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	 PSTC	ประเดิมศักราชใหม่คว้างาน"โครงการซื้อ

ขายผลิตภัณฑ์พลังงาน"จากปตท.รายแรก	มูลค่า

โครงการ	250	ล้านบาท	ส่งบริษัทย่อย"พีเอสที

เพาเวอร์"	เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานจาก	

LNG	ในโรงงานผลิตอาหาร	พร้อมกับจ�าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติเหลว	LNG	ตลอดอายุสัญญา	10	ปี	ต่อ

สัญญาได้อีก	5	ปี	ประเมินอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน	10%	ด้าน"ดร.พระนาย	กังวาลรัตน์"	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ระบุโครงการผลิตภัณฑ์

พลังงานจะช่วยต่อยอดธุรกิจในอนาคต	และตั้งเป้า

สร้างรายได้	300-500	ล้านบาทต่อปี	ขณะที่ธุรกิจ

จ�าหน่ายก๊าซ	LNG	ปักหมุดรายได้ปีละ	1,000	ล้าน

บาท	หนุนการเติบโตยั่งยืน

 ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PSTC	เปิดเผยว่า	บริษัทได้รับสัญญาว่า

จ้างและสั่งซื้อจากบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	PTT	ภายใต้ชื่อโครงการว่า	"โครงการซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์พลังงาน"	มูลค่า	250	ล้านบาท	โดยจะ

การน�าเอาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ	LNG	มาใช้เป็น

เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตอาหาร	ร่วมกับการ

ผลิตไฟฟ้าจากความร้อน	และการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์	Solar	Roof	โดยได้ความเย็น

เป็นของแถมจากก๊าซธรรมชาติเหลว	LNG	ซึ่งจะ

ด�าเนินการบนพื้นที่ของ	บริษัทศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด	

จ�ากัด

	 ทั้งนี้	PTT	เป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว	เพื่อ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนและความเย็น

ในกระบวนการผลิต	โดยกิจการร่วมค้า	พีเอสทีเพา

เวอร์	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดย	PSTC	สัดส่วน	

100%	ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ	ก่อสร้าง	

จัดหาระบบควบคู่กับการจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

เหลว	LNG	โดยมีอายุสัญญา	10	ปี	ซึ่งมูลค่า

โครงการตลอดอายุสัญญา	250	ล้านบาท	ทั้งนี้

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก	5	ปี	ซึ่งหากนับรวม	

15	ปี	และมีมูลค่าโครงการรวมกว่า	350	ล้านบาท

	 ส�าหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการแรก

ของประเทศที่ทาง	ปตท.	ได้ริเริ่ม	และมอบความ

ไว้วางใจให้ทาง	PSTC	และบริษัทในเครือ	เป็นผู้

จัดหา	ออกแบบ	ก่อสร้าง	และด�าเนินการบริหาร

ระบบดังกล่าวนี้ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่

ใช้พลังงานความร้อนในการกระบวนการผลิต	ซึ่ง

เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ก๊าซธรรมชาติ

เหลว	LNG	ควบคู่กับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา	(Solar	Roof)	เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า	

และพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งความร้อน	

และความเย็น	ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานของการ

ผลิตสินค้าจะลดลงไปกว่า	10%

	 รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการ

แข่งขันให้กับโรงงานผู้ผลิตให้มีประสิทธิภาพที่โดด

เด่นมากขึ้น	ทั้งยังสามารถลดการสูญเสียพลังงานที่

เหลือใช้มาต่อยอดในการผลิตไฟฟ้า	และความร้อน

และความเย็น

	 "การที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้ง

ระบบโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงานของ	ปตท.	

ถือว่าเป็นครั้งแรกของความร่วมมือกับพันธมิตร

รายใหญ่	และสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญ

ด้าน	Engineering	จึงได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้	

และทาง	PSTC	หวังว่าจะช่วยหนุนและต่อยอดธุรกิจ

ในอนาคต	โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จาก

การขาย	"ผลิตภัณฑ์พลังงาน"	ให้ได้ประมาณปีละ	

300-500	ล้านบาท	และมีรายได้จากการขายก๊าซ

ธรรมชาติเหลว	LNG	อีกปีละ	1,000	ล้านบาท	ซึ่ง

เป็นการเพิ่มรายได้ระยะยาวให้กับบริษัทฯ	ต่อไป	"

