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แบงก์์ใหญ่่ต้ั้�งสำำ�รองบ�น

WPปีี64เปี้�ข�ยแอลพีีจีี8แสำนตั้้น
อ้ดงบ500ลบ.ลุยลงทุุน-ซื้้�อก์ิจีก์�ร

WGEไอพีีโอ2.30บ./หุ�น
จ่ีอเทุรดSETว้ันทีุ�3พี.ย.
ตัุ้นBacklogสูำง1.5พี้นล.

KTB-SCBพอๆ กัันรายละ1.2หม่ื่�นล. BBLกัำาไรไตรมื่าส3ลดฮวบ

เสริมแกร่งผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง...

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - KTB กำำ�ไร Q3/63 ท์ำ�ได้้ 3.05 พัันิล้้�นิบ�ท์ ล้ด้ล้ง 51.9% 
หลั้งตัั้�งส์ำ�รองผล้ข�ด้ทุ์นิด้้�นิเครดิ้ตั้กำว่� 1.2 หม่ื่�นิล้้�นิบ�ท์ ด้้�นิ SCB  
กำำ�ไรไตั้รมื่�ส์ 3/63 ท์ำ�ได้้ 4.6 พัันิล้้�นิบ�ท์ เผยตั้ั�งส์ำ�รองฯ เฉีียด้  
1.3 หม่ื่�นิล้้�นิบ�ท์ ขณะที์� BBL ไตั้รมื่�ส์ 3/63 กำำ�ไรล้ด้ฮวบ เหล่้อ 4.01 พัันิล้้�นิบ�ท์  
เหตัุ้มื่ีค่�ใช้้จ่่�ยด้ำ�เนิินิง�นิเพัิ�มื่
 ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB รายงานผลดำำาเนินงานงวดำไตรมาส 3/63  
มีกำาไรสุทธิ 3,057.13 ล้านบาท ลดำลง 51.91% โดำยมีกำาไรจากการดำำาเนินงาน 
รวม 16,572 ล้านบาท เพิ่ิ�มขึ้้�น 16% จากไตรมาสเดำียวกันปีีก่อนโดำยมี

qอ่�นิตั้่อหนิ้� 2

qอ่�นิตั้่อหนิ้� 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – WP ปีี 64 ตัั้�งเป้ี�ยอด้ข�ย 
LPG แตั้ะระดั้บ 8 แส์นิตัั้นิ พัร้อมื่อัด้งบกำว่� 
500 ล้้�นิบ�ท์ลุ้ยล้งท์ุนิจุ่ด้กำระจ่�ยส์ินิค้� 
จ่่อปิีด้ดี้ล้ซ่ื้�อโรงง�นิซ่ื้อมื่ถัังแก๊ำส์  มัื่�นิใจ่คลั้ง 
บ�งปีะกำง เฟส์ 3 เปิีด้ด้ำ�เนิินิกำ�รวันิที์� 1 มื่.ค. 64 
 นายนพิ่วงศ์์ โอมาธิกุล รองปีระธาน 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - WGE เค�ะร�ค�ไอพีัโอหุ้นิล้ะ  
2.30 บ�ท์ เตั้รียมื่เปิีด้ให้จ่องซ่ื้�อวันิที์�  26-28 ตั้.ค.63  
ได้้ฤกำษ์์ด้ีเข้�เท์รด้ SET วันิท์ี� 3 พั.ย.นิี�
 นายวีรพิ่ัฒน์ เพิ่ชรคุปีต์ กรรมการและ 
ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษััทหลักทรัพิ่ย์ 
คันทรี�กรุ�ปี จำากัดำ (มหาชน) หรือ CGS ในฐานะ 
ผ้้จัดำการการจัดำจำาหน่ายและรับปีระกันการจำาหน่าย 
หุ้นสามัญขึ้องบริษััท เวล เกรดำ เอ็นจิเนียริ�ง จำากัดำ  
(มหาชน) หรือ WGE เปีิดำเผยว่า

qอ่�นิตั้่อหนิ้� 2

เจ้าหน้าที�บริหาร สายงานการเงินและบริหาร 
องค์กร บริษััท ดัำบบลิวพีิ่ เอ็นเนอร์ยี� จำากัดำ (มหาชน)  
หรือ WP เปีิดำเผยว่า ในปีี 64 บริษััทคาดำว่า

