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โต 2 เท่าตัวจากฐานปี64 
พร้อมตุน Backlog กว่า 600 ล้านบาท 

ทยอยรับรู้ต่อเน่ือง

PEACE	ต้ังเป้ารายได้ปี66

นายประสพศักดิ์ 	 ศิ ริ โสภณา	
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	พซี
แอนด์ลีฟวิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
PEACE	เปิดเผยว่า	ปัจจบุนั	บรษิทัฯก�าลงั
อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายธุรกิจ	 รองรับ
การพัฒนาโครงการใหม่ๆ	 ตลอดจนก้าว
เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนว
ราบชั้นน�าของไทย

โดยป ั จ จุ บั น 	 บ ริ ษั ท ฯ 	 เ น ้ นพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนว
ราบ	อาท	ิบ้านเด่ียว	บ้านแฝด	และทาวน์โฮม
แบบ	2	ชั้น	และ	3	ชั้น	ในเขตกรุงเทพฯ	และ
ปริมณฑล	ภายใต้แบรนด์	“The	Glamor”	
“Cordiz”	 และ	 “Cher”	 และเตรียมเปิด
ตัวแบรนด์ใหม่ล่าสุด	 2	 แบรนด์	 ได้แก่	

“Cherene”	 และ	 “CHEREA	VICINITY”	
โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	 ได้แก่	 คน
กรุงเทพชั้นกลาง	ชั้นนอก	และปริมณฑลที่
ต้องการบ้านแนวราบ	เดนิทางเข้าออกเมอืง
ได้ง่าย

ส�าหรับการเติบโตในอนาคต	บริษัทฯตั้งเป้า
หมายที่จะมีรายได้รวมในปี	 2566	 เติบโต	
2	 เท่าตัว	 จากฐานรายได้ในปี	 2564	 และ
ภายใน	5	ปี	(ปี	2569)	รายได้รวมจะเติบโต
ทีร่ะดับ	3	เท่าตวั	จากฐานรายได้ปี	2564	ซึง่
การใช้ฐานรายได้ในปี	2564	ถือเป็นเป็นจุด
เริ่มต้นของบริษัทในการการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์	 และเป็นฐานรายได้ที่
ยังเล็ก	 ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากใน
อนาคต

อย่างไรก็ตาม	การเติบโตของ	 PEACE	 ใน
อนาคต	ไม่ได้เน้นเพียงรายได้เท่านั้น	ยังคง
เน้นการเติบโตของก�าไรควบคู่ไปด้วย	 โดย
บริษัทมีนโยบายรักษาการเติบโตของก�าไร
ให้เติบโตควบคู่ไปกับรายได้	 ซึ่งตลอดระยะ
เวลา	 10	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทสามารถรักษา
อัตราก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	
ให้อยู่ที่ระดับ	35-40%

ทั้งน้ี	 ในปี	 2563	 บริษัทฯมีรายได้รวม	
866.88	 ล้านบาท	 เติบโต	 101%	 จากปี
ก่อน	 และมีก�าไรสุทธิที่	 133.71	 ล้านบาท	

เติบโต	324%	จากปีก่อน	ขณะที่ในช่วง	9	
เดือนแรกของปี	 2564	บริษัทมีรายได้รวม
แล้ว	 809.57	 ล้านบาท	 เติบโต	 40%	จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	 และมีก�าไรสุทธิ
ที่	 150.75	ล้านบาท	 เติบโต	74%	จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน	 ซึ่งการเติบโตมาจาก
การขยายการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ	
อย่างต่อเนื่อง

“ภาพรวมปี	 2564	 เราเชื่อว่าแนวโน้มผล
การด�าเนินงาน	 น่าจะเติบโตในระดับเดียว
กับผลการด�าเนินงานในช่วง	 9	 เดือนแรก
ที่ได้มีการประกาศไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา	
โดย	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2564	บริษัทยัง
มียอดขายรอโอน	 (Backlog)	 ในมือมูลค่า
รวมประมาณ	600	ล้านบาท	ซึง่จะทยอยรบั
รู้อย่างต่อเนื่อง	และจะมี	Backlog	เติมเข้า
มาอีกหลังจากทยอยส่งมอง	Backlog	 ใน
มือไป”	นายประสพศักดิ์	กล่าว
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ผนึก AIS 
จัดโปรรับ ‘ช้อปดีมีคืน’

TWZ	กระตุ้นยอดขายต้นปี

TWZ	 เดินหน้าจัดแคมเปญกระตุ้นก�าลังซ้ือ
ช่วงต้นปีรับมาตรการ	 “ช้อปดีมีคืน”	ผนึก	
AIS	ออกบูธงาน	AIS5G	Bangkok	Mobile	
Expo	 ท่ีเซ็นทรัลพระราม	 2	 ระหว่าง	 21	
ม.ค.-	 2	ก.พ.น้ี	 ระบุแม้จะขยายไปยังธุรกิจ
อื่น	 แต่ธุรกิจเทเลคอมยังเป็นธุรกิจที่มีราย
ได้หลัก	และมีศักยภาพในการเติบโต	ชี้ไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังการ
ระบาดของโควิด-19	ทั้งท�างานที่บ้าน	รวม
ถึงการหาความบันเทิงจากโซเชียลมากขึ้น	
ส่งผลธุรกิจเทเลคอมมีแนวโน้มขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง

นายกิตติพงศ์	 กิตติภัสสร	ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 ทีดับบลิว
แซด	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	
หรือ	 TWZ	 เปิดเผยว่า	 TWZ	 เดินหน้า
กระตุ้นยอดขายในช่วงต้นปีด้วยการผนึก
ความร่วมมือกับ	 AIS	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	 โดย
ล่าสุดได้ออกบูธในงาน	AIS5G	Bangkok	
Mobile	 Expo	 ซึ่งจัด	 ณ	 บริเวณลาน
กิจกรรมชั้น	 1	 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	
พระราม	 2	 ในระหว่างวันที่	 21	 มกราคม
ถึง	2	กุมภาพันธ์นี้	โดยงานนี้	นอกจากจะมี
สนิค้าโทรศัพท์มือถอื	ไอทแีละอปุกรณ์เสริม
แบรนด์ช้ันน�าที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง	 80%	
แล้ว	ยังมอบสิทธิพิเศษผ่อน	0%	จากบัตร
เครดิตที่ร่วมรายการ	หรือผ่อน	0%	โดยไม่

ต้องใช้บัตรกับ	AIS	Smart	Pay	ที่ให้ระยะ
ผ่อนนานสูงสุด	 40	 เดือน	พร้อมรับของ
สมนาคุณมากมาย

“ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมยังเป็นธุรกิจ
หลักของ	 TWZ	 โดยโครงสร้างรายได้หลัก
ยงัมาจากธรุกิจน้ีถึง	90%	แม้ว่าล่าสดุ	TWZ	
จะขยายไปยังธุรกิจที่เป็น	 Non-Telecom	
เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้จาก
ธรุกจิอืน่	แต่เรากย็งัมองว่า	ธรุกจิเทเลคอม
ยังมศีกัยภาพในการเตบิโตได้อย่างต่อเน่ือง	
โดยเฉพาะเมื่อเราผนึกความร่วมมือกับผู้ให้
บริการรายใหญ่อย่าง	AIS	อย่างแนบแน่น	
ซึ่งภาพรวมของธุรกิจเทเลคอมที่ผ่านมา	
อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19	ที่กระทบกับรายได้ของ
ผู้บริโภค	 แต่พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป	 ทั้งการท�างานที่บ้าน	
(Work	From	Home)	รวมถึงการแสวงหา
ความบันเทงิจากโซเชยีลมากขึน้	ท�าให้ธรุกจิ
เทเลคอมได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจ
อื่น”	นายกิตติพงศ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม	 ต้องยอมรับว่า	 การกระตุ้
นก�าลังซื้อในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวช้าๆ	 โดยยังมีความกังวลเร่ืองการ
แพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส
โควิด-19	สายพันธุ์โอมิครอน	ท�าให้	 TWZ	
ต้องจัดแคมเปญและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้น

การตัดสินใจของผู้บริโภค	ซึ่งจะสอดคล้อง
กับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐผ่าน
โครงการ	“ช้อปดีมีคืน”	ที่ผู้บริโภคสามารถ
น�าค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ	
ระหว่างวันที่	1	มกราคมถึง	15	กุมภาพันธ์	
2565	จ�านวนไม่เกิน	30,000	บาทไปใช้ลด
หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	โดยเชื่อว่า
จะสร้างความคกึคกัให้กบัการจบัจ่ายใช้สอย
ได้ในระดับหนึ่ง	 แต่อาจจะไม่เท่ากับการลด
หย่อนภาษีในช่วงปลายปี

ส�าหรับโปรโมชั่นที่	 TWZ	 น�าเสนอในงาน	
AIS5G	 Bangkok	Mobile	 Expo	 ที่ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัล	พระราม	2	ยงัประกอบ
ด้วย	 สิทธิพิเศษในการรับบัตรของขวัญ
มูลค่า	 1,000-2,000	 บาท	 เม่ือซ้ือสมา
ร์ทโฟน	พร้อมเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่าย	
ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนด	 รวมถึงจัด
กิจกรรมพิเศษกับนักพยากรณ์ตัวเลขที่
วิเคราะห์เบอร์ดีท่ีสุดบนเครือข่ายทีดี่ทีส่ดุให้
กับลูกค้าอีกด้วย
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3,939,750,000 หุ้น 
แลกซื้อหุ้น วินด์	เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง 

มูลค่ารวม 3,545 ลบ.

