
	 ประจำ�วันที่	3	มีน�คม	2564  www.newsconnext.com

News Connext

@newsconnext

News Connext

KTBช้ี้�ภาคท่่องเท้่�ยวยังไม่่ฟ้ื้�น
แนะปรัับแผนดึึงกลุ่่่ม่ใช่ี้จ่่ายสููง

GCAPป๊�ม่ยอดึสูินเชี้่�อ
ผนึกกำาลุ่ัง“นิ�ม่ซี่้�เสู็ง”
เจ่าะลูุ่กค้ากลุ่่่ม่ขนสู่ง

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SKE ต้ั้�งเป้้ารายได้้ปี้ 64 แตั้ะระด้้บ  
700 ล้้านิบาท์ หล้้งส์ถานีิก๊๊าซธรรมชาติั้ PMS ฟ้ื้�นิ  
ด้้านิบอร์ด้ไฟื้เขีียวล้งทุ์นิบริษ้ัท์ N15 มูล้ค่า 145 ล้้านิบาท์  
ร่วมป้ระมูล้โรงไฟื้ฟื้้าชุมชนิ 14 โครงก๊าร qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – GCAP วางเป้้า 
ยอด้ป้ล่้อยสิ์นิเช่�อปี้ 64 ที์�ระด้้บ 
1 พั้นิล้้านิบาท์ เด้ินิหนิ้าขียาย 
ฐานิลู้ก๊ค้าใหม่ผ่่านิความร่วมม่อ
ก๊ลุ่้ม “นิิ�มซี�เส็์ง” รุก๊สิ์นิเช่�อก๊ลุ่้มขีนิส่์ง 
 นายสเปญ จริิงเข้้าใจ กริริมการิ 
และผู้้้จัดการิ บริิษััท จี แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) หริือ GCAP 
เปิดเผู้ยว่่า แผู้นการิดำาเนินธุุริกิจ 
ในปี 64 บริิษััทตั�งเป้าสินเชื�อใหม่
ที�ริะดับ 1,000 ล้านบาท ซ่ึ่�งจะเน้น 
ไปที�กลุ่มที�สริ้างผู้ลตอบแทนส้ง 
เป็นหลัก ริว่มถึ่งให้คว่ามสำาคัญ 
กับธุุริกิจริ่ว่มทุนกับกลุ่มนิ�มซึ่ี�เส็ง 
โดยจะปล่อยสินเชื�อล้กค้ากลุ่ม 
การิข้นส่ง (Logistic) เป็นหลัก  
ซึ่่�งคาดว่่าจะเริิ�มปล่อยสินเชื�อได ้
ในช่ว่งคริ่�งปีหลัง ซึ่่�งเป็นโอกาสที� 
จะสามาริถึข้ยายพอริ์ตให้เติบโต
แบบก้าว่กริะโดดได้ 
 ทั�งนี� ภายใต้สถึานการิณ์ ์
การิแพริ่ริะบาดข้องโคว่ ิด-19  
บริิษััทได้ปรัิบแผู้นการิดำาเนินธุุริกิจ  
เพ ื �อให ้สอดคล้องก ับภาพริว่ม 
เศริษัฐกิจและสถึานการิณ์์ที�เกิดข่้�น  
โดยจะเน้นกลุ่มที�สร้ิางผู้ลตอบแทน 
ส้งมากกว่่าการิข้ยายพอร์ิตสินเชื�อ 
เพื�อให้สอดคล้องกับสถึานการิณ์์
ข้องปริะเทศ 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – KTB ป้ระเมินิภาคก๊ารท่์องเที์�ยว 
ขีองไท์ยย้งมีความเสี์�ยง คาด้จำำานิวนิน้ิก๊ท่์องเที์�ยว 
ต่ั้างชาติั้ปี้ 64 ที์�ราว 2.4 ล้้านิคนิ ส์ะกิ๊ด้ภาคร้ฐ-เอก๊ชนิ  
ป้ร้บก๊ล้ยุท์ธ์ดึ้งก๊ลุ่้มน้ิก๊ท่์องเที์�ยวที์�มีก๊ารใช้จ่ำายสู์ง 

