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SCGPรุุกหนัักตลาดเวีียดนัาม 
ผนึักพัันัธมิตรุลุยแพัคเกจจิ�ง

IPทุุ่�ม160ล.ลุยซ้ื้�อ
โรุงงานัยาTEVA
ต�อยอดเมกะเทุ่รุนัด์

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NER รัับอานิิส์งส์์ รััฐบาลจีีนิออก 
แคมเปญ “รัถเก่าแลกรัถใหม่” พร้ัอมวางนิโยบายเพิ�ม 
ส์ัดส์่วนิขายต่่างปรัะเท์ศเป็นิ 40% อัพกำาลังผลิต่ 
เพิ�ม ส์นิองรัาคายางพ่่ง  โบรักส่์องกำาไรัโดต่เด่นิ อัพเป้า
เป็นิ 5.70 บาท์ แนิะนิำา “ซื้้�อ” qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - IP ซื้้�อกิจีการั
โรังงานิผลิต่ยาแผนิปัจีจี่บันิและ
เคร้ั�องจัีกรั มูลค่า 160 ล้านิบาท์ 
พร้ัอมบรัรัล่ข้อต่กลงรัับจ้ีางผลิต่ยา 
ให้กับ “เท์วา ฟาร์ัมา (ปรัะเท์ศไท์ย)”  
รัะยะ 3-5 ปี รัับกรัะแส์เมกะเท์รันิด์
 ดร.ตฤณวรรธน์์ ธน์ิตน์ิธิพััน์ธ์ 
ประธาน์เจ้้าหน์้าที่่�บริหาร บริษััที่ 
อิิน์เตอิร์ ฟาร์มา จ้ำากััด (มหาชน์)  
เปิดเผยว่า คณะกัรรมกัารบริษััที่ม่
มติอิน์ุมัติเข้้าที่ำารายกัารซื้้�อิกัิจ้กัาร
โรงงาน์ผลิิตยาแผน์ปัจ้จุ้บัน์แลิะ 
เคร้�อิงจ้ักัร บน์พั้�น์ที่่� 20 ไร่ ใน์น์ิคม 
อิุตสาหกัรรมโรจ้น์ะ 2 จ้.พัระน์คร 
ศร่อิยุธยา พัร้อิมที่ะเบ่ยน์ยา 4 ตำารับ  
จ้ำาน์วน์ 12 ที่ะเบ่ยน์ มูลิค่า 160 ล้ิาน์บาที่  
จ้ากับริษััที่ เที่วา ฟาร์มา (ประเที่ศไที่ย)  
จ้ำากััด ผู ้ผลิิตยาสามัญแลิะยา 
เฉพัาะที่างชั�น์น์ำาข้อิงโลิกั 
 ที่ั�งน์่� เพั้�อิต่อิยอิดสู่กัารเป็น์
ผู้น์ำาเวชภััณฑ์์มาตรฐาน์ระดับโลิกั 
รอิงรับกัระแสเมกัะเที่รน์ด์ ซื้่�งเป็น์ 
ไปตามแผน์กัลิยุที่ธ์สร้างกัารเติบโต
อิย่างมั�น์คงแลิะยั�งย้น์ใน์ระยะยาว  
เบ้�อิงต้น์ คาดว่าจ้ะสามารถดำาเนิ์น์กัาร 
ถ่ายโอิน์กัิจ้กัารที่ั�งหมดได้ภัายใน์
สิ�น์ปี 64 น์่�

NERโบรุกอัพัเป้้าซ้ื้�อ5.70บาทุ่

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SCGP รั่วมม้อกับพันิธมิต่รั 
เวียดนิาม ขยายธ่รักิจีและพัฒนิาโซื้ลูชัันิบรัรัจ่ีภััณฑ์์ 
แบบครับวงจีรั ต่อบส์นิองความต้่องการัลูกค้าในิ 
ปรัะเท์ศเวียดนิาม  