NUSA	เพิ่มทุน

บริษัท	ณุศาศิริ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
NUSA	เปิดเผยว่า ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 12565 ของ บริษัท ณุศาศิริ จ�ากัด 
(มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20มกราคม 2565 
ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนมุติัการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท วินด์ 
เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จ�ากัด ("WEH")จ�านวนไม่เกิน 
8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 8.04 
ของจ�านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช�าระแล้วของ 
WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
ของ WEH ("ผูข้ายหุน้ใน WEH") มลูค่ทีต่ราไว้หุน้
ละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 405 บาท คดิ
เป็นมูลค่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท 
รวมถึงการเข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น ข้ออตกลง
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อหุ้นสามัญของ WEH ("ธุรกรรมการซื้อ
หุ้นสามัญของ WEH")

โดยบริษัทจะช�าระค�าตอบแทนส�าหรับธุรกรรม
การซื้อหุ ้นสามัญของ WEH ให้กับผู ้ขายหุ ้น
ใน WEH จ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 
บาท ด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ�านวน
ไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 32.88 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั (ค�านวณจากจ�านวนหุน้ท่ีออก
และช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้า
ท�าธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
3,545,775,000 บาท แทนการช�าระด้วยเงินสด 
โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ท่ี 
1 หุ้นสามัญของWEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัท ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ
ตอบแทนการซือ้หุ้นสามญัของ WEH") อย่างไรก็
ดี ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้น
ใน WEH นัน้ ในกรณทีีบ่รษิทัมหีน้าทีห่กัภาษเีงนิได้ 
ณ ท่ีจ่าย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะ
ค�านวณจ�านวนภาษเีงนิได้หกั ณ จ่าย และจะช�าระ
ค่าหุ้นด้วยเงินสดเท่าจ�านวนภาษีดังกล่าวทั้งนี้ 
บริษัทจะถือว่าเงินสดจ�านวนดังกล่าวเป็นภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยบริษัทจะน�าส่งต่อกรม
สรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดต่อไป 
โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นหุ้นของบริษัทตามจ�านวนที่ค�านวณได้หลัง
จากหักเงินสดในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดัง
กล่าว

บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะ
สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และ
ภายหลังจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตัธุิรกรรม
การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญ
ของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จ�าเป็น 
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

(1) หากบรษิทัได้เข้าเป็นผูถ้อืหุน้ใน WEH โดยการ
ซ้ือหุน้จากผูข้ายหุน้ใน WEH ซึง่ได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้
รับเงินปันผลจากก�าไรในการประกอบธุรกิจของ 
WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

(2) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
ด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปใน
ธุรกิจดังกล่าวหาก WEH มีแนวโน้มการเติบโต
ที่ดีข้ึน อาจน�าไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ 
WEH ต่อไปในอนาคต

(3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัท
หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้อง
แสวงหาแหล่งเงินทุนส�าหรับการลงทุนในหุ้น
สามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ�านวนไม่
เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อ
หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้
แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จึง
เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดย
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงนิทนุหมนุเวยีนของบริษทั 
และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นใด

(4) บริษัทสามารถรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุนใน 
WEH ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน WEH เนื่องจาก
โครงการของ WEHเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
งานลมที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์(COD) แล้ว 
ซึ่งจะท�าให้ฐานก�าไรของบริษัทเติบโตขึ้น

(5) การด�าเนนิธรุกจิท�าได้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก
ผูข้ายหุน้ใน WEH ไม่ได้ส่งตวัแทน หรอืกรรมการ
ใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึงท าให้กรรมการ และผู้
บริหารชุดเดิมสามารถก�าหนดทิศทางธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
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เปิดตัวต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ลุยตลาดเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

SVT	จับมือ	SUN

"SVT" จับมือพันธมิตรใหม่โดยแต่งตั้ง "SUN" ลุยธุรกิจแฟรนไชส์
เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ "SUNVENDING" 
น�าร่องพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดปีนี้ติดตั้งได้ 500 ตู้

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อ�านวยการ 
บรษัิท ซนัเวนดิง้ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน) หรอื SVT 
ผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
(เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
"SUNVENDING"  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทาง
ธรุกจิกบับรษิทั ซนัสวที อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั  ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของบริษัท ซันสวีท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ด�าเนินธุรกิจจัดหา
และซือ้มาจ�าหน่ายไปซ่ึงผลติภณัฑ์อาหารและผลผลติทางการเกษตร 
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท "KC" ส�าหรับการขยายการให้บริการ
เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ "SUNVENDING"  ซึ่ง
มี SUN เป็นตัวแทนแฟรนไชส์รายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่ม
วางจ�าหน่ายตู้จ�าหน่ายสินค้าแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ท้ังนี้ การเลือกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีน�าร่องเนื่องมา
จากในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีพื้นที่ในการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้ง
แบบพื้นเมืองและเชิงธรรมชาติ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ามากมาย ท�าให้มี
ท้ังนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ คนท�างาน นักเรียน นักศึกษา 
รวมถงึประชาชนทัว่ไปจ�านวนมากท�าให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่าง
ชดัเจนและเหมาะสมส�าหรบัการให้บรกิารตูจ้�าหน่ายสินค้าอตัโนมติัได้ 
โดยสนิค้าทีจั่ดจ�าหน่ายนัน้เป็นสนิค้าประเภทเคร่ืองดืม่ ขนมขบเคีย้ว 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ "KC" อาทิ ข้าวโพด
หวานกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น โดยใน

