Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 67
ฉบับที่: 21406
Col.Inch: 8.29
Ad Value: 13,264
คอลัมน์: ย่อยข่าวตลาด: แห่ซื้อ

รหัสข่าว: C-160830009146(30 ส.ค. 59/06:40)

หน้า: 9(กลาง)
PRValue (x3): 39,792

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 22
ฉบับที่: 5548
หน้า: 9(บน)
Col.Inch: 42.97 Ad Value: 36,524.50
PRValue (x3): 109,573.50
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: SYNEXลั่นครึ่งหลังโตรับไฮซีซั่น มั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ-รายได้ 23,000 ล้าน พุ่ง 10%

รหัสข่าว: C-160830013052(30 ส.ค. 59/06:00)

หน้า: 1/1

Tan Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3082
หน้า: 3(ล่าง)
Col.Inch: 40.63 Ad Value: 22,346.50
PRValue (x3): 67,039.50
หัวข้อข่าว: 'SYNEX' โดดรับไฮซีซัน จับตาดีล M&A เสริมแกร่ง

รหัสข่าว: C-160830016034(30 ส.ค. 59/05:41)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หุ้น-ตลาดทุน
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 14
ฉบับที่: 4954
หน้า: A9(บน)
Col.Inch: 54.90 Ad Value: 60,390
PRValue (x3): 181,170
หัวข้อข่าว: บจ.รุกซื้อกิจการเร่งโตXOซื้อ2บริษัทอาหาร SYNEXจบดีลปลายปี400ล้าน

รหัสข่าว: C-160830006068(30 ส.ค. 59/05:58)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หุ้น-ตลาดทุน
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 14
ฉบับที่: 4954
หน้า: A9(บน)
Col.Inch: 54.90 Ad Value: 60,390
PRValue (x3): 181,170
หัวข้อข่าว: บจ.รุกซื้อกิจการเร่งโตXOซื้อ2บริษัทอาหาร SYNEXจบดีลปลายปี400ล้าน

รหัสข่าว: C-160830006068(30 ส.ค. 59/05:58)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

ั
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SYNEX มัน ใจผลงานครึ งปี หลังโตรับไฮซีซัน
Public Relations

SYNEXเผยมน
 ั ใจครึง ปี หล ังยอดขายเติบโตดีกว่าครึง แรกของปี โดยเฉพาะสินค้ากลุม
่
่ ลาด และสินค้ากลุม
สมาร์ทโฟน สวยฉายแววโดดเด่นร ับเทรนด์ใหม่ทยอยออกสูต
่ คอมเมอร์เชียล
( เพิม
( “สุธด
กําล ังซือ
 ขึน
ิ า มงคลสุธ”ี ซีอโี อหญิง ประกาศรุกตลาดไอทีทุกช่องทางทงกรุ
ั(
งเทพฯ ต่าง
จ ังหว ัด โดยการเสริมผลิตภ ัณฑ์ใหม่เข้าพอร์ต การเพิม
 สินค้าเข้าไปขายในตลาดกลุม
่ ประเทศ CLMV
เพือ
 เสริมยอดขายเพิม
 ขึน
( และคงมุง
่ มน
 ั ทีจ
 ะหาแผนธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการทํา M&A เพือ
 ช่วยต่อยอด
การเติบโตทีด
 ห
ี นุนธุรกิจให้แข็งแกร่ง ในอนาคต
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั % นําระดับโลกหลากหลายประเภท เปิ ดเผยถึงทิศทางผลประกอบการงวด
ผู ้นําเข ้าจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชน
ครึง ปี หลังแนวโน้มผลการดําเนิน งาน 3Q16 คาดเติบโตได ้ดีจากเป็ นช่วง High Season จากยอดขายสินค ้าใน
ิ ค ้ารุน
่ ลาดเป็ นแรงกระตุ ้นซือ
% จากลูกค ้า โดยเฉพาะ Smart phone
กลุม
่ Smart phone มีสน
่ ใหม่ทยอยออกสูต

ขาวยอดนิยม

30 ส.ค. 2559

• กสทช. ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up
News ช่องวอยซ์ทีวี 7 วัน เหตุเนือหารายการขัดคําสัง
คสช.