แต่่งต่ั�งท์ี�ปรัึกษาท์างการัเงินิ
 น์ายสุรชัย เชษัฐโชติศักัดิ � ประธาน์ 
เจ้้าหน้์าท่ี่�บริหาร บริษััที่ อิาร์เอิส จ้ำากััด (มหาชน์)  
น์ายประชา ชัยสุวรรณ ประธาน์กัลิุ่มบริษััที่  
เชฎฐ์ เอิเช่ย จ้ำากััด แลิะน์ายพังศ์ศักัดิ� พัฤกัษ์ัไพัศาลิ  
กัรรมกัารผู้จ้ัดกัาร บริษััที่หลิักัที่รัพัย์ กัสิกัรไที่ย  
จ้ำากััด (มหาชน์) ร่วมพิัธ่ลิงน์ามแต่งตั�ง บลิ.กัสิกัรไที่ย  
เป็น์ท่ี่�ปร่กัษัาที่างกัารเงิน์ให้แก่ัเชฎฐ์ เอิเช่ย หร้อิ 
กัลิุ่มบริษััที่เชฎฐ์ เพั้�อิเตร่ยมเข้้าจ้ดที่ะเบ่ยน์ 
ใน์ตลิาดหลิักัที่รัพัย์ฯ ภัายใน์ 2 ปี

  น์ายชูวิที่ย์ จ้่งธน์สมบูรณ์ ประธาน์เจ้้าหน์้าที่่� 
บริษััที่ บริษััที่ น์อิร์ที่อ่ิส รับเบอิร์ จ้ำากััด (มหาชน์) หร้อิ NER  
เปิดเผยว่า จ้ากักัารที่่ �ร ัฐบาลิจ้่น์อิอิกัแคมเปญ 
“รัถเก่าแลกรัถใหม่” ส่งผลิให้บริษััที่ได้รับโอิกัาสด่ 
ใน์หลิายด้าน์

รัับอานิิสงส์จีีนิกรัะตุ้้�นิใช้�รัถยนิตุ้์ เพิ่ิ�มสัดส่วนิขายตุ้ปท.เป็นิ40%

 น์ายวิชาญ จิ้ตร์ภัักัด่ ประธาน์เจ้้าหน้์าท่ี่�บริหาร 
บริษััที่เอิสซ่ื้จ่้ แพัคเกัจ้จิ้�ง จ้ำากััด (มหาชน์) หร้อิ SCGP  
เปิดเผยว่า บริษััที่ได้วางกัลิยุที่ธ์เสริมศักัยภัาพักัาร 
เป็น์ผู้น์ำาด้าน์บรรจุ้ภััณฑ์์



	 ประจำ�วันที่	10	กุมภ�พันธ์	2564  www.newsconnext.com

ที่ั�งเร้�อิงกัำาลิังกัารผลิิตที่่�บริษััที่ตั�งเป้ากัารผลิิต 
ปี 64 ที่่� 4.1 แสน์ตัน์/ปี จ้ากักัำาลิังกัารผลิิต 
ทัี่�งหมดท่ี่� 4.6 แสน์ตัน์/ปี แลิะกัารกัำาหน์ดราคา 
ซื้้�อิข้ายที่่�ด่ข้่ �น์ เน์้�อิงจ้ากัม่ความต้อิงกัารใช้ 
ยางพัารามากัข้่�น์ 
 โดยเม้ �อิช่วงต้น์เด้อิน์ ม.ค.ที่่ �ผ่าน์มา  
กัระที่รวงพัาณิชย์จ่้น์ได้ประกัาศมาตรกัารเก่ั�ยวกัับ
กัารส่งเสริมศักัยภัาพักัารบริโภัคใน์ชน์บที่  
ม่กัารดำาเนิ์น์งาน์ท่ี่�สำาคัญ 5 ด้าน์ ซ่ื้�ง 1 ใน์นั์�น์ค้อิ  

NER

SCGP
แบบครบวงจ้รใน์ภัูมิภัาคอิาเซื้่ยน์ โดยน์ำา 
ประสบกัารณ์แลิะความเช่�ยวชาญข้อิง SCGP  
ผน่์กัความร่วมม้อิเป็น์พััน์ธมิตรกัับผู้ประกัอิบกัาร 
ใน์แต่ลิะประเที่ศเพั้�อิร่วมข้ยายธุรกัิจ้ พััฒน์า 
โซื้ลิูชัน์ด้าน์บรรจุ้ภััณฑ์์ พััฒน์าบุคลิากัร สร้าง 
มูลิค่าเพัิ�มแกั่สิน์ค้า เพั้�อิรอิงรับตลิาดผู้บริโภัค

