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SPVI  เผย Q2/65  กำำ�ไรพุ่่�ง 60.15% 

เหตุอั่ัตุร�กำำ�ไรสุท่ธิิเพุ่ิ�มขึ้้�น  จ�กำยอัดขึ้�ยอัอันไลน์โตุ 

บรหิ�รจัดกำ�รตุ้นทน่ขึ้�ยมปีระสุทิธิิภ�พุ่

SPVISPVI โชว์์ Q2/65โชว์์ Q2/65
กำำ�ไรพุ่่�งกำำ�ไรพุ่่�ง  60.15%60.15%
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อ่่านต่่อ่หน้า 6

SAMTEL  แจกำขึ้��วดชีนะกำ�รเสุนอัร�ค� ประกำวดร�ค�เช��ใชบ้รกิำ�ร
ระบบเครอืัขึ้��ย CCTV  ขึ้อังกำล่�มนิคมอ่ัตุสุ�หกำรรมม�บตุ�พุ่ด่ พุ่ื�นที�

ม�บตุ�พุ่ด่ ขึ้อังสุำ�นักำง�นนิคมอ่ัตุสุ�หกำรรมม�บตุ�พุ่ด่ มลูค�� 294 ลบ.

BJC  ท่�มงบ 1.6  พุ่นัลบ.   

ขึ้ย�ยกำำ�ลังกำ�รผลิตุกำระด�ษ

ทิชชู เพุ่ิ�ม 27,500 ตัุนตุ�อัปี  

ดันกำำ�ลังกำ�รผลิตุรวมสุงูสุด่

ในไทย และกำล่�ม CLMV

อ่่านต่่อ่หน้า 2 3
อ่่านต่่อ่หน้า 4

SAMTELSAMTEL
กำลุ่่�มนิิคมฯม�บต�พุ่่ด
คว้้างาน CCTVคว้้างาน CCTV

มููลค่า 294 ลบ.มููลค่า 294 ลบ.
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BJC  ทุ่่�มงบ 1.6  พันัลบ. ขยายกำำาลังกำาร
ผลิตกำระดาษทิุ่ชชูเพัิ�ม 27,500 ตันต�อปี ี 
ดันกำำาลังกำารผลิตรวมสููงสู่ดในไทุ่ย และ
กำล่�ม  CLMV   พัร้อมปีระเมนิภาพัรวมตลาด
กำระดาษทิุ่ชชูของบีเจซี ีปีนีี� ขยายตัว

เพัิ�มข้�น กำว�า 11%

บีเจซีี ลงทุ่่นเทุ่คโนโลยีเคร่�องผลิตและ
เคร่� องแปีรรูปีกำระดาษทีุ่�ทัุ่นสูมัย เพั่� อ
ขยายกำำาลังกำารผลิตกำระดาษทิุ่ชชูเพัิ�มข้�น 
27,500 ตันต�อปี ีสู�งผลให้บ้รษัิทุ่มีกำำาลังกำาร
ผลิตในปีระเทุ่ศสูงูทีุ่�สูด่ กำว�า 75,000 ตันต�อ
ปี ีพัร้อมวางแผนเปิีดตัวกำระดาษทิุ่ชชูแบบ
ม้วนทีุ่�ผลิตโดยใช้เทุ่คโนโลยีให้ม� ทัุ่�ง เซีล
ล็อกำซี ์ซีลิค์ และ แม๊กำซีโ์ม� ทีุ่�มลีวดลายเป็ีน
เอกำลักำษณ์์  ตอกำยำาตำาแห้น�งแบรนด์ผู้นำา
อันดับห้น้�งในตลาดกำระดาษทิุ่ชชูทีุ่�สูามารถ
ครองใจผูบ้ริโภคทัุ่�วโลกำ