“ก๊รุงศรี จ้ำด้ให้ D” - นายพงษ์ัอนันต์ ธุณั์ติไตริ  
ปริะธุานกลุ่มธุุริกิจล้กค้าริายย่อยและ 
ล้กค้าบุคคล ธุนาคาริกรุิงศรีิอยุธุยา จำากัด  
(มหาชน) หริือ BAY ริ่ว่มเปิดตัว่บัญชี 
ออมทริ ัพย ์ จ ั ด ให ้และบ ัตริ เดบ ิต 
“ก๊รุงศรี จำ้ด้ให้ D” บนแนว่คิด “ได้ฟริี 
ยังไม่ดีเท่าได้คืน” ด้ว่ย e-coupon ที�ล้กค้า 
สามาริถึนำาไปใช้จ่ายได้ในริ้านค้าชั�นนำา 
ที�เข้้ากับไลฟ์สไตล์ข้องล้กค้า สามาริถึ
เปิดบัญชีและสมัคริบัตริเดบิตได้ง่ายๆ 
บนแอปพลิเคชัน KMA

 นายจักริพงส์ สุเมธุโชติเมธุา กริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่  
บริิษััท สากล เอนเนอยี จำากัด (มหาชน) SKE เปิดเผู้ยว่่า  
บริิษััทตั�งเป้าหมายริายได้ริว่มปี 64 จะอย้่ที �ริาว่  
700 ล้านบาท เติบโตมากกว่่า 30% 

ลุุยพลุังงานสะอาด แจมประมูลุโรงไฟฟ้าขยะ

 ดริ.กิตติพงษ์ั เรืิอนทิพย์ นักวิ่เคริาะห์ Krungthai  
COMPASS ธุนาคาริกรุิงไทย จำากัด (มหาชน) หรืิอ KTB  
เปิดเผู้ยว่่า แนว่โน้มนักท่องเที�ยว่ต่างชาติในปี 64 แม้ว่่า 
ทางการิไทยอาจเปิดโอกาส

SKEป๊กหม่่ดึรัายไดึ้โตท่ะลุ่่30%

จักัรพงส์ ์จักัรพงส์ ์
สุเุมธโชติเิมธาสุเุมธโชติเิมธา
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จากปีก่อนมีริายได้ริว่ม 533.66 ล้านบาท  
เนื�องจากยอดข้ายสถึานีก๊าซึ่ธุริริมชาติหลัก 
เอกชน (PMS) ให้บริิการิอัดก๊าซึ่ธุริริมชาติ (NGV)  
สถึานีปทุมธุานีเริิ�มฟ้�นตัว่
 นอกจากนี� ที�ปริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท  
(บอริ์ด) ยังได้อนุมัติแผู้นการิเข้้าซึ่ื�อบริิษััท  
เอ็น 15 เทคโนโลยี จำากัด หรืิอ N15 ม้ลค่าการิลงทุน 
ริาว่ 145 ล้านบาท ซ่ึ่�งปริะกอบธุุริกิจบริิหาริจัดการิ 
ข้องเสียหริือว่ัสดุที�ไม่ใช้แล้ว่ที�ไม่เป็นอันตริาย  
โดยการิคัดแยกและแปริริ้ปข้ยะ เป็นเชื�อเพลิง 

SKE

KTB
ให้นักท่องเที�ยว่ต่างชาติที�ได้ริบัการิฉีีดวั่คซึ่ีนแล้ว่  
เดินทางเข้้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว่ในช่ว่ง 
ไตริมาส 4 อย่างไริก็ตาม ปริะเทศที�เป็นกลุ่ม 
นักท่องเที�ยว่ต่างชาติหลักข้องไทย โดยเฉีพาะ 
ปริะเทศในแถึบเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีึ่ย อินเดีย  
ยังฉีีดวั่คซีึ่นกันได้ไม่ทั�ว่ถ่ึงในช่ว่งปลายไตริมาส 3  

GCAP

 นอกจากนี� ผู้้้ที�ได้รัิบวั่คซีึ่นในปริะเทศต่างๆ 
เหล่านี�ในช่ว่งแริกเป็นบุคคลทางการิแพทย์ 
แนว่หน้า หรืิอผู้้้ป่ว่ยมีโริคปริะจำาตัว่ ซ่ึ่�งมีแนว่โน้ม 
ที�จะเที�ยว่ต่างปริะเทศตำ�าอย่้แล้ว่ และเมื�อริว่มกับ 
คว่ามเสี�ยงที�การิเดินทางแบบคริอบคริัว่อาจ 
ยังไม่เกิดข่้�น ทาง Krungthai COMPASS ปริะเมินว่่า 
ในปี 64 ปริะเทศไทยอาจมีนักท่องเที�ยว่ต่างชาติ 
เพียง 2.4 ล้านคน และหากทางการิจีนยังไม่ 