ทีีเอ็็มบีีและธนชาต จััดอ็บีรม โครงการ LEAN Supply Chain by 
TMB I Thanachart ครั�งทีี� 16 แก่ผู้้�ประกอ็บีการกล่่มอ่็ตสาหกรรมผู้้�รับีเหมาและวััสด่ก่อ็สร�าง ให�ควัามร้�เพ่ื่�อ็เพ่ื่�ม 
ประส่ทีธ่ภาพื่ทีางธ่รก่จัทีั�งซััพื่พื่ลายเชน ผู้่านเทีคน่ค Lean Six Sigma ผู้้�ประกอ็บีการสามารถนำาควัามร้� 
ไปประย่กต์ใช�ในธ่รก่จัให�เก่ดผู้ลอ็ย่างเป็นร้ปธรรม พื่ร�อ็มได�ต่อ็ยอ็ดธ่รก่จักับีผู้้�ร่วัมโครงการในอ่็ตสาหกรรม 
ทีี�มีเคร่อ็ข่่ายซััพื่พื่ลายเชนเช่�อ็มโยงกัน

นพวงศ์์นพวงศ์์
โอมาธิกุลุโอมาธิกุลุ
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รายได้ำดำอกเบี�ยสุทธิเพิิ่�มข้ึ้�นจากรายได้ำดำอกเบี�ยพิิ่เศ์ษั  
จำานวน 1,223 ล้านบาท
 ทั�งนี� ไดำ้ตั�งสำารองผลขึ้าดำทุนดำ้านเครดำิต
ที�คาดำว่าจะเกิดำขึ้้�น จำานวน 12,414 ล้านบาท 
เพิ่ิ�มขึ้้�น 103.6% ส่งผลให้กำาไรสุทธิส่วนที�เปี็น 
ขึ้องธนาคาร เท่ากับ 3,057 ล้านบาท ลดำลง 51.9%  
จากไตรมาสเดำียวกันปีีก่อน
  ส่วนงวดำ 9 เดืำอนปีีนี� มีกำาไรสุทธิ 13,279.16  
ล้านบาท ลดำลง 39.2% โดำยมีกำาไรจากการ 
ดำำาเนินงาน 54,149 ล้านบาท เพิ่ิ�มขึ้้�น 12.4% 
อย่างไรก็ตาม ได้ำตั�งสำารองผลขึ้าดำทุนฯ จำานวน  
35,649 ล้านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 87.7% ส่งผลให้กำาไร 
สุทธิ (ส่วนที�เป็ีนขึ้องธนาคาร) เท่ากับ 13,279 ล้านบาท  
ลดำลง 39.2%
 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ปีระธานเจ้าหน้าที� 
บริหาร และปีระธานกรรมการบริหาร ธนาคาร 

KTB

WP
สถานการณ์์ความต้องการใช้ก�าซปิีโตรเลียมเหลว  
(LPG) จะฟ้ื้�นตัว เพิ่ราะด้ำจากทิศ์ทางไตรมาส 3-4/63  
ที�ยอดำขึ้ายกลับมาอย่้ในระดัำบ 95% โดำยคาดำว่า 

  ทั�งนี� WGE เป็ีนหุ้นรับเหมาฯ ก่อสร้างที�มี
โอกาสเติบโตต่อเนื�อง โดำยเฉพิ่าะปัีจจุบันมีงาน 
ในมือที�รอรับร้้รายได้ำ (Backlog) ราว 1.5 พัิ่นล้านบาท  
ซ้�งจะทยอยรับร้้ได้ำในระยะยาว ขึ้ณ์ะที�ความสามารถ 
ในการทำากำาไร อย่้ระดัำบส้งกว่าค่าเฉลี�ยขึ้องอุตสาหกรรม
 ด้ำานนายเกรียงศั์กดิำ� บัวนุ่ม ปีระธานกรรมการ
บริหาร WGE กล่าวว่า บริษััทฯ จะนำาเงินที�ได้ำจาก 
การระดำมทุน ไปีใช้เป็ีนทุนหมุนเวียน โดำยเฉพิ่าะ 
การขึ้ยายฐานทุนให้สามารถรับงานในโครงการ 
ขึ้นาดำใหญ่มากข้ึ้�น และนำาไปีใช้ในการขึ้ยายพืิ่�นที� 
คลังสินค้า และซื�อเครื�องจักร และอุปีกรณ์์สำาหรับ 

ไดำ้กำาหนดำราคาเสนอขึ้ายหุ ้นสามัญให้กับ 
ปีระชาชนเป็ีนครั�งแรก (IPO) จำานวน 160 ล้านหุ้น  
ม้ลค่าที�ตราไว้ (พิ่าร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 
หุ้นละ 2.30 บาท  
  กำาหนดำเปีิดำให้จองซื�อหุ้นระหว่างวันที� 
26-28 ต.ค. 63 และคาดำว่าจะเขึ้้าจดำทะเบียน 
ในตลาดำหลักทรัพิ่ย์แห่งปีระเทศ์ไทย (SET) 
วันที� 3 พิ่.ย. 63 ในหมวดำบริการรับเหมาก่อสร้าง 
กลุ่มอสังหาริมทรัพิ่ย์และก่อสร้าง 

