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KBANKแนะกระจายพอร์ตลงทุุน
ช้ี้�ตลาดหุุ้�นไทุยไม่่เข้�าสู่่่ภาวะฟองสู่บู่่่

JWDหุ้วังรายได�โต10%
ทุุ่ม่พันล�านข้ยายธุุรกิจ
เล็งสู่ร�างคลัง-ซื้้�อกิจการ

นิิวส์์ - คอนิเนิ็คท์์ - BGRIM เดิินิหนิ้าลุุย “โซลุาร์์ 
ร์ูฟท์็อป” แย้มอยู�ร์ะหว�างท์ำาส์ัญญา 9 โคร์งการ์ 
กำาลุังผลุิตร์วม 24 เมกะวัตต์ พร์้อมป้�นิโมเดิลุ 
“พลุังงานิส์ะอาดิ” ตอบโจท์ย์กลุุ�มลุูกค้าใหม� qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - JWD วางเป้า 
ร์ายไดิ้ปี 64 เติบโต 10% ร์ับ 
แร์งหนุินิจากความต้องการ์เช่�า 
คลัุงสิ์นิค้าเพิ�มมากข้ึ้�นิ เตรี์ยมเงินิ 
ลุงท์ุนิ 1 พันิลุ้านิบาท์ ร์องร์ับ 
การ์ส์ร์้างคลุังส์ินิค้าโซนิEEC 
แลุะการ์เขึ้้าซ้�อกิจการ์
   นายชวนินทร์์ บััณฑิิตกฤษดา 
ปร์ะธานเจ้้าหน้าท่�บัร์ิหาร์ บัร์ิษัท 
เจ้ดับัเบัิ�ลยูด่ อิินโฟโลจ้ิสติกส์ 
จ้ำากัด (มหาชน) หร์ือิ JWD 
เปิดเผยว่า บัร์ิษัทตั�งเป้าหมาย 
ร์ายได้ปี 64 จ้ะเติบัโตไม่ตำ�ากว่า 10%  
จ้ากปี63 ท่�คาดว่าร์ายได้จ้ะอิยู่ท่� 
ร์าว 4,000 ล้านบัาท เนื�อิงจ้าก 
ความต้อิงการ์เช่าคลังสินค้าใน 
ทุกปร์ะเภทเพิิ่�มขึ้้�นอิย่างต่อิเนื�อิง 
โดยพิ่ื�นท่�เช่าในปีน่�จ้ะเพิ่ิ�มเป็น 
1,030,000 ตร์.ม. ร์วมทั�งธุร์กิจ้ 
โลจ้ิสติกส์ยังสามาร์ถเติบัโตได้ด่  
 ขึ้ณะท ่ �การ์ร์ ่วมท ุนก ับั 
บัร์ิษัทย่อิยขึ้อิงบัร์ิษัท อิอิร์ิจ้ิ �น 
พิ่ร็์อิพิ่เพิ่อิร์์ต่� จ้ำากัด (มหาชน) หรื์อิ ORI  
เพืิ่�อิดำาเนินธุร์กิจ้คลังสินค้าให้เช่า 
และห้อิงเย็น ร์วมถ้งพืิ่�นท่�สำาหรั์บั
ธุร์กิจ้โลจิ้สติกส์  ปัจ้จุ้บัันอิยู่ร์ะหว่าง 
เตร์่ยมการ์ก่อิสร์้าง ซึ่้�งคาดว่าจ้ะ 
ร์ับัร์ู ้ร์ายได้เขึ้้ามาในช่วงปี 65 
เป็นต้นไป

BGRIMรุกหุ้นักพลังงานสู่ะอาด

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK มองตลุาดิหุ้นิไท์ย 
ยังไม�เขึ้้าส์ู�ภาวะฟองส์บู� ช่ี�ดิัช่นิีปร์ับตัวเพิ�มขึ้้�นิ 
น้ิอยกว�าตลุาดิหุ้นิต�างปร์ะเท์ศ พร้์อมวางกลุยุท์ธ์์ 
การ์ลุงท์ุนิปี 64 เนิ้นิกร์ะจายความเส์ี�ยงดิ้วยการ์
ลุงท์ุนิส์ินิท์ร์ัพย์ท์ี�หลุากหลุาย