ระยะเริ่มต้นทั้งสองบริษัทฯ ได้จัดวางให้บริการตู้จ�าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัแิล้ว จ�านวน 50 ตู ้และคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บรกิารตู้
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ประมาณ 500 ตู้ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่
ในจังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซันสวีท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN กล่าวว่า 
บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทางซันเวนดิ้งฯ ในการขยาย
การให้บริการตู้จ�าหน่ายอัตโนมัติภายใต้แบรด์ "SUNVENDING" 
โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจตู้จ�าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโลเคชั่นท่ีมีศักยภาพ
ทั้งในภาคท่องเที่ยว  กลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ การเข้ามาในธุรกิจตู้
จ�าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัจิงึเป็นธุรกจิส�าหรบัอนาคตทีเ่ป็นการส่งเสรมิ
ธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาเติบโตควบคู่กันไป  
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SCB	ตั้งเป้าปีนี้	สินเชื่อโต	3-5%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ	2.9-3%

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้	ขยายตวัตวัเลขหลกัเดยีวในระดบัต�า่

SCB	ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต	3-5%,ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ	2.9-3%,	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	ขยายตัวตัวเลขหลักเดียวในระดับต�่า	
พร้อมอุ้มชูลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	แจงงบรวมปี64	ก�าไรสุทธิโต	30.8%	เหตุมาจากธุรกิจที่ดีขึ้นและการตั้งเงินส�ารองที่ลดลง	

นายมาณพเสงี่ยมบุตร	 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	SCB	ขอแจ้งเป้าหมายทางการเงินของ
ธนาคารส�าหรับปี	2565	เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อ	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องต้น	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ	สภาพกา
รด�าเนินธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์	หากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	

ทั้งนี้	ธนาคารได้	 เผยแพร่เป้าหมายทางการเงินต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่	www.scb.co.th	ภายใต้หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์	(หัวข้อ	ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	>	ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์)	ตั้งแต่วันที่	21	มกราคม	2565	เป็นต้นไป
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SCB	ตั้งเป้าปีนี้	สินเชื่อโต	3-5%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ	2.9-3%

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้	ขยายตวัตวัเลขหลกัเดยีวในระดบัต�า่

SCB	แจงงบรวมปี64	ก�าไรสทุธโิต	
30.8%	เหตมุาจากธรุกจิทีด่ข้ึีนและ
การตั้งเงินส�ารองที่ลดลง	

ธนาคารไทยพาณิชย์	 SCB	 และบริษัท
ย่อยมีก�าไรสุทธิ	 ของปี	 2564	 จ�านวน	
35,599	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	30.8%	จากปี
ก่อน	ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการ
ท�าก�าไรจากของธุรกิจที่ดีขึ้นและการตั้ง
เงินส�ารองที่ลดลง	 	 ในขณะท่ีก�าไรจาก
การด�าเนินงานก่อนหักส�ารองมีจ�านวน	
86,795	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 7.9%	 จากปี
ก่อน	ซึง่เป็นผลของการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่ง
ของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ	 ก�าไรสุทธิ
ส�าหรับส�าหรบัไตรมาสส่ีปี	2564	มีจ�านวน	
7,879	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	58.7%	จากงวด
เดียวกันของปีก่อน	

ในปี	2564	รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ�านวน	
95,171	ล้านบาท	ลดลง	1.8%	จากปีก่อน	
สาเหตหุลกัมาจากอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิลดลง
ภายใต้สภาวะอัตราดอกเบีย้ต�า่ในปัจจบัุน
และการมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มี
คุณภาพ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ�านวน	 55,171	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	15.3%	จากปีก่อน	ส่วน
ใหญ่เป็นผลของการรับรู้ก�าไรตามราคา
ตลาดในปัจจุบันของพอร์ตการลงทุน
ของธนาคารและบริษัทในเครือ	 และการ
ขยายฐานรายได้ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ

การบรหิารความมัง่คัง่และธุรกจิการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีจ�านวน	
63,547	 ล้านบาท	 ลดลง	 1.2%	 จากปี
ก่อน	 เป็นผลจากการที่ธนาคารสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ของธนาคารในปี	2564	ปรับตัวดีขึ้นเป็น	
42.3%	
ในปี	 2564	 ธนาคารได้ต้ังส�ารองจ�านวน	
42,024	ล้านบาท	ลดลง	9.9%	จากปีก่อน	
ภายหลังที่ธนาคารได้ตั้งส�ารองในระดับ
สูงกว่าสภาวะปกติในปีก่อน

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	ณ	สิ้นปี	
2564	อยู่ที	่3.79%	เพิม่ขึน้จาก	3.68%	ใน
ปีก่อน	ส่วนใหญ่เป็นผลของการจดัชัน้ลกู
หนี้เชิงคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลก
ระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19	ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่	 139.4%	
และเงนิกองทนุตามกฎหมายของธนาคาร
ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่	18.7%