WGE

ใช้ในงานก่อสร้าง ส่งผลให้มีศั์กยภาพิ่ในการรับงาน 
มากขึ้้�น เพิ่ื�อผลักดำันการเติบโตในอนาคต

ยอดำขึ้ายทั�งไตรมาส 3-4 รวมกันจะเป็ีนไปีตาม 
เปี้าหมายที�ระดำับ 4 แสนตัน 
 พิ่ร้อมกันนี�  จากทิศ์ทางความต้องการใช้ 
LPG ที�ฟื้้�นตัวขึ้้�นนั�น WP จ้งไดำ้ตั�งเปี้ายอดำขึ้าย 
LPG ขึ้องปีี 64 ไว้ที�ระดำับ 8 แสนตัน เพิ่ิ�มขึ้้�น 

จากปีีนี�ที�คาดำว่าจะอย่้ที�ระดัำบ 7.4-7.5 แสนตัน 
ซ้�งไม่เปี็นไปีตามเปี้าหมาย เนื�องจากไดำ้รับผล
กระทบจากการแพิ่ร่ระบาดำขึ้องไวรัสโควิดำ-19  
 ขึ้ณ์ะเดำียวกัน  ในปีี 64 บริษััทไดำ้ตั �ง 
งบลงทุนไว้ปีระมาณ์ 400-500 ล้านบาท แบ่งเป็ีน   
ลงทุนขึ้ยายจุดำกระจายสินค้าราว 17 แห่ง คาดำใช้ 
งบลงทุน  300-400 ล้านบาท และเงินลงทุนในธุรกิจ 
อาหารอีก 50-60 ล้านบาท ยังไม่นับรวมเงินลงทุน 
ในการเข้ึ้าซื�อกิจการโรงซ่อมถังก�าซ LPG ขึ้นาดำ  
4 หมื�นใบต่อเดืำอน คาดำว่าจะสามารถปิีดำดีำลได้ำ 
ภายในปีีนี� ใช้เงินลงทุนปีระมาณ์ 60-70 ล้านบาท 
 สำาหรับความคืบหน้าก่อสร้างคลังเก็บ
และจ่ายก�าซบางปีะกง ส่วนต่อขึ้ยายเฟื้ส 3 
ความจุกว่า 8,700 ตัน ม้ลค่า 550 ล้านบาท  
จะเปีิดำดำำาเนินการไดำ้วันที� 1 ม.ค.  64.

ไทยพิ่าณ์ิชย์ หรือ SCB เผยว่า  ผลดำำาเนินงาน 
ไตรมาส 3/63 มีกำาไรสุทธิ 4,641 ล้านบาท ลดำลง 69%  
จากช่วงเดำียวกันขึ้องปีีก่อน เปี็นผลจากการ 
ตั�งเงินสำารองปีกติที�ส้งข้ึ้�นในไตรมาสนี� และการ 
เทียบกับฐานที�ส้งในช่วงเดำียวกันขึ้องปีีก่อน  
ซ้�งมีรายการกำาไรพิิ่เศ์ษัครั�งเดีำยวจากการขึ้ายหุ้น 
ใน บมจ.ไทยพิ่าณิ์ชย์ปีระกันชีวิต ส่วนงวดำ 9 เดืำอน 
ปีี 2563 กำาไรสุทธิ 22,252 ล้านบาท ลดำลง 36%  

จากช่วงเดำียวกันขึ้องปีีก่อน
 ทั�งนี� เพืิ่�อรองรับความไม่แน่นอนทางเศ์รษัฐกิจ 
และคุณ์ภาพิ่สินเชื�อที�อาจดำ้อยลงจากผลกระทบ 
ขึ้องการแพิ่ร่ระบาดำโควิดำ-19 ในไตรมาส 3/63  
ธนาคารได้ำตั�งเงินสำารองจำานวน 12,955 ล้านบาท  
โดำยอัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะส้ญต่อสินเชื�อ 
ด้ำอยคุณ์ภาพิ่ขึ้องธนาคารยังอย่้ในระดัำบส้งที� 146%  
ขึ้ณ์ะที�เงินกองทุนตามกฎหมายขึ้องธนาคาร 
ยังอย้่ในระดำับแขึ้็งแกร่งที� 18.7%
  ด้ำานธนาคารกรุงเทพิ่ หรือ BBL ผลดำำาเนินงาน 
ไตรมาส 3/63 มีกำาไรสุทธิ 4,017.49 ล้านบาท  
ลดำลงจากช่วงเดำียวกันที�มีกำาไรสุทธิ 9,438.41 
ล้านบาท โดำยมีปีัจจัยกดำดำันจากการเพิ่ิ�มขึ้้�น 
ขึ้องค่าใช้จ่ายในการดำำาเนินงานและค่าใช้จ่าย 
เกี�ยวกับการควบรวมสาขึ้าในปีระเทศ์อินโดำนีเซีย  
สำาหรับงวดำ 9 เดืำอน มีกำาไร 14,782.98 ล้านบาท  
ลดำลง 46.9% จากงวดำเดำียวกันปีี 62 ที�มีกำาไร 
27,813.71 ล้านบาท

