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JWDJWD
ธุุรกิิจในเครือโตแกิร่ง  ธุุรกิิจในเครือโตแกิร่ง  ปีี65ลุุยรับทรัพย์กิารลุงทุน

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - COM7 คาดผลงานิไตรมาส์ 4/64  
ท์ุบส์ถิิติ รับอานิิส์งส์์ยอดจอง iPhone 13 มั�นิใจ 
รายไดทั้์�งปีโีต 15-20% เตรยีมเพิ่ิ�มส์าขาอกี 40-50 แห่่ง  
กูรูชี้ี�เปี้า 83.50 บาท์
 นายสุรุะ คณิิตทวีกุีุล ประธานเจ้้าหน้าที�บริหาร  
บริษัทั คอมเซเว่ีน จ้ำากุดั (มหาชน) หรือ COM7 เปิดเผยว่ีา  
บรษิัทัคาดวีา่ผลประกุอบกุารไตรมาสุ 4/64 จ้ะเตบิโต 
ทำาสุถิิติสุูงสุุด เนื�องจ้ากุเป็นช่วีงไฮซีซั�นของธุรกิุจ้  
ประกุอบกุบั ไดร้บัอานสิุงสุจ์้ากุยอดจ้อง iPhone 13  
หลังจ้ากุที�มีกุารเปิดให้ลูกุค้าจ้องตั�งแต่วีันที� 1 ต.ค.   
ที�ผ่านมา

ดัันรายไดัท้ะลุ5ุพัันลุ.

เปีิดตัวร้านิค้าออนิไลนิ์ - โรงพยาบาลพระรามเกุ้า จ้ับมือ ช้อปป้� (Shopee)   
เดนิหน้าสุูมิ่ตใิหม่บริกุารดิจ้ทิลัเฮลท์แคร์ เปิดตัวีออฟฟิเชียลสุโตร์ Praram 9 Hospital  
บน Shopee Mall อย่างเป็นทางกุาร ตอบรับควีามต้องกุารผู้บริโภคยุคใหม่ เข้าถิึง
บริกุารสุุขภาพที�ง่ายกุวี่าเดิมแค่ปลายนิ�วี

COM7ไตรมาส4ผลุงานนวิไฮ 
เปิิดัสาขาเพัิ�ม-เปิ้า83.50บาท

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

นิิวส์ ์ คอนิเน็ิคท์์  -  SVI ปีระกาศ 
เขา้ซื้้�อกจิการ “โท์โฮก ุไพิ่โอเนิยีร”์  
พิ่ร้อมผนิึกกำาลังร่วมนิำาเส์นิอ 
ส์นิิคา้และบริการ ขยายฐานิลูกคา้ 
ญี่ี�ปีุ�นิเพิ่ิ�ม
 นายสุมชาย สุริปิญัญานนท์  
กุรรมกุารผูจั้้ดกุาร บริษัทั เอสุวีีไอ  
จ้ำากุดั (มหาชน) หรอื SVI เปดิเผยวีา่  
ที�ประชุมคณิะกุรรมกุารบริษััทฯ  
มมีติอนุมตัลิงนามเขา้ซื�อหุน้ 100% 
ของบริษััท โทโฮกุุ ไพโอเนียร์  
(ประเทศไทย) จ้ำากุดั ซึ�งเปน็ผูเ้ชี�ยวีชาญ 
กุารผลิตอุปกุรณิ์

SVIซื้้�อกิจิกิาร
‘โทโฮกุิ ไพัโอเนียร’์
เจาะฐานลูุกิค้้าญี่ี�ปุิ�น

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - JWD รายได้ปีี 64 พิุ่่งกว่า5 พิ่ันิล้านิบาท์  ท์ะลุเปี้าห่มายเดิม  
ท์ุกธุุรกิจในิเคร้อโตแกร่ง ลั�นิผลงานิ  Q4  พิ่ีคส์ุดของปีี