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า	ปัจจุบัน	

PSTC	ก�าลังอยู่ในระหว่างการน�าเสนอโครงการ	

"ผลิตภัณฑ์พลังงาน"	ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

อีกหลายราย	โดยตั้งเป้าหมายหลักเป็นลูกค้ากลุ่ม

ที่ใช้น�้ามันเตา	และก๊าซ	LPG	ในกระบวนการผลิต	

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต	และยังแก้

ปัญหาเรื่องมลภาวะฝุ่น	pm	2.5	ที่เป็นปัญหาระยะ

ยาวของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

	 อย่างไรก็ตาม	ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจใน

ปี	2563	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้รวมเติบโต	20%จาก

ปีก่อน	เนื่องจากธุรกิจทุกกลุ่มมีสัญญาณที่ดี	รวม

ทั้งมีงานในมือรอรับรู้รายได้(backlog)	ในส่วนของ

ธุรกิจพลังงานไว้แล้วกว่า	3	พันล้านบาท	ซึ่งจะ

ทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

PSTC ต้ังเป้าโกยรายได้จากการขาย "ผลิตภัณฑ์พลังงาน" 

ปีละ 300-500 ลบ. หลังได้งาน" โครงการซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์พลังงาน"จากปตท.รายแรก มูลค่า 250 ลบ.
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	 บมจ.เอเชีย	กรีน	เอนเนอจี	หรือ	AGE	เดิน

หน้าต่อยอดขยายแผนธุรกิจปี	2563	ประกาศลุย

ธุรกิจโลจิสติกส์เชิงรุก	ด้านขนส่งทางน�้า	-	ทาง

บก	รวมทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า

เต็มรูปแบบ	ระบุกลางปีนี้จ�านวนกองเรือล�าเลียง

ส่งมอบครบ	36	ล�า	และเป็น	40	ล�าในต้นปี	64	

พร้อมลงทุนรถบรรทุกเพิ่มอีก	ล่าสุดตุน	Backlog	

ปริมาณงานขนส่งในมือแล้วกว่า	1.2	ล้านตัน	พร้อม

เตรียมขยายท่าเรือแห่งที่	4	เพิ่ม	และเตรียมเปิด

ให้บริการท่าเรือแห่งที่	3	ในช่วงไตรมาส	ที่	1	ด้าน

ธุรกิจถ่านหินยังคงสดใสเร่งเจาะตลาดลูกค้าใน

ประเทศ	และต่างประเทศเพิ่มต่อเนื่อง	ส่งซิกตั้ง

เป้าปี	63	ส่อแววแตะระดับ	8,000	ล้านบาท	และ

ยอดขายถ่านหิน	3.6	ล้านตัน	ส่วนโครงการขาย

พลังงานไอน�้า	คาดแล้วเสร็จปลายปี	เตรียมรับรู้

รายได้เต็มสูบปี	64

 

 นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน 
เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AGE 
ผู้จัดจ�าหน่ายถ่านหินบิทูมินัส	(ถ่านหินสะอาด)	เปิด

เผยว่า	บริษัทฯ	วางกลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างมูลค่า

เพิ่ม	เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทฯ	อย่างต่อ

เนื่อง	โดยเฉพาะแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจ	

โลจิสติกส์	ได้แก่	การขนส่งทางน�้า	-	ทางบก	รวม

ทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าเต็มรูปแบบ	

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าว	ยังมีอัตราการเติบโต

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และคาดว่าจะเพิ่มศักยภาพ

และต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้	AGE	ได้

เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ	แผนการขยาย

การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯ	ได้แก่	การ

ต่อเรือล�าเลียงเพิ่มเติม	โดยในช่วงกลางปีจะมีเรือ

ล�าเลียงทั้งหมด	36	ล�า	และเพิ่มเป็น	40	ล�าใน

ช่วงต้นปี	2564	และจะลงทุนรถบรรทุกเพิ่มอีก	20	

คัน	ซึ่งจะท�าให้มีรถบรรทุกทั้งหมด	55	คัน	ในส่วน

ท่าเรือได้มีการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือแห่งที่	3	บริเวณ

คลังสินค้านครหลวง	ซึ่งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานแล้ว	

พร้อมเตรียมขยายท่าเรือที่	4	ในบริเวณเดียวกัน	

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการให้บริการ

ขนถ่ายสินค้าให้ดียิ่งขึ้น	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มี

สัญญาการขนส่งสินค้า	(Backlog)	จ�านวน	1.2	

ล้านตัน	และตั้งเป้าปริมาณการขนส่งสินค้าจากการ

ขนส่งทั้งทางน�้าและทางบกในปีนี้กว่า	3.5-4	ล้าน

ตัน	โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์		

สินค้าเกษตร	ยิปซั่ม	และถ่านหิน	เป็นต้น

	 “	พื้นที่คลังถ่านหินของบริษัทฯ	ที่นครหลวง

มีการบริหารจัดการอย่างดี	โดยได้รับการรับรอง

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	หรือ	ISO	

9001:2015	มาตรฐานระบบการบริหารงานด้าน

สิ่งแวดล้อม	หรือ	ISO	14001:2015	และยังได้รับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	4	จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม		

