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QTCแต่่งตั่วรอข้ึ้�นเทรดSET
ร่วมวงประมูลงาน1.5พัันล้าน

SABINAไม่หวั�นโควิด
ป้�นผลงานปี64สูู่่นิวไฮ
อนุมัติ่ป้นผล0.80บาท

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BGC วางเป้้ารายได้้แตะระดั้บ 25,000 ล้้านิบาท์ 
ภายในิ 4 ปี้ หลั้งป้รับโมเด้ล้ธุุรกิิจส่์� “Total Packaging Solution” พร้อม 
เข้้าล้งท์ุนิ M&A 2 ด้ีล้ต�อยอด้ธุุรกิิจป้ี 64
	 นายศิิลปรััตน์	วััฒนเกษตรั	ปรัะธานเจ้้าหน้าที่่�บรัิหารั	บรัิษัที่	บ่จ้่	 qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - QTC เตรียมย้ายข้้�นิเท์รด้ 
กิระด้านิ SET หวังช่�วยเป้ิด้ท์างนิักิล้งท์ุนิ 
ส์ถาบันิเข้้าล้งท์ุนิ เด้ินิหนิ้าข้ยายกิารล้งท์ุนิ 
ธุุรกิิจหม้อแป้ล้ง-เท์รด้ด้ิ �ง พร้อมรอเข้้า 
ป้ระม่ล้งานิใหม�อีกิ 1.5 พันิล้้านิบาท์  

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SABINA ตั�งเป้้ารายได้้ 
ปี้ 64 ท์ำานิิวไฮที์� 3,400 ล้้านิบาท์ เดิ้นิหน้ิา 
บุกิท์ำาตล้าด้ออนิไล้น์ิท์ด้แท์นิรายได้ ้
จากิช่�องท์างค้าป้ล้ีกิ เล้็งรักิษาอัตรา 
กิำาไรข้ั�นิต้นิในิกิรอบ 47-50% 
 นายบุญชััย	ปัณฑุุรัอััมพรั	ปรัะธาน 
เจ้้าหน้าที่่�บรัิหารั	บรัิษัที่	ซาบ่น่า	จ้ำากัด	
(มหาชัน)	หรืัอั	SABINA	เปิดเผยว่ัา	บริัษัที่ 
ตั�งเป้าหมายรัายได้ปี	64	เติบโต	15%	 
ข้ึ้�นสู่่่รัะดับ	3,400	ล้านบาที่	ที่ำาสู่ถิิติสู่่งสุู่ด 
เป็นปรัะวััติการัณ์	 โดยบรัิษัที่ยังคงรัุก 
ตลาดอัอันไลน์อัย่างต่อัเนื�อัง	ซ้�งตั�งแต ่
ต้นปี	SABINA	ได้ปรัะกาศิปรัับโครังสู่ร้ัาง 
อังค์กรั	 เพื�อักรัะชัับพื�นที่่�ขึ้ายอัอันไลน ์
และอัอัฟไลน์เขึ้้าด้วัยกัน	ซ้�งเชัื�อัวั่าจ้ะ 
สู่ามารัถิบริัหารังานขึ้ายได้คล่อังตัวัและ 
รัวัดเรั็วัขึ้้�น

คอันเที่นเนอัรั์	กล๊าสู่	จ้ำากัด	(มหาชัน)	หรัือั	BGC	เปิดเผยวั่า	บรัิษัที่วัาง 
เป้าหมายที่่�จ้ะยกรัะดับธุรักิจ้จ้ากผ่้ผลิตและจ้ำาหน่ายบรัรัจุ้ภััณฑุ์แก้วั 
สู่่่การัเป็น	Total	Packaging	Solution	หรัือัผ่้นำาด้านบรัรัจุ้ภััณฑุ์แบบ 
ครับวังจ้รั	ซ้�งจ้ะชั่วัยเสู่รัิมควัามแขึ้็งแกรั่งให้กับธุรักิจ้

