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ดร. ฮาราลด ์ลงิค ์ประธาน บ.ีกรมิ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื BGRIM 
เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มี
ก�าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 611 ล้านบาท 
เติบโต 654.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หาก
ไม่รวมก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่
เกิดขึ้นจริง ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานอยู่ท่ี 646 
ล้านบาท เติบโต 25.2% เทียบจากไตรมาสที่แล้ว 
แต่ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ี
แล้ว ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าส�าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (SPP) มีการเติบโตดีมาก ท�าให้
ยงัมกี�าไรแขง็แกร่งแม้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์ในประเทศเวียดนามเริ่มบันทึกดอกเบี้ยจ่าย
หลงัส้ินสุดระยะเวลาเครดติตามสัญญาด้านวิศวกรรม
จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง (EPC) และมีการลด
ปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าชัว่คราวอนัมีสาเหตสุ่วนหนึง่
จากสถานการณ์โควิด-19

ขณะท่ีอัตราก�าไร EBITDA เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 
31.5% จากการขยายธรุกจิจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้า
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมีปริมาณการซื้อไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 6.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 5.5% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนสร้างสถิตใิหม่ที ่814 กกิะวตัต์-
ชั่วโมง อันเกิดจากการเชื่อมเข้าระบบของลูกค้าราย
ใหม่ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 10.3 เมกะวตัต์ และการ
เตบิโตจากทุกกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะ
กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์, กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม และ

กลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยประเมนิว่าปริมาณการ
ซื้อไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมจะเติบโตประมาณ 
10-15% ในปีนี้ นอกจากนี้ มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตหลังการปรับปรุงเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน
ก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR 1 และ ABPR 2 ใน
ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2563 รวมถึงผลจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง 17.4% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

เช่นเดียวกับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่รับรู้รายได้เต็ม
ไตรมาสจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน
เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนามลด
ลงชัว่คราว โดยมีการลดปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
ปัญหาด้านสายส่งและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
ซึง่มกีารแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว และปริมาณการรับซือ้
ได้ปรับตวัดขีึน้อย่างมนียัส�าคัญในช่วงเดอืนมนีาคม - 
เมษายนที่ผ่านมา

ด้านการเตรียมความพร้อม ภายใต้สมมติฐาน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บี.กริม เพาเวอร์ 
มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยมีเงินสดในมือกว่า 
2.1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกระแสเงินสดที่
มัน่คงจากโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิการแล้ว 48 
โครงการ และการสนับสนุนจากหลายสถาบันการ

เงนิ ซึง่เพยีงพอในการพฒันาโครงการตามเป้าหมาย
ทั้งหมด

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ 
ยังมีการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยในเดือนเมษายน 2564 
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อขยายโอกาส
ทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน, ระบบการบริหาร
จัดการพลังงานและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS), ระบบการซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า (Energy Trading), ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

ส่วนความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างในปีนีมี้อกีหลากหลายโครงการ ประกอบด้วย 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบ่อทอง วินด์ฟาร์ม 
1&2 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่
ในจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้าง 94% โดยมีก�าหนดการเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ ในครึ่งปีแรกของปี 2564

ปัจจบัุน บี.กริม เพาเวอร์ มโีครงการทีเ่ปิดด�าเนนิการ
แล้วทัง้หมด 48 โครงการ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะมกี�าลัง
การผลิตรวมของโครงการใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,000 
เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ทั้งจากโครงการที่ก่อสร้างใหม่
และการเข้าซื้อกิจการ โดยคงเป้าหมายการมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

BGRIM เผยก�ำไรปกติไตรมำส 1 โต 25% 

จำกไตรมำสก่อน ต้ังเป้ำเพ่ิมสัญญำซื้อขำยไฟ

อีก 1,000 เมกะวัตต์ปีน้ี
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MTC โชว์สเต็ปความเป็นผู้น�าสินเชื่อทะเบียนรถ

จักรยานยนต์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย ประกาศงบ

ไตรมาส 1/64 ก�าไรสุทธิ 1,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

11.02% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง สวนกระแส

โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ บิ๊กบอส "ชูชาติ เพ็ชร

อ�าไพ" เปิดเกมรุก ปูพรมขยายสาขาทั่วไทยครบ 

5,500 แห่ง ในสิ้นปีนี้ รองรับความต้องการเข้าถึง

สินเช่ือในระดับชุมชน หวังท�ารายได้ และก�าไรได้

ตามเป้า

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (MTC) 
ผู้น�าตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ เปิด

เผยว่า ผลการด�าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,857 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิด

เป็น 8.95%  มีก�าไรสุทธิ 1,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน คดิเป็น 11.02% โดยได้

รับปัจจัยสนับสนุนจากยอดสินเชื่อคงค้างที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้มี

ยอดสินเชื่อคงค้างกว่า 73,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

10,873 ล้านบาท หรือ 17.35% เทียบช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน

ทั้งนี้ ต้ังแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม มีการ

เปิดสาขาใหม่เพิ่มเป็นจ�านวน 121 สาขา ส่งผลให้ 

บริษัทฯ มีสาขา 5,005 สาขา กระจายทั่วประเทศ

"การเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ระลอกใหม่ ท�าให้บริษัทฯ ปรับแผนการด�าเนิน

งานบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้ท�าให้การด�าเนินงานขอ

งบริษัทฯ สะดุดแต่อย่างใด เรายังคงเดินหน้าขยาย

สาขาตามแผนเดิมท่ีวางไว้ โดยในปีนี้ได้วางงบ

ลงทุนส�าหรับการขยายสาขาไว้ที่ 300 ล้านบาท 

รองรับแผนเปิดเพิ่มอีก 600 สาขา ซ่ึงคาดว่าจะ

ครบ 5,500 สาขา ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับความ

ต้องการสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าตามต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยที่ต้องการสินเชื่อที่ไม่ยุ่ง

ยาก เป็นธรรม และลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ 

บริษัทฯ หวังผลักดันพอร์ตสินเชื่อเติบโต 20-25% 

และวางเป้าคุมเอ็นพีแอลไม่เกิน 2%

นอกเหนือจากแผนปล่อยสินเชื่อจ�าน�าทะเบียน

รถ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับธุรกิจเช่าซ้ือรถ

จักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งในแต่ละปีมีลูกค้าเป็นจ�านวน

มากท่ีต้องการซ้ือรถจักรยานยนต์คันใหม่ จากจุด

แข็งของบริษัท ที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย 

ท�าให้มีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก

ประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าวเสริมอีกว่า 

แม้จะเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-

19 ระลอกใหม่ แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน

ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน

เกือบ 3 ทศวรรษ ยังคงให้ความส�าคัญกับการดูแล

คุณภาพสินเชื่อที่รัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ท�าให้มั่นใจว่าจะ

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเหมือน

เช่นปีที่ผ่านมา

MTC ย้ิม Q1/64 

ก�ำไรสุทธิ 1,374 ล้ำนบำท ทุบสถิติใหม่! 