”	นายพนม	กล่าว

	 ส่วนธุรกิจถ่านหินนั้น	บริษัทฯ	ยังคงเดินหน้า

ขยายช่องทางการตลาด	เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัทฯ	ตั้ง

เป้ายอดขายถ่านหินในปีนี้ไว้ที่ระดับ	3.6	ล้านตัน	

“ตลาดหลักของบริษัทฯ	ยังคงเป็นตลาดถ่านหินใน

ประเทศไทย	เรายังคงมุ่งมั่นในการขยายส่วนแบ่ง

ตลาดให้สูงขึ้น	และส�าหรับประเทศเวียดนาม	เรา

ก�าลังพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่

คลังสินค้าเพิ่มเติมเพื่อการรองรับปริมาณลูกค้าที่

เพิ่มขึ้น”

	 ซึ่งจากกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวในข้างต้น	ท�า

ให้บริษัทฯ	ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ยอดขายในปี	

2563	ไว้ที่ระดับ	8,000	ล้านบาท

	 ส�าหรับธุรกิจด้านพลังงานภายใต้บริษัทร่วม

ทุน	“บริษัท	แอท	เอนเนอจี	โซลูชั่น	จ�ากัด”	ที่

บริษัทฯถือหุ้นอยู่	50%	นั้น	ประธานกรรมการ

บริหาร	บมจ.	เอเชีย	กรีน	เอนเนอจี	(AGE)	กล่าว

เพิ่มเติมอีกว่า	ปัจจุบันได้เซ็นสัญญาซื้อขายไอ

น�้า	กับบริษัท	อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด	

(มหาชน)	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	คาดว่าจะเริ่มรับรู้

รายได้จากการขายไอน�้า	ภายในปลายปี	2563	และ

คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของโครงการอื่นๆ	ต่อ

ไปในช่วง	กลางปี	2563	

AGE ต้ังเป้าปี 63 รายได้แตะระดับ 8,000 ลบ. 

-ยอดขายถ่านหิน 3.6 ล้านตัน
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 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 
กรรมผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NDR	เปิดเผยกับ

ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่าบริษัทฯ	คาดว่าผลประกอบ

การปี	2563	จะเป็นปีที่มีการเติบโตดีกว่าปี2562	

โดยบริษัทฯ	จะด�าเนินกลยุทธ์	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จ�าเป็น	และเน้นการสร้างผลก�าไร	ด้วยการขยาย

ตลาดต่างประเทศ	รวมถึงในประเทศเพื่อเพิ่มราย

ได้	อีกทั้งจะเพิ่มช่องทางขยายสินค้าไปสู่รายย่อย

มากขึ้น	ขณะที่ตลาดต่างประเทศปีนี้จะบุกตลาด

เวียดนาม	หลังจากที่ได้ขยายเข้าไปในประเทศ

ลาว	มาเลเซีย	และกัมพูชาแล้ว	ส่วนที่อินโดนีเซีย		

บริษัทฯ	มีเซ็นสัญญาแล้ว	คาดว่าจะเริ่มส่งสินค้า

เข้าไปได้ประมาณไตรมาส	2/63		

	 "ส�าหรับปี	63	เราขอแบ่งเป็น	2	ส่วนคือหลัง

บ้านกับหน้าบ้านที่จะหารายได้	โดยในส่วนหลังบ้าน

เราต้องสลิมลง	งบลงทุนทุกอย่างที่ไม่จ�าเป็นเรา

ก็ปรับลดลงทั้งหมด	ค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เราก็ตัดออกทั้งหมด	พยายามจะท�าตัวเองให้ผอม