ทดแทน (RDF) โดยคาดว่่าจะสามาริถึริับริ้ ้
ริายได้จาก N15 ตั�งแต่ไตริมาส 3/64 เป็นต้นไป 
 ข้ณ์ะที�บริิษััทเตรีิยมเข้้าปริะม้ลโคริงการิ 
โริงไฟฟ้าข้ยะชุมชน จำานว่น 14 โคริงการิ กำาลัง 
การิผู้ลิตริว่มริาว่ 38 เมกะวั่ตต์(MW) โดยคาดว่่า 
จะเริิ�มมีการิทยอยออกร่ิาง TOR ในช่ว่งปลายเดือน  
มี.ค.นี� และจะร้้ิผู้ลการิปริะม้ลในช่ว่งปลายปี 64  
ซ่ึ่�งบริิษััทคาดหวั่งว่่าจะชนะการิปริะม้ลไม่ตำ�ากว่่า  
50% ข้องกำาลังการิผู้ลิตทั�งหมด
 อย่างไริก็ตาม ปัจจุบันบริิษััทยังอย่้ริะหว่่าง 
การิยื�นคว่ามปริะสงค์เข้้าริ่ว่มพัฒนาโคริงการิ 
“เมก๊ะโซล้าร์ฟื้าร์ม” โดยในปี 64 คาดว่่าจะมี 

โคริงการิแริกออกมาโดยมีก ำาล ังผู้ล ิตท ี �  
300 เมกะว่ัตต์ ซึ่่�งบริิษััทได้ยื�นคว่ามปริะสงค์ 
ไว่้ทั�งหมด 50 เมกะว่ัตต์ และคาดว่่าจะเห็น 
คว่ามชัดเจนภายในปีนี�

อนุญาตให้นักท่องเที�ยว่เดินทางนอกปริะเทศได้  
จำานว่นนักท่องเที�ยว่ต่างชาติก็อาจเหลือเพียง 2 ล้านคน 
 ทั�งนี� ในมุมข้องภาครัิฐอาจต้องเน้นส่งเสริิม 
การิท่องเที�ยว่ในกลุ่มใดที�มีทั�งการิใช้จ่ายส้ง  
และไทยเองก็มีศักยภาพในการิด่งด้ดนักท่องเที�ยว่ 
กลุ่มดังกล่าว่ การิสนับสนุนการิท่องเที�ยว่เชิง
สุข้ภาพ (Medical and Wellness Tourism)  
เนื �องจากเป็นกลุ ่มที �ค่าใช้จ่ายต่อหัว่ที �ส้ง  
โดยเฉีพาะกลุ่มการิท่องเที�ยว่เชิงการิแพทย์ 
ที�มีค่าใช้จ่ายส้งกว่่าค่าเฉีลี�ย 104-164%
 ข้ณ์ะที�ในมุมข้องธุุริกิจท่องเที�ยว่ที�กำาลัง 
ว่างแผู้นจะลงโฆษัณ์าแบบริะบุเป้าหมาย 
เฉีพาะกลุ ่มในโซึ่เชียลมีเดียต่างๆ เพื �อริับ 
นักท่องเที�ยว่ โดยเฉีพาะอย่างยิ�งนักท่องเที�ยว่ 
กลุ่มคริอบคริัว่ในช่ว่งปลายปี อาจต้องปริับ 
กลยุทธ์ุการิตลาดมาเน้นที�นักท่องเที�ยว่กลุ่มอื�นๆ  
มากข้่�นแทน โดยเฉีพาะกลุ่มที�มีกำาลังซึ่ื�อส้ง 
อย่าง กลุ่มที�มาฮัันนีม้น กลุ่ม Long Stay 
กลุ่มท่องเที�ยว่แบบกีฬา เป็นต้น