เดินเกมรุก เปิดสาขาปูพรมท่ัวไทย 5,500 แห่ง 

ปั๊มยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ ดันก�าไรนิวไฮต่อเน่ือง
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“บีเคดี” โชว์ไตรมาส 1/64 ก�าไรสุทธิโตกว่า 497% ชี้แนวโน้มปีนี้ผลประกอบการแจ่ม ทยอยรับรู้รายได้จากแบ็คล็อกในมือ 1.4 พันล้าน คาดโค้งสุดท้ายของปี

จะเริ่มมีงานประมูลใหม่เกิดขึ้น

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเดค-คอน จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKD ซึ่งเป็น

บริษัทรับเหมาตกแต่งภายในครบวงจร เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/64 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 19.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 4.8  ล้านบาท

นางนุชนารถ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ท�าให้ผลประกอบการพลิกเป็นบวกได้ เนื่องจากปีนี้บริษัทสามารถเข้าท�างานในโครงการต่างๆได้ พนักงานสามารถท�างาน

ข้ามเขตได้ แม้สถานการณ์โควิด-19 จะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินปี 2564 บริษัทม่ันใจว่าผลประกอบการท้ังปีจะมีก�าไรสุทธิ เนื่องจากปีนี้บริษัทยังมีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้(Backlog)

ประมาณ 1.4 พันล้านบาท  และคาดว่าครึ่งปีหลังจะเริ่มมีงานประมูลใหม่ ๆ เกิดขึ้น หากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย  ขณะเดียวกันบริษัทยังมี

การรับงานตกแต่งภายในโครงการที่อยู่อาศัยระดับบนอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลประมาณ 60% ที่เหลือกระจายไปใน

กลุ่มส�านักงาน ที่อยู่อาศัย และโรงแรม

“ปีนี้แม้โควิด-19จะกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ แต่ BKD ก็ตั้งรับสถานการณ์ได้ เราสามารถเข้าไปท�างานในโครงการรับเหมาตกแต่งภายในได้ จากปี 2563 

ไม่สามารถท�างานข้ามเขตได้เลย ท�าให้ BKD มั่นใจว่าปีนี้เราจะเทิร์นอะราวด์”นางนุชนารถกล่าว

BKD ไตรมาสแรกก�าไรพุ่ง 497% 

ชี้แนวโน้มปี 64 ผลประกอบการแกร่ง
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บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา โชว์ผลงานไตรมาส 1/64 ก�าไร

สุทธิพุ่ง 11.54% แตะ 20.53 ล้านบาท กวาดรายได้

รวมเกือบ 177.88 ล้านบาท รับกระแสรักสุขภาพบูม 

ดันยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์รกัษาสขุภาพและชะลอวยั

พุ่ง ขณะท่ีผลติภณัฑ์สตัว์เลีย้งฟอร์มดต่ีอเน่ือง พร้อม

รับรู้รายได้ “กลุ่มเวชภัณฑ์รักษาโรค” จาก “โมเดิร์น 

ฟาร์มา” 35.23 ล้านบาท หลงัปรับปรุงประสทิธภิาพ

การผลิต-รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย มั่นใจภาพ

รวมท้ังปี 2564 รายได้เติบโตตามแผน 25% แตะ 

750-800 ล้านบาท

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนธิพัินธ ์ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั อินเตอร ์ฟารม์า 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้าน

การพัฒนา คดิค้น และจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ

และนวัตกรรมความงามส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์

สขุภาพส�าหรบัสตัว์เลีย้งและปศสุตัว์ เปิดเผยถงึภาพ

รวมผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2564 ว่า 

บรษิทัฯมกี�าไรสทุธ ิ20.53 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 34.68% 

เทยีบจากช่วงเดยีวกนัปีก่อน ตามรายได้รวมทีเ่ตบิโต 

80.06% แตะ 177.88 ล้านบาท จากแนวโน้มกระแสรัก

สุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ผลักดันยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์

รักษาสขุภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging 

Nutraceuticals) เติบโตก้าวกระโดด 53.76% แตะ 

73.45 ล้านบาท โดยเฉพาะผลติภณัฑ์โปรไบโอตกิ อาทิ 

โปรแบค, ผลิตภัณฑ์เสริมมวลกระดูก PreBo รวมถึง

ผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่การควบคมุน�า้หนกั Fit Series และ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิของบรษิทั ไวต้า (ประเทศไทย) 

จ�ากัด เป็นต้น

ขณะที่ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุข

ภาพสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Healthcare) 

ยงัคงเตบิโตดต่ีอเนือ่ง 28.68% เทียบจากช่วงเดยีวปี

ก่อน แตะ 55.41 ล้านบาท ตามยอดขายแชมพูรักษา

โรคผิวหนงั, วคัซนีป้องกันโรคล�าไส้อกัเสบ ไข้หดัสนุขั 

และพิษสุนัขบ้า, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�าหรับสุนัข

และแมว (Dr.Choice, Pet Select) และผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง MARIA เป็นต้น รวมทั้งยอดขาย

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ที่เพิ่มข้ึน 285.71% อยู่ที่ 

12.96 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้รายได้จาก

การขายผลติภณัฑ์ยารกัษาโรค อาท ิยารกัษาโรคเบา

หวาน, ยาละลายเสมหะ และยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ของ

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

จ�านวน 34.47 ล้านบาท หลงัท�าการปรบัปรงุโรงงาน 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลติ และปรบัรปูแบบบรรจุ

ภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัภาพรวมทัง้

ปี 2564 มั่นใจรายได้เติบโต 25% เทียบช่วงเดียวกัน

ปีก่อน แตะ 750-800 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ จากการรับรู้รายได้ “โมเดิร์น ฟาร์มา” แบบเต็มปี 

