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พอร์ตสินเชื่อโต 30% เร่งพัฒนาบุคลากร
รับการเติบโต - ขยายความร่วมมือ

บริษัทประกันชั้นน�าเพ่ิมเป็น 11 ราย หนุนรายได้เพิ่ม

HENG	ประกาศเป้าปีน้ี

'บมจ.	 เฮงลิสซ่ิง	 แอนด์	 แคปปิตอล'	 หรือ	
HENG	หนึ่งในผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
รายใหญ่ของประเทศไทย	ภายใต้แบรนด์	'เฮง
ลิสซิ่ง'	 ประกาศเป้าหมายปี	 65	ดันพอร์ตสิน
เชื่อขยายตัว	30%	รับดีมานด์จากประชาชนที่
หนัไปประกอบอาชพีอสิระเพิม่ขึน้และต้องการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนรับโอกาสการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกจิ	พร้อมเดนิหน้าป้ันรายได้กลุม่ธรุกจิ
การให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่
บรษิทัประกนัชัน้น�าเพิม่เป็น	11	ราย	และพฒันา
บุคลากรรองรับการเติบโตในปีนี้	

นางสธุารทพิย์	พสิฐิบณัฑรูย์	ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 เฮงลิสซิ่ง	
แอนด์	 แคปปิตอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
หรือ	HENG	หนึง่ในผูด้�าเนนิธรุกจิให้บรกิาร
สนิเชือ่รายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์	
'เฮงลสิซิง่'	เปิดเผยว่า	บรษิทัฯ	ได้ตัง้เป้าหมาย
การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมในปี	 2565	
เพิ่มขึ้น	 30%	หรือคิดเป็น	 11,500	ล้านบาท	
แม้มีความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดโควิด-19	
ระลอก	5	ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น	แต่ไม่ได้ส่ง
ผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อแต่อย่าง
ใด	 เพราะประชาชนต้องการสินเชื่อเพื่อน�าไป
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระมากขึ้น	
เพื่อเป็นอีกหนึ่งการป้องกันความเสี่ยงเรื่อง
ช่องทางรายได้ในชีวิต	 โดยภาพรวมเชื่อม่ัน
ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดี
ขึ้น	ท�าให้	 'เฮงลิสซิ่ง'	มองเห็นโอกาสน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อให้
ประชาชนในแต่ละท้องถิน่ได้เข้าแหล่งเงนิทนุที่
เป็นธรรม	ซึง่ในปีนี	้บรษิทัฯ	ยงัคงตอกย�า้แผน

งานขยายพอร์ตสินเชือ่ทีม่หีลกัประกนัในกลุม่
ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ภายใต้การก�ากบัทีม่ทีะเบยีน
รถเป็นประกนั	(สนิเชือ่จ�าน�าทะเบยีนรถ)	ทีม่อง
ว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง	 โดยมีเป้าหมายภายใน
สิน้ปีนี	้ท�าสดัส่วนรายได้จากดอกเบีย้จากกลุม่
ผลติภณัฑ์ดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็น	55-60%	ของ
พอร์ตรายได้รวม	 จากเดิมที่มีสัดส่วนรายได้	
32%	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ปรับกลยุทธ์การ
ขยายสาขา	 จากเดิมเร่งลงทุนเพ่ิมจ�านวน
สาขาในช่วงปลายปี	มาเป็นขยายสาขาให้แล้ว
เสรจ็ตามแผนภายในต้นไตรมาส	2/2565	โดย
จะมีสาขา	 'เฮงลิสซ่ิง'	 รวมท้ังหมดมากกว่า	
630	 สาขา	 ทั่วประเทศ	 หรือเพิ่มขึ้นกว่าอีก	
100	 แห่ง	 จะเน้นพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	ภาคกลางและภาคตะวันออก	 เพ่ือเพ่ิม
โอกาสน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ	HENG	
ที่มีความหลากหลาย	ทั้งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลัก
ประกันและไม่มีหลักประกัน	 ตอบสนองความ
ต้องการแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นด้วย
แนวคิด	 'ใคร	ๆ	ก็กู้ได้'	 เพื่อสร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม	 โดยจะอบรม
พนักงานทีเ่ป็นคนท้องถิน่ให้มคีวามพร้อมด้าน
การให้บริการ	 เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่เหมาะสมกับความต้องการ	ด้วยหลักความ
เข้าใจ	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	 รวดเร็ว	 และค�านึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	

ขณะเดียวกัน	 HENG	 มีแผนเร่งสร้างการ
เติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้
บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่าย
สาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นน�า	 โดย

ขยายความร่วมมือพันธมิตรชั้นน�าเพิ่มเป็น	
11	ราย	จากเดิม	6	ราย	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการ
ครบวงจร	เช่น	ประกันภัยรถยนต์	ประกันภัย
จักรยานยนต์	 ประกันอุบัติเหตุ	 ประกันชีวิต	
รองรับความต้องการประชาชนเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มขึ้น	หลังจากมีความ
เข้าใจและใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยง	

"แม้ปีน้ีจะมีความไม่แน่นอนของโควิด-19	 แต่
เรามัน่ใจว่าพอร์ตสินเชือ่รวมจะเติบโตได้	30%	
โดยบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
เงินและการให้บริการแบบมืออาชีพ	 รองรับ
การเติบโตขององค์กรจากแผนงานขยาย
สาขาใหม่	ๆ	เพิ่มเติม	เพื่อให้	HENG	น�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายได้อย่างเหมาะ
สมกบัประชาชนแต่ละท้องถิน่	สร้างโอกาสเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมเพื่อน�าไปประกอบ
อาชีพรองรับกับจังหวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ฟื้นตัวที่ดี"	นางสุธารทิพย์	กล่าว
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จาก PTTOR มูลค่าสัญญากว่า 270 ลบ. 
ลุยลงทุนรถบรรทุกใหม่ เล็งเพิ่มจ�านวนรถ