IP

ที่่�เติบโต 
 โดยล่ิาสุดบริษััที่ได้ลิงน์ามสัญญาร่วมทุี่น์ 
ใน์ Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation  
(Duy Tan) ผู้น์ำาด้าน์บรรจุ้ภััณฑ์์พัลิาสติกัแบบ 
คงรูปใน์เว่ยดน์ามม่รายได้ประมาณ 6,100 ล้ิาน์บาที่  
โดยม่ฐาน์ลูิกัค้าเป็น์บริษััที่ข้้ามชาติแลิะผู้ผลิิต 
สิน์ค้าอุิปโภัคบริโภัคแบรน์ด์ชั�น์น์ำาใน์เว่ยดน์าม  
แลิะเป็น์ผู้ผลิิตภัาชน์ะเคร้�อิงใช้พัลิาสติกัใน์ครัวเร้อิน์ 

กัารรักัษัาเสถ่ยรภัาพัแลิะกัารส่งเสริมกัารข้ยายตัว 
ข้อิงกัารบริโภัครถยน์ต์ โดยให้เงิน์อุิดหนุ์น์สูงสุด 
1.3 หม้�น์ถ่ง 1 แสน์บาที่ต่อิคัน์
  สำาหรับสัดส่วน์รายได้ปี 64 บริษััที่วาง 
น์โยบายกัารจ้ำาหน์่ายสิน์ค้าใน์ประเที่ศแลิะ 
ต่างประเที่ศเป็น์ 60 : 40 ซื้่�งใน์สัดส่วน์ลิูกัค้า 
ต่างประเที่ศ แบ่งเป็น์ จ่้น์ 70%, ญ่�ปุ�น์ 10% แลิะอ้ิ�น์ๆ  
อ่ิกั 10%  เช่น์ สิงคโปร์ อิิน์เด่ย บังคลิาเที่ศ เป็น์ต้น์ 
 ที่ั�งน์่� มอิงว่าเป็น์อิัตราส่วน์ที่่�เหมาะสม 
ข้อิงลูิกัค้าใน์ประเที่ศท่ี่�ม่กัารเพิั�มกัำาลัิงกัารผลิิต  
จ้ากักัารย้ายฐาน์กัารผลิิตจ้ากัจ้่น์ย้ายมาตั�ง 

โรงงาน์อิยู่ท่ี่�ประเที่ศไที่ยเพิั�มมากัข่้�น์ แลิะลูิกัค้า 
ต่างประเที่ศที่่�ม่ความต้อิงกัารใช้ยางธรรมชาติอิยู่  
แต่ปริมาณข้อิงผู้ส่งอิอิกัยางธรรมชาติใน์ประเที่ศ 
ม่ปริมาณลิดลิง
   ด้าน์น์ักัวิเคราะห์หลิักัที่รัพัย์ บลิ.เคที่่บ่ 
(ประเที่ศไที่ย) ระบุว่า จ้ากักัารประเมิน์ธุรกัิจ้ 
NER พับว่าแน์วโน้์มกัำาไรสุที่ธิข้อิงปี 63 จ้ะอิยู่ท่ี่� 
822 ล้ิาน์บาที่ แลิะปี 64 จ้ะอิยู่ท่ี่� 1,151 ล้ิาน์บาที่  
ดังนั์�น์ จ่้งได้ปรับราคาเป้าหมายข่้�น์เป็น์ 5.70 บาที่  
จ้ากัเดิม 5.00 บาที่ แน์ะน์ำา “ซ้ื้�อ” เน้์�อิงด้วยกัำาไร 
สุที่ธิข้อิงไตรมาส 4/63 จ้ะที่ำาสถิติสูงสุดใหม่

