
	 ประจำ�วันที่	21	มกร�คม	2563  www.newsconnext.com

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - WICE ควักเงิินิ 120 ล้้านิบาท์  

ซื้้�อหุ้้้นิ “ไวส์์ ส์ิงิคโปร์์ ถื้อเพิ่ิ�มเป็นิ 100%  

ตามแผนิ พิ่ร้์อมอัดงิบล้งิท้์นิ 200 ล้้านิบาท์  

ล้้ยซื้้�อกิจการ์ - ร์่วมท์้นิ - อัดส์ภาพิ่คล้่องิ 

บริ์ษััท์ลู้ก ป้�นิร์ายได้ปี 63 สู่์ 2.7 พัิ่นิล้้านิบาท์ 

ตามฐานิลู้กค้าเพิ่ิ�มขึ้้�นิ 

	 นายชููเดชู	คงสุุนทร	กรรมการผูู้�จััดการ	

บริษััท	ไวส์ุโลจิัสุติิกส์ุ	จัำากัด	(มหาชูน)	หรือ	WICE	 

เปิิดเผู้ยว่า	บริษััทเติรียมเงินลงทุน	5.28	ล�าน 

เหรียญสุิงโปิร์	หรือปิระมาณ	120	ล�านบาท	 

เพื่ื�อนำามาซื้ื�อหุ�นเพื่ิ�มทุนของ	“ไวส์์ ส์ิงิคโปร์์”  

อีก	30%	ภายในไติรมาสุ	2/63	จัะทำาให�บริษััท 

ถืือห ุ �นครบ	 100%	 ติามแผู้นที �วางไว �	 

โดย	“ไวส์์ ส์ิงิคโปร์์”	สุามารถืทำากำาไรได�ติ่อปิ ี

มากกว่า	2.5-3	ล�านเหรียญสุหรัฐ	

	 	สุำาหรับเปิ้าหมายรายได�รวมปิี	2563	 

คาดทำาได�	 2,700	 ล�านบาท	 จัากปิีก่อน 

ที�ปิระมาณ	2,250	ล�านบาท	ติามการขยาย 

ติลาดใหม่ๆในหลายอุติสุาหกรรม	ด�านเป้ิาหมาย 

ระยะยาว	บริษััทคาดรายได�ปิี	2564	จัะอยู่ที�	

3,200	 ล�านบาท	 และปิี	 2565	 จัะอยู ่ที �	 

3,700	ล�านบาท	

	 นอกจัากนี�	 ยังเติรียมงบลงทุนไว�อีก	 

200	ล�านบาท	โดยมีความสุนใจัที�จัะทำาดีลซื้ื�อ

กิจัการและร่วมทุน	โดยมุ่งเน�นในบริเวณเอเชีูย	

เพืื่�อสุ่งเสุริมการเชืู�อมโยงระหว่างทุกธุุรกิจัให�มี 

ความครบวงจัร	รวมถืึงเข�าซื้ื�อหุ�นในสุิงคโปิร	์

และเพื่ิ�มสุภาพื่คล่องในธุุรกิจั	Cross-Border	 

โดยเงินลงทุน	 มาจัากเงินหมุนเวียนและ 

การกู�สุถืาบันการเงิน	

	 ปัิจัจุับัน	บริษััทฯ	มีสัุดสุ่วนรายได�มาจัาก

ธุุรกิจัการงานบริการทางอากาศ	(Air	Freight)	

ปิระมาณ	35%	ธุุรกิจัการขนสุ่งทางทะเล	(Sea	

Freight)	ปิระมาณ	30%	ธุุรกิจั	Cross	border	 

ปิระมาณ	19%	และธุุรกิจั	Logistics	ปิระมาณ	 

16%	สุ่วนในปิี	2563	คาดว่าสุัดสุ่วนรายได�	

Air	Freight	จัะอยู่ที�	30%	Sea	Freight	อยู่ที�	

30%	Cross	border	อยู่ที�	25%	เพื่ราะรายได� 

เพิื่�มขึ�นเกินคาด	(ปีิแรกรายได�แติะ	500	ล�านบาท	 

จัากเปิ้าหมาย	300	ล�านบาท)	และ	Logistics	 

อยู่ที�	15%.

