News Connext
@newsconnext
News Connext
ประจำ�วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564		 www.newsconnext.com

ศิิลปรััตน์์

BGC
ขอ4ปีีโกยรายได้้2.5หมื่่น� ล.
M&Aเสริิมแกร่่งธุุรกิิจ เล็็งขยายการลงทุุน
วััฒนเกษตร

QTCแต่่งตััวรอขึ้้น� เทรดSET
ร่่วมวงประมููลงาน1.5พัันล้้าน

นายพููลพิิพัฒ
ั น์์ ตันั ธนสิิน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท คิิวทีีซีี เอนเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ  QTC เปิิดเผยว่่า ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทฯ มีีมติิให้้ดำำ�เนิินการย้้ายหลัักทรััพย์์ QTC
จากตลาดหลัักทรััพย์์ mai อ่่านต่่อหน้้า 2

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - QTC เตรีียมย้้ายขึ้้�นเทรด
กระดาน SET หวัังช่่วยเปิิดทางนัักลงทุุน
สถาบัันเข้้าลงทุุน เดิินหน้้าขยายการลงทุุน
ธุุ ร กิิ จ หม้้ อ แปลง-เทรดดิ้้� ง พร้้ อ มรอเข้้ า
ประมููลงานใหม่่อีีก 1.5 พัันล้้านบาท  

NER พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day.... นายชููวิิทย์์ จึึงธนสมบููรณ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท 
นอร์์ทอีีส รัับเบอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ NER พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหาร ร่่วมนำำ�เสนอข้้อมููลในงานบริิษััทจดทะเบีียนพบ
นัักลงทุุน (Opportunity Day) โดยผลประกอบการปีี 63 บริิษัทั ฯ มีียอดขายสิินค้้ารวม16,349.78 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น�
3,344.28 ล้้านบาท หรืือ  25.71% และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ858.68 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 319.80 ล้้านบาท หรืือ  59.35%
เมื่่�อเทีียบเดีียวกัันของปีี 62 และจ่่ายเงิินปัันผลอีีกหุ้้�นละ 0.15 บาท รวมทั้้�งปีี 63 จ่่ายปัันผลหุ้้�นละ 0.21 บาท

q

คอนเทนเนอร์์ กล๊๊าส จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BGC เปิิดเผยว่่า บริิษััทวาง
เป้้าหมายที่่�จะยกระดัับธุุรกิิจจากผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์แก้้ว
สู่่�การเป็็น Total Packaging Solution หรืือผู้้�นำำ�ด้้านบรรจุุภััณฑ์์แบบ
ครบวงจร ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจ อ่่านต่่อหน้้า 2

SABINAไม่่หวั่่�นโควิิด

ปั้้น� ผลงานปีี64สู่่�นิิวไฮ
อนุุมัติั ปััิ นผล0.80บาท

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - SABINA ตั้้ง� เป้้ารายได้้
ปีี 64 ทำำ�นิิวไฮที่่� 3,400 ล้้านบาท เดิินหน้้า
บุุกทำำ�ตลาดออนไลน์์ทดแทนรายได้้
จากช่่องทางค้้าปลีีก เล็็งรัักษาอััตรา
กำำ�ไรขั้้�นต้้นในกรอบ 47-50%
นายบุุญชััย ปััณฑุุรอััมพร ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท  ซาบีีน่่า จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ SABINA เปิิดเผยว่่า บริิษัทั
ตั้้�งเป้้าหมายรายได้้ปีี 64 เติิบโต 15%
ขึ้้น� สู่่�ระดัับ 3,400 ล้้านบาท ทำำ�สถิิติสููิ งสุุด
เป็็นประวััติิการณ์์ โดยบริิษััทยัังคงรุุก
ตลาดออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งตั้้�งแต่่
ต้้นปีี SABINA ได้้ประกาศปรัับโครงสร้้าง
องค์์กร เพื่่�อกระชัับพื้้�นที่่�ขายออนไลน์์
และออฟไลน์์เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งเชื่่�อว่่าจะ
สามารถบริิหารงานขายได้้คล่่องตััวและ
รวดเร็็วขึ้้�น อ่่านต่่อหน้้า 2
q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – BGC วางเป้้ารายได้้แตะระดัับ 25,000 ล้้านบาท
ภายใน 4 ปีี หลัังปรัับโมเดลธุุรกิิจสู่่� “Total Packaging Solution” พร้้อม
เข้้าลงทุุน M&A 2 ดีีลต่่อยอดธุุรกิิจปีี 64
นายศิิลปรััตน์์ วััฒนเกษตร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท บีีจีี 
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เกี่่�ยวเนื่่�องกัับบรรจุุภััณฑ์์แก้้ว 40% และธุุรกิิจ
ด้้านพลัังงาน 5% จากปััจจุุบัันที่่�มีีรายได้้หลััก
จากธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แก้้ว 95% และธุุรกิจด้
ิ า้ น
พลัังงาน 5%
ขณะที่่บ� ริิษัทั เตรีียมเข้้าซื้้อกิ
� จิ การ (M&A)
ใน 2 บริิษัท 
ั ได้้แก่่ เข้้าถืือหุ้้�น 100% ในบริิษัท บีีจีี 
ั
แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั (BGP) ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
ฟิิล์ม์ พลาสติิก ฝาพลาสติิก ขวด PET หลอดพรีีฟอร์์ม
และเข้้าถืือหุ้้�น 100% ในบริิษัท 
ั บางกอกบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จำำ�กัดั (BVP) ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายบรรจุุภัณ
ั ฑ์์