แบรน์ด์ “DuyTan” ม่กัำาลิังกัารผลิิตประมาณ 
116,000 ตัน์ต่อิปี คาดว่ากัารที่ำาธุรกัรรมเข้้าซ้ื้�อิ 
หุ้น์สัดส่วน์ 70% ครั�งน์่�จ้ะแลิ้วเสร็จ้ประมาณ 
กัลิางปี 64
 สำาหรับกัารข้ยายกัารลิงทุี่น์ใน์เว่ยดน์าม 
เป็น์ไปตามกัลิยุที่ธ์ข้อิงบริษััที่ที่่�ต้อิงกัารเพัิ�ม 
ความหลิากัหลิายข้อิงผลิิตภััณฑ์์ ทัี่�งบรรจุ้ภััณฑ์์ 
จ้ากัพัลิาสติกัแลิะบรรจุ้ภััณฑ์์กัระดาษั รวมถ่ง 
กัารพััฒน์าที่่มน์ักัอิอิกัแบบใน์ประเที่ศ พัร้อิม
น์ำาเสน์อิโซื้ลูิชัน์ด้าน์บรรจุ้ภััณฑ์์แบบครบวงจ้ร 
เพ้ั�อิตอิบสน์อิงความต้อิงกัารเฉพัาะข้อิงลิกูัค้า
แต่ลิะรายให้ด่มากัข้่�น์ 
 ทัี่�งน่์� กัารข้ยายฐาน์กัารผลิิตบรรจุ้ภััณฑ์์
ปลิายน์ำ�าใน์เว่ยดน์าม คาดว่าจ้ะสร้างรายได้แก่ั 
SCGP เพัิ�มข้่�น์ประมาณ 8,500 ลิ้าน์บาที่ต่อิปี 
น์อิกัจ้ากัน่์� ได้เตร่ยมศ่กัษัากัารข้ยายกัำาลัิงผลิิต 
กัระดาษัที่างตอิน์เหน้์อิข้อิงเว่ยดน์าม เพ้ั�อิรอิงรับ 
ความต้อิงกัารใช้จ้ากัลูิกัค้าใน์ประเที่ศแลิะกัาร 
ข้ยายตลิาดส่งอิอิกั ซ่ื้�งจ้ะส่งผลิด่ต่อิกัารเติบโต
ที่างเศรษัฐกัิจ้เว่ยดน์าม

 โดย IP ได้เข้้าซื้้�อิใน์ส่วน์ Operations 
เพ้ั�อิดำาเนิ์น์กัารผลิิตยาให้กัับที่าง เที่วา ฟาร์มา 
(ประเที่ศไที่ย) เป็น์ผู้จั้ดจ้ำาหน่์ายรวมระยะเวลิา 
อิย่างน้์อิย 3-5 ปี โดยใน์ส่วน์ที่ะเบ่ยน์ยา 12 ตำารับ  
บริษััที่จ้ะเป็น์ผู้ผลิิตแลิะผู้จ้ำาหน์่ายเอิง
  “ด่ลิครั�งน่์� นั์บเป็น์อ่ิกัก้ัาวย่างสำาคัญใน์เชิง 
กัลิยุที่ธ์ เพั้�อิผลิักัดัน์สู่กัารเป็น์บริษััที่ชั�น์น์ำาใน์กัาร 
น์ำาเสน์อิผลิิตภััณฑ์์สุข้ภัาพัสำาหรับคน์แบบ 

ครบวงจ้ร สร้างแบรน์ด์ INTERPHARMA  
ให ้ เป ็น์ร ู ้จ้ ักัแลิะยอิมร ับใน์ระดับสากัลิ” 
ดร.ตฤณวรรธน์์ กัลิ่าว
  สำาหรับ “TEVA” เป็น์บริษััที่เวชภััณฑ์ ์
ระดับโลิกัที่่�จ้ดที่ะเบ่ยน์ใน์ตลิาดหลิักัที่รัพัย์ 
น์ิวยอิร์ค แลิะตลิาดหลิักัที่รัพัย์เที่ลิอิาว่ฟ 
ซื้่ �งพััฒน์าแลิะผลิิตเวชภััณฑ์์ โดยเป็น์ผู้น์ำา 
ระดับโลิกั ทัี่�งใน์ส่วน์ยาสามัญแลิะยาเฉพัาะที่าง 
ประกัอิบด้วยยามากักัว่า 3,500 ตำารับท่ี่�ครอิบคลุิม 
เกั้อิบทีุ่กัโรค