ระหว่างสัญญาอีกกว่า 20%

KIAT	คว้าประมูลขนส่ง	LNG

บริษัท	เกียรติธนาขนส่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
KIAT	 ผู ้น�าในการให้บริการด้านการขนส่ง
วัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ	 ที่เน้นความ
ปลอดภัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 เซ็น
สัญญางานขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว	 หรือ	
LNG	(Liquefied	Natural	Gas)	ส�าหรับภาค
อุตสาหกรรม	ร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	น�้ามันและ
การค้าปลีก	จ�ากัด	(มหาชน)	ระยะสัญญา	5	ปี	
มูลค่ากว่า	 270	ล้านบาท	ด้วยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการขนส่ง	 LNG	
มากว่า	5	ปี	ท�าให้ได้รบัความไว้วางใจอย่างต่อ
เนือ่งจากคูค้่า	พร้อมเตรยีมงบลงทนุกว่า	140	
ล้านบาท	 เพื่อต่อรถบรรทุกใหม่รับการเติบโต	
และเตรียมเพิ่มจ�านวนรถบรรทุกระหว่าง
สัญญาอีกกว่า	20%	ซึ่งจะนับเป็นฟลีทขนส่ง	
LNG	ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	ทยอยรับรู้ราย
ได้ตุลาคม	2556

นางสาวมินตรา	 มนต ์ เสรีนุสรณ ์	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 เกียรติธนา
ขนส่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KIAT	เปิด
เผยว่า	 ล่าสุด	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญา
งานขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว	 หรือ	 LNG	
(Liquefied	 Natural	 Gas)	 ส�าหรับภาค
อุตสาหกรรม	ร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	น�้ามันและ
การค้าปลีก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (PTT	Oil	 and	
Retail	Business	Public	Company	Limited:	
PTTOR)	ซึง่เป็นงานขนส่ง	LNG	จาก	PTT	LNG	
Terminal	 ไปยัง	 ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ	 เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 นับเป็นอีกหน่ึง
ก้าวของความส�าเร็จ	 ด้วยประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญจากการขนส่ง	 LNG	รวมทั้ง
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการบริการ
ควบคู่กับความปลอดภัยในการขนส่ง	 เพื่อ

ปิดความเสีย่งทางธรุกจิต่าง	ๆ 	ให้กบัคูค้่าของ	
KIAT	 โดยจะเริ่มการขนส่งดังกล่าวในเดือน
ตุลาคม	2556	ซึ่งจะนับเป็นฟลีทขนส่ง	 LNG	
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในขณะนี้

"ประเทศไทยได้มีการน�าเข้า	 LNG	มาใช้ตั้งแต่
ปี	2554	โดยข้อมูลจาก	PTT	Trading	พบว่า
ปัจจบุนัมปีรมิาณการน�าเข้า	LNG	ถึงประมาณ	
6	 ล้านตันต่อปี	 และยังคงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในการขนส่งต้องมีการ
บรหิารจัดการขนส่งทีป่ลอดภยัตามมาตรฐาน
สากล	 นอกเหนือจากประสบการณ์ในการ
ขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษมากว่า	
20	ปีแล้ว	เกียรติธนาขนส่ง	ยังมีความพร้อม	
ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์ในการขนส่ง	
LNG	มากว่า	5	ปี	จากการเซ็นสัญญาร่วมกับ	
PTTOR	ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าที่ให้ความส�าคัญ
ด้านความปลอดภัยสูงสุด	 ต้องใช้รถขนส่งที่
ออกแบบและสร้างตามมาตรฐานสากล	ผ่าน
การตรวจสอบจากกรมธุรกิจพลังงานและ
กรมการขนส่งทางบก	รวมทั้งใช้พนักงานขับ
รถบรรทุกขนส่งที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่	
4	และการอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะทาง	
ท�าให้เกียรติธนาขนส่งได้รับความไว้วางใจ
อย่างต่อเนื่อง	 โดยนอกจากการขนส่ง	 LNG	

แล้วเรายังมีงานขนส่งน�้ามันดิบและน�้ามันเตา
ให้กบับรษิทัในเครอืปตท.อกีเช่นกนั"		นางสาว
มินตรา	กล่าว

อนึ่ง	 ก๊าซธรรมชาติเหลว	หรือ	 LNG	นับเป็น
หนึง่ในพลงังานทางเลอืกทีเ่ป็นพลังงานสะอาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบันได้รับ
ความนิยมในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง	 โดยน�าไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน	 เช่น	
ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	 เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม	 รวมท้ังเป็นเชื้อเพลิงในยาน
พาหนะ	 ซ่ึงตลาดโลกต่างให้การยอมรับว่า	
LNG	 จะเป็นอีกทางเลือกใหม่ของพลังงาน
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งของ
ประเทศ	 ส�าหรับในประเทศไทยสัดส่วนการ
ใช้งานจากกระทรวงพลังงานล่าสุด	 ก๊าซ
ธรรมชาติถูกน�าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้ามากที่สุด	 กว่า	 57%	 และรองลงมาคือ
น�าไปแยกส่วนประกอบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้ง
ต้นของปิโตรเคมี	 23%	นอกจากนี้ยังน�าไปใช้
เป็นเชือ้เพลงิในโรงงานอุตสาหกรรม	และภาค
ขนส่ง	(NGV)	17%	และ	3%	ตามล�าดับ
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คว้าสัญญาให้บริการโลจิสติกส์ 
3.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 550 ล้านบาท