เล็็งขยายการล็งทุุน

นายชั่วัิที่ย์	จ้้งธนสู่มบ่รัณ์	ปรัะธานเจ้้าหน้าที่่�บรัิหารั	บรัิษัที่	
นอัรั์ที่อั่สู่	รัับเบอัรั์	จ้ำากัด	(มหาชัน)	หรัือั	NER		พรั้อัมด้วัยผ่้บรัิหารั		รั่วัมนำาเสู่นอัขึ้้อัม่ลในงานบรัิษัที่จ้ดที่ะเบ่ยนพบ
นักลงทุี่น	(Opportunity	Day)		โดยผลปรัะกอับการัปี	63	บริัษัที่ฯ	ม่ยอัดขึ้ายสิู่นค้ารัวัม	16,349.78	ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	
3,344.28	ล้านบาที่	หรัือั	25.71%	และม่กำาไรัสูุ่ที่ธิ	858.68	ล้านบาที่	เพิ�มขึ้้�น	319.80	ล้านบาที่	หรัือั	59.35%	
เมื�อัเที่่ยบเด่ยวักันขึ้อังปี	62	และจ้่ายเงินปันผลอั่กหุ้นละ	0.15	บาที่		รัวัมที่ั�งปี		63		จ้่ายปันผลหุ้นละ		0.21	บาที่

NER พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day....

	 นายพ่ลพิพัฒน์	ตันธนสิู่น	ปรัะธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บรัิหารั	บรัิษัที่	คิวัที่่ซ่	เอันเนอัรั์ย่�	จ้ำากัด	(มหาชัน)	 
หรัือั	QTC	 เปิดเผยวั่า	ที่่�ปรัะชัุมคณะกรัรัมการั 
บรัิษัที่ฯ	ม่มติให้ดำาเนินการัย้ายหลักที่รััพย์	QTC	 
จ้ากตลาดหลักที่รััพย์	mai

BGCขึ้อ4ปีโกยรายได้2.5หม่�นล.
M&Aเสริมแกร่งธุุรกิจ

ศิิลปรัตัน์์ศิิลปรัตัน์์
วัฒันเกษตรวัฒันเกษตร
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และผลักดันรัายได้ข้ึ้�นสู่่่รัะดับ	25,000	ล้านบาที่ 
ภัายในปี	68
 นอักจ้ากน่�	บริัษัที่วัางแผนขึ้ยายการัลงทุี่น 
เพื�อัเสู่รัิมศิักยภัาพการัเป็น	Total	Packaging	 
Solution	 ซ้ �งจ้ะสู่่งผลต่อัโครังสู่รั้างรัายได้ 
ในอันาคตท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป	โดยคาดว่ัาภัายใน	5	ปี 
นับจ้ากน่�	 บรัิษัที่จ้ะม่รัายได้หลักจ้ากธุรักิจ้ 
บรัรัจุ้ภััณฑุ์แก้วัปรัะมาณ	55%	ผลิตภััณฑุ์ที่่� 

BGC

SABINA

QTC

		 นอักจ้ากน่�	SABINA	จ้ะยังคงนำาเสู่นอั 
สิู่นค้าในรัะดับรัาคาท่ี่�ผ้่บริัโภัคตัดสิู่นใจ้ซื�อัได้ง่าย	 
หลังจ้ากโควิัด-19	ที่ำาให้อััตรัาการัขึ้ยายตัวัขึ้อัง 
เศิรัษฐกิจ้ลดลง	สู่่งผลกรัะที่บกับกำาลังซื�อัขึ้อัง 
ผ่้บรัิโภัค	โดยตั�งเป้าการัเติบโตขึ้อังรัายได้ใน 
ชั่อังที่าง	NSR	ไวั้ที่่�	20%	
	 ในสู่่วันขึ้อังช่ัอังที่างค้าปล่กตั�งเป้าเติบโต	 
15%	รัายได้จ้าก	OEM	เติบโต	15%	และรัายได้ 
จ้ากการัสู่่งอัอักแบรันด์	SABINA	ในกลุ่มปรัะเที่ศิ	 
CLMV	คาดวั่าจ้ะเติบโตได้ถิ้ง	50%	จ้ากการั 
เติบโตอัย่างแขึ้็งแกรั่งขึ้อังเศิรัษฐกิจ้เวั่ยดนาม	
รัวัมที่ั�งยังม่ยอัดขึ้ายจ้ากฟิลิปปินสู่์เป็นปัจ้จ้ัย
สู่นับสู่นุนสู่ำาคัญ

