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SIRIหวัังยอดขายแตะ2.6หม่ื่�นล.
เล็งแผนเปิิดตัวั24โครงการใหม่ื่

BIZปัิกหมุื่ดผลงานนิวัไฮ
ตุนงานในม่ื่อกว่ัา2.3พัันล.
ลุยปิระมูื่ลงานรัฐ-เอกชน

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ – กลุ่่่มแบงก์พาณิิชย์์ประกาศผลุ่งานงวดปี 63 กำาไร 
ชะลุ่อ่ต่ัวเรีย์บ รับผลุ่กระท์บจากการต่ั�งส์ำารอ่งฯเพิ�มขึ้้�นหลุ่ังกังวลุ่
ปัญหาการระบาดขึ้อ่งโควิด-19 ท์ี�อ่าจกระท์บค่ณิภาพส์ินเช่�อ่ qอ่่านต่่อ่หน้า 2
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - SIRI วางเป้าย์อ่ดขึ้าย์ปี 64  
ท์ำาได้ที์�ระดับ 2.6 หม่�นลุ้่านบาท์ มั�นใจย์อ่ดโอ่นแต่ะ  
2.7 หม่�นลุ้่านบาท์ หลัุ่งเปิดตั่วโครงการใหม่ 24 โครงการ  
ลุ่่ย์เจรจาพันธมิต่รหวังซื้่�อ่โครงการ-ร่วมท์่น 
	 นายเศรษฐา	ทวีีสิิน	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่	
บริษัท	แสินสิิริ	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SIRI	เปิิดเผู้ยว่ีา	 

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - BIZ ส่์งซิื้กผลุ่งานปี 64  
เต่ิบโต่โดดเด่น รับแรงหน่นจาก 
งานในม่อ่ท์ี�มีกว่า 2.3 พันลุ่้านบาท์ 
ลุ่่ย์ประมูลุ่งานภาครัฐแลุ่ะเอ่กชน 
แย้์มไต่รมาส์ 1/64 เต่รีย์มรับรู้ราย์ได้ 
จากโครงการใหญ่
	 นายสิมพงษ์	 ชื �นกิติิญ่านนท์	
ปิระธานเจั�าหน�าที�บริหาร	บริษัท	บิสิซิิเนสิ 
อะไลเม�นท์	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	BIZ	
เปิิดเผู้ยวี่า	ภาพรวีมผู้ลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทในปิี	 64	คาดวี่าจัะเห็นการ 
เติิบโติโดดเด่นและมีโอกาสิทำาสิถิิติิ 
ส้ิงสุิดครั�งใหม่(นิวีไฮ)	เนื�องจัากจัะมีการ 
รับร้�รายได�จัากงานในมือ(Backlog)	ที�มีอย่้ 
กวี่า	2.3	พันล�านบาท	

	 นางสิาวีขัติติิยา	อินทรวีิชัย	ปิระธานเจั�าหน�าที�บริหาร	ธนาคาร 
กสิิกรไทย	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	KBANK	เปิิดเผู้ยว่ีา	ผู้ลการดำาเนินงานของ 
ธนาคารและบริษัทย่อยในปิี63	มีกำาไรสิุทธิ

อััดเงิินตั้ั�งิสำำ�รอังิหน้� หวั่ั�นคุุณภ�พสำินเชื่่�อั
แบงก์พัาณิิชย์กอดคอกำาไรทรุด

บริษัทติั�งเปิ้ายอดขาย	(pre-sale)	ปิี64	จัะอย้่ที�	 
26,000	 ล�านบาท	 แบ่งเปิ็นยอดขายแนวีราบ	
16,000	ล�านบาท	และยอดขายคอนโดมิเนียม	 
10,000	ล�านบาท
	 ขณะที�บริษัทมีแผู้นเปิิดติัวีโครงการใหม่ 
รวีมทั�งสิิ�น	24	โครงการ

“กรุงศรี ออโต้”แจกฟรีประกันโควิด-19...
	 กรุุงศรุี	ออโต้้	โบรุคเกอรุ์	ส่่งต้่อความห่่วงใย	
มอบฟรีุ	ปรุะกันอุ่นใจ	คุ้มภััย	COVID-19	ผ่่านเว็บไซต์้	 
Krungsri	Auto	Broker	ด้้วยรุะยะเวลาคุ้มครุองนาน	60	วัน	 
พรุ้อมวงเงินคุ้มครุองสู่งสุ่ด้	50,000	บาท	เม่�อต้รุวจพบ 
ภัาวะจากโรุคติ้ด้เช่ื้�อไวรัุส่โคโรุนาส่ายพันธ์ุุ์ให่ม่	2019	 
(COVID-19)	และค่าชื้ด้เชื้ยรุายวันกรุณีีการุรุักษา 
พยาบาลผู้่ป่วยใน	500	บาทต่้อวัน	สู่งสุ่ด้ไม่เกิน	15	วัน	 
ผู้่ที�ส่นใจส่ามารุถลงทะเบียนรัุบสิ่ทธิุ์�ได้้	รุะห่ว่างวันที�	
28	ธุ์.ค.63	–	31	ม.ค.64