 ดร.ตุล่ย ์วงศ์ศ์์ภ่สุวัสุดิ� ผูจั้ดกำ�รใหญ่� 
ธ่ิรกิำจสุินค้�อ่ัปโภคบริโภค บริษัท 
เบอัรล์ี� ย่คเกำอัร ์จำ�กัำด (มห�ชน) หรอืั 
บเีจซี ีเปีดิเผยว�า "บรษัิทุ่ เบอรลี์� ย่คเกำอร์ 
เซีลล็อกำซี ์จำากัำด ภายใต้กำารบรหิ้าร  บรษัิทุ่ 
เบอรลี์� ย่คเกำอร ์จำากัำด (มห้าชน) ห้รอ่ บเีจซี ี
ดำาเนินกำารขยายกำำาลังกำารผลิตกำระดาษ
ทิุ่ชชูเพัิ�มข้�น 27,500 ตันต�อปี ีในโครงกำาร 
"ขยายกำำาลังกำารผลิตเคร่�องทีุ่� 5 ห้ร่อ PM 
5"  โดยใชเ้งินลงทุ่น่กำว�า 1,600 ล้านบาทุ่  
สู�งผลให้บ้รษัิทุ่มกีำำาลังกำารผลิตรวมสูงูทีุ่�สูด่
ในปีระเทุ่ศไทุ่ย และในกำล่�ม CLMV สูำาห้รบั
เคร่�องผลิตกำระดาษเคร่�องทีุ่� 5 ห้ร่อ PM5 
ได้มีกำารนำาเทุ่คโนโลยีในกำารบดเย่�อแบบ 
Papillon refiner และกำารรีดนำาออกำจากำ
กำระดาษแบบ Shoe press มาติดตั�งเพั่�อ
ลดกำารใช้พัลังงานในกำารผลิต และทุ่ำาให้้
กำระดาษมีความน่�มมากำข้�น"

"ในสู�วนโรงงานแปีรรูปีกำระดาษ มีกำารนำา
เทุ่คโนโลยีกำารข้�นรูปีลายกำระดาษแบบ 
Joint Embosser เพ่ั�อให้้ได้กำระดาษทีุ่�
มีลวดลายสูวยงาม เพัิ�มความห้นา และ
กำารซี้มซัีบทีุ่�ดีเยี�ยม ตอบโจทุ่ย์กำารใช้เช็ด
ทุ่ำาความสูะอาดของผู้บริโภคทุ่่กำกำล่�ม รวม
ถ้งมีกำารนำาระบบ automation และห่้�น
ยนต์ มาใช้เพั่�อให้้เกิำดปีระสูิทุ่ธิิภาพัสููงสู่ด
ในกำารผลิต มคีวามต�อเน่�องในด้านคณ่์ภาพั 
และตอบสูนองความต้องกำารของลูกำค้าให้้
ดียิ�งข้�น  และในขั�นตอนกำารบรหิ้ารจัดกำาร
สูินค้าคงคลัง บริษัทุ่ได้ลงทุ่่นระบบคลัง
สูินค้าอัตโนมัติ แบบ ASRS (Automated 
Storage and Retrieval System)  และ
ระบบ WMS (Warehouse Management 
System) สู�งผลให้้ต้นทุ่่นลดลงแต�ยังคง
ค่ณ์ภาพัตามมาตรฐาน กำารสู�งมอบสิูนค้า
มีความเทีุ่�ยงตรง และสูามารถตอบสูนอง
ความพัง้พัอใจของลูกำค้าได้สูงูสูด่"
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นอกำจากำนี� บริษัทุ่วางแผนกำารขยายกำาร
ผลิตกำระดาษทิุ่ชชูไปียงัตลาดต�างปีระเทุ่ศ 
โดยมีโรงงานตั�งอยู�ทีุ่�ปีระเทุ่ศเวียดนาม 2 
แห้�ง ค่อ BJC Cellox Viet Nam Company 
Limited และ Vina Paper Company 
Limited และทีุ่�ปีระเทุ่ศกัำมพูัชา 1 แห้�ง 
ค่อ BJC Cellox Combodia Company 
Limited  ทัุ่�งนี� ทุ่ำาให้ก้ำำาลังกำารผลิตกำระดาษ
ทิุ่ชชูรวมของกำล่�มบเีจซี ีมมีากำกำว�า 90,000 
ตันต�อปีี ซี้�งนับว�าสููงทีุ่�สู่ดในปีระเทุ่ศไทุ่ย
และในกำล่�ม CLMV