นายอาทิตย์	 นันทวิทยา	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและประธาน
กรรมการบริหาร	ธนาคาร
ไทยพาณิชย์	 กล่าวว่า	 ธนาคารได้
เติบโตรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อ
เนื่อง	 ส่งผลให้ธนาคารผันกลับมามีการ
เติบโตของก�าไรสุทธิอย่างมีนัยส�าคัญใน

ปี	2564	ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วม
มือกับลูกค้าภายใต้โครงการช่วยเหลือ
ทางการเงนิ	ให้ทยอยเข้าร่วมกระบวนการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จภาย
ใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย	
เพื่อให้ลูกค้าสามารถอยู่รอดได้ในระยะ
ยาว	นอกจากนี้	 ธนาคารยังส่งเสริมการ
ใช้งานผ่านช่องทางดจิทิลับนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ	 อาทิ	 แอปพลิเคชัน	 SCB	 EASY	
และแพลตฟอร์มส่งอาหารโรบนิฮูด้	ท�าให้
ธนาคารสามารถขยายฐานผูใ้ช้งานดจิทิลั
กว่า	20	ล้านคน

	ส�าหรบัปี	2565	การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ไทยยังคงมีความไม่แน่นอน	 ธนาคารยัง
คงยึดมั่นในการเติบโตธุรกิจด้วยความ
รอบคอบและมั่นคง	และให้การช่วยเหลือ
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ก้าวผ่าน
วิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน
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KBank	 Private	 Banking	 ร่วมกับ	

Lombard	 Odier	 พันธมิตรทางธุรกิจ	

ไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์

แลนด์	 จัดงานสัมมนาออนไลน์	 ในหัวข้อ	

“THE	 CYCLE	 IS	MATURING”	 เพื่อ

วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเผย

ค�าแนะน�าการลงทนุ	คาดการณ์เศรษฐกจิ

โลกในปีนี้	ยังคงเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอ

ลง	 และยังมีอีกหลายประเด็นความเส่ียง

ที่จะส่งผลกระทบกับการลงทุน	 แนะน�า

นักลงทุนเตรียมพร้อม	 และปรับกลยุทธ์

การลงทนุตามสถานการณ์โลกเพือ่รกัษา

ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้

ยั่งยืน	 ด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การลงทนุระดบั

โลกของ	 Lombard	 Odier	 ให้น�้าหนัก

ลงทุนหุ้นคุณค่า	 หุ้นวัฏจักร	ภูมิภาคเด่น

ปีน้ีเป็นยุโรปและญ่ีปุ่น	 และหุ้นกู้เอกชน	

High	yield	ในเอเชีย	ย�้าดูแลความเสี่ยง

ลดผันผวนด้วยการกระจายการลงทุนใน

หลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสม

และสินทรัพย์ทางเลือก

นายจิรวัฒน์	 สุภรณ์ไพบูลย ์	
Private	Banking	Group	Head	
ธนาคารกสิกรไทย	 เปิดเผยว่า	 ใน
ช่วงปลายปีที่ผ่าน	การแพร่ระบาดของโค

วดิ-19	สายพันธุโ์อมคิรอน	ส่งผลให้ราคา

หุ้นท่ัวโลกปรับลดลง	 อย่างไรก็ดี	 ตลาด

หุ้นก็กลับมาฟื้นตัวได้ดี	 เพราะ	 แม้ว่าโอ

มิครอนจะแพร่ระบาดได้ง่ายแต่อาการไม่

รุนแรง	 จ�านวนผู้ป่วยหนักที่ต้องรักษา

ในโรงพยาบาลและเสียชีวิตน้อย	ท�าให้มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิจ�ากดั	ส่งผลให้ผล

ตอบแทนรวมจากดัชนีหุ้นโลก	MSCI	All	

Country	World	Index	ณ	สิน้ปี	2564	อยู่

ท่ีบวก	18.5%	ใกล้เคยีงกบัจดุสงูสดุตลอด

กาลเลยทีเดียว	ส�าหรับในปีนี้	ธนาคารยัง

มองว่าเศรษฐกิจโลกจะยังเติบโตได้	 ราว	

3-4%	 เนื่องจากภาพรวมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของประเทศหลัก	ๆ	ทั่วโลก	ทั้ง

ด้านการค้า	การผลติ	การบรโิภค	การเดนิ

ทาง	ยังอยูใ่นเกณฑ์ด	ีกลบัเข้าสูร่ะดบัการ

ขยายตัวของเศรษฐกจิโลกปกตก่ิอนการ

แพร่ระบาดของโควิด-19	อย่างไรก็ดี	ยัง

มปีระเดน็ความเส่ียงอกีหลายปัจจยัท่ีอาจ

จะส่งผลลบต่อภาคการลงทนุ	ไม่ว่าจะเป็น

•	 เงินเฟ้อสหรัฐฯ	 ท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่าง

มาก	 โดยล่าสุดอยู่ที่ระดับ	 7%	 ในเดือน

ธันวาคม	 2564	 จนเกิดความกังวลว่า

เงินเฟ้อจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง	 ถ้า

หากปัญหาคอขวดอุปทานไม่คลี่คลายใน

เร็ว	ๆ	นี้

•	 ด้วยเงินเฟ้อท่ีทรงตัวในระดับสูง	 อาจ

ท�าให้	FED	ต้องเข้มงวดนโยบายเร็วกว่า

ที่ประเมินไว้	 และอาจบั่นทอนการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจได้