 นายจิ้ร์วัฒน์ สุภร์ณ์ไพิ่บูัลย์ Private Banking  
Group Head ธนาคาร์กสิกร์ไทย จ้ำากัด (มหาชน) 
หรื์อิ KBANK เปิดเผยว่า ภาพิ่ร์วมขึ้อิงตลาดหุ้นไทย 
ในขึ้ณะน่�ยังไม่อิยู่ในภาวะฟอิงสบู่ั แม้ดัชน่จ้ะปรั์บัตัว 
ขึ้้�นมาพิ่อิสมควร์ แต่ยังถือิว่า

KTIS ปร์ะชุ่มผู้ถ้ือหุ้นิ - นายปร่์ชา อิร์ร์ถวิภัชน์  
ปร์ะธานกร์ร์มการ์ นายปร์ะพิ่ันธ์ ศิิร์ิวิร์ิยะกุล  
ปร์ะธานเจ้้าหน้าท่�บัริ์หาร์ พิ่ร้์อิมด้วยคณะกร์ร์มการ์  
บัร์ิษัท เกษตร์ไทย อิินเตอิร์์เนชั�นแนล ชูการ์์ 
คอิร์์ปอิเร์ชั�น จ้ำากัด (มหาชน) หร์ือิกลุ่ม KTIS 
ร์่วมปร์ะชุมสามัญผู้ถือิหุ้นปร์ะจ้ำาปี 2564 
โดยท่�ปร์ะชุมได้ร์ายงานผลดำาเนินงานปี 63 
ม่กำาไร์สุทธิ 568.7 ล้านบัาท  ทั�งท่�ปร์ะสบัปัญหา 
ภัยแล้งและโควิด-19 แต่สามาร์ถควบัคุม 
ต้นทุนค่าใช้จ้่ายได้ด่ในทุกด้าน

 นายฮาร์าลด์ ลิงค์ ปร์ะธาน บั่.กร์ิม และ 
ปร์ะธานเจ้้าหน้าท่�บัริ์หาร์ บัริ์ษัท บ่ั.กริ์ม เพิ่าเวอิร์์ จ้ำากัด  
(มหาชน) หร์ือิ BGRIM เปิดเผยว่า แผนการ์ดำาเนิน 
ธุร์กิจ้ในปี64 บัร์ิษัทจ้ะขึ้ยาย

รอเซ็็นสััญญาอีก9โครงการ ลุุยโซ็ลุาร์เซ็ลุลุ์ลุอยนำ�า

ฮาราลด์ ์ลงิค์ ์ฮาราลด์ ์ลงิค์ ์
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การ์ลงทุนธุร์กิจ้พิ่ลังงานโซึ่ลาร์์ ร์ูฟท็อิปทั�ง 
ในปร์ะเทศิและต่างปร์ะเทศิ โดยปัจ้จุ้บัันได้ 
เขึ้้าไปติดตั�งโซึ่ลาร์์ ร์ูฟท็อิป แล้วใน 3 ปร์ะเทศิ 
ได้แก่ เว่ยดนาม โอิมาน และฟิลิปปินส์ และม่
แผนขึ้ยายตลาดเพิ่ิ�มเติมอิ่กในปีน่� 
 โดยปัจ้จุ้บัันบัริ์ษัทม่การ์เซ็ึ่นสัญญาติดตั�ง 
โซึ่ลาร์์ รู์ฟท็อิป ทั�งสิ�น 115 เมกะวัตต์ (MW) แบ่ังเป็น 
ท่ �ด ำาเนินการ์ก่อิสร์้างเสร์็จ้เร์ ่ยบัร์้อิยแล้ว 
จ้ำานวน 26 โคร์งการ์ ร์วมกำาลังการ์ผลิต 12 เมกะวัตต์  
และอิยู่ร์ะหว่างการ์ก่อิสร์้างอิ่ก 18 โคร์งการ์ 
ร์วม 103 เมกะวัตต์ ร์วมทั�งยังม่โคร์งการ์ท่� 
อิยู ่ร์ะหว่างการ์ทำาสัญญาอิ่ก 9 โคร์งการ์ 
กำาลังผลิตร์วม 24 เมกะวัตต์ และยังม่โคร์งการ์ 

