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SCGPปัักหมุุดรายได้ทะลุุ1แสนลุ.
อััดงบขยายกิจการ-แจกปัันผลุ0.45บ.

SKYกางแผนรุกปัี64
ก้าวส่�Tech Company 
เจาะกลุุ�มุลุ่กค้้าB2B

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BANPU ผลงานิฟ้ื้�นิตััวหลังธุุรกิิจ 
ถ่่านิหินิผ่านิจุดตัำ�า พร้อมบัันิทึ์กิผลกิารดำาเนิินิงานิ 
จากิแหล่งก๊ิาซธุรรมชาติับัาร์เนิตัต์ัเข้้ามาในิไตัรมาส์ 4/63  
ประเมินิราคาถ่่านิหินิข้ยัับัขึ้�นิต่ัอเน่ิ�องตัามดีมานิด์ 
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SKY วาง 
เป้าหมายัปี 64 ท์รานิส์์ฟื้อร์มส่่์ 
Tech Company เต็ัมตััว พร้อม 
มุ่งข้ยัายัตัลาดส่่์กิลุ่มภาคเอกิชนิ
ด้วยัโซล่ชั�นิใหม่ “Smart Security  
Platform” เตัรียัมเปิดให้บัริกิาร 
แกิ่ล่กิค้า
	 นายขยล	 ตัันตัิชาตัิวััฒน์	
ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�สายงานการตัลาด	 
บริษััที่	สกาย	ไอซ่ีท่ี่	จ้ำากัด	(มหาชน)	 
หรือ	SKY	 เปิดเผยวั่า	แผนการ 
ดำาเนินธุรกิจ้ในปี64	บริษััที่พร้อม 
ที่รานส์ฟอร์มเป็น “Tech Company”  
แบบเต็ัมตััวั	โดยวัางตัำาแหน่งเป็น	
Total	Solution	Provider	ที่่�เน้น 
การพัฒนานวััตักรรม	การให้บริการ	 
Digital	Platform	และ	Solution	
ให้ลูกค้้าอย่างค้รบวังจ้ร
	 โดยม่จุ้ดมุ่งหมายท่ี่�จ้ะช่วัย
ยกระดับคุ้ณภาพช่วัิตัของค้น 
ในสังค้มด้วัยเที่ค้โนโลย่อัจ้ฉริยะ 
ของ	SKY	ICT	ให้ด่ยิ�งข้�น	อ่กทัี่�งให้ 
สอดค้ล้องกับเที่รนด์ตัลาดใน 
ยุค้ดิจ้ิที่ัล	 ที่่ �เปล่ �ยนแปลงอยู  ่
ตัลอดเวัลาและวัิสัยที่ัศน์ใหม  ่
ที่่�จ้ะขับเค้ลื�อนด้วัยค้วัามเข้าใจ้ 
ของลูกค้้า	(Customer	Insight)และ 
พฤตัิกรรมผู้บริโภค้

BANPUธุุรกิจถ่�านหินพ้้นจุดต่ำำ�าสุด

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SCGP ตัั�งเป้ารายัได้ปี 64 ท์ำาได้ 
ไม่ตัำ�ากิว่า 1 แส์นิล้านิบัาท์ เตัรียัมรับัร่้รายัได ้
หลังจากิกิารควบัรวมกิิจกิาร อัดงบั 2 หม่�นิล้านิบัาท์ 
รองรับักิารข้ยัายักิิจกิาร-เพิ�มประสิ์ท์ธิุภาพกิารผลิตั  
บัอร์ดเคาะจ่ายัปันิผล 0.45 บัาท์/หุ้นิ 

	 นายวิัชาญ	จิ้ตัร์ภักด่	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	
บริษััที่	เอสซ่ีจ่้	แพค้เกจ้จิ้�ง	จ้ำากัด	(มหาชน)	หรือ	SCGP	 
เปิดเผยวั่า	บริษััที่ตัั�งเป้ายอดขายปี	64	อยู่ในระดับ 
ไม่ตัำ�ากวั่า	100,000	ล้านบาที่	ซี้�งเป็นผลมาจ้ากการ 
ขยายกำาลังการผลิตั