•	เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง	และมาตรการ

ควบคุมในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะ

กลุ่มเทคฯ

•	ความเสีย่งด้านภมูริฐัศาสตร์	ทัง้ประเดน็

ไต้หวัน	 อิหร่าน	 การเลือกตั้งในฝรั่งเศส	

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและประเทศ

อื่น	ๆ
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ด้านนางสาวศิริพร	 สุวรรณการ	
Senior	 Managing	 Director	 -	
Financial	Advisory	Head	ธนาคาร
กสกิรไทย	กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	ในช่วงทีผ่่าน
มาประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกประสบ
กับภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก	
จนเกิดความกังวลว่าเงินเฟ้อสูงจะไม่ใช่
เพียงเรื่องชั่วคราว	(Transitory)	อีกต่อ
ไป	 อย่างไรก็ดี	 Lombard	Odier	 คาด
การณ์ว่าเงินเฟ้อจะค่อย	ๆ 	ปรับตัวลดลง
ในปีนี้	 จากระดับสูงที่	 7%	 ในช่วงปลายป	ี
2564	 โดยปัจจัยท่ีกดดันให้เงินเฟ้อเพิ่ม
ขึ้นจะคลี่คลายลง	ได้แก่

o	 ด้านอุปทาน	 (Supply)	 ที่เริ่มมีการ
ขยายตัวมากขึ้น	 จากการคลี่คลายของ	
2	ปัจจัย	 ได้แก่	 1)	 ปัญหาคอขวดห่วงโซ่
อุปทาน	ที่เกิดจากมาตรการการควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด	 19	 ทั้งด้าน
การขนส่ง	และปัญหาการขาดแคลนสินค้า	
เริ่มมีการผ่อนคลาย	และ	2)	ราคาสินค้า
โภคภณัฑ์	เช่น	ก๊าซธรรมชาติ	ถ่านหนิ	เริม่

ส่งสัญญาณปรับตัวลง

o	ด้านความต้องการซื้อ	(Demand)	ที่มี
แนวโน้มขยายตวัลดลง	เนือ่งจาก	1)	ความ
ต้องการซื้อที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	
(Pent-up	demand)	หลังการเปิดเมือง	
ค่อย	ๆ 	หมดไป	และ	2)	มาตรการเยียวยา
ขนานใหญ่ทีรั่ฐบาลต่าง	ๆ 	อดัฉดีเงนิสู่มอื
ประชาชนได้จบลงไปแล้ว

นอกจากนี้	 Lombard	 Odier	 มองว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 หรือ	 FED	 ส่ง
สัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว	
(Hawkish)	น้อยกว่าการคาดการณ์ของ
ตลาด	ท่ีประเมนิว่า	FED	จะขึน้ดอกเบีย้ใน
ปีน้ีถึง	4	คร้ัง	โดยเร่ิมขึน้คร้ังแรกในเดอืน
มีนาคม	 ในขณะที่ทาง	 Lombard	Odier	
คาดว่า	FED	จะขึน้ดอกเบีย้เพยีง	2-3	ครัง้
ในปีนี	้ขึน้อยูก่บัพัฒนาการของเศรษฐกจิ	
และเงินเฟ้อ	 โดยจะเร่ิมขึ้นดอกเบี้ยได้ใน
ช่วงปลายปี	 2565	ถึงต้นปี	 2566	 และ	
Lombard	Odier	 ยังเชื่อว่าแม้	 FED	จะ
ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้	 ก็จะไม่บ่ันทอนการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจ	 เพราะยังมีต้นทุนการ
กู้ยืมท่ีอยู่ในระดับต�่า	 หลังจากที่ผ่านมา
มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วใน
ช่วงโควิด19

