที่ผ ่านมา มีกลุ ่มลูกค้าหลายราย ทั้งใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผู ้ประกอบการท่ัวไป เข้า
มาหารือเพื่อศึกษาและร่วมกันพัฒนาสูตรในการ
ผลิตภัณฑ์ ที่ท�าจากพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง

“ ก่อนหน้านีบ้รษิทัฯ ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาสาร
สกัดจากพืชกระท่อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว รวม
ถึงมีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การปลูก การขนส่ง รวมถึงช่องทางการจ�าหน่าย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีคอยเสริมช่องทาง
ธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะเดินเกมรุก
ธุรกิจพืชกระท่อมต่อยอดจากธุรกิจกัญชง-กัญชา 
โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะเจาะตลาดผู้บริโภคใน
กลุ่มแรกๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ลดอาการบรรเทา
ความเจ็บปวด และผลิตภัณฑ์กลุ่ม เอเนอร์จี้ ดริ๊งค์ 
ซึ่งบริษัทฯ มองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน ดังนั้น
หาก อย. พร้อมให้ยื่นขอใบอนุญาตเมื่อไร DOD ก็
สามารถเดนิหน้าลยุผลติสินค้าให้ลกูค้าได้ทนัท ี" นาย
ธนิน กล่าว

DOD เตรียมผงาด 

ธุรกิจ “พืชกระท่อม” ต้นปี65 

พร้อมลุยทันที หาก “อย.” ไฟเขียวใบอนุญาต
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BROOK เดินหน้าสร้างปรากฎการณ์ด้านสินทรัพย์

ดิจิทัล ผนึก Digital Currency Group ซึ่งเป็น

เจ้าของ Gray Scale ถือครองกว่า 650,000 

Bitcoin ร่วมลงทุนในกองทุน OP Crypto บริหาร

โดยอดีตผู้บริหารใหญ่จากเว็บเทรดสินทรัพย์

ดิจิทัลชื่อดัง Huobi โดยมูลค่าตั้งต้นกองทุนอยู่ท่ี 

25million USD ซึ่งอยู่ระหว่างระดมทุนเพิ่มคาด

ทะลุพันล้านบาท

นายวริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท 
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BROOK ประกอบธุรกิจทีป่รกึษาด้านการลงทนุ

และอสังหาริมทรัพย์ช้ันน�าของประเทศไทย เปิด

เผยว่า จุดเริ่มต้นของกองทุนนี้มาจาก David Gan 

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนทั่วไปของ OP Crypto 

ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจระหว่างตลาดสินทรัพย์

ดิจิทัลของอเมริกาเหนือและตลาดเอเชียแปซิฟิก 

หลังจากร่วมงานกับ Huobi มานานกว่า 3 ปี ซึ่ง

ประสบการณ์ของ David Gan ในการน�า Huobi 

Labs และการลงทนุในต่างประเทศมาจัดต้ังกองทนุ 

จะเป็นตัวเร่งโครงการทีใ่ช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนระดบั

สูงสู่ตลาดเอเชีย เช่น Polkadot และ Algorand 

รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ Go-to-market หรือการ

ใช้ทรัพยากรบริษัทให้เกิดคุณค่าและข้อได้เปรียบ

สูงสุด ท�าให้ OP Crypto โดดเด่นและสามารถให้

บริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของทีม

งานซึง่พูดได้หลายภาษาและมคีวามรูก้ว้างขวางใน

ธุรกิจข้ามทวีปและวัฒนธรรมบริหารจัดการ ท�าให้

บริษัทสามารถให้ค�าปรึกษาเฉพาะด้านและตอบ

โจทย์ความต้องการแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างเฉพาะ

เจาะจง

“ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับ OP Crypto ใน

การเป็นก�าลังส�าคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ในธุรกิจบล็อกเชน และร่วมเป็นพันธมิตร

กับองค์กรร่วมทุนคริปโตเคอร์เรนซ่ีแถวหน้า เช่น 

Brooker Group, Huobi, Bybit และ Digital 

Currency Group ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ

เราในการผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เป็นที่

ยอมรับในวงกว้างทั้งในทวีปอเมริกาเหนือและ

เอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้ให้บริการสัญชาติจีนราย

เดียวในสหรัฐอเมริกา ผมสามารถท�าหน้าที่เป็นทั้ง

ท่ีปรึกษาและดูแลโปรเจกต์ต่างๆ ที่ต้องการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในสหรัฐอเมริกา รวมถึงท�าหน้าที่