Smart phone แบรนด์ Huawei ทีน
 ่าจับตามอง จึงมันใจ ปี 2559 ซินเน็คฯ จะทํานิวไฮต่อเนือ
 งตามเป้ าหมาย

• ITEL เคาะไอพีโอ 5.20 บาท
• วงการ คาดหุ้นไทยวันนีรี บาวน์ตามหุ้นสหรัฐฯ

รายได ้ 2.3 หมืน
 ล ้านบาททีว างไว ้ มุง่ เน ้นการเติบโตของกําไรเป็ นสําคัญ การผลักดันสินค ้ามาร์จน
ิ% สูงออกสู่

ประเมินกรอบการเคลือนไหว 1,540-1,555 จุด

ตลาดและบริหารต ้นทุนทางการเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ

• บล.ฟิ ลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30/08/59
• บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

รุน
่ ใหม่ P9 ของ Huawei ทีบ
 ริษัทฯ เป็ น Exclusive Distributor ใน Channel IT และในต่างจังหวัดของสินค ้า

ซินเน็คฯ เดินหน ้าเพิม
 ส่วนแบ่งทางการตลาด ผลักดันเพิม
 สินค ้าใหม่ๆในตลาด Commercial,
Consumer และ Device ให ้มีการขยายการเติบโตได ้อย่างต่อเนือ
 ง บริษัทฯ มีแผนธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การเตรียม

30/08/59

เข ้ารุกตลาด Cloud, IOT, Solution และ Security ตลาดกลุม
่ นีล
% ก
ู ค ้ามีความต ้องการในผลิตภัณฑ์มากขึน
% ใน
อนาคต เป็ นการเพิม
 ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทัง% ซินเน็คฯ อยูร่ ะหว่างเจรจาร่วมทุน M&A
ซึง คาดว่าจะเข ้ามาสนับสนุนผลการดําเนินงานให ้แข็งแกร่งเพิม
 ขึน
% ตัง% แต่ปี หน ้าเป็ นต ้นไป
“ตลาดไอทีในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตราว 5% ในขณะที ซินเน็คฯ มีผลประกอบการในอัตรา
ทีเ ติบโตได ้มากกว่าอุตสาหกรรม มีความแข็งแกร่งอยูใ่ นธุรกิจไอทีมานานกว่า 28 ปี ด ้วยกลยุทธ์มงุ่ เน ้นทํา
ั % นําระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค ้า มีฐานลูกค ้าที
ตลาดในทุกช่องทางทัวประเทศ จําหน่ายสินค ้าไอทีชน
กระจายทัวประเทศมากกว่า 5,000 ราย ด ้วยจุดเด่นในความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทน
ี ําเสนอแบบครบวงจร
% สินค ้าในเขตกรุงเทพฯ สัง เช ้าได ้บ่าย-สัง บ่ายได ้เช ้าวันถัดไป ซินเน็คฯ มีศน
การสัง ซือ
ู ย์บริการหลังการขาย 11
แห่ง และ ยังมีศน
ู ย์บริการหลังการขายทีเ ป็ นพันธมิตรกว่า 62 แห่งทัวประเทศ ทีใ ห ้บริการหลังการขายได ้รวด
เร็วทัวถึง ทําให ้บริษัทฯ มีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนือง บริษัทฯ ทีม
 งุ่ เน ้นการสร ้างผลการดําเนินงานทีด
 ี
และรวมทัง% ให ้ผลตอบแทนทีด
 ต
ี อ
่ ผู ้ถือหุ ้นในการจ่ายปั นผลอย่างสมําเสมอ” นางสาวสุธด
ิ า กล่าว
% สุดวันที 30 มิถน
สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิน
ุ ายน 2559 บริษัทฯ มีรายได ้รวม
10,492.94 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
% 2.9% จากงวดครึง ปี แรกของปี ก่อนอยูท
่ ี 10,197.66 ล ้านบาท และมีกําไรสุทธิ
180.15 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
% 11.5 % จากงวดครึง ปี แรกของปี ก่อนอยูท
่ ี 161.61 ล ้านบาท
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัท เมือ
 วันที 9 สิงหาคม 2559 จึงมีมติอนุมัตก
ิ ารจัดสรรเงินกําไรจากผล
การดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท กําหนดราย
 ผู ้ถือหุ ้นมีสท
ิ ธิรับเงินปั นผล วันที 25 สิงหาคม 2559 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเพือ
ชือ
 พักการโอนหุ ้น
 ผู ้มี สิทธิไ; ด ้รับเงินปั นผลวันที  26 สิงหาคม 2559 และได ้กําหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
และรวบรวมรายชือ
ในวันที 8 กันยายน 2559 นี% ตอบแทนผู ้ถือหุ ้นทีใ ห ้การสนับสนุนซินเน็คฯ ด ้วยดีเสมอมา