(เป้าหมาย 240 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์

หลายตัวอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพือ่ท�าตลาด หลงั

ได้ท�าการปรับปรงุบรรจภัุณฑ์และรแีบรนด์ นอกจากนี้

ยังเตรียมออกผลติภัณฑ์ใหม่เกีย่วกับโปรตนีจากปลา 

ภายใต้บริษัทร่วมทุน “อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตต้า

รวมทั้งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

กัญชงจากอย. ส่วนความคืบหน้าการท�าสัญญาซื้อ

ขายบรษิทั เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) ซึง่เป็นบรษัิท

เวชภัณฑ์ระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ ล่าสุด

อยู่ระหว่างการเจรจาให้จบตามเอกสารที่บันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOU) คาดจะแล้วเสร็จในเดือน

กรกฎาคม 2564 จะเริม่ด�าเนนิการผลติยาเชิงพาณชิย์

ให้กบัทางเทวา อสิราเอล โดยสัญญารบัจ้างผลิต 3-5 

ปีแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา แบ่งกลุ่ม

ผลติภณัฑ์ออกเป็น 5 กลุม่ ประกอบด้วย 1.ผลิตภณัฑ์

เวชภัณฑ์รักษาโรค (Pharmaceutical Innovation), 

2.ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness 

& Anti-Aging Nutraceuticals), 3. ผลิตภัณฑ์

นวตักรรมความงาม (Cosmeceuticals & Aesthetic 

Innovation), 4.ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

ของสัตว์เลี้ยง(Companion Animal Healthcare) 

และ5.ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์(Livestock Animal 

Healthcare

IP โชว์ไตรมาส 1/64 

ก�าไรสุทธิพุ่ง 11.54% แตะ 20.53 ลบ. 

ม่ันใจท้ังปี64 รายได้โต 25% 

แตะ 750-800 ลบ.
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TK รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/64 ก�าไรสทุธิ 

97.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% มีรายได้รวม 538.7 

ล้านบาท ลดลง 27.3% จาก 740.9 ล้านบาท มีลูก

หนี้เช่าซื้อรวม 4,249.4 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 

4,591.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 และมี

ลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,775.4 ล้านบาท 

ลดลง 6.9% เนื่องจากนโยบายเข้มงวดการปล่อย

สนิเชือ่รถจักรยานยนต์ เพ่ิมความระมัดระวงัในการ

ปล่อยสินเชื่อ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ TK ยังคงมุ่งสร้าง

รายได้จากการด�าเนนิธรุกจิในประเทศ ล่าสดุน�าร่อง

น�าเสนอประกัน “โควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์” ให้กับ

ลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับที่น่าพอใจ เดิน

หน้าเตรียมตั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

และพร้อมขยายธรุกจิเพือ่เพิม่สดัส่วนรายได้ในต่าง

ประเทศทันทีที่สถานการณ์เอื้ออ�านวย เผยการซื้อ

กจิการ MFIL ในเมยีนมายงัเดนิหน้าโดยพร้อมกลบั

มาเร่งขยายตัวหากสถานการณ์ปรับตัวในทิศทาง

ที่ดีขึ้น คาดส้ินปี 2564 สัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถ

จักรยานยนต์ของ TK จะเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง 

หากเริ่มมีการกระจายและฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส

โควิด-19 ในประเทศ ที่จะช่วยให้สถานการณ์การ

ระบาดลดลง ท�าให้ประชาชนได้ด�าเนินชวิีตตามปกติ

ในเวลาอนัใกล้นี ้ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เตรยีมความพร้อม

ในทุก ๆ ด้าน ทั้งตั้งรับกรณีสถานการณ์ดังกล่าว

ยงัคงยดืเยือ้ต่อเน่ืองและบกุรกุตลาดเมือ่โอกาสเอือ้

อ�านวยทันที

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้
จดัการ บริษทั ฐติกิร จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ TK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบ

รษิทัฯ ได้มีมติอนมุตังิบการเงินส�าหรบัรอบบญัชีส้ิน

สดุไตรมาส 1/64 โดยรายได้รวมเท่ากบั 538.7 ล้าน

บาท ลดลง 27.3% จาก 740.9 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ

รวม 97.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จาก 94 ล้าน

บาท ทั้งนี้ รายได้อื่น ๆ มีจ�านวน 151.7 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับ

ปีก่อน เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ ตั้งหน่วย

งานเพือ่ติดตามหนีค้้างช�าระ ตดิตามลกูหนีใ้ห้ช�าระ

ค่างวดอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ TK ยังคงมีเป้าหมาย

ในการสร้างรายได้จากการด�าเนินธุรกิจในประเทศ 

และการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่าง

ประเทศ

“นอกจากการเพิม่ความระมดัระวงัในการปล่อยสนิ

เชื่อแล้ว TK ยังได้จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นตลาด ซึ่ง

ได้รับการตอบรบัจากลูกค้าในระดบัท่ีน่าพอใจ รวม

ทั้งยังมีกลยุทธ์ด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 

เพื่อด�าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

นิติบุคคล ตามกลยุทธ์ด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่

ดังกล่าว ท้ังนี้ คาดจะจัดตั้งบริษัทใหม่ดังกล่าว

แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้ โดยเรา

ได้น�าร่องน�าเสนอประกัน “โควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์” 

ให้กับลูกค้า ซ่ึงได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าเดิม

ของ TK และลกูค้าใหม่ ด้านการขยายธุรกิจเพ่ือเพ่ิม

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ เราได้เตรียมความ

พร้อมในทุกด้านทันทีที่สถานการณ์ต่าง ๆ ปรับตัว

ไปในทางทีด่ขีึน้ ทัง้ ดลีการซือ้กจิการ MFIL ในเมยี

นมา รวมทั้งการขยายสาขาเพิ่มในกัมพูชา และ 

สปป.ลาว” นางสาวปฐมากล่าว

TK เผย Q1/64 ก�ำไรโต 3.7% 

คาดส้ินปีน้ี สัดส่วนลูกหน้ีเช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์ของ TK 

จะเร่ิมกลับมาเติบโตอีกคร้ัง
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ทางด้าน นายประพล พรประภา 
กรรมการและรองผู้จัดการ บริษัท 
ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ TK 
กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาวะตลาดรวมในประเทศ ยอด

จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ ไตรมาส 1/64 จ�านวน 

436,215 คัน เพ่ิมข้ึน 1.2% จาก 431,004 คัน 

และยอดจ�าหน่ายรถยนต์ ไตรมาส 1/64 จ�านวน 

194,137 คัน ลดลง 3.0% จาก 200,064 คัน เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากนโยบาย

เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ ส่งผลต่อ

จ�านวนลูกหน้ี โดยมลีกูหนีเ้ช่าซือ้รวม 4,249.4 ล้าน

บาท ลดลง 7.4% จาก 4,591.3 ล้านบาท เมือ่เทยีบ

กับสิ้นปี 2563 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 

3,775.4 ล้านบาท ลดลง 6.9% ทัง้นี ้เป็นลูกหนีเ้ช่า

ซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศมีจ�านวน 1,084 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จาก 1,062 ล้านบาท ซึ่ง

ลูกหนี้เช่าซื้อเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจาก

ที่หดตัวเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ

ระบาดของ COVID-19

ในไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือ

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 แต่ทางบ

ริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธ์ิผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ตาม

มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวของสภาวิชาชีพบัญชี

ของประเทศไทย ท�าให้ส�ารองลูกหนี้ ณ ไตรมาส 

1/64 มีจ�านวน 530.8 ล้านบาท ลูกหนี้ค้างช�าระ

เกิน 3 เดือน 8.5% Coverage Ratio = 130.4% 

ซึ่งเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีส�ารองลูก

หนี้ จ�านวน 561.7ล้านบาท ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 3 

เดือน 9.2% Coverage Ratio = 118.3% ณ ไตรมาส 

1/64 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,796.3 ล้านบาท ลด

ลง 7.6% จาก 7,356.8 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

สิน้ปี 2563 และมีหน้ีสินรวม 1,318.6 ล้านบาท ลด

ลง 34.1% จาก 2,000.5 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัสิน้

ปี 2563 โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 

อยู่ที่ 0.24 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า เมื่อเทียบกับ

สิ้นปี 2563 อีกทั้งยังมีเงินสดอีก 1,607 ล้านบาท 

พร้อมในการขยายธุรกิจ

“จากแผนงานการเริม่กระจายและฉดีวคัซนัป้องกนั

ไวรัสโควิด-19 ในประเทศของภาครัฐ เราเชื่อมั่น

ว่ากลไกดังกล่าวจะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่

ระบาดลดลงจนท�าให้ประชาชนสามารถกลับมา

ด�าเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติในอนาคตอันใกล้นี้ 

โดยคาดว่า ส้ินปี 2564 สัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถ

จักรยานยนต์ของ TK จะเริ่มกลับมาขยายตัวอีก

ครั้ง อย่างไรก็ตาม TK ได้เตรียมแผนธุรกิจส�าหรับ

ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ท่ียังคง

ยืดเยื้อ หรือสถานการณ์ท่ีพลิกกลับมาดีแบบเร็ว

กว่าที่คาดการณ์ ด้วยแผนรุกและแผนตั้งรับ ด้วย

โครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในหลายรูปแบบ

เมื่อถึงเวลา หรือแผนด้านการเงินเพื่อความพร้อม

ทางทุนและบุคลากรในการขยายบริการธุรกิจเช่า

ซ้ือ รวมทัง้ธรุกจิใหม่อย่างธรุกจินายหน้าประกนัภยั 

หรอืธรุกจิใหม่อืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ” 

นายประพลกล่าว

TK เผย Q1/64 ก�ำไรโต 3.7% 

คาดส้ินปีน้ี สัดส่วนลูกหน้ีเช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์ของ TK 

จะเร่ิมกลับมาเติบโตอีกคร้ัง
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BROOK โชว์ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/64 ก�าไร

สุทธิ 182.14 ล้านบาท อานิสงส์ส่วนหนึ่งจากการรุก

เข้าสู่ธรุกิจ Digital Asset เริม่รับรู้รายได้เฟสแรกจาก

การลงทุน Bitcoin ด้วยเงินลงทุน 200 ล้านบาท ขึ้น

แท่น บจ.แรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยทีล่งทนุเหรยีญ

ดิจิทัล "วริศ บูลกุล" ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง เผยพร้อม

เร่งศกึษาสินทรพัย์ดจิทิลัและครปิโตฯประเภทอ่ืนเพือ่

เข้าลงทุนเฟสถดัไปเป็นจ�านวน 1,500 ล้านบาท หรอื

กว่า50%ของทรัพย์สินทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนใน

เดือนมิถุนายนนี้ มั่นใจหนุน BROOK เติบโตและเป็น

ผู้น�าด้าน Digital Asset

นายวริศ บูลกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ฝา่ยวาณชิธนกจิ บรษิทั บรุค๊เคอร ์กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BROOK  ประกอบ

ธรุกิจทีป่รกึษาด้านการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์ช้ัน

น�าของประเทศไทยในทุกหมวดธรุกิจ ครอบคลุมภาค

อตุสาหกรรม การผลิตและบรกิาร เปิดเผยว่า ไตรมาส

ที่ 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 264.62 ล้านบาท 

หรอืเพิม่ข้ึน 403.37%  เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนที่มีรายได้รวม 212.05  ล้านบาท  และมีก�าไร

สุทธิ 182.14  ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนขาดทุนสุทธิ 309 ล้านบาท โดยการปรับเพิ่ม

ขึน้ของก�าไรมาจากธรุกจิหลกัทีป่รกึษาด้านธรุกจิและ

การเงิน

ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างภายใน

องค์กร เพื่อก้าวสู่ธุรกิจใหม่คือประกอบธุรกิจการ

ลงทุน Digital Asset โดยระยะแรกเริ่มลงทุนใน

เหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency) Bitcoin ด้วยเงิน

ลงทุน 200 ล้านบาทในไตรมาส 1 นับเป็นบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรายแรก

ท่ีเข้าลงทุนโดยตรงในเหรียญดิจิทัล จากความเชื่อ

มั่นและเห็นแนวโน้มสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเติบโตขึ้นใน

อนาคต

"เนื่องจาก Brooker เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในแวดวงการ

เงิน บริษัทจึงสามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ได้ โดยจากการศึกษาข้อมูลรอบด้าน  เกิดการตัดสิน