ลง	ส่วนหน้าบ้านคือการหารายได้เข้ามาเพิ่มเราก็มี

ตลาดภายในกับตลาดส่งออก	ซึ่งตลาดภายในเดิม

ช่องทางการขายคือผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเหมือนกับ

สินค้าทั่วๆ	ไป	ปีที่แล้วเราได้ศึกษา	strategy	ของ		

consumer	product	จากเดิมที่สินค้าเราเป็นสินค้า	

mass	ปีนี้เองเราจะเพิ่มช่องทางขยายสินค้าไปสู่

รายย่อยมากขึ้น	ในบางพื้นที่ที่เรามองว่าเรายังเจาะ

ได้ไม่เยอะมากก็จะเอากลยุทธ์มาเพิ่มรายได้ให้มาก

ขึ้น	ส่วนลาวกับมาเลเซีย	เราไปได้ดีอยู่แล้ว	เราก็จะ

ใช้นโยบายพยายามเมนเทนตัวเลขให้ได้	ให้ไม่ตกลง			

ส่วนตลาดกัมพูชาเป็นตลาดที่เราบุกเข้าไปได้ในปีที่

แล้ว	โดยได้พาร์ทเนอร์ที่ดี	และเวียดนามปีนี้เราก็จะ

พยายามบุกเข้าไปเหมือนที่ลาว	ส่วนที่อินโดนีเซีย		

เราเซ็นสัญญาแล้ว	คาดว่าจะเริ่มส่งสินค้าเข้าไปได้

ประมาณไตรมาส	2/63	นี้	"	นายชัยสิทธิ์	กล่าว	

	 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตยางนอก

รถจักรยานยนต์ได้ประมาณ	3.5	ล้านเส้น/ปี	และ

ยางใน	7	ล้านเส้น/ปี	โดยปัจจุบันใช้ก�าลังการผลิต	

60-70%	ขณะที่ช่วงพีค	2-3	ปีก่อนบริษัทฯ	จะใช้

ก�าลังการผลิต	70-90%			

	 นายชัยสิทธิ์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ประเมินว่า

เศรษฐกิจปีนี้	ยังไม่ดี	คาดว่าภาพรวมน่าจะยัง

ทรงตัวจากปี2562	ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทในปีนี้น่า

จะมีทิศทางดีขึ้น	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่แข็งค่าค่อน

ข้างมากซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับผลกระทบเช่นกัน	

อย่างไรก็ตามในปีนี้	ถ้าเทียบกับ	US	คาดว่าค่าเงิน

บาทยังแข็งงค่าอยู่	แต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อน

บ้านประเมินว่าไม่น่าแข็งกว่าปีที่ผ่านมา	เพราะ

ฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	คงไม่

แย่ไปกว่าเดิม	

	 "เรามองว่าสภาวะเศรษฐกิจปี	63	ยังไม่น่า

ดี	คิดว่าจะน่าทรงๆ	จากปี62	ฉะนั้นการที่เราจะ

รักษารายได้จึงต้องเข้าไปในตลาดใหม่	ถ้าอยู่ใน

ตลาดเดิมเราก็แค่เสมอตัว	หรือแค่แย่ลง	ส่วนการ

ไปตั้งโรงงานผมมองว่าถ้าประเทศในอาเซียนอาจ

จะยังไม่มีความจ�าเป็น	เนื่องจากว่าค่าโลจิสติกส์

ยังไม่สูงมากนัก	ถ้าอยู่ที่เราแล้วเราท�าได้มากก็จะ

มี	economy	of	scale	ชดเชยได้กับค่าโลจิสติกส์ที่

เราต้องแข่งขันกับเขา	แต่ถ้าเราไปขยายโรงงานก็จะ

ท�าให้มีการลงทุน	มีค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ตรง

นี้ผมคิดว่ายังไม่น่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี	"นายชัยสิทธิ์			

กล่าว		

	 ส�าหรับในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้มี

การลงทุนด้าน	Automation	ไปในหลายๆ	ส่วน	เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ	รวมทั้งลดก�าลังคนลง	ท�าให้ในปี	