ลงท์ุนิเท์คโนิโลยัีห้องเยั็นิ
 นายอรรถพล	ฤกษ์ัพิบูลย์	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารและ 
กรรมการผู้จั้ดการใหญ่	บริษััที่	ปตัที่.	จ้ำากัด	(มหาชน)	นายค้ณิศ	 
แสงสุพรรณ	เลขาธิการ	ค้ณะกรรมการนโยบายเขตัพัฒนาพิเศษั 
ภาค้ตัะวัันออก	(สกพอ.)	และนางสาวัสมจิ้ณณ์	พิล้ก	ผู้ว่ัาการการ 
นิค้มอุตัสาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย	(กนอ.)	ร่วัมพิธ่ลงนาม 
บันท้ี่กข้อตักลงค้วัามร่วัมมือการจั้ดที่ำาระบบห้องเย็น	(Blast	 
freezer	 &Cold	 storage)	 ภายใตั้โค้รงการระเบ่ยงผลไม ้
ภาค้ตัะวัันออก	(Eastern	Fruit	Corridor:	EFC)	เพื�อส่งเสริม 
การพัฒนาระบบห้องเย็น	และโค้รงสร้างพื�นฐานท่ี่�เก่�ยวัข้องกับ 
การเก็บรักษัาและค้งคุ้ณภาพผลผลิตัที่างการเกษัตัร

	 นักวัิเค้ราะห์หลักที่รัพย์	 บริษััที่หลักที่รัพย์	
บัวัหลวัง	จ้ำากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่ัา	ภาพรวัมผลการ 
ดำาเนินงานไตัรมาส	4/63	ของบริษััที่	บ้านปู	จ้ำากัด	
(มหาชน)	หรือ	BANPU	จ้ะเริ�มปรับตััวัด่ข้�น	โดยเฉพาะ 
จ้ากการเข้าซีื�อแหล่งก๊าซีธรรมชาตัิ

ลุ้้�นดีีมานดี์จากจีนพุ่้�ง กูรููส่�องผลุ้งานโดีดีเดี�น
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บาร์เนตัตั์	(Barnett)	ที่ำาให้สามารถรับรู้ผลการ
ดำาเนินงานเข้ามาได้ในไตัรมาส	4/63	
	 ขณะที่่�ธุรกิจ้ถ่านหินประเมินวั่าได้ผ่าน 
จุ้ดตัำ�าสุดไปแล้วั	 ซี้�งหลังจ้ากน่�เชื �อวั่าราค้า 
ถ่านหินจ้ะปรับตััวัเพิ�มข้�น	รวัมที่ั�ง	BANPU	ม ่
แนวัโน้มเพิ�มกำาลังผลิตัถ่านหินอย่างตั่อเนื�อง	
ในส่วันของธุรกิจ้ไฟฟ้ายังค้งม่กระแสเงินสด 
จ้ากการดำาเนินงานท่ี่�มั�นค้ง	ทัี่�งน่�โรงไฟฟ้า	SLG	 

BANPU

SCGP
รวัมถ้งค้วัามตั้องการใช้ผลิตัภัณฑ์์ของบริษััที่
 ขณะที่่�ล่าสุดบริษััที่ได้ม่การค้วับรวัมกับ	 
SOVI	 ซี้�งเป็นบริษััที่ที่่�ม่ฐานลูกค้้าเก่�ยวักับ 
สินค้้าอุปโภค้บริโภค้	และบริษััที่	Go-Pak	ซ้ี�งผลิตั 
สินค้้าบรรจุ้ภัณฑ์์ที่่�ขยายสินค้้าไปยังประเที่ศ 
ตัะวัันตัก	อังกฤษั	อเมริกา	ม่ยอดจ้ำาหน่ายสินค้้า 

SKY

กวั่า	7,000	ชิ�นตั่อปี	โดยการค้วับรวัมกิจ้การ 
ดังกล่าวั	บริษััที่ค้าดว่ัาจ้ะสามารถช่วัยผลักดัน
ยอดขายประมาณ	5,000	ล้านบาที่
	 อย่างไรก็ตัาม	 ในปี	 64	 บริษััที่ตัั�งงบ 
ลงทีุ่นประมาณ	20,000	ล้านบาที่	โดยจ้ะใช้ 
ขยายกิจ้การท่ี่�ม่อยู่เดิม	รวัมถ้งการลงทุี่นค้วับรวัม 
กิจ้การ	และการลงทีุ่นเพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพ 
ในการผลิตั