นายทิิพากร สายพัฒนา รองกรรมการ 
ผู้้�จััดการ ธนาคารกสิกรไทิย และ รศ.นพ.
วิิส้ตร ฟองศิริไพบู้ลย์ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์์ออมทิรัพย์มหาวิิทิยาลัยมหิดลจัำากัด  
ร่วิมลงนามสัญญาการเช่ื่�อมต่อบูริการทิาง
การเงินผู่้านแอปพลิเคชัื่น “MU Saving” 
ของสหกรณ์์ฯ เพ่�อให�สมาชื่ิกสามารถทิำา 
รายการโอนเงินและฝากเงินได�สะดวิก 
รวิดเร็วิยิ�งข้�นผู่้านแอปพลิเคชัื่น K PLUS

WICEดัันรายได้ั63พุ่่�ง2.7พัุ่นล.
ควััก120ล.ซ้ื้�อ“ไวัส์์ สิ์งคโปร์์”เพิิ่�ม อัดอีก200ล้านเส์ริ์มแกร่์งธุุร์กิจ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – D เส์นิอขึ้าย 

หุ้้้นิเพิ่ิ�มท์้นิ (RO) หุ้มดเกล้้�ยงิ 

80 ล้้านิหุ้้ ้นิพิ่ร์้อมวางิเป้า 

ปีหุ้นิูเติบโตแกร์่งิ จ่อบันิท์้ก 

ร์ายได้ BIDH เต็มปี  

	 ทพื่ .พื่ รศ ั ก ด ิ �	

ติันติาปิกุล	ปิระธุาน 

เจั�าหน�าที �บริหาร	

และรองปิระธุาน 

กรรมการ	บริษััท	 

เดนทัล	คอร์ปิอเรชัู�น	

จัำากัด	(มหาชูน)	หรือ	D	 

เปิิดเผู้ยว่า	การเสุนอขาย

หุ�นสุามัญเพิื่�มทุนให�กับผูู้�ถืือหุ�นเดิม	(RO)	จัำานวน 

80	ล�านหุ�นแบ่งเปิ็นการจััดสุรรเปิ็นหุ�นจัำานวน	 

40	ล�านหุ�น	ในอัติรา	5	หุ�นเดิมต่ิอ	1	หุ�นใหม่	มีราคา 

หุ�นละ	2.50	บาท	พื่ร�อมกับจััดสุรรเปิ็นใบสุำาคัญ 

แสุดงสิุทธิุหรือ	วอร์แรนท์	หรือ	D-W1	อีก	40	ล�านหุ�น	 

ในอัติรา	1	หุ�นสุามัญใหม่ต่ิอ	1	วอร์แรนท์	ราคาใชู�สิุทธิุ 

4	บาทติ่อหุ�น	 เมื�อวันที�	13-17	ม.ค.	63	ถืือว่า 

ปิระสุบความสุำาเร็จัเกินความคาดหมาย	เนื�องจัาก 

มีผูู้�ถืือหุ�นได�ขอซื้ื�อหุ�นเพื่ิ�มทุนเกินสุิทธุิ�ที�ได�รับ 

จััดสุรรซึื้�งสูุงกว่าเท่าตัิว		แสุดงให�เห็นถึืงความเชืู�อมั�น 

ติ่อการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทได�เปิ็นอย่างดี

	 สุ่วนเงินที�ได�จัากการเพิื่�มทุนครั�งนี�	บริษััท 

จัะนำาไปิใชู�เปิ็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่ื�อรองรับ 

NDRเดิันหน้าเจาะลูกค้้าตปท.เพิุ่�ม 

การขยายธุุรกิจั	 และนำาไปิชูำาระคืนเงินกู�ยืม 

จัากสุถืาบันการเงิน	โดยการเพื่ิ�มทุนดังกล่าว	 

ทำาให�โครงสุร�างทางการเงินดีขึ�น	 โดยเฉพื่าะ 

ในสุ่วนของอัติราสุ่วนหนี�สิุนต่ิอสุ่วนของผูู้�ถืือหุ�น 

ของบริษััทจัะมีสัุดสุ่วนที�ลดลง	รวมทั�งมีสุภาพื่

คล่องของเงินทุนหมุนเวียนสุูงขึ�น

		 สุ ำาหร ับแนวโน�มปิี	 63	 จัะเติิบโติ 

อย่างแข็งแกร่ง	หลังรับรู�รายได�	BIDH	เติ็มปิ	ี 

ซึื้�งเชืู�อว่าจัะสุามารถืสุร�างรายได�มากกว่า	100	ล�านบาท	 

เนื�องจัากเป็ินโรงพื่ยาบาลเฉพื่าะทางแห่งแรกที�มีการ 

รักษัาเต็ิมรูปิแบบของโรงพื่ยาบาลทันติกรรม	(ฟััน) 