สู�วนภาพัรวมตลาดกำระดาษทิุ่ชชูของ บเีจซี ี
ในปีีนี� คาดว�าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพัิ�ม
ข้�น กำว�า 11% โดยสู�วนห้น้�งเป็ีนผลมาจากำ
ปีัจจัยดีมานด์ในตลาดทีุ่�ขยับข้�นตามและ
จากำสูถานกำารณ์ก์ำารแพัร�ระบาดของโควิด-
19 ทีุ่�สู�งผลให้้ความต้องกำารใชง้านกำระดาษ

ทิุ่ชชูสูำาห้รบัทุ่ำาความสูะอาดต�าง ๆ   เพัิ�มสูงู

ข้�นตามไปีด้วย รวมถ้ง พับว�า พัฤติกำรรม

กำารใช้กำระดาษเช็ดห้น้าเพ่ั�อกำารแต�งห้น้า

ขยายตัว กำารใช้เพั่�อซีับเห้ง่�อบนใบห้น้า

และลำาคอ รวมถ้งกำารใชสู้ำาห้รบัเชด็มอ่

"ในขณ์ะเดียวกัำน บริษัทุ่วางแผนด้านกำาร

ตลาด เพ่ั�อโปีรโมตสิูนค้าให้ม� ห้ร่อ ลาย

ให้ม� อย�าง เซีลล็อกำซ์ี  เพ่ั�อผลักำดันให้ต้ลาด

เติบโตต�อเน่�องผ�านกำารใช้สู่�อและกิำจกำรรม

กำารตลาดแบบครบวงจร ทัุ่�งออฟไลน ์

ออนไลน์ และอินฟลเูอนเซีอร์ และวางแผน

ร�วมม่อกัำบ ไลน์เฟรนด์ คาแรคเตอร์ยอด

ฮิิตระดับโลกำ ออกำลายให้ม� เพั่�อตอกำยำา

ตำาแห้น�งแบรนด์ผู้นำาอันดับห้น้�งในตลาด

กำระดาษทิุ่ชชูทีุ่�สูามารถครองใจผู้บริโภค

ทัุ่�วโลกำ" ดร.ตล่ย ์กำล�าวเสูรมิ

บีเจซีี มีผลิตภัณ์ฑ์์กำระดาษทิุ่ชชู ทัุ่�งห้มด 
3 แบรนด์ห้ลักำ ค่อ เซีลล็อกำซ์ี (Cellox) 
กำระดาษทิุ่ชชูพัรเีมี�ยม มคีวามเห้นยีวน่�ม มี
ทัุ่�งสูำาห้รับซีบัห้นา้ กำระดาษชำาระ กำระดาษ
เปียีกำ ซีลิค์ (Zilk)  กำระดาษทิุ่ชชูคณ่์ภาพัดี
เกิำนค่้ม  และ แมก๊ำซีโ์ม� (Maxmo) กำระดาษ
อเนกำปีระสูงค์ทุ่ำาความสูะอาดงานบ้านทัุ่�ง
ในครัวและนอกำครัว นอกำจากำนี�บีเจซีียัง
ได้ผลิตกำระดาษทิุ่ชชูให้้กัำบซีัพัพัลายเออร์ 
แบรนด์ต�างๆ อาทิุ่ Lotus's , Aro, Happy 
Price Pro ของบิ�กำซี ีและ Smarter เป็ีนต้น
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SPVI  เผย Q2/65  กำำาไรพั่�ง 60.15% เห้ต่อัตรากำำาไรสู่ทุ่ธิิ
เพิั�มข้�น จากำยอดขายออนไลน์โต -บริห้ารจัดกำารต้นทุ่่นขายมี
ปีระสูทิุ่ธิภิาพั