ใจท�าธุรกิจ Brooker Digital Asset ซึ่งบริษัทฯไม่

ได้ประกอบธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ Exchange แต่เป็น

บริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง ซึ่งเหรียญ

ดิจิทัลหรือคริปโตฯเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโต

สูง เป้าหมายแรกจึงเลือกเข้าลงทุนในเหรียญที่ทั่ว

โลกก�าลังให้ความสนใจอย่าง Bitcoin ซึ่งหลังจากนี้

ตามแผนจะเร่งศึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นเพื่อ

เข้าลงทุนกระจายความเสี่ยงในไตรมาสท่ี2 และจะมี

บริการให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Asset ด้วย" วริศ 

กล่าว

ขณะท่ีระยะต่อไป BROOK เตรียมเพิ่มสัดส่วนการ

ลงทุนใน Bitcoin และพร้อมเข้าลงทุนในเหรียญประ

เภทอ่ืนๆ โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเข้า

ลงทนุในสดัส่วนทีเ่หมาะสม นอกจากนีย้งัสนใจลงทุน

โปรเจกต์เกี่ยวเนื่องกับ Digital Asset ที่น่าจะมีการ

เตบิโตสงูในอนาคต โดยการลงทนุจะอยูใ่นรปูแบบของ

เหรียญดิจิทัลและอื่นๆตามความเหมาะสม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน
กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทฯเห็นโอกาสใน

การเข้าลงทุนในเทคโนโลยียุค Web 3.0 ที่ก�าลังจะ

เปลี่ยนโลกสู่ธุรกิจการเงิน การลงทุนใหม่ ซึ่งขณะนี้

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ทางคณะ

กรรมการจงึตดัสินใจอนมุตักิารเข้าลงทนุในธุรกจิทีม่ี

โอกาสเตบิโตแบบ S Curve นบัเป็นการรกุเข้าสู่ธรุกจิ

ใหม่ของBROOK เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้าน Digital 

Asset และเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

"วันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจในโลกยุคใหม่เปลี่ยนไป

ไวมาก บริษัทฯจึงต้องปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจในโลกที่มี

การเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจกับทิศทางบริษัทใน

อนาคตที่จะเข้าลงทุนใน Digital Asset โดยบริษัทได้

ต้ังแผนก Brook Digital Asset ข้ึนแล้ว เพ่ือศึกษาการ

ลงทุนและช่องทางธุรกิจใหม่ๆในโลกดิจิทัลยุค Web 

3.0 หลังจากนี้อยากให้นักลงทุนเชื่อมั่นและจับตาดู 

BROOK ส�าหรับทิศทางอนาคตที่เราได้วางแผนไว้" 

ดร.ณรงค์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

BROOK เผยงบ Q1/64 

ก�ำไร 182 ลบ. พร้อมทุ่ม 1,500 ล้ำน 

ลงทุนคริปโตฯ Defi และ dApps เต็มรูปแบบ
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ธนาคารทสิโก้ชี ้ธุรกจิการบรโิภคและนวตักรรม

การแพทย์ของจีน เป็น 2 เมกะเทรนด์ที่มี

อนาคตสดใส เพราะได้รับประโยชน์จากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน

ระยะ 5 ปี ที่เน้นพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการบริโภคในประเทศ

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้
อ�านวยการอาวโุสท่ีปรกึษาการลง
ทนุทสิโกเ้วลธ ์ธนาคารทสิโก ้จ�ากดั 
(มหาชน) (Mr.Nattakrit Laotaweesap, 

Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank 

Public Company Limited) เปิดเผยว่า ตลาด

หุ้นทัั่วโลกปรับขึ้นรับข่าวเศรษฐกิจฟื้นตัว

ท่ามกลางการเร่งฉดีวคัซนีเพ่ือควบคมุการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และการเดิน

หน้ากระตุน้เศรษฐกจิผ่านมาตรการการเงนิการ

คลงัอย่างต่อเนือ่ง หากนกัลงทนุต้องการเลอืก

ลงทุนในตลาดหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทน

ที่ดีในระยะกลางถึงยาว ธนาคารทิสโก้มองว่า 

'ตลาดหุน้จนี' ช่วยตอบโจทย์การลงทนุดงักล่าว

ได้ดีที่สุด เนื่องจากราคาหุ้นยังอยู่ในระดับต�่า

เมือ่เทียบกบัตลาดหุน้สหรฐัฯ และต�า่กว่าตลาด

หุน้ในภมูภิาค จงึมโีอกาสการปรับข้ึน (Upside) 

มากกว่า อกีท้ัง ตลาดหุน้จนียงัได้แรงส่งจากค่า

เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ท่ีกลับมาอ่อนค่าลงอีกด้วย

ด้านภาคเศรษฐกิจของจีนก็ฟื้นตัวและเติบโต

อย่างแข็งแกร่ง โดยจีนเป็นประเทศหลักเพียง

ประเทศเดียวที่เศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน 

COVID-19 ได้แล้ว ซึ่งตลาด (Bloomberg 

Consensus) คาดว่าเศรษฐกิจจีน ปี 2564 จะ

ขยายตัว 8.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ี

ไตรมาส 1/2564 ทีผ่่านมาเศรษฐกจิจนีได้เติบโต

สูงถึง 18.3% นับเป็นตัวเลขการเติบโตสูงที่สุด

ในประวัติศาสตร์ เพราะได้รับปัจจัยหนุนจาก

ยอดค้าปลกี (Retail Sales) ท่ีขยายตวั 33.9% 

เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนการจับจ่ายใช้สอย

และการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวได้อย่าง

แข็งแกร่ง 

นอกจากน้ี ธนาคารทิสโก้ประเมนิว่า เศรษฐกจิ

จีนจะเติบโตได้ในระยะยาวตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ 5 ปี ฉบับ

ที่ 14 (2564- 2568) โดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าให้

เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย 5-6% ต่อปี มุ่งเน้นการ

พฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเน้น

การเติบโตในประเทศเป็นหลัก โดยธนาคารทิส

โก้คาดว่า กลุ่มอุตสาหกรรมดาวรุ่งท่ีจะได้รับ

ประโยชน์จากแผนดังกล่าว จนอาจเรียกได้ว่า

จะเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์ของจีน มี 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคของจีน (China 

Consumer Discretionary) เช่น อีคอมเมิร์ซ 

(E-commerce)  พลังงานสะอาด (EV) การ

ศกึษาออนไลน์ (Online Education) และธุรกิจ

เกมและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง (Gaming Services) 

โดยธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสเติบโตตามแรงหนุน

ของรฐับาลจนีทีต้่องการเตบิโตจากการบรโิภค

ในประเทศ รวมถึงการเน้นความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ธนาคารทิสโก ้เปิด 2 เมกะเทรนด์จีน อนาคตรุ่ง  