โดยใชู�งบลงทุนกว่า	600	ล�านบาท	จัะเป็ินธุุรกิจั 

ที�สุนับสุนุนการเติิบโติในปิีนี�.

Dปล้�มขายROเกล้�ยง80ล้านห้่น

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NDR เปิดกล้ย้ท์ธ์์ปี 63  

เดินิหุ้นิ้าขึ้ยายตล้าดยางิร์ถืจักร์ยานิยนิต์ 

ท์ั�งิในิปร์ะเท์ศแล้ะต่างิปร์ะเท์ศ  ป้กหุ้ม้ด 

เจาะตล้าดใหุ้ม่ในิเว้ยดนิาม-ฟิิล้ิปปินิส์์  

คาดส์ัดส์่วนิร์ายได้จากต่างิปร์ะเท์ศอยู่ท์้� 

50% ขึ้องิร์ายได้ร์วม 

		 นายชูัยสุิทธุิ�	สุัมฤทธุิวณิชูชูา	กรรมการ 

ผูู้�จััดการ	บริษััท	เอ็น.ดี.รับเบอร์	จัำากัด	(มหาชูน)	 

หรือ	NDR	ผูู้�ผู้ลิติและจัำาหน่ายยางรถืจัักรยานยนต์ิ 

รายใหญ่ของไทย	เปิิดเผู้ยว่า	แผู้นดำาเนินธุุรกิจั 

ในปีิ	2563	บริษััทฯ	จัะรักษัาฐานรายได�ให�ใกล�เคียง 

กับปิีก่อน	 เพื่ราะยังมองว่าสุภาพื่เศรษัฐกิจั 

โดยรวมยังคงชูะลอตัิวอยู่	จึังมุ่งเน�นที�จัะรักษัา 

ฐานรายได�	 ลดค่าใชู�จั่ายและเน�นการสุร�าง 

ผู้ลกำาไร	จัากฐานลูกค�าติลาดยางล�อรถืจัักรยานยนต์ิ 

ทั�งในปิระเทศและติ่างปิระเทศ

		 โดยกลยุทธุ์ในปิระเทศ	จัะเน�นกิจักรรม 

การติลาดเพืื่�อชู่วยตัิวแทนจัำาหน่ายของบริษััทฯ 

ในการขายสิุนค�า	และเพิื่�มชู่องทางการขายให� 

เข�าถืึงกลุ่มเปิ้าหมายมากยิ�งขึ�น	รวมถืึงศึกษัา 

พื่ฤติิกรรมของผูู้�บริโภค	เพื่ื�อพื่ัฒนาและผู้ลิติ 

สิุนค�าให�สุามารถืติอบสุนองความติ�องการของ 

ผูู้�บริโภคได�อย่างแท�จัริง

	 สุำาหรับแผู้นกลยุทธุ์ในติ่างปิระเทศ

จัะมุ่งขยายไปิยังติลาดใหม่ๆ	 เพื่ิ�มเติิมจัาก 

ติลาดมาเลเซื้ียซื้ึ �งเปิ็นติลาดสุ่งออกหลัก	 

โดยในปีิที�ผู่้านมาบริษััทฯ	สุามารถืขยายติลาด 

ในปิระเทศลาวและกัมพืู่ชูาได�ติามเปิ้าหมาย	

สุำาหรับปิีนี�บริษััทฯ	มีแผู้นจัะเข�าไปิเจัาะติลาด

ในเวียดนามและฟัิลิปิปิินสุ์เพื่ิ�มขึ�น	เนื�องจัาก 

มองว่าเป็ินติลาดที�ยังมีศักยภาพื่ในการเติิบโติ 

จัากความติ�องการใชู�ยางรถืจัักรยานยนติ์	ติั�งเปิ้า 

สุัดสุ่วนรายได�จัากติ่างปิระเทศปิีนี�อยู่ที�	50%	

และในปิระเทศ	50%		

  ทั�งนี�	ปิระเมินว่าแนวโน�มค่าเงินบาทในปีินี� 

น่าจัะมีทิศทางดีขึ�น	โดยคาดว่าจัะไม่แข็งค่า 

ชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิิชชาชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิิชชา
เท่ากับปีิที�ผู่้านมา	ซึื้�งยอมรับว่าในปีิก่อนบริษััทฯ 

ได�รับผู้ลกระทบจัากอัติราแลกเปิลี�ยนพื่อสุมควร	 

หากค่าเงินบาทอยู่ในระดับใกล�เคียงกับค่าเงิน 

ในภูมิภาค	จัะมีผู้ลดีติ่อบริษััทฯ.

ทพ.พรศักัดิ� ตันัตัาปกลุทพ.พรศักัดิ� ตันัตัาปกลุ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กร์มธ้์ร์กิจพิ่ลั้งิงิานิปร์ะเมินิ 