ริว่มทั�งมีนโยบายคว่บคุมตัว่เลข้หนี�ที�ไม่ก่อให้เกิด 
ริายได้ (NPL) ไว่้ไม่เกิน 5% 
 สำาหริับงบการิเงินเฉีพาะกิจการิงว่ด 
ปริะจำาปี 63 บริิษััท มีริายได้ริว่มจำานว่น 330.11  
ล้านบาท ลดลงจากปี 62 จำานว่น 28.52 ล้านบาท  
หริือ 7.95% ในข้ณ์ะที�ต้นทุนทางการิเงินเพิ�ข้่�น  
23.13 ล้านบาท หริือคิดเป็น 19.82% ทำาให้ 
บริิษััทมีกำาไริสุทธุิจำานว่น 16.86 ล้านบาท  
ลดลงจากปี 62 จำานว่น 39.35 ล้านบาท หริือ  

70% เนื�องจากปล่อยสินเชื�อลดลงในภาว่ะ 
เศริษัฐกิจที�ชะลอตัว่และการิแพริ่ริะบาดข้อง 

โคว่ิด-19
 โดยในช่ว่งที�ผู่้านมา บริิษััทได้มีการิออก
มาตริการิเพื�อช่ว่ยเหลือล้กค้าที�ได้ริับผู้ลกริะทบ 
จากโควิ่ด-19 ริว่มถ่ึงเกษัตริกริที�ปริะสบปัญหา 
ภัยแล้ง-นำ�าท่ว่ม เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ข้องริัฐบาล ทำาให้ส่งผู้ลกริะทบต่อยอดการิ 
จัดเก็บค่างว่ดบางส่ว่น ริว่มทั�งบริิษััทได้มีการิ
ปรัิบโคริงสร้ิางการิทำางาน ในส่ว่นข้องการิบริิหาริ 
จัดเก็บหนี� และเปลี�ยนแปลงกริะบว่นการิการิทำางาน  
โดยบริิษััทได้มีการิทดลองและปริะเมินผู้ลพบว่่า 
มีแนว่โน้มที�ดีข้่�น

ส์เปญส์เปญ
จริิงเข้า้ใจจริิงเข้า้ใจ

ดร.กติตพิงษ์ ์ดร.กติตพิงษ์ ์
เรืิอนทิพิย์ ์เรืิอนทิพิย์ ์
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บมจ.หลัักทรััพย์์ ฟิินัันัเซีีย์ ไซีรััส โดย์นัาย์ช่่วงชั่ย์ นัะวงศ์์ ปรัะธานั 
เจ้าหน้ัาที�บริัหารั ร่ัวมลังนัามบันัทึกข้้อตกลังว่าด้วย์การัร่ัวมมือ 
ทางวิช่าการั (MOU) โครังการัฝึึกงานั/สหกิจศึ์กษา (Cooperative  
Education) การัส่งเสริัมความร่ัวมมือในัการัผลิัตบัณฑิิต แลัะการั 
ส่งเสรัิมความรั่วมมือในัการัจัดกิจกรัรัมทางวิช่าการั รั่วมกับ 
มหาวิทย์าลััย์ศ์รีันัคริันัทรัวิโรัฒ โดย์ได้รัับเกีย์รัติจาก รัองศ์าสตรัาจารัย์์  
ดรั.สมช่าย์ สันัติวัฒนักุลั อธิการับดี พร้ัอมด้วย์ผ้้บริัหารั ร่ัวมลังนัาม

คุณช่นิัตรั ช่าญชั่ย์ณรังค์ ปรัะธานั พร้ัอมคุณดวงใจ จันัทรั รัองปรัะธานั  
แลัะทีมผ้้บรัิหารัสภาธุรักิจไทย์-กัมพ้ช่า พรั้อมด้วย์ คุณสมภพ  
ศั์กดิ�พันัธ์พนัม ปรัะธานักรัรัมการั APM (Cambodia) SecuritIes Co.,Ltd.  
เข้้าเยี์�ย์มคารัวะแลัะอวย์พรั H.E.Ouk Sorphorn เอกอัครัรัาช่ท้ต 
อาณาจักรักัมพ้ช่าปรัะจำาปรัะเทศ์ไทย์ เนัื�องในัโอกาสปีใหม่  
ณ สถานัท้ตอาณาจักรักัมพ้ช่าปรัะจำาปรัะเทศ์ไทย์ เมื�อเร็ัวๆ นีั�
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ลงนาม MOU ส่งเสริมความร่วมมือ