ขัตัตยิาขัตัตยิา
อินิทรวิชิัยั อินิทรวิชิัยั 
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จัำานวีน	29,487	ล�านบาท	ลดลง	23.86%	ซ่ิ�งเป็ิน 
ผู้ลจัากการตัิ�งสิำารองฯจัำานวีน	43,548	ล�านบาท	 
ของโควิีด-19	ที�มีผู้ลกระทบที�รุนแรงทั�งในและ 
ติ่างปิระเทศ
	 นอกจัากนี�	 ยังกังวีลผู้ลกระทบที�อาจั 
เกิดข่�นจัากมาติรการของทางการที�ให�สิถิาบัน 
การเงินให�ควีามช่วียเหลือล้กค�า	ซ่ิ�งการตัิ�งสิำารองฯ 
ในระดับดังกล่าวีถืิอเป็ินระดับที�สิามารถิรองรับ 
ควีามเสีิยหายต่ิางๆ	ที�อาจัจัะเกิดข่�นได�อย่างเหมาะสิม	 
และสิอดคล�องกับสิถิานการณ์ที�เกิดข่�น		
	 ด�านนายเซิอิจัิโระ	 อาคิติะ	 กรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่และปิระธานเจั�าหน�าที�บริหาร	

ม้ลค่ารวีมราวี	26,000	ล�านบาท	รวีมทั�งยังมี 
สิินค�าคงค�างอีกจัำานวีนหน่�งที�จัะทยอยรับร้� 

กลุ่มื่แบงก์

BIZ

SIRI

รวีมทั �งยังเข�าร่วีมปิระม้ลงานภาครัฐและ 
เอกชนอย่างติ่อเนื�อง
	 ในสิ่วีนของโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
มะเร็งนั �น	 มองวี่ารายได�มีแนวีโน�มเติิบโติ 
อย่างแข็งแกร่ง	โดยในปีิ	64	คาดว่ีาจัะมีผู้้�เข�ามา 
ใช�บริการเพิ�มข่�นกวี่าเท่าติัวี	 จัากการเปิิดรับ 
โครงการจัากภาครัฐ	 “30 บาท์รักษาท์่กท์ี�”  
ที �ให�สิิทธิผู้้ �ปิ ่วียโรคมะเร็งสิามารถิเข�าถิ่ง 
การรักษาโรคได�กับทุกโรงพยาบาลที�เข�าร่วีม 
โครงการ	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	BAY	 
กล่าวีวี่า	ผู้ลปิระกอบการของธนาคารในปิี	63	
มีกำาไรสุิทธิ	23,040	ล�านบาท	ลดลง	14.5%	จัาก 
ปิีก่อน	 โดยเปิ็นผู้ลมาจัากการติั�งเงินสิำารอง 
เพิ�มข่�น	
	 ขณะที�อัติราสิ่วีนสิินเชื�อที�ไม่ก่อให�เกิด
รายได�	(NPL	Ratio)	อย้่ในระดับติำ�าที�	2.00%	
เทียบกับ	1.98%	ณ	สิิ�นเดือนธ.ค.62	สิะท�อน

เข�ามาอย่างติ่อเนื�องในปิีนี�	
	 นอกจัากนี�	บริษัทติั�งเปิ้าหมายยอดโอน 
ไวี�ที�ระดับ	 27,000	ล�านบาท	 โดยจัะมาจัาก 
คอนโดฯ	41%	และแนวีราบ	59%	ซิ่�งปิัจัจัุบัน 

ให�เห็นถิ่งการบริหารจััดการคุณภาพสิินทรัพย์
ด�วียควีามรอบคอบระมัดระวีัง	โดยอัติราสิ่วีน 
เงินสิำารองต่ิอสิินเชื�อที�ไม่ก่อให�เกิดรายได�ส้ิงสุิด 
เปิ็นปิระวีัติิการณ์ที�	175.12%
	 นายสิุธีร ์	 โล�วีโสิภณกุล	 รักษาการ 
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และปิระธานเจั�าหน�าที� 
บริหาร	ธนาคาร	ซีิไอเอ็มบี	ไทย	จัำากัด	(มหาชน)	 
หรือ	CIMBT	กล่าวีวี่า	ผู้ลการดำาเนินงานของ 
กลุ่มธนาคารในปีิ63	กำาไรสุิทธิลดลง	36%	มาอย่้ 
ที�	1,290.6	ล�านบาท	เนื�องจัากสิำารองหนี�สิงสัิย 
จัะสิ้ญ่เพิ�มข่�น	60%	สิะท�อนควีามไม่แน่นอน 
ทางเศรษฐกิจัและโอกาสิที�คุณภาพสิินเชื�อของ 
ล้กค�าจัะได�รับผู้ลกระทบจัากการระบาดของ 
โควีิด-19