ชวนิินิทร์ ์บัณัฑิติกฤษดาชวนิินิทร์ ์บัณัฑิติกฤษดา
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 นายชวีนินทร์ บัณิฑิิตกุฤษัดา ประธาน 
กุรรมกุารบริหาร  และประธานเจ้้าหน้าที�บริหาร  
บรษิัทั เจ้ดบัเบิ�ลยดู ีอนิโฟโลจ้สิุตกิุสุ ์จ้ำากุดั (มหาชน)  
หรือ JWD เปิดเผยวี่า บริษััทมั�นใจ้รายได้ป้นี� 
จ้ะทำาได้มากุกุวี่า 5,000 ล้านบาท  จ้ากุเป้าเดิม 
ที�ประมาณิกุารณ์ิไวี้วี่าจ้ะเติบโตได้ราวี 15%  
จ้ากุปกุ่้อนที�มรีายได้ 3,922.44 ลา้นบาท ผลบวีกุ
จ้ากุทุกุธุรกุิจ้ในเครือสุามารถิสุร้างรายได้อย่าง
โดดเดน่ ได้แกุ ่ ธรุกุจิ้โลจ้สิุติกุส์ุและซพัพลายเชน   
เชน่ 1.สุนิคา้อนัตราย ยานยนตแ์ละสุนิคา้ควีบคมุ 
อณุิหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ เป็นตน้ 2.กุลุม่ธุรกิุจ้

 ขณิะเดยีวีกุนั  ผลดำาเนนิงานทั�งป ้64 มั�นใจ้วีา่ 
รายได้จ้ะเติบโตตามเป้าหมายที�วีางไว้ีที� 15-20%  

สุำาหรับชิ�นสุ่วีนอิเล็กุทรอนิกุส์ุ เพื�อใช้ติดตั�ง 
ในรถิยนต์แบบสุันดาบและยานยนต์ไฟฟ้า 
ให้แกุ่ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสุาหกุรรม 
ยานยนต์ทั�งสุัญชาติญี�ปุ�นและยุโรป
 ทั�งนี� โทโฮกุุ ไพโอเนยีร ์มพืี�นที�กุารผลติ 
กุวี่า 15,000 ตารางเมตร รวีมถิึงยังเป็นผู้ 
รับจ้้างผลิตสิุนค้าภายใต้แบรนด์ของลูกุค้า  
(OEM) ให้แกุ่ผู้ผ ลิตอุปกุรณิ์ชิ�นสุ่วีน
อเิลก็ุทรอนิกุสุใ์นรถิยนต์แบรนด์ชั�นนำาระดับ
โลกุอีกุมากุมาย
 ทั�งนี� ภายหลงัเขา้ซื�อกุจิ้กุาร  จ้ะกุ่อใหเ้กุดิ  
Synergy ร่วีมเสุริมสุร้างควีามแข็งแกุร่ง 
ระหว่ีางกัุน ทำาให ้SVI สุามารถิต่อยอดขยาย 
ตลาดใหม่จ้ากุฐานลูกุค้าเดิมของบริษััท 

JWD

COM7

SVI

อาหาร 3.กุลุม่ธุรกุจิ้ไอทีโซลูชั�น 4.กุลุม่ธุรกุจิ้กุาร
ลงทุน
 สุำาหรับผลดำาเนินงานช่วีงไตรมาสุ 3/64 
คาดจ้ะเติบโตใกุล้เคยีงช่วีงไตรมาสุ 2/64 ขณิะที� 
ไตรมาสุ 4/64 จ้ะเป็นช่วีงที�ดีที�สุุดของป้นี�  
ซึ�งปัจ้จุ้บันอัตรากุารเช่าคลังสิุนค้าพุ่งสูุงเกิุน 
ระดบั 90% ซึ�งทางบรษิัทัจ้ะมีกุารขยายพื�นที�เช่าใหม่ 
อย่างตอ่เนื�อง  เพื�อสุนองควีามต้องกุารของลูกุคา้
ให้มากุที�สุุด 
 อกีุทั�งในป ้64 ได้มกีุารเข้าลงทุนจ้ำานวีนมากุ  
ลา่สุดุได้รว่ีมมอืกัุบ MyCloudFulfillment ผู้ให้บริกุาร 
คลงัสุนิคา้ออนไลน์อนัดับ 1 เพื�อรกุุธรุกิุจ้ใหม่ ‘คลงัสุนิค้า  
Fulfillment’ รวีมถึิงกุารเข้าลงทนุในบรษิัทั ฟวิีเจ้อร์  