 บรษัิท เอัสุ พุ่ ีว ีไอั จำ�กัำด (มห�ชน) SPVI 
เปิีดเผยว�ากำำาไรสูทุ่่ธิสิูำาห้รับไตรมาสู 2/2565 มีจำานวน 

26.98 ล้านบาทุ่ โดยเพัิ�มข้�นจากำงวดเดียวกัำนของปีกีำ�อนจำานวน 
10.13 ล้านบาทุ่ คิดเปีน็เพัิ�มข้�นร้อยละ 60.15 โดยอัตรากำำาไร

สูทุ่่ธิสิูำาห้รบัไตรมาสู 2/2565 เทุ่�ากัำบร้อยละ 1.94 เม่�อเทีุ่ยบกัำบ
ไตรมาสูเดียวกัำนปีี 2564 เทุ่�ากัำบร้อยละ 1.43 สูาเห้ตทีุ่่�อัตรากำำา
ไรสูทุ่่ธิเิพัิ�มข้�น เน่�องจากำกำารเติบโตของยอดขายออนไลนแ์ละ
กำารบรหิ้ารจัดกำารต้นทุ่น่ขายทีุ่�มปีีระสิูทุ่ธิภิาพั

กำำาไรขั�นต้น สูำาห้รับไตรมาสู 2/2565 มีจำานวน 

138.19 ล้านบาทุ่ เพัิ�มข้�นจากำงวดเดียวกัำนของปีีกำ�อนจำานวน 
32.28 ล้านบาทุ่ คิดเปี็นร้อยละ 30.47 โดยอัตรากำำาไรขั�นต้น
สูำาห้รับไตรมาสู 2/2565 เทุ่�ากัำบร้อยละ 10.00 เม่�อเทีุ่ยบกัำบ
ไตรมาสูเดียวกัำนปี ี2564 เทุ่�ากัำบรอ้ยละ 9.10 สูาเห้ตทีุ่่�อัตรา

กำำาไรขั�นต้นเพิั�มข้�น เน่�องจากำกำารบริห้ารจัดกำารต้นทุ่น่ขายทีุ่�มี
ปีระสูทิุ่ธิิภาพั

รายได้จากำกำารขายและกำารบริกำารสูำาห้รับไตรมาสู 2/2565 
มีจำานวน 1,381.56 ล้านบาทุ่ เพัิ�มข้�นจากำงวดเดียวกัำนของปีี
กำ�อนจำานวน 217.74ล้านบาทุ่ คิดเปีน็ร้อยละ 18.71 เน่�องจากำ
ในช�วงไตรมาสู 1/2565 เกิำดปัีญห้าสิูนค้าขาดเเคลน โดยเฉพัาะ
จากำสิูนค้าปีระเภทุ่ iPhone และ iPad ทุ่ำาให้้เม่�อสิูนค้าทุ่ยอย