BGRIM

KBANK
น้อิยกว่าตลาดหุ้นขึ้อิงปร์ะเทศิอิื�นๆ แต่ร์าคา 
หุ้นไทยในปัจ้จุ้บัันถือิว่าค่อินข้ึ้างแพิ่ง และม่มูลค่า
ต้งตัว 
 อิย่างไร์ก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยังม่ความ 
เป็นตลาดหุ้นท่� Laggard เนื�อิงจ้ากหุ้นท่�อิยู่ใน 
ตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่เป็นหุ้นท่�เป็นธุร์กิจ้ดั�งเดิม  
(Old Economy) ผันผวนไปตามวัฏจ้ักร์ขึ้อิง 
เศิร์ษฐกิจ้ และกร์ะจุ้กตัวอิยู่ในกลุ่มพิ่ลังงาน 
กลุ่มธนาคาร์ และ กลุ่มค้าปล่ก ซึ่้�งทิศิทางขึ้อิง 
ผลการ์ดำาเนินงานจ้ะผันผวนไปตามภาวะ 
เศิร์ษฐกิจ้ท่�เกิดขึ้้�น  
 สำาหร์ับักลยุทธ์การ์ลงทุนในปี 64 ยังย้ด 
หลักลงทุนสมำ�าเสมอิ และกร์ะจ้ายความเส่�ยง 
หร์ือิท่ �เร์่ยกว่า “Stay Invested + Stay  

JWD

Diversified” โดยแนะนำาให้ลงทุนในสินทร์ัพิ่ย์ 
ท่�หลากหลายปร์ะเภทผ่านกอิงทุนร์วม และให้ 
ลดการ์ถือิเงินสดไว้ในพิ่อิร์์ตการ์ลงทุน ปร์ะกอิบัด้วย  

ท่�อิยู่ร์ะหว่างการ์นำาเสนอิให้กับัอิงค์กร์ และ 
หน่วยงานต่างๆ อิ่กเป็นจ้ำานวนมาก  
 ล่าสุด บัร์ิษัทได้ร์ ่วมมือิกับั บัร์ิษัท 
ยูนิเวนเจ้อิร์์ จ้ำากัด (มหาชน) ลงทุนในธุร์กิจ้ 
พิ่ลังงานท่�เก่�ยวข้ึ้อิง คร์อิบัคลุมโคร์งการ์พิ่ลังงาน 
ในรู์ปแบับัต่างๆ เช่น โซึ่ลาร์์ รู์ฟท็อิป และโซึ่ลาร์์ 
ลอิยนำ�า โดยตั�งเป้าผลิตไฟฟ้าจ้ำานวน 400-500 
เมกะวัตต์ ภายในร์ะยะเวลา 3 ปี 
 นอิกจ้ากน่ � ยังได้ม่ความร์่วมมือิกับั 
การ์ไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งปร์ะเทศิไทย (กฟผ.)  
เดินหน้าโคร์งการ์โซึ่ลาร์์เซึ่ลล์ลอิยนำ�าไฮบัร์ิด 
เขืึ้�อินสิริ์นธร์ท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก ซ้ึ่�งการ์ก่อิสร้์างม่ 
ความคืบัหน้าแล้วกว่า 80% และคาดว่าจ้ะ 
สามาร์ถจ้่ายไฟฟ้าเขึ้้าร์ะบับัได้ภายในช่วง 
กลางปี 64

 ด้านนายพ่ิ่ร์เดช พัิ่ฒนจั้นทร์์ ร์อิงกร์ร์มการ์ 
ผู้จั้ดการ์ใหญ่อิาวุโส ฝ่่ายกฎหมายและพัิ่ฒนา 
ธุร์กิจ้ BGRIM กล่าวว่า ปัจ้จุ้บัันอิงค์กร์ต่างๆ 
หันมาใช้พิ่ลังงานทดแทนเพิ่ิ�มขึ้้�น ผสมผสาน 
กับัร์ะบับัท่ �ทันสมัยขึ้อิงโร์งไฟฟ้าแบับัพิ่ลัง 
ความร้์อินร่์วม (combined cycle cogeneration)  
ทำาให้เกิดเทร์นด์การ์ใช้พิ่ลังงานท่�ผสมผสาน  
หรื์อิ hybrid power plant ซ้ึ่�งถือิเป็นข้ึ้อิได้เปร่์ยบั 
ขึ้อิง บั่.กร์ิม เพิ่าเวอิร์์ เนื�อิงจ้ากบัร์ิษัทเป็น 
ผู้ปร์ะกอิบัการ์ด้านพิ่ลังงานท่�คร์บัถ้วนและ 
ทันสมยัท่�สุด ทั�งเป็นผู้นำาด้านโร์งไฟฟ้าสำาหรั์บั
อิุตสาหกร์ร์มกร์ะจ้ายอิยู่ในนิคมอิุตสาหกร์ร์ม 
ท่�ม่ความทันสมัยทั�วภูมิภาค และด้านพิ่ลังงาน 
ทดแทนม่โร์งไฟฟ้าจ้ากพิ่ลังงานแสงอิาทิตย์ท่�ม่ 
ขึ้นาดใหญ่ท่�สุดในเอิเซึ่่ยตะวันอิอิกเฉี่ยงใต้