63	บริษัทฯ	อาจจะยังไม่ได้เดินหน้าลงทุนต่ออย่าง

รวดเร็ว	เพราะว่าได้ชะลองบลงทุนหลายๆ	ส่วนไป	

	 "ปี	61-ปี	62	ยอมรับว่าไม่สามารถท�าผลงาน

ได้เป็นที่น่าประทับใจ	แต่ว่าก็อยากเรียนว่าในฐานะ

ฝ่ายบริหารทุกคนก็ท�าเต็มที่	ผมเชื่อว่าธุรกิจมีจุดที่

ลงก็ต้องมุจุดที่สามารถพลิกกัลมาได้	เชื่อว่าปี	63			

เราจะสามารถท�าผลงานให้ออกมาเป็ที่น่าประทับ

ใจได้	ส่วนงบปี	62	ยังอยู่ช่วงปิดงบ	อาจจะยังพูด

อะไรมากไม่ได้ครับ	แต่ต้องบอกว่ามีอยู่หลายปัจจัย

เช่นค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าภูมิภาคค่อนข้างเยอะ		

ท�าให้เราอาจจะยังไม่เข้าเป้าตามที่เราวางแผนไว้

ตั้งแต่ต้นปี	62	อาจจะเป็นปีที่ไม่ดีนักส�าหรับ	NDR			

ครับ"นายชัยสิทธิ์	กล่าว	

NDR ต้ังเป้าดันผลงานปี 63 โตสวย 

เตรียมบุกตลาดเวียดนาม - เพ่ิมช่องทางขายใหม่ 
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 นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ UREKA เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์
ว่า	บริษัทฯคาดว่าผลประกอบการปี2563	จะเติบโตกว่าปี2562	เนื่องจาก	บริษัทฯจะเน้นรับงานโครงการภาครัฐมากขึ้นเพื่อลดความผันผวนของรายได้	หลัง

ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจยานยนต์เข้าสู่ภาวะซบเซารวมถึงมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้ก�าไรของบริษัทฯปรับตัวลดลง	โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนราย

ได้จากทางภาครัฐ	20%	เอกชน	80%	

	 อีกทั้ง	ล่าสุด	บริษัทฯก็ได้ยื่นงานประมูลใหม่มูลค่าไม่ถึง	100	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯได้เสนอราคาที่ต�่าสุด	ซึ่งมองว่ามีโอกาสได้รับงานดังกล่าวสูง	

	 "ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการปูพื้นฐานใหม่หลายอย่าง	โดยมีเป้าที่จะน�าธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตระยะยาวเข้ามาได้	ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับ

โครงสร้างพื้นฐาน	งานจากทางภาครัฐต่างๆ	คาดว่าปีนี้จะสามารถกอบโกยได้	และเราก็มีกิจการร่วมค้ายูยู	ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับงานจากโครงการภาครัฐโดย

เฉพาะ	ซึ่งพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท�างานร่วมกับภาครัฐ	ซึ่งในปีที่ผ่านบริษัทฯได้มีการยื่นประมูลงานเกี่ยวกับโครงการภาครัฐแต่

งานประมูลได้ถูกยกเลิกไป	และจะมาเปิดประมูลใหม่อีกครั้งภายในปีนี้	"นายลิศพัทธ์	กล่าว	

	 อีกทั้ง	ปี	2562	บริษัทได้มีการศึกษาโดยเฉพาะการน�านวัตกรรมใหม่เข้ามาเติมเต็ม	และผลักดันให้เป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต	

ด้วยการจัดตั้งบริษัท	บีเอส	มายโค	ไบโอเทค	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสารชีวภัณฑ์	และสามารถคว้างานในโครงการก�าจัดผักตบชวา	ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ซึ่งปัจจุบันได้น�าร่องด้วยการรับโปรเจคไพรอท	และคาดหวังว่าจะมีโอกาสรับงานโครงการอื่นมากขึ้น	

UREKA ล่ันผลงานปี63 โตกว่าปีก่อน 

ลุยรับงานภาครัฐมากข้ึน 

พร้อมลุ้นรับงานใหม่เฉียด 100 ลบ. 
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SCB มั่นใจผลงาน Q1/63 ดีกว่า Q4/62 
ตามการเติบโตของค่าธรรมเนียม-ลดค่าใช้จ่าย

	 SCB	มั่นใจผลงาน	Q1/63	ดีกว่า	Q4/62	ตามการเติบโตของค่าธรรมเนียม-ลดค่าใช้จ่าย	เผยปี63	ตั้งส�ารองลดลง	หลังมีเงินสดในมือกว่า	6-8	

หมื่นลบ.	จาการการขาย	SCB	Life	พร้อม	คาดปี63	สินเชื่อโต	3-5%	จากปีก่อนติดลบ	หลังลูกค้ารายใหญ่-รีเทลโต

 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า	
ธนาคารฯ	มั่นใจว่าผลประกอบการไตรมาส	1/2563	จะดีกว่าไตรมาส	4/2562	เนื่องจาก	เป็นไปตามการเติบโตของค่าธรรมเนียม	ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ	

7-10%	โดยเฉพาะจากการขายประกันและการท�าธุรกรรมจากลูกค้าระดับสูง		

	 "ค่าฟรีจะเป็นพระเอกที่ขับเคลื่อนรายได้ของเราในปีนี้	ถึงแม้จะถูกกดดันจาก	SME	แต่ตอนนี้ฐาน	SME	ของเราต�่ามากส่วนใหญ่ค่าฟีของเราจะมา

จากโบรก	รวมถึงค่าใช่จ่ายก็ลดลงด้วยเพราะเราได้มีการลงทุนในด้านต่างๆไปแล้ว	"	นายอาทิตย์	กล่าว	