AGE	ฟอร์มแกร่งรับศักราชใหม่

บมจ.	 เอเชีย	 กรีน	 เอนเนอจี	 (AGE)	 ได้มี
การเซ็นสัญญาให้บริการโลจิสติกส์กลุ่ม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และทรายแก้วชั้น
น�าของไทยระยะยาวรวม	 3.2	 ล้านตันใน
เวลา	 3	 ปี	 รวมมูลค่ากว่า	 550	 ล้านบาท	
ตอกย�้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจโลจิสติกส์
แบบเชงิรกุมากขึน้	ด้านผูบ้รหิาร	"พนม	ควร
สถาพร"	สั่งลุยขยายฐานธุรกิจด้านโลจิสติ
กส์แบบครบวงจร	 (ขนส่งทางน�้า-ทางบก-
ท่าเรือ-คลังสินค้า)	พร้อมดันธุรกิจใหม่ส่ง
ออกสินค้าเกษตร	คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้
ปีนี้	หนุนเป้ารายได้ปี	65	แตะ	1.5	หมื่นล้าน
บาท	และยอดขายถ่านหิน	6.5	ล้านตัน

นายพนม	 ควรสถาพร	 ประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	 เอเชีย	กรีน	
เอนเนอจ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	AGE	ผู้
จดัจ�าหน่ายถ่านหนิบทูิมนิสั	(ถ่านหนิสะอาด)	
และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์	 แบบครบ
วงจร	 (ขนส่งทางน�้า-ทางบก-ท่าเรือ-คลัง
สินค้า)	เปิดเผยว่า	บริษัท	เอจีอี	เทอร์มินอล	
จ�ากัด	 (บริษัทในเครือ)	 ได้มีการลงนามใน
สัญญาให้บริการโลจิสติกส์กับ	2	บริษัทชั้น
น�าในกลุม่อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์และทราย
แก้วของไทย	รวม	3.2	ล้านตนัหรอืเฉลีย่ปีละ	
1	ล้านตันเป็นระยะเวลา	3	ปี	(2565-2567)

"การลงนามในสัญญาให้บริการโลจิสติกส์
ในคร้ังนี้	 ถือเป็นกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์	 ขนส่งทางน�้า-ทางบก-

ท่าเรอื-คลงัสนิค้าให้ครบทกุมติ	ิเพือ่ให้ภาพ
รวมธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น	 นอก
เหนือจากธุรกิจถ่านหินที่มีอยู่เดิม	 เพื่อให้
สอดคล้องไปกบัแผนยุทธศาสตร์การขยาย
ธุรกิจในปี	 2565	 ที่มุ่งเน้นการขยายการ
เติบโตของรายได้การให้บริการโลจิสติกส์
กลุ่มลูกค้าภายนอก"

โดยจะเห็นได้จากการขยายธุรกิจด้านโลจิ
สติกส์	 ขนส่งทางน�้า-ทางบก-ท่าเรือ-คลัง
สินค้าของบริษัทฯ	ที่มีอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งใน
ปี	 2565	 ได้เตรียมแผนรองรับการขยาย
การลงทนุสร้างคลงัสนิค้าให้เช่าเพ่ิมขึน้	จาก
ปัจจุบันที่มีคลังสินค้าที่ให้บริการอยู่แล้ว	
จ�านวน	5	หลัง	สามารถรองรับปริมาณการ
ขนส่งผ่านท่าเพิม่ขึน้เป็นประมาณ	7	ล้านตนั
ต่อปี	และยงัมกีารให้บรกิารขนส่งทางน�า้โดย
เรือล�าเลียง	และรถบรรทุกของบริษัทฯ	ทั้ง
มรีถบรรทกุซึง่เป็นพนัธมติร	อกีกว่า	400-
500	พ่วง	 รวมถึงขยายกองเรือโดยการ
เช่าและการหากองเรือพันธมิตร	 เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการบรรทุกสินค้าทางน�้าที่มีระวาง

ขนส่ง	 200,000	ตัน	ส่งผลให้บริษัทฯ	ตั้ง
เป้ารายได้รวมในปี	 2565	ที่	 15,000	ล้าน
บาท	 และตั้งเป้าปริมาณยอดขายถ่านหิน	
6.5	ล้านตัน	โดยแผนการลงทุนด้านโลจิสติ
กส์นี้	 บริษัทฯ	ด�าเนินการภายใต้มาตรฐาน
การอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่ง	 ซึ่ง
ในปี	 2021	 กลุ่มบริษัทได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน	 ประเภทขนส่ง	 จาก
กระทรวงพลังงาน	 ถือเป็นการเน้นย�้าถึง
การขยายธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกมิติ

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่
โดยการ	จัดตั้ง	บริษัท	เอจีอี	อกริ	เทรดดิ้ง	
จ�ากดั	เพือ่ด�าเนนิธรุกจิส่งออกสินค้า	เกษตร	
โดยใช้ความได้เปรียบจากประสบการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์	 มา
ยาวนานและความเชี่ยวชาญในการขนส่ง
สินค้าโภคภัณฑ์	ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ใน
ปี	2565
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เข้าลงทุน 
“บล็อกเชน ไพรม์ โฮลด้ิง” 