พิ่ันธบััตร์ร์ัฐบัาลซึ่้�งแม้ผลตอิบัแทนพิ่ันธบััตร์ 
ไม่สนใจ้ในภาวะดอิกเบ่ั�ยตำ�า แต่ถือิเป็นเครื์�อิงมือิ 
ป้อิงกันความเส่�ยงจ้ากความผันผวนขึ้อิงตลาดหุ้น 
ท่�ด่ โดยนักลงทุนอิาจ้เลือิกลงทุนในพิ่ันธบััตร์ 
ในหลายปร์ะเทศิ เช่น จ้่น และสหร์ัฐฯ
 อิย่างไร์ก็ตาม ธนาคาร์ยังคงเชื�อิมั�นใน 
กลยุทธ์การ์ลงทุนท่�นำาเสนอิ และจ้ะพิ่ยายาม 
สร์้างผลงานให้พิ่อิร์์ตการ์ลงทุนขึ้อิงลูกค้าได้ด ่
อิย่างต่อิเนื�อิงเช่นเด่ยวกับัปีท่�ผ่านมา แม้จ้ะเจ้อิ 
วิกฤตจ้ากการ์แพิ่ร่์ร์ะบัาดขึ้อิงโควิด-19 ตลอิดทั�งปี  
ยังสามาร์ถบัร์ิหาร์พิ่อิร์์ตการ์ลงทุนขึ้อิงลูกค้า 
เติบัโตท่�ร์ะดับั +11.4% ภายใต้ความเส่�ยงเพ่ิ่ยง 
7.7% ซ้ึ่�งถือิว่าความเส่�ยงน้อิยมากเมื�อิเท่ยบักับั 
หุ้นโลกภายใต้วิกฤตเด่ยวกัน เพิ่ร์าะการ์ลงทุน 
ในหุ้นเพ่ิ่ยงอิย่างเด่ยวอิยู่บันความเส่�ยงท่�สูงกว่า  
และกร์ะจุ้กตัวมากกว่า

 ทั�งน่� บัร์ิษัทได้ตั�งงบัลงทุนไว้ปร์ะมาณ 
1,000 ล้านบัาท เพิ่ื�อินำามาสร์้างคลังสินค้า 
ให้เช่า ร์วมถ้งคลังห้อิงเย็น และพืิ่�นท่�ใช้สำาหรั์บั 
ธุร์กิจ้โลจิ้กติกส์ ในเขึ้ตพัิ่ฒนาพิิ่เศิษภาคตะวันอิอิก  
(EEC) ร์วมถ้งใช้ในการ์เข้ึ้าซืึ่�อิกิจ้การ์ปร์ะเภทโ
ลจ้ิสติกส์หร์ือิธุร์กิจ้ท่�เก่�ยวเนื�อิง เขึ้้ามาบัร์ิหาร์ 
เพิ่ิ�มเติม เพิ่ื�อิให้ธุร์กิจ้ม่ความคร์อิบัคลุมทุก 
ภาคส่วนและคร์บัวงจ้ร์มากยิ�งข้ึ้�น โดยปัจ้จุ้บััน
ม่การ์เจ้ร์จ้าเขึ้้าซึ่ื�อิกิจ้การ์อิยู่ 2 ร์าย