	 ขณะที่การตั้งส�ารองในปีนี้ก็จะลดอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน	เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีเงินสดในมือกว่า	60,000-80,000	ล้านบาท	หลัง

มีการขาย	SCB	LIFE	รวมถึงธนาคารยังใช้กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย	หลังจากได้มีการลงทุนอย่างเต็มที่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	ซึ่งในปี2562	ธนาคารก็มี

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ		

	 ส่วนสินเชื่อในปี2563	คาดว่าจะเติบโต	3-5%	จากปีก่อนที่ติดลบ	หลังจากลูกค้ารีเทล(รายย่อย)และลูกค้ารายใหญ่ยังคงเติบโตได้ดี	อย่างไรก็ตาม

ปีนี้ธนาคารจะเน้นการปล่อยสินเชื่อแบบระมันระวังมากขึ้น	ซึ่งธนาคารประเมินว่าปัจจุบันความต้องการสินเชื่อที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนัก	จึงท�าให้มอง

ว่าการเติบโตของสิบเชื่อยังคงมีอยู่แต่ไม่ถึงขั้นหนุนรายได้ให้เติบโต	

	 นายอาทิตย์	กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ว่ายังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้ประกอบการรายย่อย(SME)	และ

ผู้ประกอบการรายกลางโดยเฉพาะการส่งออกในสินค้าเกษตรซึ่งในปีนี้ธนาคารก็ประเมินว่าลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยจะไม่เติบโตซึ่งธนาคารก็จะ

พยายามรักษาฐานเอาไว้

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารประกอบด้วยลูกค้ารีเทล(รายย่อย)	จ�านวน	1	ล้านล้านราย	ลูกค้าCorperrate	

จ�านวน	7	แสนกว่าราย	และลูกค้า	SME	จ�านวนกว่า	3	แสนราย
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ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุน
กับ บริษัท ริชโกลด์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด 

	 ก.ล.ต.	เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง	หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านบริษัท	ริชโกลด์	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้

ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้รับการชี้เบาะแสจากผู้ลงทุนและตรวจพบว่า	มีการชักชวน

ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	อาทิ	เว็บไซต์บริษัท	Facebook	และ	Line	application	ให้ลงทุนในหน่วยลงทุน		

	 ก.ล.ต.	ขอแจ้งว่า	บริษัท	ริชโกลด์	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ

อนุญาต	จึงมิได้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ	ก.ล.ต.	ดังนั้น	ก.ล.ต.	จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง	หากถูกชักชวนให้ลงทุน	

	 ทั้งนี้	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ที่	www.sec.or.th	และแอป

พลิเคชัน	“SEC	Check	First”	นอกจากนี้	หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย	โปรดแจ้ง	SEC	Help	

Center	ที่สายด่วน	ก.ล.ต.	โทร.	1207	ได้	24	ชั่วโมง	7	วัน	เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก	และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระท�าอันเข้าข่ายเป็น

ความผิดตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	อาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	ซึ่งมีโทษทั้งจ�าคุกและปรับ	และหากเข้า

ข่ายการกระท�าที่อาจผิดกฎหมายอื่น	ก.ล.ต.	จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ทั่วโลก	ตอนนี้วิตกกังวล	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่	ที่มีต้นก�าเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีน	โดยไวรัสโคโรนา	เป็น
สาเหตุของโรคปอดอักเสก	ล่าสุด	เมืองอู่ฮั่นของจีนประกาศระงับการบริการขนส่ง
สาธารณะขาออกทั้งทางบกและทางอากาศ	โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถูกระบุว่ามีต้นก�าเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นใน
มณฑลเหอเป่ย
	 สิ่งที่ต้องติดตาม	คือ	WHO	หรือองค์การอนามัยโลก	จะประชุมและมีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน	ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือไม่	
	 การบินไทยหรือ	THAI	ออก7มาตรการ	ป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่	สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร...1.	มาตรการคัดกรองในการตรวจ
รับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น	2.	มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน	3.	
มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน	และฆ่าเชื้อโรค	4.	มาตรการท�าความสะอาด
ภายในอากาศยาน	5.	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน
6.	มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์	7.	มาตรการด้านโภชนาการ
 THAI ได้เน้นย�้าให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	โดย
เฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง	อาทิ	สวมหน้ากากอนามัย	และถุงมือ	รวมทั้งคอย
สังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย
	 วานนี้	ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,573.70	จุด	ลดลง	0.89	จุด	หรือ	0.06%	
มูลค่าการซื้อขาย	61,983.98	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	316.82	ล้าน
บาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	826.75	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขาย
สุทธิ	697.97	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	1,207.90	ล้านบาท
 CHAYO	ติดเครื่องแรง	วานนี้	ปิดที่	5.90	บาท	บวก	0.35	บาท	คิดเป็น	