การ์ใช้้นิำ�ามันิเช้้�อเพิ่ลิ้งิปี 63 โต 2%ตามทิ์ศท์างิ 

เศร์ษัฐกิจ แล้ะการ์ท่์องิเท้์�ยวขึ้ณะท้์�ไตร์มาส์1/63  

คาดโต 6.6% จากไฮซ้ื้ซัื้นิขึ้องิการ์ท่์องิเท้์�ยว 

	 นางสุาวนันธุิกา	 ทังสุุพื่านิชู	 อธุิบดี 

กรมธุุรกิจัพื่ลังงาน	เปิิดเผู้ยว่า	กรม	ฯ	ปิระเมินทิศทาง 

การใชู�นำ�ามันเชูื�อเพื่ลิงภายในปิระเทศในปิี	63	 

จัะเติิบโติในระดับ	2%	เทียบปิี	62	ที�มีปิริมาณ 

การใชู�	 124.2	 ล�านลิติร		 เปิ็นการเติิบโติ 

ติามทิศทางเศรษัฐกิจั	และการท่องเที�ยว		

	 อย่างไรก็ติาม		หากรัฐบาลมีมาติรการ 

กระติุ �นเศรษัฐกิจัเพื่ิ �มเคิม	 อาจัจัะเติิบโติ 

ในระดับ	2.8-3%	สุ่วนไติรมาสุ		1/63	คาดว่า 

ปิริมาณการใชู�นำ�ามันเติิบโติ	6.6%	เนื�องจัาก 

เปิ็นชู่วงไฮซื้ีซื้ั�นของการท่องเที�ยว		

	 ทั�งนี�		หากแยกเปิ็นกลุ่ม		คาดว่าปิริมาณ 

การใชู�นำ�ามันกลุ่มเบนซิื้นของปีิ	63	จัะเติิบโติ	3.7%	 

เนื�องจัากผูู้�บริโภคหันมาใชู�นำ�ามันแก๊สุโซื้ฮอล์	

E20	และ	E85	มากขึ�น		ปิระกอบกับเปิลี�ยนจัาก 

ใชู�เชูื�อเพื่ลิง	LPG	หันมาใชู�นำ�ามันแก๊สุโซื้ฮอล	์

91-95	สุ่วนกลุ่มนำ�ามันดีเซื้ลเพื่ิ�มขึ�น	6%	หรือ	 

71.6	 ล�านลิติร	 เนื�องจัากกระทรวงพื่ลังงาน 

บังคับใชู�นำ�ามันดีเซื้ลหมุนเร็ว	B10	เปิ็นนำ�ามัน 

ดีเซื้ลเกรดมาติรฐาน	 และสุ่งเสุริมการใชู� 

นำ�ามันดีเซื้ลหมุนเร็ว	B20	

	 อย่างไรก็ติาม		 หลังจัากการบังคับ 

ใชู�นำ �ามัน	 B10	 คาดว่าสุิ �นปิี	 63	 ปิริมาณ 

การใชู�นำ�ามันB10	จัะเพื่ิ�มขึ�นเปิ็น	57	ล�านลิติร 

ติ่อวัน	 ขณะที �นำ �ามัน	 B7	 จัะลดลงเหลือ	 

5	ล�านลิติรติ่อวันจัากในระดับ	59.9	ล�านลิติร 

ติ่อวัน	 สุ่วนสุติ๊อกนำ�ามัน	B10	ปิัจัจัุบันอยู่ที� 

120	ล�านลิติรมั�นใจัว่าเพีื่ยงพื่อต่ิอความติ�องการ 