อาทิติย์ ์อาทิติย์ ์

เกรีีย์งศ์กัดิิ์�เกรีีย์งศ์กัดิิ์�

นนัทวทิยานนัทวทิยา

บัวันุ�มบัวันุ�ม
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กรุุงศรีุ นำำ�โดย นำ�งส�วม่ิ่�งขวัญ พััฒนำวงศ์ ผู้้�ช่่วยกรุรุมิ่ก�รุผู้้�จััดก�รุใหญ่  
ผู้้�บรุ่ห�รุส�ยง�นำบรุ่ห�รุแบรุนำด์และก�รุตล�ดองค์์กรุ ธนำ�ค์�รุกรุุงศรีุอยุธย�  
จัำ�กัด (มิ่ห�ช่นำ) รัุบ 2 รุ�งวัล จั�กง�นำ LINE THAILAND AWARDS 2020  
ได�แก่ รุ�งวัล Best Sponsored Stickers in Finance & Insurance สต่�กเกอร์ุ 
แบรุนำด์ที่ี�ได�รุับค์ว�มิ่นำ่ยมิ่มิ่�กที่ี�สุดในำกลุ่มิ่อุตส�หกรุรุมิ่ก�รุเง่นำและ 
ปรุะกันำ ต่ดต่อกันำเป็นำปีทีี่� 2  และรุ�งวัล Best LINE Ads Platform in  
Finance & Insurance จั�กแผู้นำก�รุส่�อส�รุแค์มิ่เปญ “Plearn เพลิน by  
Krungsri GURU”

บมิ่จั.ไที่ยสมุิ่ที่รุปรุะกันำชี่ว่ต โดยคุ์ณนุำสรุ� (อัสสกุล) บัญญัต่ปิยพัจัน์ำ 
กรุรุมิ่ก�รุผู้้�จััดก�รุ รุ่วมิ่ลงนำ�มิ่บันำทึี่กข�อตกลงค์ว�มิ่รุ่วมิ่ม่ิ่อ (MOU) กับ 
รุศ.ดรุ.ณัฐธนำนำท์ี่ หงส์วรุ่ที่ธ่�ธรุ ค์ณบดีค์ณะว่ที่ย�ศ�สตร์ุและเที่ค์โนำโลยี  
มิ่ห�ว่ที่ย�ลัยธรุรุมิ่ศ�สตร์ุ เพ่ั�อสรุ��งค์ว�มิ่รุ่วมิ่ม่ิ่อในำก�รุพััฒนำ�องค์์ค์ว�มิ่รุ้� 
ด��นำปรุะกันำภััย และค์ว�มิ่รุ่วมิ่มิ่่อที่�งว่ช่�ก�รุอ่�นำๆ รุวมิ่ที่ั�งเพั่�อสรุ��ง
บุค์ล�กรุคุ์ณภั�พัด��นำค์ณ่ตศ�สตร์ุปรุะกันำภััย
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กรุงศรีคว้า 2 รางวัล