เป็นด่านหน้าให้กับนักลงทุนชาวอเมริกันที่มีความ

สนใจจะเจาะตลาดเอเชียอีกด้วย " David กล่าว

เสริม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบล็อกเชนได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางทั้งในทวีปอเมริกาเหนือและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท�าให้ตัวเลขของสถาบัน

การเงินที่เคยใช้เทคโนโลยีและสกุลเงินแบบดั้งเดิม

ที่หันมาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่

เคยประสบเพิ่มจ�านวนมากขึ้น OP Crypto ถือว่า

สิง่เหล่านีค้อืข้อได้เปรยีบ บรษิทัยงัมทีมีงานพร้อม

ให้บรกิารทัง้ในประเทศจนีและสหรฐัอเมรกิาซึง่ช่วย

เสริมให้ความร่วมมือในโปรเจกต์ต่างๆเดินหน้าได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การที่ David ใช้

เวลาครึ่งหนึ่งชีวิตในสหรัฐอเมริกาและอีกครึ่งหนึ่ง

ในประเทศจีน ก็ยิ่งท�าให้บริษัทภายใต้การน�าของ

เขานั้นแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ อย่างชัดเจน

BROOK จับมือกองทุนระดับโลก Gray Scale 

ร่วมลงทุนกองทุน “OP Crypto” 

มูลค่าต้ังต้นกองทุนอยู่ท่ี 25million USD 

ซึ่งอยู่ระหว่างระดมทุนเพ่ิมคาดทะลุพันล้านบาท
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“ในฐานะบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกในเอเชียที่ลงทุนในระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง หรือ DeFi และ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ใน DeFi หรือ dApps เราสังเกตเห็น

ว่าการใช้ระบบ DeFi ในเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และก�าลังเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การให้บริการทางการเงิน โดย Brooker 

Group คาดการณ์ว่าโปรเจกต์จากกองทุนร่วมทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเกิดมากขึ้นในเอเชีย” วริศ บูลกุล กล่าว

ส�าหรับทีมงานของ OP Crypto ยังมีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านระบบการเงินที่มีตัวกลาง (Centralized Finance) หรือ CeFi ซึ่งมาจากการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ที่ส�าคัญ ทั้งกับ Huobi, Binance และ OKex ซึ่งทาง OP Crypto วางต�าแหน่งองค์กรไว้ในฐานะตัวเชื่อมระหว่างโลก CeFi แบบดั้งเดิมกับระบบนิเวศของ 

DeFi ซึ่งพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และพร้อมขับเคลื่อนผลักดันให้ระบบ DeFi เป็นที่นิยมในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทีมงานได้ลงทุนทุ่มเทในแอพพลิเคชั่น DeFi 

ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมวงการคริปโตเคอเรนซี่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และสร้างแรงกระเพื่อมต่อในประเทศจีนและตลาดเอเชียในวงกว้าง เป้าหมายเพื่อให้เกิด

การน�าแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไปสู่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันการลงทุนต่างๆ

ทัง้นี ้OP Crypto คาดหวงัว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการลงทนุในระยะเริม่ต้นของโปรเจกต์ จากการบ่มเพาะโปรเจกต์และการลงทนุล่วงหน้า ซึง่ถอืเป็นกลยทุธ์

หลักของบริษัท นอกจากนี้ ทีมงานของ OP Crypto ยังมุ่งมั่นตั้งใจท�างานร่วมกับผู้ประกอบการที่ล้วนแล้วแต่มีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างนวัตกรรมและ

ปรับโฉมรูปแบบธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์สินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างครบถ้วน

BROOK จับมือกองทุนระดับโลก Gray Scale 

ร่วมลงทุนกองทุน “OP Crypto” 

มูลค่าต้ังต้นกองทุนอยู่ท่ี 25million USD 

ซึ่งอยู่ระหว่างระดมทุนเพ่ิมคาดทะลุพันล้านบาท
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WGE มือขึ้น! คว้างานโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบป้องกันน�้าท่วมและ

ระบบระบายน�้านิคมอุตสาหกรรมนครหลวง มูลค่า 255.88 ล้านบาท ดัน

งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 3,697 ล้านบาท  ฟากผู้บริหาร 

"เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม" เผยอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานเกือบ 3,000 ล้านบาท   

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (WGE) ผู้ให้บริการ

รับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า WP ซึ่งเป็น

กิจการร่วมค้าของบริษัท ประกอบด้วย บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) ลงทุนในสัดส่วน 49% และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พิจิตสุวรรณ วิศวกร 

ลงทุนในสัดส่วน 51%  ได้ลงนามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างงานปรับปรุง

ระบบป้องกันน�้าท่วมและระบบระบายน�้านิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยมี 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่า 255.88 

ล้านบาท  

ทั้งนี้ ลักษณะของงานเป็นการก่อสร้างเขื่อนดินป้องกันน�้าท่วม รวมระยะทาง 

5.588 กม. , งานสถานีสูบน�้า, งานระบบระบายน�้า และงานระบบไฟฟ้า โดย

มีระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน 

"แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่เรายังคงเดินหน้า

เข้าประมูลงานใหม่ และคว้างานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการ

ขยายตัวเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จ�านวน 

3,697.28 ล้านบาท และในช่วงที่เหลือของปีนี้อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่

มูลค่าประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท" 

ประธานกรรมการบรหิาร WGE กล่าวอีกว่า มัน่ใจว่าแนวโน้มผลการด�าเนนิงาน

ในปีนี้จะกลับมายืนในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายจากการเร่งฉีด

วัคซีนเพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัหมู่ โดยบริษัทฯมีแผนเข้าร่วมประมลูงานภาครัฐมาก

ข้ึน เนือ่งจากมองว่าตลาดยงัมโีอกาสเตบิโตได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง

ถนน งานสะพาน ทั้งนี้ วางเป้าสัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต�่ากว่า 50% 

เทยีบกบัปีทีผ่่านมาอยูท่ี่ 23% รวมถงึการขยายธรุกจิเข้าสูง่านก่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อผลักดัน Backlog แตะที่ระดับ 5,000 ล้านบาท ตามแผน

งานที่วางไว้ 

WGE คว้าโปรเจคใหม่ 255.88 ลบ.  

เข่ือนป้องกันน�้าท่วมนิคมฯนครหลวง 

ดัน Backlog เพ่ิมเป็น 3,697 ลบ. 
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"ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา" กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NDR 

เผยปรับกลยุทธ์เพิ่มช่องทางขาย หวังเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายมากขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายตลาดทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดสยายปีกบกุแดนกมิ

จ ิเหตมุาร์จิน้สูง คาดสัดส่วนรายได้ต่างประเทศปีนี้

อยู่ที่ 60% และในประเทศอยู่ที่ 40% พร้อมคงเป้า

รายได้ปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อน ระบุบริษัทร่วม

ทุน "อีทราน (ไทยแลนด์) เตรียมเพิ่มก�าลังผลิตรถ

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็น 350 คนั/เดอืน หลงัยอดจอง

เช่าพุ่งเกินคาด

น า ย ชั ย สิ ท ธิ์  สั ม ฤ ท ธิ ว ณิ ช ช า 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.
รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NDR 
เปิดเผยว่า แผนธรุกิจในช่วงทีเ่หลอืของปีน้ี บริษัทฯ

ได้ปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการ

ขาย  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายมากขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายตลาดทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานรายได้

และกระจายความเส่ียงของธุรกิจ โดยขณะนี้ได้

เริ่มท�าการตลาดในประเทศเกาหลีใต้แล้ว หลังจาก

มองเห็นว่าตลาดดังกล่าวมีมาร์จิ้นสูง ทั้งนี้คาดว่า

สัดส่วนรายได้ต่างประเทศปีนี้อยู่ที่ 60% และใน

ประเทศอยู่ที่ 40% โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายราย

ได้ในปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบภายใน เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท�า Bubble 