คาดรายได้ - ก�าไร โตเด่นตามยุทธศาสตร์ชาติ
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"แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่ม China 

Consumer Discretionary ปรับตัวลดลงมา

ชั่วคราวจากความกังวลด้านกฎเกณฑ์จาก

ภาครัฐ แต่ยังมีโอกาสเติบโตตามการบริโภค

ภายในประเทศและรายได้ต่อหัวของชนชั้น

กลางรุ่นใหม่ที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย

รัฐบาลจีนตั้งเป้าให้ดิจิทัลอีโคโนมี (Digital 

Economy) ขึ้นมามีสัดส่วนราว 10% ของ 

GDP ภายในปี 2568 ด้วยการเป็นผูน้�าทางด้าน

เทคโนโลย ี5.0 ทัง้เทคโนโลย ี5G, AI (Artificial 

Intelligence), Internet of Things, Smart 

Cities และ Semiconductors อีกทั้ง ยังต้ัง

เป้างบประมาณการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา

ให้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 7% พร้อม

กับการเพิ่มจ�านวนการจดสิทธิบัตรนวัตกรรม

ประเภท High-value Innovation ส่งผลให้จีน

กลายเป็นประเทศที่มีงบประมาณในการวิจัย

และพัฒนาสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาด

ของ GDP" นายณัฐกฤติกล่าว

นอกจากนี ้เพือ่เป็นการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี

จากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ ท�าให้กลุ่ม

นวัตกรรมของจีนได้เข้ามามีบทบาทในการ

ด�าเนินชีวิตของคนจีนมากขึ้นเร่ือยๆ ประกอบ

กับในช่วงการระบาดของ COVID-19 ท่ีผ่าน

มา ส่งผลเกิดการเร่งตัวให้พฤติกรรมของคน

เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น มีความต้องการใช้งาน

เทคโนโลยใีหม่มากขึน้ เช่น การเตบิโตของตลาด

รถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่คาดการณ์ว่าจะเติบโต

ในปี 2564 ประมาณ 1.8 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น 

40% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงการซื้อสินค้า

และบริการผ่านระบบอีคอมเมิร์ซในจีนจากที่ 

eMarket คาดว่าจะเติบโตถึง 21% ในปี 2564 

ขณะที่ยอดค้าปลีกรวมเติบโตเพียง 4%

2. กลุ ่มธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ประเทศ

จีน (China Health Innovation) เช่น ธุรกิจ

เภสชัอตุสาหกรรม (Pharmaceuticals) ธรุกิจ

ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) ธุรกิจกลุ่ม

เฮลธ์แคร์ (Healthcare)  และอุปกรณ์การ

แพทย์ (Medical Equipment) ซึ่งธุรกิจกลุ่ม

น้ีจะได้รับประโยชน์จากแผนปฏริปูด้านการดแูล

สุขภาพของจีน ภายใต้ธีม "Healthy China 

2030 Plan" โดยรัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าอายุขัย

เฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ปีจาก 77 

ปีเป็น 78 ปี และสนับสนุนงบประมาณในการ

วจิยัและพฒันาตวัยาทีม่คีณุภาพร่วมกบับรษิทั

ต่างชาติ รวมถึงการเร่งอนุมัติยาตัวใหม่ให้เร็ว

ขึ้นจาก CFDA (The China Food and Drug 

Administration) จนท�าให้จ�านวนยาใหม่ของ

จีนที่ได้รับการอนุมัติ ในปี 2562 มีทั้งหมด 56 

ตัว จากปี 2558 และ 2559 ที่อนุมัติเพียง 7 

และ 9 ตัวตามล�าดบั และเป็นครัง้แรกทีจ่�านวน

ยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติในประเทศจีนสูงกว่าทาง

สหรัฐฯ 

ทั้งนี้ สิ่งที่ก�าลังเร่งตัวการเติบโตกลุ่มนี้ที่เห็น

ได้ชัด คือ การวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 

ของจีนที่มีการวิจัยพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับใน

หลายประเทศ ได้แก่ Sinovac กบั Sinopharm 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ผู้

ผลิตยาในจีนยังพัฒนาวัคซีนประเภทเชื้อเป็น 

(mRNA) รูปแบบเดียวกับ Pfizer BioNTech 

และ Moderna โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ

ทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว

"ธนาคารทิสโก้ประเมินว่า กลุ่มอุตสาหกรรม 

China Consumer Discretionary และ China 

Health Innovation ยังเป็น Megatrend ที่จะ

เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจจีน

ในระยะ 5 ปีข้างหน้าตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์

ชาติท่ีก�าหนดทิศทางของจีนในช่วงปี 2564- 

2568 ส่งผลให้บริษทัท่ีอยูใ่นกลุม่อุตสาหกรรม

เหล่านี้มีรายได้และก�าไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย" 

นายณัฐกฤติกล่าว 

ธนาคารทิสโก ้เปิด 2 เมกะเทรนด์จีน อนาคตรุ่ง  

คาดรายได้ - ก�าไร โตเด่นตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ttb analytics แนะรัฐ เสริมแนวทางการ

ฉีดวัคซีนเชิงรุกกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย High 

mobility ควบคูก่ลุ่มเสีย่งสงูและผู้สงูอาย ุและเร่ง

สปีดการฉดีเพิม่ คาดช่วยลดอัตราการแพร่เชือ้ได้

มากขึ้น และส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้น

ตัวเร็ว ลดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจได้ 5.7 หมื่น

ล้านบาท

ชงแนวทางการกระจายวัคซีนใหม่ “ฉีดวัคซีน

เชิงรุก” เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ที่ยังมีความเสี่ยงจากจ�านวนผู้ติด

เชื้อเพ่ิมขึ้น แม้เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกัน

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงขณะ

นีใ้นเบือ้งต้นมปีระชาชนได้รับการฉดีวคัซีนไปแล้ว 

1.2 ล้านคน หรือร้อยละ 1.8 ของประชากร ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสติด

เชื้อ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้อยู่ในพื้นที่

แพร่ระบาดสูง เช่น คลัสเตอร์ตามชุมชน โดย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) 

มองโจทย์ท้าทายในขณะนี้คือ ท�าอย่างไรให้

ยอดผู้ติดเชื้อลดลงได้เร็ว ขณะเดียวกันสามารถ

ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นกลับสู่ภาวะปกติ

ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือช่วยลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ 

หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของโรคโค

วิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นคือ แนวทางการกระจายวัคซีน