ด้านภาพรวมของจีนในปีนี้จะแตกต่าง
กับสหรัฐฯ	 โดยเศรษฐกิจจีนสามารถฟื้น

ตัวได้ก่อน	 จีนจึงเข้าสู่ภาวะที่เศรษฐกิจ
เร่ิมชะลอตัวก่อน	 ท�าให้นโยบายการเงิน
และการคลังของจีนผ่อนคลาย	 แตก
ต่างจากในสหรัฐฯ	 ที่ เ ร่ิมถอนสภาพ
คล่อง	โดยเดือนธนัวาคมปีท่ีแล้ว	ธนาคาร
กลางจีน	(PBoC)	ได้ลดอัตราเงินส�ารอง
ของธนาคารพาณิชย์	 (RRR)	 0.5%	
และลดดอกเบี้ยนโยบาย	 0.05%	 ซึ่ง
เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าปีนี้จีนจะผ่อน
คลาย	 ด้านนโยบายการคลังก็คาดว่า
จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก
มา	 แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช่วงวิกฤตโควิด	
19	 แต่จะเป็นนโยบายแบบตรงจุดไปยัง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้น	 เพื่อไม่ให้
ระดับหนี้สูงขึ้น	 โดยช่วงที่ผ่านมาจีนได้มี
การออกพันธบัตรรัฐบาลเยอะขึ้นเพื่อ
น�าเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจ	 และนอกจาก
นั้นช่วงไตรมาส	4	ยังมีการประชุมพรรค
คอมมิวนิสต์	 ซึ่งจะมีการโหวตให้ปธน.	 สี	
จิ้น	ผิง	 เป็นประธานธิบดีต่อเป็นสมัยที่	3	
และจะมกีารเปลีย่นแปลงผูน้�าประเทศอกี	7	
ต�าแหน่ง	ซึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ
ทางการเมือง	 รัฐบาลมักจะมีมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจออกมา	 ในขณะที่ข้อ
บังคับที่เข้มงวดที่กดดันตลาดหุ้นจีนในปี
ทีผ่่าน	คาดว่าจะเบาลงในปีนี	้โดยจะเน้นไป
ที่การบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่ออกมาปีที่แล้ว
มากกว่าออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
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ดร .ตรีพล 	 ภู มิ ว สน ะ 	 Sen i o r	
Managing	 Director	 -	 Private	
Banking	Business	Head	ธนาคาร
กสิกรไทย	 กล่าวว่า	 ในปีที่ผ่านมา	 นับ
เป็นปีท่ีดีของตลาดหุ้นโลก	 โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ	(ดัชนี	S&P	500)	ที่ให้
ผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุด	ที่	28%	หนุน
โดยกลุ่มพลังงาน	เทคโนโลยี	และการเงิน	
ส�าหรบักลยทุธ์และค�าแนะน�าการลงทนุใน
ปี	2565	ได้แก่

o	ท่ามกลางภาวะดอกเบีย้ขาข้ึน	Lombard	
Odier	กย็งัคงมมีมุมองบวกต่อสนิทรพัย์
เสี่ยงอย่างหุ้นมากกว่าตราสารหนี้	 แต่
อย่างไรก็ด	ีการคดัเลอืกภมูภิาคหรอืกลุม่
อตุสาหกรรม	จะเป็นหวัใจส�าคญัของการ
ลงทุนในปีนี้	 หลังมูลค่าหุ้นในบางตลาด
อาจจะแพงเกินไปแล้ว	 โอกาสท่ีหุ ้นทุก
ตลาดจะปรับตัวขึ้นได้ดีเหมือนปีที่ผ่านมา
อาจจะมีความเป็นไปได้ที่น้อยลง	 โดยให้
น�า้หนกัการลงทนุในหุน้วัฏจกัร	(Cyclical	
Stock)	 และหุ้นคุณค่า	 (Value	Stock)	

มากกว่า	 เพราะมักจะได้ประโยชน์จาก
เงินเฟ้อขาขึ้น	 และบอนด์ยีลด์ขาขึ้น	 เช่น	
หุ้นกลุ่มการเงิน	 และหากดูตามภูมิภาค	
แนะน�าเน้นลงทนุในยโุรป	และญีปุ่น่	ทีค่าด
ว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายตลอดปี	
ต่างจากสหรัฐฯ	ที่ก�าลังเข้มงวด

o	 ในด้านตราสารหนี้	 Lombard	Odier	
แนะน�าให้ลดสัดส่วนพนัธบตัรรัฐบาลระยะ
ยาว	และหุน้กูท่ี้มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืสูง	
(Investment	 Grade)	 เนื่องจากให้ผล
ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยค่อนข้างต�่า
ไม่สามารถชดเชยราคาที่จะถูกกดันจาก
บอนด์ยีลด์ขาขึน้ได้	และเลอืกลงทนุในหุน้
กู้เอกชนในเอเชียที่มีอันดับความน่าเชื่อ
ถอืต�า่	(High	Yield)	และพนัธบตัรรฐับาล
จนีให้ผลตอบแทนทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกว่า

o	 เพิ่มสัดส่วนเงินสดในพอร์ตเพื่อรับมือ
กับความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น	 หาก
ตลาดมีการปรับฐานก็สามารถใช้โอกาส
การเข้าซื้อในราคาที่ต�่าลง

นายจิรวัฒน์	สุภรณ์ไพบูลย์	Private	
Banking	 Group	 Head	 ธนาคาร
กสิกรไทย	กล่าวในตอนท้ายว่า	ธนาคาร
ยังคงแนะน�ากระจายการลงทุนในหลายๆ	
สินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมเพื่อลดความ
เสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลง	 ทั้งกองทุน	