เข้้าเย่ี่�ยี่มคารวะเอกอัครราชทููตอาณาจัักรกัมพููชา

ภาพัขี่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - TQR งบปี้ 63 ก๊ำาไร 74.06 ล้้านิบาท์  
เพัิ�มขีึ�นิ 68.17% ส์ูงส์ุด้เป้็นิป้ระว้ตั้ิก๊ารณ์์  
เดิ้นิหน้ิาพ้ัฒนิาผ่ลิ้ตั้ภ้ณ์ฑ์์ป้ระก้๊นิภ้ยต่ั้อรูป้
แบบใหม่ๆ ตั้อบโจำท์ย์คู่ค้ายุค New Normal 
 นายชนะพันธ์ุุ พิริิยะพันธ์ุุ ปริะธุานเจ้าหน้าที� 
บริิหาริ บริิษััท ที คิว่ อาร์ิ จำากัด (มหาชน) หรืิอ TQR  
ผู้้้ให้บริิการินายหน้าปริะกันภัยต่อแบบคริบว่งจริ  
เปิดเผู้ยว่่า ผู้ลดำาเนินงานงว่ดปี 63 สิ�นสุด  
31 ธุ.ค. 63 บริิษััทฯ มีริายได้ริว่ม 196.04  ล้านบาท  
เพิ�มข่้�น 47.97% และกำาไริสุทธิุ 74.06 ล้านบาท 
เพิ�มข้่�น 68.17% ส้งสุดเป็นปริะว่ัติการิณ์์
  เนื�องมาจากการิให้บริิการิที�มีคุณ์ภาพ 
สามาริถึตอบสนองคว่ามต้องการิข้องบริิษััท 
ปริะกันภัยและบริิษััทริับปริะกันภัยต่อในการิ
จัดหาปริะกันภัยต่อ ส่งผู้ลให้เบี�ยปริะกันภัย 
ต่อเพิ�มข้่�น ปริะกอบกับปริะสิทธุิภาพในการิ 
บริิหาริต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการิบริิหาริ  
ส่งผู้ลทำาให้สามาริถึรัิกษัาริะดับการิเติบโตข้อง 
กำาไริสุทธุิได้
 สำาหรัิบแผู้นดำาเนินธุุริกิจในปี 64 บริิษััทฯ 
มุ่งเน้นที�จะพัฒนาริะบบเทคโนโลยีสาริสนเทศ  

เพื �อส่งเสริิมปริะสิทธุิภาพในการิให้บริิการิ 
(Operational Efficiency Improvement Platform)  
การิลงทุนพัฒนาแบบจำาลองทางการิเงิน  
(Financial Model) สำาหรัิบธุุริกิจการิปริะกันภัย 
ริองริับการิข้ยายธุุริกิจและเพื�อเป็นการิเพิ�ม 
การิแข่้งขั้นในริะดับสากลได้ ด้ว่ยแนว่โน้มข้อง
ธุุริกิจที�ยังสามาริถึเติบโตได้อีกมากในอนาคต
  “บริิษััทฯ ปริะเมินว่่า คว่ามต้องการิ
ปริะกันภัยและปริะกันภัยต่อมีเพิ �มมากข้่�น 
จากการิแพริ่ริะบาดข้องโคว่ิด-19 ที�ผู้่านมา  

TQRลุ่่ยออกปรัะกันใหม่่รัับNew Normal

ทำาให้เกิดคว่ามเสี�ยงในหลายริ้ปแบบใหม่ๆ  
ทำาให้เป็นโอกาสที�จะพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ร้ิปแบบใหม่ๆ  
ตอบโจทย์คว่ามต้องการิทั�งค้ ่ค้าและล้กค้า 
ท่ามกลางกริะแส New Normal”
 ปัจจุบัน สัดส่ว่นริายได้ข้องบริิษััทฯ 
ปริะกอบด้ว่ย ธุุริกิจนายหน้าปริะกันภัยต่อ 
แบบทั�ว่ไป (Traditional Business) 36.85% 
และธุุริกิจนายหน้าธุุริกิจปริะกันภัยต่อแบบ 
พัฒนาช่องทางและผู้ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ริ่ว่มกัน  
(Alternative Business) 63.15%

ชนะพนัธ์ุ์ ์ชนะพนัธ์ุ์ ์
พริิิย์ะพนัธุ ์พริิิย์ะพนัธุ ์