น่าจ้ะสามารถเริ�มดำาเนินการได้ตัามแผนในช่วัง 
ปลายปีก่อน	ดังนั�นจ้้ง	แนะนำา	ถือ	
 ด้านนางสมฤด่	ชัยมงค้ล	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บริหาร	บริษััที่	บ้านปู	จ้ำากัด	(มหาชน)	หรือ	BANPU	 
กล่าวัวั่า	 บริษััที่ค้าดวั่าในปี	 68	 บริษััที่จ้ะม ่
สัดส่วันกำาไรก่อนดอกเบ่�ยจ้่าย	ภาษั่	ค้่าเสื�อม	 
และค้่าตััดจ้ำาหน่าย	(EBITDA)	มาจ้ากธุรกิจ้ 
ด้านพลังงานสะอาดมากกว่ัา	50%	ซ้ี�งประกอบด้วัย	 
ธุรก ิจ้ผลิตัไฟฟ้าจ้ากพลังงานหมุนเวั ่ยน	
โรงไฟฟ้าก๊าซีธรรมชาตัิ	 เที่ค้โนโลย่พลังงาน	 

สมาร์ที่ซิีต่ั�	และธุรกิจ้ก๊าซีธรรมชาติั	ในส่วัน	EBITDA	 
จ้ากโรงไฟฟ้าถ่านหินจ้ะม่สัดส่วันตัำ�ากว่ัา	50%	
	 อย่างไรก็ตัาม	ราค้าถ่านหินในปัจ้จุ้บัน 
ปรับตััวัข้�นมาอยู่ท่ี่�	67	เหร่ยญฯต่ัอตััน	ซ้ี�งแนวัโน้ม 
ระยะสั�นยังเป็นที่ิศที่างขาข้�น	ซี้�งได้ประโยชน ์
จ้ากการขาดถ่านหินของประเที่ศจ่้น	จ้้งกลับมา 
นำาเข้าจ้ากอินโดน่เซี่ยเพิ�มข้�น	นอกจ้ากน่�	หาก 
การแพร่ระบาดของโค้วัิด-19	 ผ่านพ้นไปได้ 
ด้วัยด่	ค้าดว่ัาราค้าถ่านหินจ้ะปรับตััวัเพิ�มข้�นได้อ่ก	 
ซี้�งส่งผลด่กับบริษััที่โดยตัรง

	 สำาหรับค้วัามค้ืบหน้าการขยายกำาลัง 
การผลิตั	3	 โค้รงการ	ค้าดวั่าจ้ะใช้เงินลงทีุ่น 
รวัมประมาณ	7,700	ล้านบาที่	แบ่งเป็นการ 
ขยายงานประเที่ศอินโดน่เซ่ีย	เมือง	Surabaya	 
(Fajar	 #2)	 โค้รงการขยายการผลิตักระดาษั 
บรรจุ้ภัณฑ์์	กำาลังการผลิตัส่วันเพิ�ม	400,000	ตััน 
ตั่อปีใช้เงินลงทีุ่นประมาณ	1,735	ล้านบาที่	
	 ในส่วันของประเที่ศฟิลิปปินส์	 เมือง	
Bulacan	(UPPC	#3)	โค้รงการขยายการผลิตั 
กระดาษับรรจุ้ภัณฑ์์	กำาลังการผลิตั	220,000	ตัันต่ัอปี	 
เงินลงทุี่นประมาณ	5,388	ล้านบาที่	และท่ี่�จั้งหวััด 
สมุที่รสาค้ร	 (Prepack	#2)	 	 โค้รงการขยาย 
การผลิตับรรจุ้ภัณฑ์์พอลิเมอร์แบบอ่อนตััวั		 
กำาลังการผลิตั		53	ล้านตัารางเมตัรต่ัอปี	เงินลงทุี่น 
ประมาณ	600	ล้านบาที่		
 นอกจ้ากน่�	ค้ณะกรรมการม่มติั	จ่้ายปันผล 
เป็นเงินสดงวัดผลการดำาเนินงานปี63	จ้ำานวัน	 
0.45	บาที่ต่ัอหุ้น	ซ้ี�งกำาหนดวัันท่ี่�ไม่ได้รับสิที่ธิปันผล	 
(XD)	7	เม.ย.64	วัันที่่�จ้่ายปันผล	22	เม.ย.	64