ขาวที่เกี่ยวของ
• SYNEX มัน ใจผลงานครึ งปี หลังโตรับไฮซีซนั
29 ส.ค. 2559

• SYNEX แย้มรายได้ครึ งปี หลังโต 10% คาดกําไรปี
นีทํานิวไฮ รายได้แตะ 2.8 หมืนลบ. หลังศก.เริ มฟื น
ตัว 29 ส.ค. 2559

• - -SYNEX อยูร่ ะหว่างเจรจาซือกิจการธุรกิจเกียว
เนือง 2 ดีล คาดสรุ ปปี นี 1 ดีล มูลค่า 400-500 ลบ.
29 ส.ค. 2559

• - -SYNEX แย้มรายได้ครึ งปี หลังโต 10% คาดกําไร
ล ักษณะธุรกิจของ SYNEX
ิ% เปลืองทีใ ช ้กับ
จัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ
่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสน
% นํ าระดับโลก และมีฐานลูกค ้าทีเ ป็ นผู ้ประกอบ
คอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็ นผู ้แทนจําหน่ายสินค ้าจากผู ้ผลิตชัน
การคอมพิวเตอร์ทงั % ทีเ ป็ นร ้านค ้าปลีกและค ้าส่งทัวประเทศ ผู ้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต ้เครือ
 งหมายการค ้าของตัว
เอง รวมถึงห ้างสรรพสินค ้า ห ้างค ้าปลีกขนาดใหญ่ และร ้านอุปกรณ์ เครือ
 งเขียน

ปี นีทํานิวไฮ รายได้แตะ 2.8 หมืนลบ. หลังศก.เริ มฟื น
ตัว 29 ส.ค. 2559

• สดจากสนาม : บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
(SYNEX) แถลง Opportunity Day

29 ส.ค. 2559
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เรียบเรียง โดย พนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
อนุมัต ิ

โดย พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน
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LastestNews Detail

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 15
ฉบับที่: 5428
หน้า: 8(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 9.16
Ad Value: 20,152
PRValue (x3): 60,456
คอลัมน์: ย่อยโลกเศรษฐกิจ: ซินเน็คฯ ปลื้มสมาร์ทโฟนหนุนธุรกิจ

รหัสข่าว: C-160830014117(30 ส.ค. 59/05:17)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน - ตลาดทุน
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2202
หน้า: 8(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 9.82
Ad Value: 14,730
PRValue (x3): 44,190
คอลัมน์: ข่าวสั้น: SYNEX มั่นใจครึ่งปีหลังโตรับไฮซีซัน

รหัสข่าว: C-160830040062(30 ส.ค. 59/05:48)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