ไทยสมุทร MOU กับ ม.ธรรมศาสตร์

ภ�พัข่�ว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - เมื่่องไท์ยปีระกำันิช้ีวิตั้ 
ร่วมื่ง�นิมื่หกำรรมื่กำ�รเงินิ ครั�งที์� 20 “Money  
Expo 2020” คัด้ผลิ้ตั้ภัณฑ์์-บริกำ�รเด่้นิ ตั้อบโจ่ท์ย์ 
คว�มื่ตั้้องกำ�รของลู้กำค้�ท์ุกำไล้ฟ์ส์ไตั้ล้์
 นายสาระ ลำ�าซำา กรรมการผ้้จัดำการและ 
ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษััท เมืองไทยปีระกันชีวิต  
จำากัดำ (มหาชน) เปิีดำเผยว่า บริษััทฯ ได้ำนำาผลิตภัณ์ฑ์์ 
และบริการเข้ึ้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั�งที� 20  
“Money Expo 2020” ระหว่างวันที� 22-25 
ต.ค. 2563 ณ์ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพิ่็ค 
เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดำ “Wealth Being  
กำ�รอยู่ดี้มีื่สุ์ข ส์ร้�งคว�มื่มัื่�งคั�งมัื่�นิคงท์�งกำ�รเงินิ 
ระยะย�ว”
 โดำยครั�งนี�บริษััทฯ ได้ำนำาเสนอผลิตภัณ์ฑ์์และ 
การบริการที�สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
ที�หลากหลายขึ้องล้กค้าอย่างครบถ้วน ครอบคลุม
ทุกมิติ โดำยผลิตภัณ์ฑ์์ที�เปี็นไฮไลท์ในงาน เช่น 
กลุ่มผลิตภัณ์ฑ์์เพืิ่�อการวางแผนความคุ้มครอง  
สร้างหลักปีระกันให้กับครอบครัว ไดำ้แก่ แบบ 
ปีระกันภัยเมืองไทย แฮปีปีี� รีเทิร์น 99/7 การันตี 
เงินคืนทุกปีี แฮปีปีี�แบบไม่มีสะดุำดำ โดำยมีจุดำเด่ำน  
ชำาระเบี�ยปีระกันภัยเพีิ่ยง 7 ปีี ให้ความคุ้มครอง 
ถ้งอายุ 99 ปีี รับเงินคืนปีีละ 1% ตั�งแต่สิ�นปีีกรมธรรม์ 

ที� 1 ถ้งครบอายุ 98 ปีี พิ่ร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต 
ตลอดำสัญญา 100%
 กลุ่มผลิตภัณ์ฑ์์วางแผนรีไทร์อย่างมั�นคง  
พิ่ร้อมลดำหย่อนภาษีัแบบจัดำเต็ม เพืิ่�อชีวิตเกษีัยณ์ 
ที�สบายแบบไม่มีสะดำุดำ กับโครงการเมืองไทย 
รีเทิร์น รีไทร์ ชำาระเบี�ยปีระกันเพีิ่ยง 5 ปีี ตอนรีไทร์ 
มีเงินใช้สบาย ตั�งแต่ครบรอบปีีกรมธรรม์ที�อายุ 
60 ปีี จนครบอายุ 85 ปีี รวมส้งสุดำ 520% พิ่ร้อมกับ 
คุ้มครองชีวิตก่อนรับบำานาญส้งสุดำถ้ง 150%  
ขึ้องเบี�ยปีระกันภัยที�ชำาระมาแล้ว และเบี�ยปีระกัน 
สามารถนำามาใช้สิทธิลดำหย่อนภาษัีไดำ้ส้งสุดำ
ถ้ง 300,000 บาท
 กลุ่มผลิตภัณ์ฑ์์ปีระกันชีวิตทางเลือกใหม่ 
ที�ตอบโจทย์ความต้องการสำาหรับผ้้ที�ต้องการ 

เม้ืองไทุยปีระก้์นชีีวิัตั้ร่วัมื Money Expo 2020

สารีะสารีะ
ลำ �าซำ ำาล ำ �าซำ ำา

ลงทุนพิ่ร้อมการันตีเบี�ยที�จ่ายไม่ส้ญหายให้คุณ์มั�นใจ 
ในทุกสภาวะเศ์รษัฐกิจ กับ โครงการเมืองไทย 
101 พิ่ลัส เป็ีนปีระกันชีวิตในร้ปีแบบใหม่ ที�ไม่ได้ำ 
ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนปีระกันชีวิต 
ร้ปีแบบเดำิม แต่เปีิดำโอกาสรับผลตอบแทน  
(Upside gain) ผ่านดัำชนีระดัำบโลกอย่าง Citi Global  
Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที�ช่วยให้ 
การลงทุนเป็ีนเรื�องง่าย เพิ่ราะบริหารเงินลงทุน 
โดำยผ้้เชี�ยวชาญขึ้อง Citi มีการการันตีเงินคืน 
เมื�อครบสัญญา 101% และรับเงินคืนทุก 2 ปีี 
กรมธรรม์ ปีีละ 1% พิ่ร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 
110% ตลอดำสัญญา นอกจากนี�ยังสามารถ 
นำาเบี�ยไปีใช้สิทธิลดำหย่อนภาษีัเงินได้ำบุคคลธรรมดำา  
ส้งสุดำ 100,000 บาท เปี็นต้น