 ทัี่�งน่�	ในปี	64	SKY	ICT	ดำาเนินการขับเค้ลื�อน 
องค์้กรเพื�อสร้างค้วัามแข็งแกร่งโดยมุ่งขยายตัลาด 
ไปสู่กลุ่มลูกค้้าภาค้เอกชน	(B2B)	ค้วับคู่้ไปกับ
การพัฒนาโมเดลธุรกิจ้ใหม่	ด้วัยการนำาเที่ค้โนโลย่
ปัญญาประดิษัฐ์	 (AI)	มาเสริมให้การที่ำางาน 
ของโซีลูชั�น	“Smart Security Platform” ซี้�งใน 
ไตัรมาส	 1/64	 น่�	 บริษััที่เตัร่ยมที่่�จ้ะเปิดตััวั 
ให้บริการโซีลูชั�นใหม่	“Smart Security Platform”  
กับกลุ่มลูกค้้าภาค้เอกชน
 นอกจ้ากน่�	ภายใต้ัวิัสัยทัี่ศน์ใหม่ท่ี่�	SKY	ICT	 
ให้ค้วัามสำาคั้ญและจ้ะที่ำาค้วับคู่้ไปกับการขับเค้ลื�อน 

องค์้กรคื้อ	การหล่อหลอมบุค้ลากร	ด้วัยวััฒนธรรม 
องค์้กรท่ี่�พร้อมสนับสนุนให้ค้นได้คิ้ด	แสดงออก	
และลงมือที่ำาในที่ันที่่	รวัมไปถ้งการร่วัมมือกับ

พันธมิตัรด้านเที่ค้โนโลย่และบริษััที่	AI	ชั�นแนวัหน้า 
ของโลกเพื�อพัฒนาโซีลูชั�นใหม่ๆ	ให้เข้าถ้งทีุ่ก	
Business	Sector

วิชิาญวิชิาญ
จิติร์ภ์ักัดีีจิติร์ภ์ักัดีี

ขยลขยล
ตนัตชิัาตวิัฒัน ์ตนัตชิัาตวิัฒัน ์
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บริิษััท ซิินเน็ค (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด (มห�ชน) สนับสนุนคอมพิิวเตอร์ิและ 
อุปกัริณ์์ไอที เพ่ิ�อเป็นส่�อกั�ริเรีิยนกั�ริสอน ให้นักัศึกัษั�ได้มีอุปกัริณ์์สำ�หรัิบ 
ใช้ปริะกัอบกั�ริเรีิยนร้้ิจำริิง โดยโคริงกั�ริครัิ�งนี� มีม้ลค่�ริวมปริะม�ณ์ 14,865,176 บ�ท  
มอบให้แก่ั 7 วิทย�ลัย ค่อ วิทย�ลัยเทคนิคกั�ญจำน�ภิิเษักั มห�นคริ, วิทย�ลัย 
เทคนิคดอนเม่อง, วิทย�ลัยม�บต�พุิด(2), วิทย�ลัยเทคนิคมห�ส�ริค�ม,  
วิทย�ลัยกั�ริอ�ชีพิพุิทธมณ์ฑล, วิทย�ลัยกั�ริอ�ชีพินวมินทริ�ช้ทิศ และ 
 วิทย�ลัยเทคนิคปัว (จำ.น่�น)

บัตริกัรุิงศรีิ เดบิต เอ�ใจำส�ยช้อปช่วง WFH มอบโค้ดสุดคุ้มสำ�หรัิบกั�ริช้อปออนไลน์  
ที� ShopAt24 ด้วยส่วนลด 100 บ�ท เม่�อช้อปคริบ 1,000 บ�ทต่อใบเสร็ิจำ โดยล้กัค้� 
บัตริกัรุิงศรีิ เดบิต และ Krungsri Boarding Card ส�ม�ริถกัดโค้ด BAY21Q1 เพ่ิ�อรัิบ 
ส่วนลดม้ลค่� 100 บ�ทได้ทันที เม่�อใช้บัตริเดบิตธน�ค�ริกัรุิงศรีิ ชำ�ริะเงิน  สงวนสิทธิ� 
กั�ริใช้โค้ด 1 สิทธิ� / หม�ยเลขบัตริ /ริ�ยกั�ริส่งเสริิมกั�ริข�ย ตั�งแต่วันนี�ถึง 31 มี.ค.64  
ด้ริ�ยละเอียดเพิิ�มเติม คลิกั https://www.krungsri.com/th/promotions/cards/
shopping-online/shop-at-24