OTO	ปิดดีล

OTO	 เดินหน้าเต็มสูบ!	 ส่งบริษัทย่อย	 “อินโน	
ฮับ”	 เข้าถือหุ้น	 “บล็อกเชน	 ไพรม์	 โฮลดิ้ง”	
ในสัดส่วน	 20%	มูลค่า	 20	 ล้านบาท	 ปูทาง
เข้าสู่ธุรกิจด้านบล็อกเชนและคริปโตเคอเรน
ซี่	 น�าร่องด้วยโปรเจคแรก	Social	 Bureau	
แพลตฟอร์มรายงานและตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก	
ฟากผูบ้รหิาร	“คณาวฒุ	ิวรรทนธรีชั”	ปักหมดุ
เข้าสูธ่รุกจิ	Tech	Company	เตม็รปูแบบ	แย้ม
ภายในปีนี	้เตรียมแจ้งเกิดอกี	1-2	แพลตฟอร์ม	
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่	ต่อยอดธุรกิจ	Contact	
Center	และ	Call	Center	ในฐานะผู้น�าตลาด
ของเมืองไทย

หลังจากที่บริษัท	 วันทูวัน	 คอนแทคส์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 (OTO)	 ได้เข้าท�าบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้น	 ระหว่างบริษัท	อินโน	ฮับ	จ�ากัด(ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษัิทถอืหุน้ร้อยละ	100	ของ
หุ้นทั้งหมด)	 กับบริษัท	 บล็อคเชน	 ไพรม์	 โฮ
ลดิง้	จ�ากดั	เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้และตรวจ
สอบสถานะเพือ่การเข้าลงทนุในธุรกิจ	Social	
Bureau	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2564	ที่
ผ่านมา

นายคณาวุฒิ	 วรรทนธี รัช	 ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัท	วันทูวัน	คอนแทคส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	 (OTO)	 เปิดเผยว่า	 ผลการตรวจ
สอบสถานะในบลอ็คเชน	ไพรม์โฮลดิง้	เป็นทีน่่า
พอใจแก่บรษัิท	ดงัน้ัน	ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	1/2565	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	14	
มกราคม	 2565	 จึงได้มีมติอนุมัติให้	 "อินโน	
ฮบั"	เข้าลงทนุใน	บลอ็คเชน	ไพรม์	โฮลดิง้	โดย

การเข้าท�าสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
บลอ็คเชนไพรม์	โฮลดิง้	จ�านวน	200,000	หุน้	
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	หรอืคิดเป็นร้อย
ละ	20	โดยมีมูลค่าการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้
เท่ากับ	20,000,000	บาท	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	19	
มกราคม	2565	"อินโน	ฮับ"	ได้เข้าลงนามใน
สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การลงทนุในครัง้นี	้ถอืเป็นก้าวทีส่�าคญัในการ
ทรานส์ฟอร์มธุรกิจเข้าสู่	 Tech	Company	
อย่างเต็มรูปแบบ	 โดยเริ่มจากการพัฒนาเข้า
สู่ธุรกิจด้านบล็อกเชน	 และคริปโตเคอเรนซี่	
อย่างเต็มตัว	 สอดรับเมกะเทรนด์หรือเทรนด์
ใหญ่ของโลกในด้านเทคโนโลยี	 ที่มีผลต่อกา
รพัฒนาคริปโตเคอเรนซี่	 และภายในปีนี้มี
แผนทีจ่ะเปิดเพ่ิมอีก	1-2	แพลตฟอร์ม	รองรบั
ความต้องการผูบ้รโิภคยคุใหม่	ท่ีเทคโนโลยเีข้า
มามีส่วนส�าคัญกับการใช้ชีวิตประจ�าวันมาก
ขึน้	ถอืเป็นการต่อยอดธรุกจิเดมิของบรษิทัฯที่
มคีวามแขง็แกร่งอยูใ่นแล้ว	ในฐานะผูน้�าตลาด	
Contact	Center	และ	Call	Center	ของเมอืง
ไทย	ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
ยั่งยืนในอนาคต	สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้
ถือหุ้น”	นายคณาวุฒิ	กล่าวในที่สุด

อนึ่ง	 บริษัท	 บล็อกเชน	 ไพรม์	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	
มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนา
แพลตฟอร์ม	 Blockchain	 Solutions	 และ
นวัตกรรมพลิกโลกชั้นน�าของเมืองไทย	 โดย
มีโครงการน�าร่องโครงการแรกด้วยโปรเจค	
Social	Bureau	ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายงาน
และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมบนบล็อก
เชนแห่งแรกของโลก	 ภายใต้ความร่วมมือ

ของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้า
ของเมืองไทยมากมาย	เช่น	บริษัท	อีนิกเซอร์	
จ�ากัด	บริษัท	อีรูไดท์	บริการวิศวกรรม	จ�ากัด	
และบริษัท	อะควาริโอ	จ�ากัด

โดยแพลตฟอร์ม	Social	Bureau	ต้ังเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านกระบวนการยุติธรรม
แบบครบวงจร	ด้วยการเป็นช่องทางให้ผู้เสีย
หายได้เข้ามาแจ้งข้อมูลอาชญากรรม	 โดยผู้
แจ้งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นคริปโตเคอเรนซี่	
ในระบบนเิวศน์ของ	Social	Bureau	ตอบแทน	
ซึ่งข้อมูลที่รายงานเข้ามาจะได้รับการตรวจ
สอบยืนยันความถูกต้องและจัดล�าดับความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลโดยชุมชนผู้ใช้งานด้วย
กระบวนการ	 Proof-of-Stake	 และข้อมูล
จ�านวนมหาศาลที่ได้รับรายงานจากผู้ใช้งาน
ทัว่โลกจะถกูเช่ือมโยงเข้าหากนัด้วย	AI	ทีช่าญ
ฉลาดเพ่ือระบุตัวคนร้ายที่แท้จริง	 ท�าให้ผู้ใช้
บริการสามารถตรวจสอบประวัติการกระท�า
ความผิดของคู่ค้าก่อนตัดสินใจท�าธุรกรรม
ใดๆได้อีกด้วย