เก่�ยวัเนื�อังกับบรัรัจุ้ภััณฑุ์แก้วั	40%	และธุรักิจ้ 
ด้านพลังงาน	5%	จ้ากปัจ้จุ้บันที่่�ม่รัายได้หลัก 
จ้ากธุรักิจ้บรัรัจุ้ภััณฑ์ุแก้วั	95%	และธุรักิจ้ด้าน 
พลังงาน	5%
	 ขึ้ณะท่ี่�บริัษัที่เตร่ัยมเข้ึ้าซื�อักิจ้การั	(M&A)	 
ใน	2	บริัษัที่	ได้แก่	เข้ึ้าถืิอัหุ้น	100%	ในบริัษัที่	บ่จ่้	 
แพคเกจ้จิ้�ง	จ้ำากัด	(BGP)	ผ้่ผลิตและจั้ดจ้ำาหน่าย 
ฟิล์มพลาสู่ติก	ฝาพลาสู่ติก	ขึ้วัด	PET	หลอัดพร่ัฟอัร์ัม	 
และเข้ึ้าถืิอัหุ้น	100%	ในบริัษัที่	บางกอักบรัรัจุ้ภััณฑ์ุ  
จ้ำากัด	(BVP)	ผ้่ผลิตและจั้ดจ้ำาหน่ายบรัรัจุ้ภััณฑ์ุ 

กรัะดาษ	ด้วัยกำาลังการัผลิตปรัะมาณ	5	หมื�นตัน 
ต่อัปี	ใช้ังบลงทุี่นรัวัมปรัะมาณ	1,650	ล้านบาที่	
	 ที่ั�งน่�	บรัิษัที่มอังวั่าที่ั�ง	2	ด่ลดังกล่าวัจ้ะ 
เสู่รัิมศิักยภัาพธุรักิจ้และผลการัดำาเนินงานให้
แข็ึ้งแกร่ังมากข้ึ้�น	เนื�อังจ้ากสู่ามารัถิรัับร้่ัรัายได้ 
และผลกำาไรัได้ทัี่นท่ี่	หลังเสู่ร็ัจ้สิู่�นกรัะบวันการั 
เขึ้้าควับรัวัมกิจ้การั	รัวัมที่ั�งบรัิษัที่จ้ะสู่ามารัถิ 
นำาเสู่นอับริัการัแบบครับวังจ้รั	(One	stop	service)	 
คาดว่ัาจ้ะเริั�มรัับร้่ัรัายได้จ้ากการัลงทุี่นดังกล่าวั 
ตั�งแต่เดือันพ.ค.น่�เป็นต้นไป

ไปเข้ึ้าซื�อัขึ้ายในตลาดหลักที่รััพย์	(SET)	เพื�อัเพิ�ม 
ควัามเชืั�อัมั�นให้กับนักลงทุี่นสู่ถิาบันทัี่�งในปรัะเที่ศิ	 
และ	ต่างปรัะเที่ศิท่ี่�สู่นใจ้เข้ึ้ามาถืิอัหุ้นขึ้อัง	QTC	 
โดยคาดว่ัาจ้ะสู่ามารัถิดำาเนินการัย้ายเข้ึ้า	SET	