เชิงรุก (Targeted Approach) แก่ประชากร

ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยการเคล่ือนไหว 

(Mobility) ทัง้นี ้เนือ่งจากแต่ละกลุม่ประชากรใน

ประเทศ ล้วนต่างมีพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่

แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัอาชพีและช่วงอาย ุจงึท�าให้

แต่ละกลุ่มประชากรมีโอกาสในการแพร่กระจาย

เชือ้และมคีวามสมัพันธ์ต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่แตกต่างกันไป  

การประเมนิรปูแบบการกระจายวัคซนีเชิงรุก โดย

อาศัยเกณฑ์การเคลื่อนไหว (Mobility) สามารถ

แบ่งกลุ่มผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  

ตามลักษณะพฤติกรรมการพบปะผู้คนและการ

เดินทาง ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่ม High Mobility จ�านวน 20.2 ล้าน

คน ประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 

พนักงานขาย พนักงานขนส่ง พนักงานบริการ 

และพนักงานโรงงาน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง

และโอกาสที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อสูง เนื่องจาก

มีความจ�าเป็นต้องพบปะผู้คนจ�านวนมาก และ

เป็นกลุ่มที่มีส่วนในกิจกรรมเศรษฐกิจ ซึ่งหลัก 

ๆ เป็นภาคการค้าและบริการคิดเป็นสัดส่วนกว่า 

62% ของจีดีพี

2) กลุ่ม Medium Mobility จ�านวน 6.9 ล้านคน 

เป็นกลุม่ของพนกังานออฟฟิศ ซึง่ปัจจบุนับรษัิท

ให้พนักงานส่วนหนึ่งท�างานที่บ้าน (Work from 

home) สามารถลดความหนาแน่นในทีท่�างานได้ 

จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและโอกาสที่จะติดเชื้อ

หรือแพร่เชื้อได้น้อยกว่ากลุ่มแรก

3) กลุ่ม Low Mobility จ�านวน 39.3 ล้านคน 

ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เด็กอายุ

ต�่ากว่า 18 ปี รวมถึงแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ และเกษตรกร จัดเป็นกลุ่มที่มีความ

เสี่ยงและโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อค่อนข้างต�่า 

ซึง่การแบ่งกลุม่ผู้มคีวามเสีย่งในการติดเช้ือน�ามา

สู่แผนการกระจายวคัซนีใน 3 แนวทาง คอื 1.เน้น

ฉีดกลุ่ม Low Mobility เป็นแนวทางที่สอดคล้อง

กบัแผนการกระจายวคัซนีของภาครฐัในบางส่วน 

ที่มีการเน้นฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ  2. เน้นฉีด

กระจายทกุกลุม่ (ปพูรม) ซึง่เป็นแนวทางล่าสดุที่

ภาครัฐมีแนวโน้มจะปรับใช้ 3. เน้นฉีดกลุ่ม High 

Mobility ควบคู่ไปกับกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สูงอายุ 

โดยการกระจายการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกให้กับผู้

ทีท่�างานในสถานประกอบการทีม่คีวามเสีย่งและ

โอกาสที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อสูง เช่น สถานท่ี

ท�างาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า 

และงานบริการต่าง ๆ

ttb analytics แนะรัฐ 

เสริมแนวทางการฉีดวัคซีนเชิงรุก

กระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย High mobility 
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หนุนฉีดวัคซีนเชิงรุก “กลุ่ม High 
Mobility ควบคู่ไปกับกลุ่มเสี่ยง
สูงและผู้สูงอายุ” ส่งผลให้ปลด
ล็อคเศรษฐกิจเร็วขึ้น

ภายใต้กรอบแผนการกระจายฉีดวคัซีน 300,000 

โดสต่อวัน ผลของการวิเคราะห์ที่ประยุกต์แบบ

จ�าลองทางระบาดวิทยา (SIR) แสดงให้เห็น

ว่าการกระจายวัคซีน สามารถท�าให้ยอดผู้ติด

เชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อ

พจิารณาแนวทางการกระจายวคัซีนในแต่ละกลุม่ 

พบว่ามีความแตกต่างของจ�านวนผู้ติดเชื้อ โดย

พบว่า แนวทางที่เน้นการฉีดกลุ่ม Low Mobility 

ยังคงมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงเดือน

ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 3,600 คนต่อวัน  หลังจาก

นัน้ในไตรมาสแรกปี 2565 ถงึจะเริม่เหน็ตวัเลขลด

ลงอย่างชัดเจน อีกทั้งจ�านวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม

ในกลุ่ม Low Mobility ณ สิ้นปี 2564 จะอยู่ที่ 

26.3 ล้านคนจากจ�านวนประชากรในกลุ่มนี้ท่ีมี

ถึง 39 ล้านคน และที่น่าสนใจคือการฉีดน�าร่อง

ด้วยกลุม่ Low Mobility ส่งผลให้ประชากรในกลุ่ม 

High Mobility ที่ได้รับวัคซีนจะมีเพียง 13.9 ล้าน

คนเท่านัน้ เทยีบกบัประชากรท่ีมอียูถ่งึ 20.3 ล้าน

คนในกลุม่นี ้ในขณะทีแ่นวทางเน้นฉดีแบบปพูรม 

พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อ ณ ธันวาคม 2564 จะอยู่ที่ 

1,600 คนต่อวัน น้อยกว่าการฉีดเน้นกลุ่ม Low 

Mobility ถึงกว่าร้อยละ 50 

เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่าหากใช้แนวทางเน้น

ฉีดวัคซีนเชิงรุก กล่าวคือ การฉีดกลุ่ม High 

Mobility ควบคู่กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (รวม

ผู้มีโรคประจ�าตัว) ซึ่งเป็นแนวทางการฉีดวัคซีน

ของภาครัฐในขณะนี้ จะท�าให้แนวโน้มยอดผู้ติด

เชือ้ทยอยลดลงได้มากเช่นกนั ซึง่คาดว่ายอดผู้ตดิ

เชือ้จะอยูท่ี ่600 คนต่อวัน ในเดอืนธนัวาคม 2564  

ท้ังนี้ การฉีดวัคซีนเชิงรุกดังกล่าวในภาพรวมจะ

ท�าให้ประชากรในแต่ละกลุ่มได้รับวัคซีนมากกว่า 

โดยกลุ่ม High Mobility ท่ีมีจ�านวนประชากร 

20.3 ล้านคน และกลุ่ม Medium Mobility 

จ�านวน 6.6 ล้านคนจะได้รับวัคซีนครอบคลุม

ประชากรทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2564 

นอกจากนี้ แนวทางเลือกฉีดวัคซีนในแต่ละกลุ่ม 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญเช่น