นอกจากนี้	 ยังมีบริการอื่นๆ	 อีกมากมาย	
เช่น	 การตั้งรางวัลน�าสืบหาตัวผู้กระท�าผิด
หรือหาข้อมูลทางคดี	 การชดใช้มูลค่าความ
เสียหาย	 การจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม	การหาข้อยุติระหว่างคู่พิพาท	
และบริการอื่นๆ	อีกมากมาย
ทั้งนี้	 แพลตฟอร์มโซเชียลบูโรเป็นโครงการ
ริเร่ิมข้ึนในประเทศไทย	 และในปัจจุบันได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัทชั้นน�าต่างๆ	 ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาต	ิศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่	www.socialbureau.io
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม IVL ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งใน 40 ผู้มีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ระดับโลก (Top 40 Power Players)

"อาลก	โลเฮีย"

นายอาลก	โลเฮยี	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั	อนิโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	
ไอวีแอล	บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่	 12	 ในรายชื่อ	 40	บุคคลที่มีบทบาท
ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก	 (Top	40	Power	Players)	ประจ�าปี	 2565	ซึ่งประกาศโดย	 Independent	Commodity	
Intelligence	Services	(ICIS)	ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารชั้นน�าในตลาดเคมีภัณฑ์ระดับโลก	โดยการจัดอันดับดังกล่าวคัดเลือกประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ	ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ส�าคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
	
การได้รับคัดเลือกครั้งนี้สะท้อนความโดดเด่นของ	นายอาลก	 โลเฮีย	 ในการบริหารไอวีแอลให้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นผู้วางรากฐาน
ความมุง่มัน่ของไอวแีอลทีม่ต่ีอเป้าหมายด้านความย่ังยืน	ซึง่รวมถงึการเสรมิสร้างเศรษฐกจิหมนุเวยีนให้แขง็แกร่งและการด�าเนนิโครงการ
รีไซเคิล	PET	ต่างๆ	โดยไอวีแอลได้ก�าหนดเงินลงทุนมูลค่า	1,500	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพื่อท�าให้เป้าหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส�าเร็จ
ตามที่ก�าหนดไว้	ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเพิ่มก�าลังการรีไซเคิล	PET	ของไอวีแอลทั่วโลกเป็น	750,000	ต่อปี	ภายในปี	2568
	
ในปี	2564	ไอวีแอลได้ประกาศสร้างโรงงานในเมือง	Karawang	ประเทศอินโดนีเซีย	เพื่อรีไซเคิลขวดพลาสติกเกือบ	2	พันล้านขวดต่อปี	
เป็นการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลอินโดนีเซียด้านการลดขยะในมหาสมุทร	นอกจากนี้	ไอวีแอลได้เพิ่มฐานการผลิตสาร	PNDA	แห่ง
ใหม่ในเมืองดีเคเตอร์	รัฐแอละบามา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ท�าให้บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตสารดังกล่าวรายใหญ่ที่สุดในโลก	ล่าสุด	ไอวีแอลได้
ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ	Oxiteno	ในประเทศบราซิล	ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารลดแรงตึงผิวแบบบูรณาการชั้นน�า
	
Top	 40	 Power	 Players	 เป็นการจัดอันดับผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศและวิสัยทัศน์ในด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	
(Environmental,	Social,	Governance:	ESG)	นวัตกรรม	การควบรวมกิจการหรือการจัดการธุรกิจ	การริเริ่มโครงการ	และการท�า
ก�าไรหรือสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น	 โดย	 ICIS	 ได้เปิดเผยว่า	 ESG	และความยั่งยืนมีบทบาทส�าคัญยิ่งขึ้นในการจัดอันดับปีนี้	 เนื่องจากเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะมีผลต่อการเติบโตในอนาคต
	
For	more	information,	please	visit	https://bit.ly/3nxKSeU
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ปักธงโมเดล 
'Veranda Collection'  

ดันรายได้พุ่ง

VRANDA

บมจ.วีรันดา	 รีสอร์ท	 หรือ	 VRANDA	 โชว์
ความส�าเร็จธุรกิจโรงแรมโมเดล	 'Veranda	
Collection'	 ปักธงเป็นต้นแบบการบริหาร
จัดการโรงแรมสไตล์บูทีคที่มีเอกลักษณ์	 มุ่ง
สร้างประสบการณ์การพกัผ่อนดงึดดูนกัท่อง
เที่ยวชาวไทยและต่างชาติ	 	 โดดเด่นด้วยการ
ลงทุนไม่สูงและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า	 	 ดัน
รายได้โรงแรมเวอโซ	หัวหิน	วีรันดา	คอลเลก
ชัน	และวีรันดา	คอลเลกชัน	สมุย	ขยายตัวต่อ
เนื่องจากอัตราการเข้าพักเติบโต	เตรียมต่อย
อดพัฒนาโครงการใหม่บนท�าเลท่องเที่ยว	
ชะอ�า	พทัยา	เชยีงใหม่และเขาใหญ่	รบัแนวโน้ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว		

นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	 	ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 วีรันดา	
รีสอร ์ท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	
VRANDA	ผู้น�าธุรกิจโรงแรม	 รีสอร์ทและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 เปิดเผยว่า	 บริษัทฯ	
ได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากเกือบ	 2	 ปี
ที่ผ่านมา	หลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19	 ที่มีผลกระทบกับ
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วหยุดชะงกัด้วยจ�านวน
นกัท่องเทีย่วต่างชาตลิดลง	โดย	VRANDA	ได้
เรียนรู้และท�าความเข้าใจ	พร้อมปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 รวม
ทั้งมองหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ	ภายใต้แนวคิด
การขยายธุรกิจโรงแรมด้วยโมเดลใหม่สู่การ
เติบโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต	เพือ่เตรยีมธรุกจิ
ให้พร้อมรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวกลับมาฟื้นตัว		

ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	
สายพันธุ์โอมิครอนล่าสุด	 แม้ว่ามีจ�านวนผู้
ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก	 แต่

สถติกิารเสียชวีติลดลงอย่างมนียัส�าคัญ	จาก
การที่ประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีภูมิคุ้มกันจาก
การเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของ
แต่ละประเทศ	 โดยคาดการณ์ว่าโควิด-19	 ใน
อนาคตจะกลายเป็นโรคประจ�าถ่ิน	(Endemic)	
หรือโรคที่เกิดขึ้นประจ�าในพื้นที่นั้น	ซึ่งมีอัตรา
เจ็บป่วยคงที่และสามารถคาดการณ์ได้	 เช่น	
โรคไข้หวัดใหญ่	 ไข้เลือดออก	 เป็นต้น	 ดังนั้น
ประชากรทั่วโลกจึงมีแนวโน้มกลับมามีไลฟ์
สไตล์ในการใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 ทั้งด้านการ
ท่องเทีย่ว	ช้อปป้ิง	หรอืกระทัง่การทานอาหาร
นอกบ้าน	

นายวีรวัฒน์	 กล่าวว่า	 การพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมของ	VRANDA	มาจากความรู้ความ
เข้าใจในเชิงลึกถึงความต้องการของลูกค้า	
(Customer	 Insight)	 ท�าให้บริษัทฯ	ประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูงภายใต้แนวคิดการขยาย
ธุรกิจ	 'Veranda	 Collection'	 ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19	โดยมจุีด
เด่นความคุ้มค่า	 ใช้เม็ดเงินลงทุนไม่มาก	 เพ่ือ
สร้างสรรค์โรงแรมที่มีห้องพักจ�านวนเหมาะ
สม	พร้อมมอบบรกิารท่ีมุง่สร้างประสบการณ์
การพักผ่อนที่น่าจดจ�าให้กับผู้มาเยือน	 ซึ่ง
สามารถพิสูจน์ความส�าเร็จได้จากโรงแรม
เวอโซ	 หัวหิน	 วีรันดา	 คอลเลกชัน	 (Verso	
hua	hin	-	a	Veranda	Collection)	ที่สร้าง
ผลตอบแทนตลอดปี	 2564	 ได้เกินคาดจาก
แผนการด�าเนินงานที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี	 ด้วย
อัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดย
ไปแตะที่ระดับ	80%	ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา		

ล่าสุดบริษัทฯ	 ได้ต่อยอดแนวคิดการพัฒนา	
'Veranda	Collection'	สู	่Veranda	Collection	
Samui	หรือ	 วีรันดา	คอลเลกชัน	สมุย	ที่ได้

เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา	 โดยได้
รับกระแสตอบรับที่ดีมาก	 มีอัตรายอดจอง
เข้าพักล่วงหน้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ	 จากโครงการสนับสนุน
ของภาครัฐ	 'Samui	 Plus	 Sandbox'	 นับ
เป็นอีกบทพิสูจน์แห่งความส�าเร็จการพัฒนา
โรงแรม	Veranda	Collection	ที่มุ่งมั่นสร้าง
รายได้ที่คุ้มค่ากับการลงทุน	 ด้วยการบริหาร
จดัการต้นทนุทีต่�า่	สามารถให้ผลตอบแทนต่อ
ห้องทีส่งู	ซึง่มาจากประสบการณ์ด�าเนนิธรุกจิ
โรงแรมมายาวนาน	ท�าให้มีการบริการที่เข้าใจ
ลกูค้าอย่างลกึซึง้	พร้อมกบัมอบประสบการณ์
ทีล่กูค้าสัมผสัได้ทกุการดไีซน์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของ	VRANDA	 โดยบริษัทฯ	มั่นใจการลงทุน
ดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า	
สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง		

"เราจะขยายโมเดล	 Veranda	 Collection	
สู่โลเคชั่นที่มีศักยภาพในเมืองท่องเที่ยวที่
มีโรงแรมของวีรันดาตั้งอยู่แล้วอย่างชะอ�า	
พทัยา	หรอืเชยีงใหม่	เพือ่บรหิารจดัการต้นทนุ
ค่าด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อม
ทั้งวางเป้าหมายขยายพื้นที่ที่เป็นเดสติเนชั่น
ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมจุีดดงึดดู	อาท	ิเขาใหญ่	
โดยจะน�าศักยภาพของบริษัทฯ	 ที่สามารถ
พัฒนาโครงการใหม่ที่มีคุณภาพได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	นอกจากนี้
เรายังมโีครงการใหญ่ท่ีจังหวดัภเูกต็	ทัง้ธรุกจิ
โรงแรมและเรสซิเดนซ์	 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ
พฒันาตามแผนทีว่างไว้	และด้วยนโยบายการ
ด�าเนินธุรกิจดังกล่าว	 จะสนับสนุนเราเติบโต
อย่างก้าวกระโดดหลังวิกฤตโควิดในครั้งนี้"	
นายวีรวัฒน์	กล่าว	
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TTB	เผยปี64	ก�าไรเพิ่มขึ้น	4%	
แย้มปี	65	วางแผนสินเชื่อกลับมาโต	

เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล

ทเีอม็บธีนชาต	รายงานก�าไรสทุธไิตรมาส	
4	 ปี	 2564	ที่	 2,799	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
127%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 รวม
ทั้งปีมีก�าไร	 10,474	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	
4%	จากปี	2563	ด้านคุณภาพสินทรัพย์
บริหารจัดการได้ตามแผน	อัตราส่วนสิน
เชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับต�่าที่	 2.81%	
ส�าหรับปี	 2565	 วางแผนกลับมาโตสิน
เชื่อ	 เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลและเตรียม
น�าเสนอบริการด้านการเงินที่ครบวงจร
ยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า	

	ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	
หรอื	ทีเอ็มบีธนชาต	(ttb)	แจ้งผลประกอบ
การไตรมาส	4	และรอบ	12	เดอืน	ปี	2564	
โดยธนาคารรายงานก�าไรสทุธิ	2,799	ล้าน
บาท	ในไตรมาส	4	ปี	2564	เพิ่มขึ้น	19%	
จากไตรมาสก่อน	 เป็นผลจากรายได้ที่
ปรับตัวดีขึ้นและค่าใช้จ่ายตั้งส�ารองฯ	ที่
ลดลงเนื่องจากสามารถลดอัตราส่วนสิน
เชื่อด้อยคุณภาพลงมาอยู่ที่	 2.81%	จาก	
2.98%	 ในไตรมาส	3	ปี	 2564	 และหาก
เทียบกับไตรมาส	 4	 ปี	 2563	ก�าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน	 127%	จากค่าใช้จ่ายตั้งส�ารองฯ	
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส	4	ปี	 2563	
ซึ่งธนาคารได้ตั้งส�ารองฯ	 สูงขึ้นอย่างมี
นัยส�าคญัเพือ่เตรยีมการล่วงหน้าส�าหรบั
ปี	2564	แต่โดยรวมทั้งปี	ธนาคารยังคง
ต้ังส�ารองฯ	ในระดับสงูที	่21,514	ล้านบาท	
ใกล้เคยีงกบั	24,831	ล้านบาท	ในปี	2563	
ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ	ปี	2564	อยู่ที่	10,474	
ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	4%	จากปีก่อนหน้า
	

น ายป ิ ติ 	 ตัณฑ เกษม	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ทีเอ็มบีธนชาต	(ttb)	เปิดเผย
ว่า	ส�าหรับปี	 2564	แม้จะมีความท้าทาย
จากสถานการณ์โควิด-19	 ที่ยืดเยื้อแต่
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจได้ตามแผน	 ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย
การรวมธนาคาร	ซึง่เสร็จสมบรูณ์ได้ตาม
ก�าหนด	หรอืเป้าหมายด้านการด�าเนนิงาน	
ซึ่งธนาคารยังคงยึดนโยบายการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง	 ไม่เร่งขยายสิน
เชือ่	ขณะเดยีวกนักเ็น้นปรับปรุงคุณภาพ
พอร์ตสินเชื่อโดยการลดยอดสินเชื่อที่มี
คุณภาพค่อนข้างอ่อนแอ	ทั้งนี้	ก็เพื่อคง
ความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงนิไว้
สร้างการเติบโตเมือ่เศรษฐกจิเอือ้อ�านวย	

ซึ่งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณฟื้นตัวหลังการผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์	 ธนาคารจึงเริ่ม
กลับมาเติบโตอีกคร้ัง	 โดยขยายฐาน
เงินฝากเพิ่มขึ้นได้	 1.1%	 และโตสินเชื่อได้	
0.9%	จากไตรมาส	3	ปี	2564	ทั้งนี้	การ
เติบโตสินเชื่อยังคงเป็นไปตามนโยบาย
ระมัดระวังและเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน
เป็นหลกั	ได้แก่	สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและ
สินเชื่อเช่าซื้อ	 ด้านรายได้จากการด�าเนิน
งานเพิ่มขึ้นเช่นกันที่	 4.4%	 จากไตรมาส	
3	ปี	2564	จากท้ังรายได้ดอกเบีย้และราย
ได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	ขณะที่ด้านค่าใช้จ่ายนั้น	
ธนาคารสามารถรับรู้ผลประโยชน์ด้าน
ต้นทุนจากการรวมกจิการได้ตามแผนและ

รกัษาวนิยัด้านค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างด	ีส่ง
ผลให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เป็นไป
ตามกรอบเป้าหมาย

ทั้งนี้	 แม้การด�าเนินนโยบายระมัดระวัง
จะส่งผลให้ภาพรวมสินเชื่อปี	 2564	 ลด
ลง	1.5%	เมื่อเทียบกับปี	2563	แต่ในเชิง
คุณภาพนั้นถือได้ว่าดีข้ึน	 บ่งบอกได้จาก
ผลรวมของสินเชื่อชั้นที่	2	หรือ	สินเชื่อที่
มีความเสี่ยงด้านเครดิต	และสินเชื่อชั้น	3	
หรือ	สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ลดลงกว่า	 7	
พันล้านบาท	หรือ	ประมาณ	4.4%	จากสิน้
ปีที่แล้ว	ซึ่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่กลับไปสู่ภาวะปกติ	 ธนาคารก็จะยังคง
ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพ
สินทรัพย์ต่อไป
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TTB	เผยปี64	ก�าไรเพิ่มขึ้น	4%	
แย้มปี	65	วางแผนสินเชื่อกลับมาโต	

เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล

ส�าหรับรายละเอียดผลการด�าเนินงาน
หลักของปี	2564	มีดังนี้	

เงินฝากอยู่ท่ี	 1,339	พันล้านบาท	 เพิ่ม
ขึ้น	1.1%	จากไตรมาส	3	ปี	2564	มาจาก
เงินฝากลูกค้ารายย่อยและสอดคล้องกับ
ทิศทางการเติบโตของสินเชื่อ	 แต่ลดลง	
2.5%	จากปี	2563	สาเหตหุลกัมาจากเงนิ
ฝากประจ�าที่ปรับตัวลดลงตามกลยุทธ์
การปรับโครงสร้างเงินฝากหลังการรวม
กิจการ	 รวมถึงการบริหารเงินฝากให้
สอดคล้องกับทิศทางสินเชื่อที่ชะลอตัว

ทัง้น้ี	สนิเชือ่อยูท่ี่	1,372	พนัล้านบาท	เพิม่
ขึ้น	0.9%	จากไตรมาส	3	ปี	2564	เติบโต
จากทั้งสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่	 แต่ชะลอลง	 1.5%	 เมื่อ
เทยีบกบัปี	2563	เนือ่งจากธนาคารมีการ
เติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง	 จึงท�าให้
ยอดสนิเชือ่ใหม่น้อยกว่ายอดสนิเชือ่ช�าระ
คืน	 อีกท้ังมีการปรับปรุงคุณภาพพอร์ต
โดยการลดยอดสินเชือ่ทีค่่อนข้างอ่อนแอ
ลงอย่างต่อเนื่อง	ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่
ภายใต้โปรแกรมให้ความช่วยเหลือนั้น	 มี
สัดส่วนประมาณ	12%	ของพอร์ตสินเชื่อ
รวม	ทรงตัวจากไตรมาส	3	ปี	2564	โดย
คุณภาพของพอร์ตยังเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้

รายได้จากการด�าเนินงานในปี	2564	อยู่
ที่	65,537	ล้านบาท	ชะลอลง	5.5%	จาก
ปีก่อน	สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19	 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

งานในปี	2564	อยูท่ี	่31,219	ล้านบาท	ลด
ลง	3.0%	การลดลงดังกล่าวเป็นผลจาก
การรับรู้ประโยชน์จากการรวมกิจการ
ด้านต้นทุนและการมีวินัยด้านค่าใช้จ่าย	
จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้	แม้ว่าเป็นปีที่มี
กระบวนการรวมกิจการ	 (Integration)	
และอตัราส่วนต้นทนุต่อรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่	48%	

ด้านคุณภาพสินทรัพย์	 สินเชื่อด ้อย
คุณภาพอยู่ที่	 42,121	 ล้านบาท	 ลดลง
จาก	44,411	ล้านบาทในไตรมาสก่อน	แต่
เพิ่มขึ้นจาก	39,594	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี
2563	 ในส่วนของอัตราส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภาพต่อสินเชื่อรวมยังถือว่าอยู่ใน
ระดับต�่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม	 โดย
อยู่ที่	 2.81%	 ในไตรมาส	4	ปี	 2564	ลด
ลงจาก	 2.98%	 ในไตรมาสก่อน	 แต่เพิ่ม
ขึ้นจาก	2.50%	ณ	สิ้นปี	2563	ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการที่ฐานสินเชื่อชะลอลง	
ทั้งนี้	 การเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วเป็นไปตาม
ประมาณการและอยู่ในกรอบเป้าหมาย
ของธนาคาร	

ท้ายสดุด้านความเพยีง
พอของเงินกองทุนยัง
ก็อยู่ในระดับสูงและ
เป็นล�าดับต้น	 ๆ	 ของ
อุตสาหกรรมธนาคาร	
โดย	 ณ	 สิ้นปี	 2564	
อัตราส่วน	 CAR	 และ	
Tier	1	(เบื้องต้น)	เพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่	19.3%	และ	

15.3%	ตามล�าดับ	ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้น
ต�่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่	 11.0%	
และ	8.5%		

นายปิต	ิตณัฑเกษม	กล่าวสรปุว่า	“ส�าหรบั
ปี	2565	นัน้	ธนาคารตัง้เป้ากลบัมาเตบิโต
ทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝาก	 แต่ก็แน่นอน
ว่าจะเป็นไปอย่างรอบคอบ	 เน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด-19	 ก็ยังมีความไม่
แน่นอนอยู่	 ซึ่งหลังการรวมธนาคารและ
ระบบต่าง	ๆ	เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
แล้ว	ในปีนีธ้นาคารกพ็ร้อมทีจ่ะเปิดตวัและ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่	ๆ	ที่ได้
น�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการที่ครบวงจร
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น	 เพื่อสร้างชีวิตการ
เงนิทีด่ขีึน้ให้กบัคนไทยทัง้วนันีแ้ละอนาคต	
พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจควบคู่กับ
การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลต่อไป”	
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อินไซด์	Business
"ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มอบเงินสนับสนุน

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและชุดอุปกรณ์

ปกป้องทางเดินหายใจ	PAPR	แก่โรงพยาบาลสิรินธร"

กสิกรไทย	แจกซองอั่งเปา
ฉลองตรุษจีน	2.5	ล้านซอง

WFX	สนับสนุนพนักงานและครอบครัว	
ฉีดวัคซีนโควิด-19	เข็ม	3

บัตรเครดิต	เซ็นทรัล	เดอะวัน	ร่วมกับเชลล์
เพิ่มความสะดวก	ปลอดภัย	ด้วยบริการช�าระเงิน

แบบไร้สัมผัส		พร้อมรับอีคูปองสุดคุ้ม

17 www.HoonInside.com 21  January  2022



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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