กระดาษ ด้้วยกำำ�ลังั การผลิิตประมาณ 5 หมื่่น� ตััน
ต่่อปีี ใช้้งบลงทุุนรวมประมาณ 1,650 ล้้านบาท 
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมองว่่าทั้้�ง 2 ดีีลดัังกล่่าวจะ
เสริิมศัักยภาพธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงานให้้
แข็็งแกร่่งมากขึ้้น� เนื่่�องจากสามารถรัับรู้้�รายได้้
และผลกำำ�ไรได้้ทันั ทีี หลัังเสร็็จสิ้้น� กระบวนการ
เข้้าควบรวมกิิจการ รวมทั้้�งบริิษััทจะสามารถ
นำำ�เสนอบริิการแบบครบวงจร (One stop service)
คาดว่่าจะเริ่่ม� รัับรู้้�รายได้้จากการลงทุุนดัังกล่่าว
ตั้้�งแต่่เดืือนพ.ค.นี้้�เป็็นต้้นไป

ได้้ภายในปีีนี้้�  
สำำ�หรัับภาพรวมธุุรกิิจในปีี 64 บริิษััทยััง
เดิินหน้้าธุุรกิิจด้้านพลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ให้้ต่่อยอดกัับธุุรกิิจหม้้อแปลงไฟฟ้้า ซึ่่�งแผน
การลงทุุนจะคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทน ROE จะต้้อง
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 10% ถึึงจะคุ้้�มค่่ากัับการลงทุุน และ

บริิษัทกำ
ั �ลั
ำ งั อยู่่�ระหว่่างศึึกษาโครงการลงทุุนอื่่น� ๆ
เพิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้วางแผนเชิิงรุุกในการ
เจาะตลาดธุุรกิจิ เทรดดิ้้ง�  ภายใต้้การเป็็นตััวแทน
จำำ�หน่่ายโซลาร์์เซลล์์ให้้กัับ LONGI Solar
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Huawei Solar Inverter
รวมไปถึึงการจำำ�หน่่าย DE BUSDUCT ทั้้ง� ในประเทศ
และต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง  
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษั ั ทตั้้ � ง เป้้ า รายได้้ รว มปีี 6 4
ไว้้ที่ร�่ ะดัับ 1,200 ล้้านบาท โดยปััจจุบัุ นั มีียอดขาย
รอรัับรู้้�รายได้้(backlog)อยู่่�ราว 400 ล้้านบาท 
ขณะที่่ � บ ริิ ษั ั ทยั ั ง มีีแผนการเข้้ า ประมููลงาน
การไฟฟ้้าภููมิิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้้านครหลวง
(กฟน.) มููลค่่ารวมประมาณ 1,500 ล้้านบาท 
โดยตั้้�งเป้้าหมายว่่าจะได้้งานไม่่น้อ้ ยกว่่า 10%
ของมููลค่่างาน ซึ่่�งคาดว่่าจะทยอยประกาศผล
ออกมาในช่่วงกลางปีีนี้้�

นอกจากนี้้� SABINA จะยัังคงนำำ�เสนอ
สิินค้้าในระดัับราคาที่่ผู้้�� บริิโภคตััดสิินใจซื้้�อได้้ง่า่ ย
หลัังจากโควิิด-19 ทำำ�ให้้อัตั ราการขยายตััวของ
เศรษฐกิิจลดลง ส่่งผลกระทบกัับกำำ�ลัังซื้้�อของ
บุุ ญชััย
ผู้้�บริิโภค โดยตั้้�งเป้้าการเติิบโตของรายได้้ใน
ปััณฑุุรอััมพร
ช่่องทาง NSR ไว้้ที่่� 20%
ในส่่วนของช่่องทางค้้าปลีีกตั้้ง� เป้้าเติิบโต
15% รายได้้จาก OEM เติิบโต 15% และรายได้้
จากการส่่งออกแบรนด์์ SABINA ในกลุ่่�มประเทศ 
CLMV คาดว่่าจะเติิบโตได้้ถึึง 50% จากการ
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีเป้้าหมายในการ
เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งของเศรษฐกิิจเวีียดนาม รัักษาอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (Gross Profit Margin)
รวมทั้้�งยัังมีียอดขายจากฟิิลิิปปิินส์์เป็็นปััจจััย ไว้้ที่่� 47-50% ด้้วยการบริิหารต้้นทุุนให้้ต่ำำ��ลง
สนัับสนุุนสำำ�คััญ
ซึ่่�งเชื่่�อว่่าแนวโน้้ มการแข็็ ง ค่่ า ของเงิิ น บาท 

จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้สิินค้้าที่่� SABINA
ใช้้ฐานการผลิิตในต่่างประเทศมีีต้้นทุุนนำำ�เข้้า
ต่ำำ�� ลง และทำำ�ให้้อัตั รากำำ�ไรขั้้�นต้้นกลัับมาเติิบโต
ได้้ตามกรอบที่่�วางไว้้ได้้อีีกครั้้�งในปีีนี้้�

BGC
และผลัักดัันรายได้้ขึ้น�้ สู่่�ระดัับ 25,000 ล้้านบาท
ภายในปีี 68
นอกจากนี้้� บริิษัทว
ั างแผนขยายการลงทุุน
เพื่่�อเสริิมศัักยภาพการเป็็น Total Packaging
Solution ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลต่่อโครงสร้้างรายได้้
ในอนาคตที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป โดยคาดว่่าภายใน 5 ปีี
นัับจากนี้้� บริิษััทจะมีีรายได้้หลัักจากธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์แก้้วประมาณ 55% ผลิิตภััณฑ์์ที่่�

พููลพิิพัฒ
ั น์์

ตัันธนสิิน

QTC
ไปเข้้าซื้้อข
� ายในตลาดหลัักทรััพย์์ (SET) เพื่่�อเพิ่่�ม
ความเชื่่อมั่่
� น� ให้้กับั นัักลงทุุนสถาบัันทั้้ง� ในประเทศ 
และ ต่่างประเทศที่่ส� นใจเข้้ามาถืือหุ้้�นของ QTC
โดยคาดว่่าจะสามารถดำำ�เนิินการย้้ายเข้้า SET

SABINA

DTACลุุยขยาย4,400สถานีีฐาน
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ชารััด

เมห์์โรทรา

“ดีีแทคกำำ�หนดกลยุุทธ์์การออกแบบ
โครงข่่ า ยโดยดููที่่ � พ ฤติิ ก รรมและแนวโน้้ ม
การใช้้งานของผู้้�ใช้้บริิการเป็็นสำำ�คัญ
ั   ไม่่ใช่่แค่่
เทคโนโลยีี โดยจากข้้อมููลของปีีที่ผ่�่ า่ นมา เราจะเห็็น
พฤติิกรรมลููกค้้า 4 กลุ่่�ม คืือ 1. เน็็ตภููธรหน้้าใหม่่
(THE NEW RURALS) 2. ขยัันผ่่านเน็็ตทางไกล
(THE REMOTE DESKERS) 3. อยู่่�ติิดบ้้าน
ด้้วยเน็็ตบัันเทิิง (THE NON-STOP STREAMER)
4. เน็็ตคืือหัวั ใจสำำ�คัญ
ั (THE CRITICAL USER)”
นายชารััด กล่่าว 
ด้้านนายฮาว ริิเร็็น รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร กลุ่่�มการตลาด DTAC กล่่าวว่่า บริิษัทั ได้้