ที�เพื่ิ�มขึ�นเนื�องจัากชู่วงเดือน	 ก.พื่.-เม.ย.63 

จัะมีผู้ลผู้ลิติปิาล์มนำ�ามันออกมาเพื่ิ�ม	

	 สุ่วนสุถืานีบริการนำ�ามันที�ให�บริการ	B10	

สุิ�นเดือน	ม.ค.	63	จัะมีเพื่ิ�มเปิ็น	3,000	แห่ง	

ขณะสิุ�นเดือน	ก.พื่.63	คาดว่าจัะมีสุถืานีบริการ 

นำ�ามันเพื่ิ�มขึ�นอีก	 4,000	 แห่ง	 โดยในวันที� 

1	มี.ค.	63	จัะมีสุถืานีบริการนำ�ามันจัำาหน่าย 

B10	ได�ครบทุกแห่งทั�วปิระเทศ.

พลัังงาน-อุุตสาหกรรม

บูมจั.ธนาคารไทิยพาณิ์ชื่ย์ หร่อ SCB จัับูม่อ บูมจั.ไทิยพาณิ์ชื่ย์ประกันชีื่วิิต หร่อ 
SCBLIFE ในกล่่มเอฟดับูบูลิวิดี เปิดตัวิประกันใหม่ล่าส่ด “SCB Multi Care Multi 
Claims เคลมค่�มกล่่มโรคร�าย” ชื่้จั่ดเด่นประกันร้ปแบูบูใหม่ “ประกันคิิดเผื่ื่อ 
เพื่ื่อคินคิิดเยอะ” ออกแบูบูผู้ลิตภััณ์ฑ์์เจัาะอินไซด์ล้กค�าเพ่�อตอบูโจัทิย ์
ควิามต�องการ โดย “คิดเผู่้�อ” ให�ล้กค�าได�รับูม่อและเตรียมตัวิสำาหรับูการเจ็ับูป่วิย 
ด�วิยโรคร�ายแรงทิี�อาจัเกิดข้�น ขณ์ะทิี� “คิดเยอะ” หากล้กค�าไม่ได�เจั็บูป่วิย 
ด�วิยโรคร�ายแรงจันครบูสัญญา

บูมจั. วิิลล่า ค่ณ์าลัย หร่อ KUN นำาทีิมโดย นายไพศาล ศังขวิณิ์ชื่ กรรมการ 
บูริษััทิและกรรมการบูริหาร และพนักงาน บูริษััทิฯ ร่วิมจััดกิจักรรม ส่งมอบูควิามส่ข 
ให�เด็กๆ ในเทิศกาลวิันเด็กประจัำาปี 2563 ภัายในงานมีการจััดกิจักรรม  
พร�อมสนับูสน่นทิ่นการศ้กษัาให�กับูน�องทิี�มีผู้ลการเรียนดีเด่นและมีควิาม 
ประพฤติดี ได�แก่ โรงเรียนระดิ�งหินประชื่าสรรค์  โรงเรียนสมบู้รณ์์ศาสตร์พิทิยา 
ชื่มรมม่สลิมบู�านโรงกระโจัม พร�อมทัิ�งมอบูจัักรยานให�เทิศบูาลตำาบูลพิมลราชื่  
เพ่�อประโยชื่น์ใชื่�สอยในช่ื่มชื่น

q
q

เปิดตัวประกันใหม่

มอบคิวามสุุขวันเด็กแห่งชาติ

ภาพิ่ขึ้่าว

ท�องเท้�ยวหน่นใช้้นำ�ามัน Q1โต6.6%

นันธิ์ิกา ทังสุพานิชนันธิ์ิกา ทังสุพานิช