นอกุจ้ากุนี�ชว่ีงที�เหลือของป ้64 บริษัทัเตรียมเปิด
สุาขาเพิ�มอีกุประมาณิ 40-50 สุาขา ซึ�งจ้ะทำาให ้
สุิ�นปน้ี� จ้ะมสีุาขารวีม 1,000 สุาขา เพื�อที�จ้ะรองรบั 
กุารให้บริกุารแกุ่ลูกุค้าได้ทุกุพื�นที�

เฮลท ์อนิโนเวีชั�น เทคโนโลย ีจ้ำากุดั (FNH) ผูท้ำาธรุกุจิ้ 
เกีุ�ยวีเนื�องกุบัเทคโนโลย ีและนวีตักุรรมทางกุารแพทย ์
และสุุขภาพ (Health Tech Start-up)
 และยงัไดเ้ซน็สุญัญากัุบบรษิัทัขนสุ่งอกีุ 2 ราย  
คอื  บริษัทั ไปรษัณีิยไ์ทย จ้ำากุดั และ บริษัทั แฟลช  
เอก็ุซ์เพรสุ จ้ำากัุด เพื�อใหบ้ริกุาร กุารขนสุง่สุนิคา้ควีบคมุ 
อุณิหภูมิแบบด่วีน (Cold Chain Express) ซึ�ง
จ้ะชว่ียสุ่งเสุรมิธรุกุจิ้ของบรษิัทัใหค้รบวีงจ้รระดบั
สุูงสุุด
 ดังนั�น  ป้ 65 คาดผลดำาเนินงานจ้ะเติบโต
อย่างกุ้าวีกุระโดด จ้ากุกุารรับรู้จ้ากุารเข้าลงทุน 
ในป้นี�เต็มป้ รวีมถิึงธุรกุิจ้เดิมที�มีอยู่สุร้างเติบโต 
ได้อย่างมีเสุถิียรภาพ

 อีกุทั�งในป ้65 บรษิัทัจ้ะเปดิสุาขาใหมเ่พิ�ม
อีกุไม่ตำ�ากุว่ีา 100 สุาขา ใช้เงินลงทุนประมาณิ  
300-400 ล้านบาท โดยจ้ะเน้นกุารขยายสุาขา
ในรูปแบบ Stand Alone มากุขึ�น และให้ครบ 
ทกุุจ้งัหวัีด และคาดว่ีาใน 2-3 ป ้บริษัทัจ้ะมีสุาขาเพิ�ม 
ขึ�นอยู่ที� 1,500 แห่ง
 ด้าน  บล.ดีบีเอสุวีิคเคอร์สุ ประเมินวี่า 
COM7 ได้รบัประโยชน์จ้ากุกุารเปดิตวัี iPhone 13  
อีกุทั�งจ้ะมีกุารปรับขึ�นราคาขายสุำาหรับสุินค้า IT 
บางโมเดล สุ่วีนระยะกุลาง.ได้รับผลดีจ้ากุกุาร
ขยายสุาขาใหม ่และกุารเปลี�ยนระบบกุารใชจ้้ากุ
 4G เป็น 5G ทำาให้ผู้บริโภคต้องซื�ออุปกุรณิ์ใหม่ 
ที�จ้ะสุามารถิรองรับได้ แนะนำา “ซื้้�อ” ด้วียราคา
พื�นฐาน 83.50 บาท

โทโฮกุุ ไพโอเนียร์ ที�อยู่ในภาคอุตสุาหกุรรม 
ยานยนตส์ุญัชาตญิี�ปุ�นที�มฐีานผลิตในประเทศไทย 
และประเทศญี�ปุ�นได้เพิ�มเติม
 นอกุจ้ากุนี�  ยังสุามารถินำาเสุนอ 
ทางเลือกุให้แกุ่ฐานลูกุค้าของ SVI มาใช้ 
อุปกุรณ์ิสุำาหรับชิ�นสุ่วีนอิเล็กุทรอนิกุสุ์จ้ากุ 