บริัษัที่กำาลังอัย่่รัะหว่ัางศ้ิกษาโครังการัลงทุี่นอืั�นๆ	 
เพิ�มเติม	
	 นอักจ้ากน่�	บริัษัที่ได้วัางแผนเชิังรุักในการั 
เจ้าะตลาดธุรักิจ้เที่รัดดิ�ง	ภัายใต้การัเป็นตัวัแที่น 
จ้ำาหน่ายโซลารั์เซลล์ให้กับ	 LONGI	 Solar	
การัจ้ำาหน่ายผลิตภััณฑ์ุ	Huawei	Solar	Inverter	 
รัวัมไปถ้ิงการัจ้ำาหน่าย	DE	BUSDUCT	ทัี่�งในปรัะเที่ศิ 
	และต่างปรัะเที่ศิอัย่างต่อัเนื�อัง	 	
	 ที่ั �งน่ �	 บรัิษัที่ตั �งเป้ารัายได้รัวัมปี64	
ไว้ัท่ี่�รัะดับ	1,200	ล้านบาที่	โดยปัจ้จุ้บันม่ยอัดขึ้าย 
รัอัรัับรั่้รัายได้(backlog)อัย่่รัาวั	400	ล้านบาที่	
ขึ้ณะที่่ �บรัิษัที่ยังม่แผนการัเขึ้้าปรัะม่ลงาน 
การัไฟฟ้าภ่ัมิภัาค	(กฟภั.)	การัไฟฟ้านครัหลวัง	
(กฟน.)	ม่ลค่ารัวัมปรัะมาณ	1,500	ล้านบาที่	
โดยตั�งเป้าหมายว่ัาจ้ะได้งานไม่น้อัยกว่ัา	10%	
ขึ้อังม่ลค่างาน	ซ้�งคาดวั่าจ้ะที่ยอัยปรัะกาศิผล
อัอักมาในชั่วังกลางปีน่�

ได้ภัายในปีน่�	 	
	 สู่ำาหรัับภัาพรัวัมธุรักิจ้ในปี	64	บรัิษัที่ยัง 
เดินหน้าธุรักิจ้ด้านพลังงานอัย่างต่อัเนื�อังเพื�อั 
ให้ต่อัยอัดกับธุรักิจ้หม้อัแปลงไฟฟ้า	ซ้�งแผน 
การัลงทุี่นจ้ะคำาน้งถ้ิงผลตอับแที่น	ROE	จ้ะต้อัง 
ไม่ตำ�ากวั่า	10%	ถิ้งจ้ะคุ้มค่ากับการัลงทีุ่น	และ 

MSIG จับมือ AIS เปิดตัวประกันขับดี

	 นอักจ้ากน่�	บรัิษัที่ยังม่เป้าหมายในการั 
รัักษาอััตรัากำาไรัขัึ้�นต้น	(Gross	Profit	Margin)	
ไวั้ที่่�	47-50%	ด้วัยการับรัิหารัต้นทีุ่นให้ตำ�าลง	 
ซ้ �งเชัื �อัวั่าแนวัโน้มการัแขึ้็งค่าขึ้อังเงินบาที่	 

จ้ะเป็นปัจ้จ้ัยสู่ำาคัญที่่�ที่ำาให้สู่ินค้าที่่�	SABINA	
ใชั้ฐานการัผลิตในต่างปรัะเที่ศิม่ต้นทีุ่นนำาเขึ้้า 
ตำ�าลง	และที่ำาให้อััตรัากำาไรัขัึ้�นต้นกลับมาเติบโต 
ได้ตามกรัอับที่่�วัางไวั้ได้อั่กครัั�งในปีน่�

พููลพิูพูฒัน์ ์พููลพิูพูฒัน์ ์

บุุญชัยั บุุญชัยั 

ตนัธนสินิตนัธนสินิ

ปัณัฑุรุอัมัพรปัณัฑุรุอัมัพร
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – DTAC เดิ้นิหน้ิาให้บริกิาร 
อินิเท์อร์เนิ็ตความเร็วส์่งครอบคลุ้มท์ั�วท์ุกิ 
พ้�นิที์�ภายในิปี้64 ตั�งเป้้าข้ยาย 4,400 ส์ถานีิ 
ฐานิท์ั�วป้ระเท์ศภายในิไตรมาส์ 1/64 
 นายชัารััด	เมห์โรัที่รัา	ปรัะธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บรัิหารั	บรัิษัที่	โที่เที่ิ�ล	แอั็คเซ็สู่	คอัมม่นิเคชัั�น	
จ้ำากัด	(มหาชัน)	หรัือั	DTAC	เปิดเผยวั่า	ปี	64	 
บริัษัที่จ้ะมุ่งเน้นให้ผ้่บริัการัใช้ังานอิันเที่อัร์ัเน็ต 
ควัามเรั็วัสู่่งได้อัย่างครัอับคลุมที่ั�วัทีุ่กพื�นที่่�	 
ตามการัขึ้ยายให้บริัการั	5G	และ	4G	อัย่างต่อัเนื�อัง	 
รัวัมถิ้งการัพัฒนาบรัิการัใหม่หลากหลายที่่�จ้ะ 
ชั่วัยเปล่�ยนผ่านผ่้ใชั้งานสู่่่ชั่วัิตดิจ้ิที่ัลอัย่าง 
สู่มบ่รัณ์แบบ
 ทัี่�งน่�	บริัษัที่ได้เร่ังนำาคลื�นควัามถ่ิ�	700	MHz	 
มาให้บริัการัอิันเที่อัร์ัเน็ตควัามเร็ัวัสู่่ง	โดยตั�งเป้า
จ้ะขึ้ยาย	4,400	สู่ถิาน่ฐานที่ั�วัปรัะเที่ศิภัายใน 
ไตรัมาสู่	1/64	คลื�น	700	MHz	หรืัอัคลื�นควัามถ่ิ�ตำ�า 
ม่ปรัะสิู่ที่ธิภัาพในการัเพิ�มสัู่ญญาณครัอับคลุม 
พื�นที่่�ให้มากยิ�งขึ้้�น	 โดยเล็งเห็นวั่าการัใชั้งาน 
ดาต้าในสู่่วันภั่มิภัาคโตมากกวั่าการัใชั้งาน 
ในเขึ้ตพื�นที่่�กรัุงเที่พฯ	ถิ้ง	9	เที่่า	สู่อัดคล้อังกับ 
ทิี่ศิที่างการัเพิ�มข้ึ้�นขึ้อังการัใช้ังานสู่มาร์ัที่โฟนเร็ัวัข้ึ้�น	 
ในสู่่วันภ่ัมิภัาคก็เติบโตเร็ัวักว่ัากรุังเที่พฯ	ถ้ิง	3	เท่ี่า 

DTACลุยขึ้ยาย4,400สู่ถานีฐาน

	 “ด่แที่คกำาหนดกลยุที่ธ์การัอัอักแบบ 
โครังขึ้่ายโดยด่ที่่ �พฤติกรัรัมและแนวัโน้ม 
การัใช้ังานขึ้อังผ้่ใช้ับริัการัเป็นสู่ำาคัญ		ไม่ใช่ัแค่ 
เที่คโนโลย่	โดยจ้ากข้ึ้อัม่ลขึ้อังปีท่ี่�ผ่านมา	เรัาจ้ะเห็น 
พฤติกรัรัมล่กค้า	4	กลุ่ม	คือั	1.	เน็ตภ่ัธรัหน้าใหม่	
(THE	NEW	RURALS)	2.	ขึ้ยันผ่านเน็ตที่างไกล	 
(THE	REMOTE	DESKERS)	3.	อัย่่ติดบ้าน 
ด้วัยเน็ตบันเทิี่ง	(THE	NON-STOP	STREAMER)	 
4.	เน็ตคือัหัวัใจ้สู่ำาคัญ	(THE	CRITICAL	USER)”	 
นายชัารััด	กล่าวั	
	 ด้านนายฮาวั	ริัเร็ัน	รัอังปรัะธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บริัหารั	กลุ่มการัตลาด	DTAC	กล่าวัว่ัา	บริัษัที่ได้ 