เขา้มาในไตรมาสู 2/2565 จ้งเปีน็ทีุ่�ต้องกำารของลูกำค้าอย�างมากำ

ค�าใชจ้�ายในกำารขายและบริห้ารสูำาห้รบัไตรมาสู 2/2565 มจีำา
นวน 112.58 ล้านบาทุ่ เพิั�มข้�นจากำงวดเดียวกัำนของปีีกำ�อนจำา
นวน 15.93 ล้านบาทุ่คิดเปีน็ร้อยละ 16.48 โดยอัตราสู�วนของ
ค�าใชจ้�ายในกำารขายและบริห้ารเม่�อเทีุ่ยบกัำบรายได้รวมเทุ่�ากัำบ
ร้อยละ 8.10 เม่�อเทีุ่ยบกัำบไตรมาสูเดียวกัำนปีี2564 เทุ่�ากัำบ
รอ้ยละ 8.21 สูาเห้ต่ทีุ่�อัตราสู�วนของค�าใชจ้�ายในกำารขายและ
บริห้ารเพิั�มข้�น เน่�องจากำมีค�าใช้จ�ายเพ่ั�อสู�งเสูริมกำารขายและ
จัดจำาห้น�ายเพิั�มข้�น รวมถ้งค�าเช�าและค�าบริห้ารจัดกำารพั่�นทีุ่�
เพิั�มข้�นจากำกำารเปีดิสูาขาในระห้ว�างงวด
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อน้�ง  ณ์ สูิ�นไตรมาสู 2/2565 บริษัทุ่ฯ มสีูาขาทีุ่�เปิีดให้้บรกิำารจำานวน 73 สูาขา (31 ธินัวาคม 2564: 66 สูาขา) 

ปีระกำอบด้วย iStudio 4 สุ�ขึ้� , iCenter 7 สุ�ขึ้� , iBeat 5 สุ�ขึ้� , Astore 8 สุ�ขึ้� , UStore 21 สุ�ขึ้� , Mobi 4 สุ�ขึ้� , 

AIS Shop by Partner 23 สุ�ขึ้� , iSolution 1 สุ�ขึ้�
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SAMTEL  แจกำข�าวดีชนะกำารเสูนอราคา ปีระกำวดราคาเช�าใชบ้รกิำารระบบเครอ่ข�าย CCTV  ของกำล่�มนิคมอ่ตสูาห้กำรรมมาบตาพัด่ 
พั่�นทีุ่�มาบตาพัด่ ของสูำานักำงานนิคมอ่ตสูาห้กำรรมมาบตาพ่ัด มลูค�า 294 ลบ.

 น�ยจง ดิลกำสุมบติัุ กำรรมกำ�รผูจั้ดกำ�รใหญ่�บรษัิท สุ�ม�รถเทลคอัม จำ�กัำด (มห�ชน) SAMTEL เปีดิเผย
ว�าบริษัทุ่ สูามารถคอมมิวนิเคชัน เซีอร์วิสูจำากัำด (“บริษัทุ่ย�อย ”)  ซี้งเปี็นบริษัทุ่ย�อยทีุ่�บริษัทุ่ถ่อห้่้นร้อยละ 99.99 ได้รับกำาร
ปีระกำาศให้เ้ปีน็ผูช้นะกำารเสูนอราคา ปีระกำวดราคาเช�าใชบ้รกิำารระบบเครอ่ข�ายความปีลอดภัยด้วยระบบกำล้องวงจรปิีด (CCTV) 
ของกำล่�มนิคมอ่ตสูาห้กำรรมมาบตาพัด่ พั่�นทีุ่�มาบตาพัด่ ของสูำานกัำงานนคิมอ่ตสูาห้กำรรมมาบตาพัด่ ระยะเวลา 60 เด่อน โดยกำาร
นคิมอ่ตสูาห้กำรรมแห้�งปีระเทุ่ศ ได้ออกำปีระกำาศเร่�อง ผูช้นะกำารเสูนอราคาฯ ลงวันทีุ่� 4 สูงิห้าคม 2565 ว�าบรษัิทุ่ย�อยได้รบักำารคัด
เล่อกำเปีน็ผูช้นะกำารเสูนอราคาดังกำล�าวโดยเสูนอราคาเปีน็เงินสิู�น 294 ล้านบาทุ่ (รวมภาษีมลูค�าเพิั�ม)

ทัุ่�งนี� บรษัิทุ่ย�อยจะได้มกีำารลงนามสัูญญา เม่�อได้รบัห้นงัสู่อเชญิลงนามสัูญญาจากำกำารนิคมอ่ตสูาห้กำรรมแห้�งปีระเทุ่ศต�อไปี
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