โรงงานดังกุล่าวี ซึ�งช่วียเพิ�มอัตรากุารใช้กุำาลงั 
กุารผลิตของเครื�องจ้ักุรได้เต็มประสุิทธิภาพ
 โดย SVI วีางเป้าหมาย 3 ป ้จ้ะผลักุดนั 
ยอดรายไดบ้รษิัทัโทโฮกุุ ไพโอเนยีร ์จ้ะเพิ�มขึ�น 
เปน็ 4,500 ลา้นบาท จ้ากุปจั้จ้บุนัที�มรีายไดเ้ฉลี�ย 
ต่อป้ประมาณิ 1,500 ล้านบาท

สุุร์ะ คณิตทวกุีล สุุร์ะ คณิตทวกุีล 

สุมชาย สุริิ์ปััญญานินิท ์ สุมชาย สุริิ์ปััญญานินิท ์ 
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 ดร.ฤทธีี กิิจพิิพิิธี  ประธีานเจ้าหน้าที�บริหาร  บริษััท สแกิน อิินเตอิร์  
จำากัิด (มหาชน) หรือิ SCN ส่งมอิบหน้ากิากิอินามัยจำานวนกิว่า  
50,000 ชิ�น เพืิ�อิช่วยหยุดยั�งกิารระบาดขอิงเชื�อิไวรัสโควิด-19  
ในประเทศไทย ให้แก่ิจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอิภิิชัย อิร่ามศรี  
รอิงผู้้้ว่าราชกิารจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้้้รับมอิบ เพืิ�อิส่งมอิบให้สำานักิงาน 
สาธีารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำาไปแจกิจ่ายประชาชนในชมุชนต่างๆ  
โดยเฉพิาะพืิ�นที�ชุมชนแอิอัิดจังหวัดนนทบุรี

 นายยาหว์ายุ สดุดีปรีดา ประธีานเจ้าหน้าที�บริหาร บรษัิัท 
เดอิะ เวย ์คอิมมิวนิเคชั�น จำากัิด ในฐานะที�ปรึกิษัาประชาสมัพัินธ์ี  
พิร้อิมคณะ ร่วมแสดงความยินดี กัิบ นางอิาภัิสรา ภิาณุพัิฒนา  
กิรรมกิารผู้้้อิำานวยกิาร และนายพิิศณุ โชควัฒนา กิรรมกิาร 
รอิงผู้้้อิำานวยกิาร สายงานกิารผู้ลิต บริษััท ซัันเวนดิ�ง เทคโนโลยี  
จำากัิด (มหาชน) หรือิ SVT ในโอิกิาสเข้าซืั�อิขายหลักิทรัพิย์
เป็นวันแรกิในตลาดหลักิทรัพิย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื�อิ
เร็วๆ  นี�

q
q“เดอะ เวย์ฯ” ร่วมยินดี SVT เข้าเทรด SET

SCN ร่วมส่งรักต้าน COVID-19 ลุยมอบหน้ากาก 
50,000 ชิ้น

ต้องเดินทางไปร้านทองหรือธนาคาร ตอบโจ้ทย์
กุารลงทุนยุคใหม่ และลดภาระกุารเก็ุบรักุษัา
ทองคำาของผู้ลงทุน
 “Krungthai Gold Wallet  เป็นกุารพลิกุโฉม 
กุารลงทุนทองคำาในประเทศไทยอย่างแท้จ้ริง 
ทำาใหล้กูุคา้สุามารถิลงทนุซื�อ-ขายทองคำาได้ทุกุที� 
สุะดวีกุ รวีดเร็วี และปลอดภัย ลงทุนขั�นตำ�าเพียง  
0.1 ออนซ์ หรือประมาณิ 6,000 บาท โดยราคา
ซื�อขายอ้างอิงตามราคาตลาดโลกุ บนสุกุุลเงิน
ดอลลาร์สุหรัฐ ลดแรงกุดดันจ้ากุควีามผันผวีน
ของอัตราแลกุเปลี�ยน” นายรวีินทร์ กุล่าวี
 ทั�งนี� บริกุารซื�อขายทองคำาผา่น Krungthai 