บริษัทมียอดขายรอโอน	 (Backlog)	 อย้่ราวี	
27,700	ล�านบาท	ซิ่�งจัะทยอยรับร้�เปิ็นรายได�
ไปิจันถิ่งปิี	67	
	 ทั �งนี �	 บริษัทยังอย้ ่ระหวี่างเจัรจัากับ 
ผู้้�ปิระกอบธุรกิจัอสิังหาริมทรัพย์รายเล็กอย้่ 
หลายราย	เพื�อเข�าซืิ�อโครงการในทำาเลที�มีศักยภาพ	 
เพื �อสิร�างรายได�ในระยะสิั �นและระยะยาวี	 
รวีมทั�งยังเติรียมจัับมือกับพันธมิติรรายใหญ่่ที�
ปิระกอบธุรกิจัอาหาร	ซิ่�งคาดวี่าจัะเปิิดติัวีได� 
ภายในปิีนี�	
	 โดยปัิจัจุับันบริษัทมีกระแสิเงินสิดในมือ 
อย้่กวี่า	15,000	ล�านบาท	จั่งสิามารถิลงทุนได� 
ทันที	 หากพิจัารณาแล�วีเห็นวี่าโครงการใด 
สิามารถิสิร�างผู้ลติอบแทนในระดับที�เหมาะสิม

	 ขณะที�โรงพยาบาลแคนเซิอร์อลิอันซิ์	
ศรีราชา	ซิ่�งเปิ็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 
เอกชน	ที�รองรับผู้้�ป่ิวียสิิทธิ�บัติรทองของรัฐบาล	
ซ่ิ�งตัิ�งแต่ิวัีนที�	1	ม.ค.64	ผู้้�ป่ิวียโรคมะเร็งสิามารถิ 
ถืิอบัติรทองเพื�อยืนยันตัิวีตินเข�ารับการรักษาได� 
โดยไม่ติ�องรอคิวีฉายรังสิีรักษานานเหมือน 
ที�ผู่้านมา	โดยมีควีามพร�อมทั�งอุปิกรณ์เครื�องมือ 
และบุคลากรทางการแพทย์ที�มีควีามเชี�ยวีชาญ่ 
ทางด�านรังสีิรักษา	และอายุรกรรมมะเร็ง	รวีมทั�ง 
มีเครื�องฉายรังสิี	เทคโนโลยีชั�นสิ้ง	ทั�งรังสิี	4	มิติิ 
และรังสิีร่วีมพิกัดเสิมือนการผู้่าติัด	พร�อมทั�ง 
ยาเคมีบำาบัด	และยามุ่งเปิ้า

เศรษฐาเศรษฐา
ทวิสีินิทวิสีินิ

3

2

1 KBANK 29,487  38,726 -23.86%
 ป63 ป62 เปลี่ยนแปลง

หนวย : ลานบาท

CIMBT 1,290.6 1,501 -36%

BAY 23,040 32,748 -14.5%

สมพงษ์สมพงษ์
ชั่ �นกิติิญิานนท ์ชั่ �นกิติิญิานนท ์
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นายพีีระพีงศ์์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ ออริจิ�น พีร็อพีเพีอร์ตีี้�  
จำากัด (มหาชน) หรือ ORI และนายชวนินที่ร์ บัณฑิิตี้กฤษัดา ประธานเจ้าหน้าทีี่� 
บริหาร บริษััที่ เจดับเบิ�ลยูดี อินโฟโลจิสติี้กส์ จำากัด (มหาชน) หรือ JWD  
ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุี่นจัดตัี้�งบริษััที่ ออริจิ�น เจดับเบิ�ลยูดี อินดัสเที่รียล  
แอสเซที่ จำากัด เพีื�อดำาเนินกิจการพีัฒนาอสังหาริมที่รัพีย์ที่ี�เกี�ยวข้้อง 
กับธุรกิจโลจิสติี้กส์ร่วมกัน  คาดว่าจะสามารถประกาศ์วิสัยทัี่ศ์น์ร่วมกันอย่าง 
เป็นที่างการได้ในช่วงปลายไตี้รมาส 1/64 นี�

บมจ.ไที่ยสมุที่รประกันชีวิตี้ ส่งมอบความสุข้ให้ลูกค้าต้ี้อนรับปี 2564 ในโอกาส 
ครบรอบ 72 ปี หรือครบ 6 รอบแห่งการดำาเนินธุรกิจ ด้วยแคมเปญสุดยิ�งใหญ่แห่งปี  
“OCEAN LIFE ไทยสมุุทร ลุุ้้นโชค 2 ชั�น ปี 3” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาที่  
พีร้อมแจกใหญ่ลุ้นง่ายกว่าเดิม โชคชั�นทีี่� 1 สำาหรับลูกค้าทุี่กคนทีี่�ลงที่ะเบียน 
OCEAN CONNECT ผ่่าน LINE @oceanlife หรือ OCEAN CLUB APP ลุ้นรับ 
จี�ที่องคำาหนัก 1 สลึงทุี่กเดือน ๆ  ละ 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 816,000 บาที่   
โชคชั�นทีี่� 2 ลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ี้หรู BMW X1 มูลค่า 1,999,000 บาที่ เพีียงลูกค้า 
ซื�อประกันตี้ามเงื�อนไข้ทีี่�บริษััที่กำาหนด พีร้อมลงที่ะเบียนเข้้าใช้งาน OCEAN CONNECT  
ผ่่าน Line : @oceanlife หรือ OCEAN CLUB APP ตัี้�งแต่ี้วันนี� - 31 ธ.ค.  64 ก็มีสิที่ธิ� 
ลุ้นโชคได้หลายครั�งตี้ลอดทัี่�งปี 2564

q
q

“ออริจิ�น” ลุ้งนามุร่วมุทุน “เจดับเบิ�ลุ้ยูดี”

ไทยสมุุทร จัดใหญ่่รับปีฉลูุ้!! แจกรถหรู BMW X1

ภาพขึ้่าว

GUNKUL ลุ่่้นกำาไรปี 63 นิวไฮ
 บริษัท	กันกุลเอ็นจิัเนียริ�ง	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	GUNKUL	มีแต่ิ 
เรื�องดี-ดี	 ให�ผู้้�ถิือหุ�นได�ชื�นใจั	 งานนี�จั่งไม่ติ�องสิงสิัยทำาไมช่วีงนี�	
“โศภชา ดำารงปิย์ว่ฒิิ์�” จ่ังยิ�มไม่หุบ	เพราะช่วีงติ�นปีินี�มีลุ�นควี�างาน 
ปิระม้ลเพิ�มเข�ามาอย่างน�อย	2	โครงการ	ม้ลค่าปิระมาณ	500	ล�านบาท	 
หนุนงานในมือพุ่งปิรี�ดด	ติามด�วียกำาไรปีิ	63	ที�ส่ิงสัิญ่ญ่าณทำาสิถิิติิใหม่ 
สิ้งสิุดเปิ็นปิระวีัติิการณ์	งานนี�รีบเคลียร์พอร์ติรับหุ�นดีๆ	ด่วีนจั�า

SCN จัดต่ั�ง “ส์แกน ไอ่ซื้ีท์ี”
  ข่าวีดีทยอยมา	บริษัท	สิแกน	อินเติอร์	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SCN	 
ผู้้�นำาด�านธุรกิจัพลังงาน	พลังงานหมุนเวีียน	 และยานยนติ์ที�ใช� 
พลังงานทางเลือก	CEO	“ดร.ฤท์ธี กิจพิพิธ”	อัพเดติข่าวีดีล่าสิุด 
ผู่้านติลาดหลักทรัพย์ฯ	ว่ีา	บอร์ดอนุมัติิให�จััดตัิ�ง	บริษัทย่อย	“บริษัท์ 
ส์แกน ไอ่ซีื้ที์ จำากัด”	หรือ	SCAN	ICT	โดย	SCN	เข�าถืิอหุ�นร�อยละ	51	 
เพื�อเติรียมรองรับการขยายและปิรับโครงสิร�างกิจัการงานพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสิารสินเทศด�านคอมพิวีเติอร์	 อุปิกรณ์สิื�อสิาร 
โทรคมนาคม	อินเติอร์เน็ติ	และโทรทัศน์	
		 ถิือเปิ็นสิัญ่ญ่าณดีที�ได�เห็นบริษัทฯเติรียมควีามพร�อมรุก 
เข�าส่้ิสิายธุรกิจัใหม่ๆ	ติ�องจัับติาด้ว่ีาจัะมีข่าวีควีามคืบหน�าออกมา 
อีกเมื�อไหร่	แติ่งานนี�มั�นใจัได�วี่าถิ�า	ดร.ฤทธี	สิั�งลุยแล�วี	SCN	จัะทำา 
ผู้ลงานโดดเด่นได�อย่างแน่นอน
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