& Seal เพือ่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัส COVID-19

นายชัยสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับแผนธุรกิจของ

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ากัด หรือ ETRAN 

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วน 35% นั้น 

จะมกีารร่วมมอืกบัพนัธมติรเพ่ือกระจายจดุเปลีย่น

แบตเตอรี่ (Swap Station) โดยตั้งเป้าขยายจุด

บริการท่ัวกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายในสิ้นปีอยู่

ที่ 5 - 10 แห่ง และเพิ่มสาขาจ�านวน 1 สาขา เพื่อ

ใช้เป็นโชว์รูม  และศูนย์ทดสอบการขับขี่ นอกจาก

น้ี อีทรานได้เตรียมพร้อมเพิ่มก�าลังการผลิตเป็น

เดือนละ 350 คัน จากเป้าเดิมที่ 100 คันเนื่องจาก

มีค�าสัง่จองเช่าและซ้ือเข้ามามากกว่าทีค่าดการณ์ไว้

กรรมการผู้จัดการ NDR กล่าวว่า ผลประกอบ

การในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 

202.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.07% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 158.06 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 9.74 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 9.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่

มีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 8.86 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ผล

ประกอบในไตรมาส 2 เติบโตไม่มากนัก เป็นผลมา

จากสถานการณ์โควิดที่ระบาดมากขึ้นจึงท�าให้มี

การปิดประเทศเป็นช่วงๆ ในหลายๆ ประเทศที่เรา

ท�าตลาดอยู่ แต่อย่างไรก็ดียอดขายในประเทศและ

ต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้มุ่งเน้น

การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้มี

ประสิทธิภาพจึงท�าให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษา

อัตราก�าไรได้ดีอยู่ 

NDR ปรับกลยุทธ์เพ่ิมช่องทางขาย 

รุกออนไลน์เดินหน้าขยายตลาด บุกแดนกิมจิ 

หลังมาร์จ้ินสูง พร้อมคงเป้ารายได้ปีน้ีโต 15%
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กบข. เผยผลตอบแทนการลงทุนแผนหลักในช่วงครึ่งปีแรก กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 3.68% สะท้อนกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงโดยเน้น

ลงทุนสินทรัพย์เติบโต (Growth assets) คาดครึ่งปีหลังเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ผลการ

ลงทุนของ กบข. ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 2564) กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนแผนหลัก (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) สูงถึง 3.68% โดย

สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 3 อันดับ ประกอบด้วย สินค้าโภคภัณฑ์ 26.2%  ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 13.1% และตราสาร

ทุนไทย 9.0% สะท้อนการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา

"ช่วงไตรมาส 2 การลงทุนทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป จากเม็ดเงินจ�านวนมากที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบ เสริมด้วยนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกจิจากภาครฐัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ท�าให้ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ทุกกลุม่ได้รับอานิสงส์ไปด้วย สอดรับกบักลยุทธ์การลงทุนของ กบข. ทีม่กีารก

ระจายการลงทุนไปในตราสารทุนตลาดพัฒนาแล้ว" ดร.ศรีกัญญา กล่าว

ส�าหรับแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 กบข. มองว่า เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยัง

มีปัจจัยเส่ียงที่ยังคงต้องจับตามองคือ แผนการบริหารจัดการสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Tapering) แนวโน้มการประกาศปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และทิศทางของ yield พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดทุนและตลาดเงินทั่วโลก 

นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ท�าให้ความส�าคัญของกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงมีความจ�าเป็นอย่างมาก กบข. จึง

วางกลยทุธ์การลงทนุโดยปรบัลดระยะเวลาการถอืครองพนัธบตัรเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง และปรบัลดอตัราการป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น

เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ทัง้น้ีคาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปีน้ี ตัวเลขการส่งออกของไทยทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ตามการฟ้ืนตัวของประเทศคูค้่า อาจส่งผลให้ค่าเงนิบาทของไทยแขง็ค่า

ขึน้มาได้ ผนวกกบัเป็นช่วงทีไ่ทยจะมีการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ให้กบัประชาชนได้มากข้ึน และในปี 2565 นกัท่องเท่ียวจะเริม่กลับเข้ามาในประเทศ

ได้ ปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และเศรษฐกิจจะกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง

กบข. เผยผลงานครึ่งปีแรก สร้างผลตอบแทนลงทุน 3.68%  

มั่นใจกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงเน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต 

มองครึ่งปีหลังเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว
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ประเด็นส�าคัญ

จากผลการส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปรู้จักคริปโทเคอร์เรนซีกว่า
ร้อยละ 69.4 มคีนสนใจลงทนุในครปิโทเคอร์เรนซี
มากถึงร้อยละ 52.0 สะท้อนถึงกระแสความนิยม
ในการลงทุนครปิโทเคอร์เรนซ ีอย่างไรกด็ ีกลุ่มนกั
ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซียังอยู่ในวงจ�ากัด โดย
มักเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีรายได้และเงินออมอยู่ใน
ระดับสูง

ความนิยมในการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในไทย
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยจากผลการส�ารวจของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ป
ทีย่งัไม่ได้ลงทนุจรงิในปัจจบุนั กม็คีวามสนใจทีจ่ะ
ลงทนุครปิโทเคอร์เรนซใีนอกี 1 ปีข้างหน้าราวร้อย
ละ 42.0 ยิ่งเป็นการตอกย�้าภาพให้เห็นว่า จะมีนัก
ลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด
คริปโทเคอร์เรนซีในไทยอีกมากในระยะข้างหน้า

จากผลส�ารวจชี้ให้เห็นอีกว่า ปัจจุบัน คนไทยที่ลง
ทุนในครปิโทเคอร์เรนซมีกัเน้นมติกิารเกง็ก�าไรเป็น
หลัก อย่างไรก็ดี นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้าง
เข้าใจในภาวะเสีย่งจากการลงทุนในตลาด แต่ขณะ
เดยีวกัน กม็นีกัลงทนุบางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่เข้าใจ
ถึงสภาวะเสี่ยงนั้น เพราะมีความคาดหวังและมี
ความเชือ่มัน่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนในระดบัสงูต่อ
เนื่อง นับว่าเป็นโจทย์ส�าคัญต่อท้ังกลุ่มนักลงทุน
และทางการที่จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ใน
ตลาดครปิโทเคอร์เรนซ ีเพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจ 
อีกทั้งเป็นการปูทางไปสู่นวัตกรรมทางการเงิน
อื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต

แม้ว่าปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรนซีจะยังคงมีความ
ผันผวนสูง เนื่องด้วยเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่อาจยัง
มีมูลค่าไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น แต่ใน
ช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีก
ลับมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตามข่าวเชิงบวก
และกระแสความต้องการลงทุนของนักลงทุนราย
ใหญ่ ท�าให้คริปโทเคอร์เรนซีให้ผลตอบแทนสูง 
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ่ืนๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน 
คริปโทเคอร์เรนซีจึงได้กลายเป็นสินทรัพย์ทาง

เลือกใหม่ในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่
พยายามแสวงหาสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับผล
ตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) จากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังอยู่ในระดับต�่า รวมถึง
ในกลุม่นกัลงทนุทีช่ืน่ชอบความเส่ียงและต้องการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไปยังสิน
ทรัพย์ใหม่ๆ ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ

ด้วยความน่าสนใจของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่
ให้อัตราผลตอบแทนสูง ท�าให้เป็นที่ดึงดูดกลุ่ม
นักลงทุนรายใหม่เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรับประเทศไทยก็เช่นกัน ได้มีนักลงทุนราย
ย่อยรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังอยู่
ในวงจ�ากัด โดยปัจจุบัน มีจ�านวนบัญชีซื้อขาย
สนิทรพัย์ดจิทัิลในไทยท้ังหมด 1,379,373 บัญช ีซึง่
น้อยกว่าบัญชีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราว2.1 
เท่า แต่ก็มีอัตราการขยายตัวสูงอยู่ที่ร้อยละ 27.6 
ต่อเดอืน ขณะทีบ่ญัชซีือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์มี
อตัราการเตบิโตเพยีงร้อยละ 2.9 ต่อเดอืน สะท้อน
ให้เหน็ถงึความนยิมลงทนุในตลาดครปิโทเคอร์เรน
ซีในไทย อย่างไรกด็ ีเนือ่งด้วยครปิโทเคอร์เรนซยัีง
คงเป็นสินทรัพย์ใหม่และมีความผันผวนสูง จึงมี
ประเดน็ค�าถามทีว่่า แท้จริงแล้ว นกัลงทนุในตลาด
คริปโทเคอร์เรนซีในไทยเหล่านั้น มีลักษณะหรือมี
มุมมองในแง่ของการลงทุนเป็นแบบใด เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลและพัฒนาตลาดคริปโทเค
อร์เรนซีของไทยต่อไป 

ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ด�าเนินการ
ส�ารวจการลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกับ
กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายได้สูง อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเข้าใจด้านครปิโทเคอร์เรนซสูีง ขณะเดยีวกนั 
เนือ่งด้วยสถานการณ์โควดิ ท�าให้มจี�านวนตวัอย่าง
ที่จ�ากัด ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการตีความเชิงสถิติ เนื่องจากผลทางสถิติ
อาจจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้ นอกจากนี้ ผล
ทางสถิติอาจไม่ได้สะท้อน
ถึงประชากรทั้ง

ประเทศ อย่างไรก็ตาม จากผลส�ารวจดังกล่าว 
ได้มีผลทางสถิติที่น่าสนใจหลายประการที่น่าจะ
สามารถบ่งชี้ลักษณะ มุมมองและความคาดหวัง
ของนักลงทุนไทยในเบื้องต้นได้ 

ผลการส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างโฟกสักรุ๊ปรู้จกัคริปโทเคอร์เรนซสีงูถงึร้อย
ละ 69.4 มคีนสนใจลงทนุในครปิโทเคอร์เรนซมีาก
ถงึร้อยละ 52.0 และลงทนุจรงิในปัจจุบนัอยู่ทีร้่อย
ละ 24.3 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่ยังไม่ได้
ลงทุนจริงในปัจจุบัน ก็มีความสนใจที่จะลงทุนคริ
ปโทเคอร์เรนซีในอีก 1 ปีข้างหน้าราวร้อยละ 42.0 
ย่ิงเป็นการตอกย�้าภาพให้เห็นว่า จะมีนักลงทุน
รายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในไทย
อีกมากในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่าง
โฟกัสกรุ๊ปส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ค่อนข้างจ�ากัด โดย
อาจเข้าใจว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเพียงระบบการ
ให้บริการทางการเงิน หรือรู้จักคริปโทเคอร์เรนซี
ในนามของบิตคอยน์และมีไว้เพื่อการลงทุนหรือ
เก็งก�าไรเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว คริปโทเคอร์เรน
ซีสามารถท�าได้มากกว่านั้น อาทิ สามารถใช้เป็น
สือ่กลางในการแลกเปลีย่นสนิค้าและบรกิาร สทิธิ
ประโยชน์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ด้วยกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กระแสการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี…
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เมือ่เจาะเพิม่เตมิด้วยค�าถามถงึวตัถปุระสงค์การ

ลงทุน ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่รู้จัก

ครปิโทเคอร์เรนซส่ีวนใหญ่ราวร้อยละ 26.6 คาด

หวังว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะสามารถน�ามาเก็ง

ก�าไรระยะสั้นได้ ซึ่งน่าจะสามารถบ่งชี้ในเบ้ือง

ต้นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมุมมองต่อค

ริปโทเคอร์เรนซีในแง่ของสินทรัพย์ทางเลือกที่

เน้นการเก็งก�าไร และน่าจะมีการรับรู้ถึงความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการลงทุน อันเน่ืองมา