วิชิูาญ วิชิูาญ 

ดร.ตฤณวิรรธน์์ดร.ตฤณวิรรธน์์

จึติรภ์ักัดีี จึติรภ์ักัดีี 

ธนิตนิธิพันัธ ์ธนิตนิธิพันัธ ์
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นางสาวสรรค์์ดารา สิงห์์ทอง หั์วห์น้า บริห์ารโซลููชัันลููกค้์าเฉพาะกลู่�ม ทีเอ็มบี ห์รือ 
ธนาค์ารทห์ารไทย จำำากัด (มห์าชัน) เป็็นตััวแทนลููกค้์าธนาค์ารส�งมอบเงินบริจำาค์ 
จำากโค์รงการแบ�งปั็นนำ�าใจำผ่�านลูอยัลูตีั�โป็รแกรม WOW เป็ลีู�ยนค์ะแนน WOW เป็็น 
เงินบริจำาค์ (ท่ก 1 WOW เป็ลีู�ยนเป็็นเงินบริจำาค์  1 บาท) ตัลูอดระยะเวลูาตัั�งแตั� 1 ต่ัลูาค์ม  –  
31 ธันวาค์ม 2563 โดยได้รับเงินบริจำาค์รวมทั�งสิ�น 4,480,420  บาท แบ�งเป็็นเงินบริจำาค์ 
เข้้าสภากาชัาดไทย 2,084,260 บาท แลูะมูลูนิธิเพื�อเด็กพิการ 2,396,160 บาท

นางวรางค์ณา ณ ลูำาพูน (ที� 6 จำากซ้าย) ผู้่จัำดการฝ่่ายป็ระชัาสัมพันธ์องค์์กร  
พร้อมพนักงาน บริษััท อินเด็กซ์ อินเตัอร์เนชัั�นแนลู กร่�ป็ จำำากัด (มห์าชัน) ห์รือ IND  
จัำดกิจำกรรมเพื�อสังค์ม ในโค์รงการ “IND ร่่วมใจต้้านภััยโควิด-19” โดยการ 
แจำกห์น้ากากอนามัยแลูะเจำลูแอลูกอฮอล์ูลู้างมือให้์กับป็ระชัาชันทั�วไป็ เพื�อ 
เป็็นส�วนห์น่�งในการรณรงค์์ให้์ป็ระชัาชันได้ตัระห์นักถ่ึงการป้็องกันตันเองตั�อการ 
แพร�ระบาดข้องเชืั�อไวรัสโค์วิด-19 ระลูอก 2 ณ อน่สาวรีย์ชััยสมรภูมิ ฝั่�งเกาะพญาไท  
แลูะฝั่�งเกาะราชัวิถีึ