จิิรวัฒัน์ ์จิิรวัฒัน์ ์

ชวันิ์น์ทร ์ชวันิ์น์ทร ์

สุภุรณ์ไ์พบููลย์ ์สุภุรณ์ไ์พบููลย์ ์

บูณั์ฑิติกฤษดา บูณั์ฑิติกฤษดา 
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นายสมเกีียรติิ กิีมาวหา รองผู้้�จััดกีารธนาคารเพ่ื่�อกีารเกีษติรและสหกีรณ์์ 
กีารเกีษติร (ธ.กี.ส.) ร่วมกิีจักีรรมเปิิดบู้ธช่่วยเหล่อเกีษติรกีรผู้้�เลี�ยงก้ี�งกี�ามกีราม 
จัากี อ.บูางแพื่ จั.ราช่บู้รี ทีี่�ได�รับูผู้ลกีระที่บูจัากีสถานกีารณ์์กีารแพื่ร่ระบูาด 
ของไวรัส COVID-19 โดยนำาก้ี�งกี�ามกีรามและปิลา จัำานวน 5 ตัิน ทัี่�งแบูบูสด 
และแบูบูย่าง มาจัำาหน่าย พื่ร�อมเช่ิญช่วนพื่ี�น�องปิระช่าช่นร่วมอ้ดหน้น
ผู้ลผู้ลิติจัากีเกีษติรกีรส่งติรงถึงม่อได�ที่ี�บูริเวณ์หน�าบูริเวณ์ที่างเข�า ธ.กี.ส. 
สำานักีงานใหญ่ บูางเขน ระหว่างวันทีี่� 26 - 29 ม.ค. 64

นายสาระ ลำ�าซำำา กีรรมกีารผู้้�จััดกีารและปิระธานเจั�าหน�าทีี่�บูริหาร บูริษัที่ เม่องไที่ย 
ปิระกัีนชี่วิติ จัำากัีด (มหาช่น) หร่อ MTL นำาทีี่มผู้้�บูริหาร ทิี่ศที่างกีารดำาเนินงาน 
ในปีิ 2564 ภายใติ�นโยบูาย “MTL Trusted Lifetime Partner” ด�วยกีารนำาเสนอ 
ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ บูริกีาร ช่่องที่างกีารขายทีี่�หลากีหลาย ผู่้านนวัติกีรรมและเที่คโนโลยี 
สมัยใหม่ที่ี�สามารถติอบูโจัที่ย์ความติ�องกีารของล้กีค�าที่้กี Journey ในแบูบูที่ี�มี 
ความเฉพื่าะตัิวของบู้คคล (Personalization) มากียิ�งขึ�น ผู่้านแพื่ลติฟอร์ม Digital และ  
Non-digital ทีี่�สามารถเข�าถึงความติ�องกีารในท้ี่กีไลฟ์สไติล์ พื่ร�อมยกีระดับูองค์กีร 
ส่้ความเป็ินสากีล
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ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

เมืองไทยประกันชีวิต แถลงทิศทางดำำาเนินงานปี 64

ภาพขึ้�าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – EXIM BANK เตร์ียม 
ย้�นิม้อช่�วยส์ายการ์บินิ เส์นิอที์�ปร์ะชุ่มบอร์์ดิ 
พิจาร์ณา 28ม.ค.นีิ� เบ้�องต้นิจะเน้ินิการ์ช่�วยเหลุ้อ 
เพ้�อให้ส์ามาร์ถืจ้างงานิ
 นายพิิ่ศิิษฐ์ เสร่์วิวัฒนา กร์ร์มการ์ผู้จั้ดการ์  
ธนาคาร์เพืิ่�อิการ์ส่งอิอิกและนำาเข้ึ้าแห่งปร์ะเทศิไทย  
หร์ือิ EXIM BANK เปิดเผยว่า ธนาคาร์เตร์่ยม 
เสนอิแนวทางการ์ในการ์ช่วยเหลือิกลุ่มธุร์กิจ้ 
สายการ์บิัน ท่�ได้รั์บัผลกร์ะทบัจ้ากการ์แพิ่ร่์ร์ะบัาด 
ขึ้อิงไวร์ัสโควิด-19 ให้กับัคณะกร์ร์มการ์ธนาคาร์  
(บัอิร์์ด) พิิ่จ้าร์ณาในวันท่� 28 ม.ค.น่� ก่อินจ้ะเสนอิ 
ให้กร์ะทร์วงการ์คลังอินุมัติอ่ิกครั์�งในช่วงต้นเดือิน 
ก.พิ่.น่�   
 สำาหร์ับัแนวทางในการ์ช่วยเหลือินั �น  
เบืั�อิงต้นจ้ะเน้นการ์สนับัสนุนการ์จ้้างงานเป็นหลัก  
เช่น ม่อัิตร์าการ์จ้้างงานจ้ำานวนเท่าไหร่์ สามาร์ถ 
นำามาเบิักเป็นเงินกู้ได้ ส่วนเงินท่�เหลือิจ้ากการ์ 
จ้้างงานจ้ะสามาร์ถนำามาจ้า่ยเป็นค่าดำาเนินการ์
อิื�นๆ ได้
 “เร์ากำาลังหารื์อิกับัสายการ์บิัน กร์ะทร์วง 
การ์คลัง และหน่วยงานท่�เก่�ยวขึ้้อิง ซึ่้�งคงเป็น 
การ์ช่วยเพิ่ื�อิสนับัสนุนการ์จ้้างงานเป็นหลัก  
ส่วนแหล่งเงินอิาจ้จ้ะมาจ้ากทางร์ัฐบัาล หร์ือิ 
ธนาคาร์กู้เอิง แต่ต้อิงดูในเรื์�อิงขึ้อิงต้นทุน ซ้ึ่�งขึ้ณะน่�

ยังตอิบัไม่ได้ว่าจ้ะช่วยก่�ร์าย แต่จ้ะเน้นบัร์ิษัท 
ขึ้อิงไทยเป็นหลัก เพืิ่�อิเป็นการ์ช่วยเหลือิเศิร์ษฐกิจ้ 
ขึ้อิงปร์ะเทศิ” นายพิ่ิศิิษฐ์ กล่าว   
 สำาหร์ับัผลการ์ดำาเนินงานขึ้อิงธนาคาร์ 
ในปี 63 ท่�ผ่านมา ม่ผลขึ้าดทุนสุทธิ 1,340 ล้านบัาท  
ซ้ึ่�งเป็นผลจ้ากการ์ตั�งสำาร์อิงเผื�อิหน่�สงสัยจ้ะสูญ 
ท่�เพิ่ิ�มขึ้้�นเพิ่ื�อิร์อิงร์ับัความเส่�ยงทางเศิร์ษฐกิจ้ 
ท่�จ้ะเกิดขึ้้�นจ้ากการ์ร์ะบัาดขึ้อิงไวร์ัสโควิด-19 
แต่ธนาคาร์ม่ม่กำาไร์ก่อินผลขึ้าดทุนด้านเคร์ดิต 
ท่�คาดว่าจ้ะเกิดขึ้้ �น และสำาร์อิงอิื�นๆ อิยู่ท่ �  
2,250 ล้านบัาท   
 ในส่วนขึ้อิงหน่�ท่�ไม่ก่อิให้เกิดร์ายได้ (NPL)  
ณ  สิ�นปี 63 อิยู่ท่� 3.81% หรื์อิคิดเป็นจ้ำานวนสินเชื�อิ 
ด้อิยคุณภาพิ่ร์าว 5,153 ล้านบัาท ขึ้ณะท่�ตาม 

EXIM BANK ชี้งม่าตรการอุ�ม่สู่ายการบู่ิน

มาตร์ฐานการ์ร์ายงานทางการ์เงินฉีบัับัใหม่ (TFRS9)  
ซ้ึ่�ง ณ สิ�นเดือิน ธ.ค. ธนาคาร์ม่ค่าเผื�อิผลขึ้าดทุน 
ด้านเคร์ดิตท่�คาดว่าจ้ะเกิดข้ึ้�นจ้ำานวน 11,977 ล้านบัาท  
คิดเป็นอัิตร์าส่วนค่าเผื�อิผลขึ้าดทุนด้านเคร์ดิต 
ท่�คาดว่าจ้ะเกิดขึ้้ �นต่อิสินเชื �อิด้อิยคุณภาพิ่ 
232.44%
 ทั�งน่� ธนาคาร์ยังคงเดินหน้าตามแผน 
แม่บัท 10 ปี (60-70) โดยม่เป้าหมายเป็นผู้นำา 
อิงค์กร์การ์เงินเพิ่ื�อิการ์ส่งอิอิกร์ะดับัภูมิภาค 
ในปี 65 และร์ะดับัโลกในปี 70 สะท้อินจ้าก 
สัดส่วนมูลค่าการ์สนับัสนุนธุร์กร์ร์มด้านการ์ค้า 
และการ์ลงทุนไทยขึ้อิง EXIM BANK ต่อิร์ายได้ 
มวลร์วมปร์ะชาชาติ อิยู่ท่� 1.6% สูงกว่าท่�อิื�นๆ 
ในอิาเซึ่่ยน ซึ่้�งอิยู่ในร์ะดับั 0.5-0.7%
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