6.31%	ส่วนพี่ใหญ่อย่าง	BAM	เครื่องร้อน
ต่อเนื่อง	ยืนปิด	27	บาท	บวก	1	บาท	คิด
เป็น	3.85%	วันนี้	แม่มดน้อย	หวังว่า	JMT	
จะลุกขึ้นมาไหว้ตรุษจีน	แจกอั่งเปา	หุหุ
	 ผู้ถือหุ้น	บมจ.ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่	
(WP)	ได้ยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียว	ล่าสุด
บริษัทฯ	ประกาศข่าวดี	จ่ายปันผลจากก�าไร
สะสมเป็นเงินสดครั้งแรกในรอบ	10	ปี	ใน

อัตราหุ้นละ	0.20	บาทต่อหุ้น	และขึ้นเครื่องหมาย	XD	ในวันที่	4	ก.พ.	นี้	พร้อม
จ่ายปันผลเป็นเงินสด	วันที่	20	ก.พ.	63	งานนี้	ต้องขอปรบมือรัวๆ	ให้กับบอส	"ชม
กมล	พุ่มพันธุ์ม่วง"	ที่บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น	จนท�าให้ธุรกิจโตวันโตคืน	สร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าชื่นชม...นี่แค่ปันผลระหว่างกาลนะ	แล้วมาลุ้นภาค
ต่อกันว่าทั้งปีจะจ่ายอีกเท่าไหร่	เพราะต่อจากนี้อนาคต	WP	ยังไปต่อไม่ได้หยุดแค่นี้	
ใครยังไม่มีหุ้นติดพอร์ตไว้	ถึงเวลาซื้อตุนกันได้แล้วคร้าา
 บลจ.วี สบจังหวะตลาดก�าลังรับปัจจัยบวก	เปิดขาย	(IPO)	กองทุนเปิด	WE-
GSECURE”	ระหว่างวันที่	24-30	ม.ค.2563	เน้นลงทุนทั่วโลกใน	5	ธีมธุรกิจที่สร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยกลยุทธ์จากบริษัท
จัดการกองทุนชั้นน�าของโลก	Credit	Suisse	Asset	Management	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ธีมลงทุนระยะยาวในหุ้นกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและเติบโตยั่งยืน
	 ใกล้เข้ามาแล้วส�าหรับมหกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทุกคนรอคอยกับงาน	Thailand	
Mobile	Expo	2020	และ	Thailand	Game	Expo	2020	ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	30	
ม.ค.ถึง	2	ก.พ.นี้	ที่ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค	บางนา	งานนี้	บมจ.ทีดับ
บลิวแซด	คอร์ปอเรชั่น	หรือ	TWZ ได้เตรียมทีมงานกว่า	350	ชีวิต	น�าเสนอโปรโม
ชั่นพิเศษมากมาย	ทั้งเครื่องพร้อมแพคเกจ	AIS	ราคาพิเศษ	พร้อมรับของพรีเมียม
พิเศษในงาน	ใครที่สนใจซิมจดทะเบียนเบอร์สวย	ซิมมงคล	งานนี้มีแจกฟรีตาม
เงื่อนไข	รวมถึง	โปรโมชั่นเน็ตบ้าน	AIS	Fiber	ราคาพิเศษอีกด้วย	ห้ามพลาด	!	พบ
กันบูธ	AIS	EH98-99-100	
 AGE เดินหน้าต่อยอดขยายแผนธุรกิจปี	2563	ประกาศลุยธุรกิจโลจิสติกส์
เชิงรุก	ด้านขนส่งทางน�้า	-	ทางบก	รวมทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าเต็มรูป
แบบ	ระบุกลางปีนี้จ�านวนกองเรือล�าเลียงส่งมอบครบ	36	ล�า	และเป็น	40	ล�าในต้นปี	
64	พร้อมลงทุนรถบรรทุกเพิ่มอีก	ล่าสุดตุน	Backlog	ปริมาณงานขนส่งในมือแล้วก
ว่า	1.2	ล้านตัน	พร้อมเตรียมขยายท่าเรือแห่งที่	4	เพิ่ม	และเตรียมเปิดให้บริการ
ท่าเรือแห่งที่	3	ในช่วงไตรมาส	ที่	1	ด้านธุรกิจถ่านหินยังคงสดใสเร่งเจาะตลาดลูกค้า
ในประเทศ	และต่างประเทศเพิ่มต่อเนื่อง	ส่งซิกตั้งเป้าปี	63	ส่อแววแตะระดับ	8,000	
ล้านบาท	และยอดขายถ่านหิน	3.6	ล้านตัน	ส่วนโครงการขายพลังงานไอน�้า	คาด
แล้วเสร็จปลายปี	เตรียมรับรู้รายได้เต็มสูบปี	64
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับการชี้เบาะแสจากผู้ลงทุนและตรวจพบว่า	มีการชักชวนประชาชนผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ	อาทิ	เว็บไซต์บริษัท	Facebook	และ	Line	application	ให้ลงทุนในหน่วยลงทุน				
ก.ล.ต.	ขอแจ้งว่า	บริษัท	ริชโกลด์	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์	หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต	จึงมิได้อยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของ	ก.ล.ต.	ดังนั้น	ก.ล.ต.	จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง	หากถูกชักชวนให้
ลงทุน	