K-GA,	 K-GINCOME,	 K-GREAT,	
K-ALLROAD	 และ	 K-ALLGROWTH	
อีกทั้งยังคงปรับกลยุทธ์และค�าแนะน�า
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้พอร์ต
การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่
สม�่าเสมอ	 โดยนอกเหนือจากค�าแนะน�า
ให้ลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างหุ้น
และตราสารหนี้แล้ว	 ธนาคารยังแนะน�า
ให้กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทาง
เลือกอื่นๆ	 เช่น	 กองทุนหุ ้นนอกตลาด	
(Private	 Equity	 Fund)	 และ	 หน้ีภาค
เอกชน	 (Private	 Debt)	 ที่ราคาจะไม่
ผันผวนตามตลาด	 แต่มูลค่าเงินลงทุน
จะขึ้นอยู ่กับปัจจัยพื้นฐานจริงๆ	 รวม
ถึงตราสารหนี้ควบอนุพันธ์	 (KIKO)	 ที่
อ้างอิงกับตะกร้าหุ้นไทยและหุ้นให้ผล
ตอบแทนเป็นดอกเบ้ียรายเดือนสม�า่เสมอ	
เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับพอร์ตการ
ลงทุนของลูกค้าได้ในปี	2565	นี้
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BAY	เผยก�าไรปี64	โตแข็งแกร่งถึง	46.7%	
หลังมีก�าไรพิเศษขายหุ้นเงินติดล้อ

กรุงศรี	(ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)	
และบริษัทในเครือ)	 เผยผลประกอบการของปี	 2564	มี
ก�าไรสุทธิจ�านวน	 33,794	 ล้านบาท	 ด้วยฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง	พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและครัวเรือน
ผ่านมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงสนับสนุนภาค
ธุรกิจสู่การฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด-19	อย่างยั่งยืน
	
กรุงศรียังคงรักษาระดับการตั้งเงินส�ารองตามหลักเกณฑ์
รอบคอบระมัดระวังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต	 ส่งผลให้อัตราส่วนเงินส�ารองต่อสิน
เชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดที่เคยบันทึกที่	
184.2%	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2564	ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับต�่าที่	 2.20%	 อนึ่ง	 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่	 และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ขยาย
ตัวอย่างแข็งแกร่งท่ี	 6.6%	 และ	 3.9%	ตามล�าดับ	 สอดคล้อง
กับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจ	ขณะที่ความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนกลับมา
เพิ่มสูงขึ้น	 รวมถึงการสนับสนุนสภาพคล่องให้กับลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

นายเซอิจิโระ	 อาคิตะ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	"ท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมการด�าเนินงานในสถานการณ์วิกฤต	 กรุงศรีในฐานะ
ธนาคารพาณชิย์ทีม่คีวามส�าคญัเชงิระบบยงัคงมคีวามมุง่มัน่ใน
พนัธกิจการท�าหน้าท่ีเป็นตวักลางทางการเงนิด้วยจติส�านกึและ
ความรับผิดชอบ	 โดยมีเป้าหมายสองประการในการเสริมสร้าง
ความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง	พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้
รับผลกระทบผ่านมาตรการ/โครงการช่วยเหลือลูกค้าในระยะ
สั้น	พร้อมอ�านวยสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ
และเศรษฐกิจในระยะยาว"
	

"การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หลายระลอก
ในระหว่างปีที่ผ่านมา	และมาตรการควบคุมโรคที่เกี่ยวเนื่อง	ส่ง
ผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิชะลอตวัลง	ท�าให้การฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจเกิดความล่าช้า	โดยคาดว่า	ปี	2564	เศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัว	1.2%	และจะขยายตัว	3.7%	ในปี	2565"
	
"กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความส�าคัญเชิงระบบของ
ประเทศ	จะยงัคงท�าหน้าทีต่วักลางทางการเงนิทีม่บีทบาทส�าคัญ
ในการช่วยเหลอืลกูค้าโดยเฉพาะด้านสภาพคล่องต่อภาคธรุกจิ	
SME	และภาคครัวเรอืน	รวมถงึ	การอ�านวยสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุ
การฟื้นตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน"
	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กรุงศรี	ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบเศรษฐกิจไทยจากมูลค่า
สินทรัพย์	สินเชื่อและเงินรับฝาก	และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน
ที่มีความส�าคัญเชิงระบบ	(D-SIB)	มีสินเชื่อรวม	1.89	ล้านล้าน
บาท	เงินรับฝาก	1.78	ล้านล้านบาท	และสินทรัพย์รวม	2.5	ล้าน
ล้านบาท	ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่	
291.79	พนัล้านบาท	หรอืเทยีบเท่า	18.53%	ของสนิทรพัย์เสีย่ง	
โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น	13.56%
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อินไซด์	Business
"กรุงไทย"	สนับสนุนกองทัพบก	

จัดหาผ้าห่ม	ช่วยผู้ประสบภัยหนาว
ในภาคเหนือ-อีสาน

"VGI	ฉลองรางวัล	Thailand's	Top	
Corporate	Brand	2021	สุดยอดองค์กร

ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด	เป็นครั้งที่	5"

TMILL	เปิดบ้านต้อนรับ	นมธ.	รุ่นที่	18	
เยี่ยมชมกิจการ

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย	COVID-19		

แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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