จากความผันผวนของราคา สอดคล้องผลการ

ส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ช้ีว่า นักลงทุ

นคริปโทเคอร์เรนซีในกลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ป

กว่าร้อยละ 76.3 สามารถรับได้ หากเงินลงทุน

จะหายไปมากกว่าร้อยละ 50 ภายใน 1 วัน ซึ่ง

สะท้อนความมั่นใจอีกมุมหนึ่งว่าราคาคริปโทเค

อร์เรนซจีะสามารถผันตวักลบัมาได้โดยเรว็ ขณะ

เดียวกัน มีนักลงทุนบางส่วนที่คาดว่าคริปโท

เคอร์เรนซีจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะ

ยาวได้ (ร้อยละ 18.6) หรอืสามารถทดแทนการ

ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม อาทิ 

หุน้ ตราสารหนี ้(ร้อยละ 16.3) สะท้อนถงึความ

เชื่อมั่นในการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในอนาคต 

สอดคล้องกบัผลการส�ารวจของศนูย์วจัิยกสกิร

ไทยอกีด้านหนึง่ว่า กลุม่ตวัอย่างโฟกสักรุป๊ทีล่ง

ทนุในครปิโทเคอร์เรนซส่ีวนใหญ่ราวร้อยละ 56.7 

เปรยีบการลงทุนในครปิโทเคอร์เรนซเีหมอืนเช่น

เดียวกับการลงทุนในหุ้น

ส่วนเหตุผลส่วนหนึ่งที่นักลงทุนไทยเข้ามา

ลงทนุในตลาดคริปโทเคอร์เรนซ ีกเ็พราะมีความ

เชื่อมั่นว่าราคาจะขึ้นไปอีกเร่ือยๆ และคาดหวัง

ที่จะได้ผลตอบแทนสูง (ร้อยละ 21.0) หรือเห็น

เพือ่นหรอืคนรอบข้างลงทนุและได้ผลตอบแทน

สูง (ร้อยละ 11.5) หรือเพื่อนหรือคนรอบข้าง

ชักชวนลงทุน (ร้อยละ 9.0) ซ่ึงจากเหตุผล

ต่างๆ ดังกล่าว สะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดความเสียหายจากการลงทุนในตลาดสูง 

เนื่องจากความไม่เข้าใจในทิศทางตลาดที่อยู่ใน

ภาวะความผนัผวนสงู และอาจเป็นเป้าหมายต่อ

การถกูชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนแบบผดิกฎหมาย

อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ใช้เงินลงทุน

จริงในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีไม่มาก โดยจาก

ผลส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่ลงทุนในคริปโทเคอร์เรน

ซีส่วนใหญ่ราวร้อยละ 48.5 ใช้เงินลงทุนใน

สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงนิออม นับว่าเป็น

สญัญาณท่ีดทีีจ่ะป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจจะ

เกดิจากการลงทนุในครปิโทเคอร์เรนซไีด้ในระดบั

หนึ่ง หากตลาดเกิดความผันผวนรุนแรงในช่วง

ระยะเวลาสั้นๆ

โดยสรุป ท่ามกลางความนิยมในการลงทุน

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในไทย ภายใต้มุมมอง

ของนักลงทุนไทยที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจใน

ภาวะเสีย่งจากการลงทุนในตลาด ขณะเดยีวกนั 

ก็มีนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึง

สภาวะเสี่ยงนั้น ขณะที่มีความคาดหวังและมี

ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับสูง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มอง

ว่า การจะลดความเส่ียงจากภาวะความผนัผวน

ในตลาด หรือสร้างโอกาสจากการลงทุนในค

ริปโทเคอร์เรนซีจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะความ

รู้ทางการเงินและความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี

ดิจิทัลด้วย นับว่าเป็นโจทย์ส�าคัญต่อท้ังกลุ่ม

นักลงทุนและทางการ โดยนักลงทุนที่

สนใจจะเข้ามาลงทุนในตลาดค

ริปโทเคอร์เรนซีก็ควร

ต้องเร่งเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจ

ในเรื่องสกุลเงินดิจิทัลอย่างคริปโทเคอร์เรนซี

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเทรนด์เทคโนโลยี

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่มีสกุล

เงนิครปิโทเคอร์เรนซใีหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง ส่วนทางการก็อาจต้องเพิ่มแหล่งการ

เรียนรู้ที่จะเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องต่อนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายให้

มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดกับนัก

ลงทุนในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ

นักลงทุนมือใหม่ที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในระดับสูง ท่ามกลางอัตราผลดอกเบี้ย

และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่

จะยังอยู่ในระดับต�่าอย่างน้อยในอีก 1-2 ปีข้าง

หน้าตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ 

ความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัล ควบคู่กับ

ความรู้ทางการเงินท่ีดีข้ึน ยังน่าจะช่วยปูทาง

ไปสู่การใช้เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

และนวัตกรรมทางการเงินที่จะตามมาอีกมาก

ในอนาคตด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กระแสการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี…
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อินไซด์ Business
บีจีซ ีสมทบทุนช่วยเหลือ

ทารกป่วยโควิด-19 ผ่านมูลนิธิรพ.เด็ก

คาราบาว กรุ๊ป มอบเครื่องดื่มวิตามินซีสูง 
“วู้ดดี้ ซี+ ล็อค” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม 

อาคารสิริวรปัญญา มหาลัยราชภัฎนครปฐม

"สโตนเฮ้นจ์ กรุ๊ป" อาสาคุมงานก่อสร้าง รพ.สนาม 

และร่วมบริจาคเงิน 2 แสนบาท สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ 

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“กรุงไทย” ส่งมอบ “กล่องพลังใจ” 
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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