KTBเปิิดัซื้้�อขายทองค้ำาออนไลุน์
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – KTB เปิีดซื้้�อขายท์องคำาออนิไลน์ิ 
แบบครบวงจรผ่านิ “Krungthai Gold Wallet” บนิ
แอปีฯ เปีา๋ตงั นิำารอ่งกบั “MTS Gold แมท่์องส์กุ” 
 เริ�ม 25 ต.ค.นิี�
 นายรวีินทร์ บุญญานุสุาสุน์ รองกุรรมกุาร
ผู้จั้ดกุารใหญ่ สุายงานธุรกุิจ้ตลาดเงินตลาดทุน  
ธนาคารกุรงุไทย จ้ำากุดั (มหาชน) หรอื เปิดเผยวีา่  
ธนาคารมุ่งมั�นพัฒนานวีัตกุรรมกุารลงทุนอย่าง
ตอ่เนื�อง ครอบคลุมสุนิทรัพย์ที�ตอบโจ้ทย์ผูล้งทุน
ทุกุกุลุ่ม บนช่องทางที�เข้าถิึงได้ง่าย ตอบโจ้ทย์
กุารลงทุนยุคใหม่
 โดยเฉพาะบนแอปพลเิคชนัเปา๋ตงั ซึ�งเปน็  
Thailand Open Digital Platform ไดร้บักุารพฒันา 
โดย อนิฟนิธิสัุ บาย กุรุงไทย (Infinitas by Krungthai)  
เปิดกุว้ีางสุำาหรับผู้ใช้งาน และพันธมิตรทุกุกุลุ่ม 
เข้ามาร่วีมพัฒนาผลิตภัณิฑิ์และบริกุารที�ตอบโจ้ทย ์
ควีามต้องกุารของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุ้ด
 ล่าสุดุ ธนาคารไดพ้ฒันา “Krungthai Gold 
Wallet” บนแอปฯเป๋าตัง  เปิดโอกุาสุนักุลงทุน
ทั�วีไปเข้าถิึงกุารลงทุนทองคำาบริสุุทธิ� 99.99% 
จ้ากุรา้นทองชั�นนำาไดแ้บบเรยีลไทม ์ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ได้อย่างครบวีงจ้ร ตั�งแต่เปิดบัญชี เติม
และแลกุเงิน ซื�อและขายทองคำา โดยไม่จ้ำาเป็น

Gold Wallet  นำาร่องให้บริกุาร วีันที� 25 ต.ค.64  
รว่ีมกุบั MTS GOLD แมท่องสุกุุ ซึ�งเปน็ผูใ้หบ้รกิุาร 
ค้าทองคำาอันดับต้นๆ ของประเทศ เมื�อมีกุารซื�อ
ทองคำา ทองคำาจ้ะถิูกุเพิ�มเข้าในวีอลเล็ตทองคำา
ที�เปดิกุบัร้านทองทนัท ีและเมื�อกุดขายทองจ้ะได้
รับเงินเข้าบัญชีทันทีเช่นกัุน โดยไม่มีค่าใช้จ่้าย
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั�งสุิ�น
 นักุลงทุนสุามารถิซื�อขายทำากุำาไรจ้ากุ
ราคาทองโลกุ โดยตดัหรือรับเงินในบัญชีดอลลาร์
สุหรัฐได้โดยตรง ซึ�งสุามารถิเปิดบัญชีสุกุุลเงิน
ดอลลาร์เพื�อซื�อขายเงินดอลลาร์แบบออนไลน์
ครบวีงจ้ร (eFCD) ได้ทุกุวีัน ตลอด 24 ชั�วีโมง

วนิิทร์ ์บุัญญานุิสุาสุนิ์วนิิทร์ ์บุัญญานุิสุาสุนิ์