เปิดตัวัโครังการั	‘ด่แที่ค	เน็ตที่ำากิน	(Net	for	Living)’	 
ฅซ้�งเป็นโครังการัรัิเรัิ�มล่าสูุ่ด	ที่่�ชั่วัยฝึกอับรัม 
ผ้่ค้ารัายย่อัย	100	รัาย	ในช่ัวังไตรัมาสู่	1/64	และ 
ขึ้ยายผลให้ครัอับคลุมผ่้ปรัะกอับการัรัายย่อัย	 
ท่ี่�ม่รัายได้น้อัยให้สู่ามารัถิปรัะกอับธุรักิจ้ค้าขึ้าย 
ได้บนพื�นท่ี่�อัอันไลน์	มุ่งมั�นช่ัวัยเพิ�มรัายได้ครััวัเรืัอัน 
จ้ากพื�นที่่�ขึ้ายอัอันไลน์	15%	ต่อัปี	
	 โดยผ้่สู่นใจ้สู่ามารัถิด่ข้ึ้อัม่ลเพิ�มเติมได้ท่ี่� 
เว็ับไซต์	https://dtac.co.th/dtacNetforLiving 
สู่ำาหรัับเยาวัชัน	ด่แที่คจ้ะยังคงดำาเนินโครังการั	
Safe	Internet	ซ้�งได้สู่อันทัี่กษะด้านดิจิ้ทัี่ลให้กับ 
นักเรั่ยนและครั่ในปีน่�อั่ก	200,000	คน

นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี ปร์ะธานเจ้ิาหน้าทีี่�บริ์หาร์ บริ์ษััที่เอสซีีจีิ แพคเกจิจิิ�ง จิำากัดี  
(มหาชน) หรื์อ SCGP ให้การ์สนับสนุน โมรี์ยา จุิฑานุกาล หรื์อ โปร์โม (ขวิา) และ  
เอร์ียา จิุฑานุกาล หร์ือ โปร์เม (ซี้าย) สองนักกอล์ฟหญิงไที่ยที่ี�ปร์ะสบ 
ควิามสำาเร็์จิร์ะดัีบโลก เพื�อเข้าร่์วิมการ์แข่งขันในร์ายการ์ LPGA 2021 ในปีนี� 
ซี่�ง SCGP ขอร์่วิมเป็นส่วินหน่�งในการ์สนับสนุนโปร์โมและโปร์เมในการ์ 
ส่งต่อพลังและสร้์างแร์งบันดีาลใจิให้ทุี่กคน พร้์อมกับสานฝัันและเป็นกำาลังใจิ 
ให้ทัี่�งค่่ในการ์สร้์างชื�อเสียงและควิามภัาคภ่ัมิใจิให้กับคนไที่ยทัี่�งปร์ะเที่ศ

นายรั์ฐพล กิติศักดิี�ไชยกุล (ขวิา) กร์ร์มการ์ผู้่้อำานวิยการ์ บริ์ษััที่ เอ็ม เอส ไอ จีิ  
ปร์ะกันภััย (ปร์ะเที่ศไที่ย) จิำากัดี (มหาชน) พร้์อมด้ีวิย นายอลิสแตร์์ เดีวิิดี 
จิอห์นสตั�น (ซี้าย) กร์ร์มการ์ผู้่้จิัดีการ์หน่วิยธุร์กิจิพัฒนาธุร์กิจิใหม่  
เอไอเอส เปิดีตัวิ “ประกันขับดี” ปร์ะกันภััยร์ถยนต์แนวิคิดีใหม่  
“ขับไม่เหมือนกัน ทำาไมต้องจ่ายเท่ากัน”  โดียมี ดีร์.สุที่ธิพล ที่วีิชัยการ์  
(กลาง) เลขาธิการ์คณะกร์ร์มการ์กำากับและส่งเสริ์มการ์ปร์ะกอบธุร์กิจิ 
ปร์ะกันภััย (คปภั.) ร่์วิมในงาน

q

q

SCGP  สนับสนุน “โปรโม – โปรเม” ดวลวงสวิง LPGA 2021

MSIG จับมือ AIS เปิดตัวประกันขับดี

ภาพข้�าว
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