เปิิดตััวโครงการ ‘ดีีแทค เน็็ตทำำ�กินิ (Net for Living)’
ฅซึ่่�งเป็็นโครงการริิเริ่่�มล่่าสุุด ที่่�ช่่วยฝึึกอบรม
ผู้้�ค้้ารายย่่อย 100 ราย ในช่่วงไตรมาส 1/64 และ
ขยายผลให้้ครอบคลุุมผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ที่่มีีร
� ายได้้น้อ้ ยให้้สามารถประกอบธุุรกิจค้
ิ า้ ขาย
ได้้บนพื้้น� ที่่ออ
� นไลน์์ มุ่่�งมั่่น� ช่่วยเพิ่่ม� รายได้้ครััวเรืือน
จากพื้้�นที่่�ขายออนไลน์์ 15% ต่่อปีี
โดยผู้้�สนใจสามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่
เว็็บไซต์์ https://dtac.co.th/dtacNetforLiving
สำำ�หรัับเยาวชน ดีีแทคจะยัังคงดำำ�เนิินโครงการ 
Safe Internet ซึ่่ง� ได้้สอนทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลั ให้้กับั
นัักเรีียนและครููในปีีนี้้�อีีก 200,000 คน

q

ภาพข่าว

SCGPสนับสนุน “โปรโม – โปรเม” ดวลวงสวิง LPGA 2021
นายวิิชาญ จิิตร์์ภักั ดีี ประธานเจ้้าหน้้าที่บ�่ ริิหาร บริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั
(มหาชน) หรืือ SCGP ให้้การสนัับสนุุน โมรีียา จุุฑานุุกาล หรืือ โปรโม (ขวา) และ
เอรีียา จุุฑานุุกาล หรืือ โปรเม (ซ้้าย) สองนัักกอล์์ฟหญิิงไทยที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จระดัับโลก เพื่่�อเข้้าร่่วมการแข่่งขัันในรายการ LPGA 2021 ในปีีนี้้�
ซึ่่�ง SCGP ขอร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนโปรโมและโปรเมในการ
ส่่งต่่อพลัังและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ทุกุ คน พร้้อมกัับสานฝัันและเป็็นกำำ�ลังั ใจ
ให้้ทั้้�งคู่่�ในการสร้้างชื่่�อเสีียงและความภาคภููมิิใจให้้กัับคนไทยทั้้�งประเทศ

MSIG จับมือ AIS เปิดตัวประกันขับดี

นายรััฐพล กิิติศัิ กั ดิ์์ไ� ชยกุุล (ขวา) กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการ บริิษัทั เอ็็ม เอส ไอ จีี
ประกัันภััย (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) พร้้อมด้้วย นายอลิิสแตร์์ เดวิิด
จอห์์นสตั้้�น (ซ้้าย) กรรมการผู้้�จััดการหน่่วยธุุรกิิจพััฒนาธุุรกิิจใหม่่
เอไอเอส เปิิดตััว “ประกัันขัับดีี” ประกัันภััยรถยนต์์แนวคิิดใหม่่
“ขัับไม่่เหมืือนกััน ทำำ�ไมต้้องจ่่ายเท่่ากััน” โดยมีี ดร.สุุทธิพิ ล ทวีีชัยั การ
(กลาง) เลขาธิิการคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ
ประกัันภััย (คปภ.) ร่่วมในงาน

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – DTAC เดิินหน้้าให้้บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงครอบคลุุมทั่่�วทุุก
พื้้นที่่
� ภ� ายในปีี64 ตั้้�งเป้้าขยาย 4,400 สถานีี
ฐานทั่่�วประเทศภายในไตรมาส 1/64
นายชารััด เมห์์โรทรา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท  โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส  คอมมููนิิเคชั่่�น
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ DTAC เปิิดเผยว่่า ปีี 64
บริิษัทจ
ั ะมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�บริิการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููงได้้อย่่างครอบคลุุมทั่่�วทุุกพื้้�นที่่�
ตามการขยายให้้บริิการ 5G และ 4G อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
รวมถึึงการพััฒนาบริิการใหม่่หลากหลายที่่�จะ
ช่่วยเปลี่่�ยนผ่่านผู้้�ใช้้งานสู่่�ชีีวิิตดิิจิิทััลอย่่าง
สมบููรณ์์แบบ
ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ได้้เร่่งนำำ�คลื่่น� ความถี่่� 700 MHz
มาให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง โดยตั้้ง� เป้้า
จะขยาย 4,400 สถานีีฐานทั่่�วประเทศภายใน
ไตรมาส 1/64 คลื่่น� 700 MHz หรืือคลื่่น� ความถี่่ต่ำ� ��ำ
มีีประสิิทธิภิ าพในการเพิ่่�มสััญญาณครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยเล็็งเห็็นว่่าการใช้้งาน
ดาต้้าในส่่วนภููมิิภาคโตมากกว่่าการใช้้งาน
ในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ถึึง 9 เท่่า สอดคล้้องกัับ
ทิิศทางการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของการใช้้งานสมาร์์ทโฟนเร็็วขึ้้น�
ในส่่วนภููมิิภาคก็็เติิบโตเร็็วกว่่ากรุุงเทพฯ ถึึง 3 เท่่า