q
q

ทีเอ็มบี มอบเงินบร่ิจาคจากคะแนน WOW กว่า 4.4 ล้านบาท

IND แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ภัาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - “กร่ังศรีั ออโต้่” โชัว์ผลงานิปี 63  
ยอดสิ์นิเช้ั�อคงค้างรัวมเติ่บโต่ 2.4% จีากปีก่อนิ  
พรั้อมรัักษาส์่วนิแบ่งต่ลาดได้ 1 ในิ 4 ของ 
ต่ลาดรัวมสิ์นิเช้ั�อยานิยนิต์่ ตั่�งเป้าพอร์ัต่สิ์นิเช้ั�อ 
ปี 64 เติ่บโต่ 5% สู่์รัะดับ 448,000 ล้านิบาท์
 น์างกัฤติยา ศร่สนิ์ที่ ประธาน์คณะเจ้้าหน้์าท่ี่� 
ด้าน์ธุรกิัจ้สิน์เช้�อิยาน์ยน์ต์ ธน์าคารกัรุงศร่อิยุธยา  
จ้ำากััด (มหาชน์) เปิดเผยว่า ผลิกัารดำาเน์ิน์งาน์ 
ข้อิงกัรุงศร่ อิอิโต้ ใน์ปี63 ยังคงเติบโตได้ด่ 
โดยยอิดสิน์เช้�อิคงค้างรวมเติบโต 2.4% คิดเป็น์ 
มูลิค่า 428,000 ลิ้าน์บาที่ รวมที่ั�งยังสามารถ 
รักัษัาส่วน์แบ่งตลิาด 1 ใน์ 4 ข้อิงตลิาดสิน์เช้�อิ 
ยาน์ยน์ต์ ซื้่�งครอิบคลิุมที่ั�งสิน์เช้�อิรถยน์ต์ใหม่  
รถยน์ต์ม้อิสอิง รถจั้กัรยาน์ยน์ต์ แลิะสิน์เช้�อิเพ้ั�อิ 
คน์ม่รถ คาร์ ฟอิร์ แคช 
 อิย่างไรกั็ตาม ใน์ปี 63 กัรุงศร่ อิอิโต้  
ได้ให้ความช่วยเหลิ้อิลิูกัค้าผ่าน์มาตรกัารพัักั 
ชำาระหน์่�แลิะปรับโครงสร้างหน์่� รวมถ่งที่ำางาน์ 
อิย่างใกัล้ิชิดกัับพััน์ธมิตรผู้แที่น์จ้ำาหน่์ายรถยน์ต์ 
แลิะรถจ้ักัรยาน์ยน์ต์ที่ั�วประเที่ศเพั้�อิน์ำาเสน์อิ 
โซื้ลูิชั�น์สิน์เช้�อิยาน์ยน์ต์ท่ี่�ตรงกัับความต้อิงกัาร 
ข้อิงลิูกัค้า 

 น์อิกัจ้ากัน่์� ยังได้เดิน์หน้์าผลัิกัดัน์โมเดลิ 
ธุรกัิจ้ใหม่ ‘Krungsri Auto Ecosystem’  
ให้สมบูรณ์แบบยิ �งข้ ่ �น์ ด ้วยกัารเปิดตัว  
GO Application by Krungsri Auto ซ่ื้�งปัจ้จุ้บัน์ 
ม่ยอิดดาวน์์โหลิดมากักัว่า 550,000 ครั �ง  
แลิะถ้อิเป็น์ช่อิงที่างสำาคัญใน์กัารเข้้าถ่ง 
ฐาน์ผู้ใช้รถที่่�ครอิบคลิุมข้่�น์ รวมถ่งเปิดโอิกัาส 
ที่างธุรกัิจ้ใน์หลิากัมิติ รวมที่ั �งยังยกัระดับ 
ศักัยภัาพัพันั์กังาน์แลิะมาตรฐาน์กัารให้บริกัาร 

“กรุุงศรุี ออโต้”ดันัพัอรุ์ตสิินัเชื่้�อ4.4แสินัล.

เพั้�อิตอิบโจ้ที่ย์ลิูกัค้าได้อิย่างรอิบด้าน์ยิ�งข้่�น์
 สำาหรับใน์ปี 64 มอิงว่าตลิาดรถยน์ต์ใหม่ 
จ้ะปรับตัวด่ข้่ �น์จ้ากัปีที่่�ผ่าน์มา โดยคาดว่า 
จ้ะม่ยอิดจ้ำาหน่์ายท่ี่� 810,000 คัน์ ซ่ื้�งกัรุงศร่ อิอิโต้ 
เช้ �อิมั�น์ว่าจ้ะรักัษัากัารเติบโตใน์ปีน์่�ได้ตาม 
เป้าหมายที่่�วางไว้ โดยม่ยอิดสิน์เช้�อิคงค้าง 
รวมท่ี่� 448,000 ล้ิาน์บาที่ หร้อิคิดเป็น์อัิตราเติบโต  
5% รวมถ่งรักัษัาอัิตราส่วน์สิน์เช้�อิท่ี่�ไม่ก่ัอิให้เกิัด 
รายได้ไม่เกัิน์ 2%

กฤตยิ์ากฤตยิ์า
ศรีสนิท ศรีสนิท 