กนั กล่าวคอื  หากใช้แนวทางการฉดีให้กลุม่ Low 

Mobility ก่อน จะส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ

เริ่มกลับมาฟื้นตัวในเดือนธันวาคม 2564 และ

จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาค

การค้าและบริการราว 8.96 หมื่นล้านบาท ซึ่ง

เป็นระดับสูงกว่ากลุ่มอ่ืน อย่างไรก็ดี หากใช้

แนวทางฉดีเชงิรกุตามกลุม่เป้าหมาย (Targeted 

Approach) คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ

กลับมาเริ่มฟื้นตัวเร็วขึ้นประมาณเดือนตุลาคม 

2564 และความสญูเสยีทางเศรษฐกจิในภาคการ

ค้าและบริการจะลดลงอยู่ที่ 6.46 หมื่นล้านบาท  

หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้แนวทางการฉีดเชิงรุก

จะท�าให้ความสูญเสียน้อยลงกว่าฉีดกลุ่ม Low 

Mobility ถึง 2.5 หมื่นล้านบาท

เร่งสปีดฉดีวคัซนีวนัละ 5 แสนโดส ช่วยลดยอดผู้

ติดเชือ้ได้มาก และลดความสูญเสียทางเศรษฐกจิ

ได้เพิ่มขึ้นหากเร่งปริมาณการฉีดวัคซีนโดยเพิ่ม

จาก 3 แสนโดสต่อวัน เป็น 5 แสนโดสต่อวัน ซึ่ง

สอดคล้องกบัแผนการฉดีวคัซนีของภาครฐัล่าสดุ

ก�าหนดเป้าหมายอยู่ที่ 15 ล้านโดสต่อเดือน จะ

ท�าให้แนวโน้มยอดผูต้ดิเชือ้ลดลงในอตัราเร่ง และ

เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ โดยยอดผู้ติดเชื้อ ณ เดือน

ธันวาคม มีจ�านวนต�่ากว่า 100 คนต่อวัน ซึ่งส่ง

ผลให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาคการค้า

และบรกิารอยู่ที ่5.63 หมืน่ล้านบาท ส�าหรบักรณี

เลอืกฉดีกลุม่ Low mobility ก่อน ซึง่จะเริม่ทยอย

ฟื้นตัวในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แต่

หากเลอืกใช้การฉดีเชงิรกุแก่กลุม่ High Mobility 

ควบคู่กับฉีดกลุ่มเสี่ยง ความสูญเสียจะน้อยกว่า 

โดยอยู่ที่ 3.22 หมื่นล้านบาท และกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิจะเร่ิมฟ้ืนตัวต้ังแต่เดอืนสิงหาคม 2564 

เป็นต้นไป

ttb analytics แนะรัฐ 

เสริมแนวทางการฉีดวัคซีนเชิงรุก
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หากเทยีบกบักรณีการเร่งฉดีวคัซนีเรว็ขึน้ 5 แสนโดสต่อวนั ในกลุม่เชงิรุก กบัการฉดีตามแผน 3 แสนโดสต่อวนั ในกลุม่ Low Mobility พบว่า จะช่วย

ลดความสูญเสียได้เพ่ิมข้ึนถงึ 5.7 หมืน่ล้านบาท และเศรษฐกิจจะเริม่ฟ้ืนตัวได้เรว็ขึน้ในเดอืนสงิหาคม 2564 ดงันัน้ แนวทางการฉดีเชงิรกุ (Targeted 

Approach) พร้อมทั้งเร่งสปีดการฉีด 5 แสนโดสต่อวัน จะส่งผลท�าให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจลดลง และช่วยเร่งระยะเวลาการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ทัง้นี ้การวิเคราะห์ข้างต้นอยูบ่นสมมติุฐานว่า มีการระบาดระลอกใหม่เกดิข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 3 อันเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการทางสงัคม 

ภายหลังจากที่จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศปรับตัวลดลง ยิ่งไปกว่านั้น การฉีดวัคซีนจะด�าเนินเป็นไปตามแผนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการวางแผนให้

ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางแพทย์ที่อยู่ในกลุ่ม High Mobility และผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม Low Mobility ตลอดจนผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวซึ่งกระจาย

อยู่ทั้ง 3 กลุ่มแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน และในเดือนกรกฎาคม การฉีดวัคซีนจะเริ่มกระจายสู่ประชากรทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเห็นผลต่อการควบคุม

การระบาดได้ในเดือนสิงหาคม  

นอกจากนี้ การเร่งฉีดวัคซีนจะท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเร็วขึ้น โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน กับ 

Mobility โดยประเทศที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนต่อประชากรยิ่งมาก Mobility จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนฉีดวัคซีน เช่น อิสราเอล สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมา 

โดยสรุป การควบคุมการแพร่ระบาดไม่สามารถกระท�าได้จากภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องเป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม 

ๆ กัน  ต้ังแต่การดูแลป้องกันตัวเองลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชิงรุก  การแก้ไขดูแลปัญหาผู้ติดเช้ือตามโรง

พยาบาลและสถานที่จัดไว้  รวมไปถึงการกระจายและจัดการวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในเชิงรุกให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ย่อมช่วยลดความเสี่ยง

ด้านสุขภาพ  และยังช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจให้น้อยลง ท�าให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภาคธุรกิจฟื้นได้เร็วขึ้น และ

รัฐสามารถใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น  

ttb analytics แนะรัฐ 

เสริมแนวทางการฉีดวัคซีนเชิงรุก
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อินไซด์ Business
ปตท.สผ. 

รว่มตอ่สูโ้ควดิ-19 มอบอาหารจากใจ

ใหบ้คุลากรทางการแพทย์

เครือซีพี รวมพลงั

มอบอาหารปลอดภยั-ครุภณัฑ์

ใหร้พ.สนาม อาคารกฬีานมิบิตุร 

TPCH ต้อนรับ

คณะโครงการขยายผลการส่งเสริมฯ 

เยี่ยมชมโรงไฟฟา้ แม่วงศ์ฯ

‘บิ๊กโจ๊ก-สุรเชษฐ์’ ร่วมส่งมอบเครื่องออกซิเจน

ไฮโฟลว์ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ในสมุทรปราการ 

พร้อมส่งก�าลังใจให้บุคลากรการแพทย์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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