q

q
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ภาพข้่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – SCBS CIO ประเมินิตัลาดหุ้นิ 
ส์ัปดาห์นิี�มีแนิวโนิ้มฟื้้�นิตััวอยั่างจำากิัด รับั  
Sentiment เชิงบัวกิในิระยัะสั์�นิ จากิแนิวนิโยับัายั 
ข้อง “โจ ไบัเดนิ” ด้านินัิกิลงทุ์นิบัางส่์วนิเริ�มมี 
ความกัิงวลมากิขึ้�นิเกีิ�ยัวกัิบัผลข้้างเคียังข้อง 
วัคซีนิโควิด-19
	 เมื�อวัันท่ี่�	26	มกราค้ม	2564	นางสาวัเกษัร่	
อายุตัตัะกะ	CFP®	ผู้ช่วัยกรรมการผู้จ้ัดการ	
Chief	 Investment	Office	บริษััที่หลักที่รัพย์	
ไที่ยพาณิชย์	จ้ำากัด	หรือ	SCBS	CIO	เปิดเผยว่ัา	
ภาพรวัมตัลาดหุ้นในสัปดาห์น่�	มองว่ัาส่วันใหญ่ 
ม่แนวัโน้มฟ้�นตััวัอย่างจ้ำากัด	โดยได้รับ	Sentiment	 
เชิงบวักระยะสั�นจ้ากแนวันโยบายของรัฐบาล
สหรัฐฯ	ภายใตั้ค้ณะบริหารของประธานาธิบด่ 
ไบเดน	ที่่�จ้ะเน้นมาตัรการเย่ยวัยาผลกระที่บ 
จ้ากโค้วัิด-19	และนโยบายเรื�องการแจ้กจ้่าย
วััค้ซี่นโค้วัิด-19	
	 นอกจ้ากน่�	ตัลาดยังได้รับปัจ้จั้ยหนุนจ้าก 
แนวัโน้มการประชุมธนาค้ารกลางสหรัฐฯ	จ้ะค้ง 
นโยบายการเงินเชิงผ่อนค้ลายตัามเตัิม	และ 
ประธานธนาค้ารกลางสหรัฐฯยังไม่ม่แนวัโน้ม 

จ้ะส่งสัญญาณการลดหรือยุติัมาตัรการเข้าซืี�อ 
สินที่รัพย์	 (QE)	ในอนาค้ตั	รวัมถ้งการที่ยอย 
รายงานผลประกอบการบริษััที่จ้ดที่ะเบ่ยนของ 
สหรัฐฯ	และยุโรป	ประจ้ำาไตัรมาสที่่�	4/63	ที่่�ม่ 
แนวัโน้มออกมาด่กวั่าที่่�ตัลาดค้าดการณ์	
 อย่างไรก็ตัาม	ค้วัามกังวัลการแพร่ระบาด 
ระลอกใหม่ของไวัรัสโค้วัิด-19	 รวัมถ้งการ 
กลายพันธ์ุของไวัรัสโค้วิัด-19	จ้ะที่ำาให้ที่างการ 
หลายประเที่ศยังตั้องค้งมาตัรการค้วับคุ้มการ 
แพร่ระบาดท่ี่�เข้มงวัดต่ัอ	รวัมถ้งนักลงทุี่นบางส่วัน 

SCBS CIOช้ี้�ต่ำลุาดหุ้นมุ้ปััจจัยหนุน

เริ�มม่ค้วัามกังวัลมากข้�นเก่�ยวักับผลข้างเค้่ยง 
ของวััค้ซี่นโค้วัิด-19
	 ขณะที่่�ตัลาดยังม่ค้วัามเส่ �ยงหลังจ้่น 
ส่งเค้รื�องบินที่ิ�งระเบิดและเค้รื�องบินรบไปยัง 
น่านฟ้าใกล้กับไต้ัหว้ัน	รวัมถ้งข้อพิพาที่ระหว่ัาง 
สหรัฐฯและจ้่นที่่�เพิ�มสูงข้�น	รวัมถ้งค้วัามเส่�ยง 
จ้ากแรงขายที่ำากำาไรในระยะสั�น	 โดยเฉพาะ 
ในหุ้นกลุ่มเที่ค้โนโลย่สหรัฐฯตัาม	Valuation	ท่ี่� 
ต้ังตััวัอย่างมาก	และการที่ยอยปรับเพิ�มข้�นของ 
อัตัราผลตัอบแที่นพันธบัตัรสหรัฐฯ	อายุ	10	ปี
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