กังวล

บล.ทรีนีตี้	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.30	บ.
บล.เคจีไอ	:	WHA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	AOT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	86.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	AMATA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.50	บ.
บล.ทิสโก้	:	CBG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	99.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	KTB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	KBANK แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	159.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BBL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	196.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SPA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.80	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTGC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	55.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TPRIME	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.30	บ.

บล.ฟิลลิป	:	PSL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.60	บ.
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ ์ 
:  ข่าวร้ายดาหน้าถล่มหุ้น กองทุนเทกระหน�่า..พวกเราท�าไงดี!?

สรุปประเด็น-กองทุนเทขายหนักหลายวันติดต่อกัน	ผสมโรงสารพัดข่าวร้ายรุมเร้าเขย่าตลาด	ทั้งข่าว

1.โรคระบาดไวรัสปอดอักเสบ	ทุบหุ้นท่องเที่ยวสนามบินร่วง

2.จีนแบนพลาสติกพิษ	พ่นพิษหุ้นเคมี	SCC	PTTGC	แต่ร่วงมาเขตฐานแล้ว	แต่	IVL	ได้ผลบวกดันลงกับ
เขาด้วย

3.ม็อบฮ่องกงกระทบเศรษฐกิจบาน	มูดีส์ดาวน์เกรด	กระทบเซ็นทิเม้นต์เชิงลบ

4.จีนปล่อยผีน�้ามันก�ามะถันต�่าส่งออก	ส่งผลลบหุ้นโรงกลั่น

5.หุ้นเพิ่มทุน	BAM	จากการออกกรีนชูเข้าเทรด	แม้ยังติดไซเล้นต์พีเรียด	ก็ท�าไมคนอยากขาย	เลยเบรก
ราคาหยุดวิ่ง

6.แค่	BBL	ประกาศงบช้าก็เป็นความผิดแล้วนะ	เวลาตลาดอารมณ์ไม่ดี	ยังมีอีกไหมข่าวร้าย?	จัดมาให้
ครบ	จะได้จบๆซะทีเดียว
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ ์ 
:  ข่าวร้ายดาหน้าถล่มหุ้น กองทุนเทกระหน�่า..พวกเราท�าไงดี!?

7.อย่างไรก็ตาม	ตกหลายวันถึงเป้าใหญ่	1566	มีโอกาสฟื้นกลับไปเขต	1604	อีกรอบ	ดังนั้นกลยุทธ์ก็น่า
จะถือ	หรือซื้อหุ้นเมื่อยืนเหนือเขตแนวรัย	1565+/-ได้ครับ

8.อัพเดตข่าวที่เกี่ยวข้องกับ	BAM	BBL	SCB	PTTGC

9.ตอบค�าถาม	ควรลงทุนแนว	dca	กับหุ้นอิงดัชนี	BMSCITH	ไหม?	ติดดอย	SCC	มานาน	6	เดือน	ทนไม่
ไหวแล้ว	ขายเปลี่ยนตัวเลยมั้ย	/	TQM	รับได้ที่เท่าไหร่?	และหุ้นโรงไฟฟ้ายังได้ไปต่อหรือไม่...

พบค�าตอบในคลิปนี้	เชิญคลิกชมคลิปครับ
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ ์ 
:  ข่าวร้ายดาหน้าถล่มหุ้น กองทุนเทกระหน�่า..พวกเราท�าไงดี!?

อภินันทนาการชุดใหญ่	รับไปเลยวันนี้

ปชส.	สมัครสมาชิกรับข้อมูลหุ้นเด่น	และให้ค�าปรึกษาการลงทุนกับผมและบริ๋ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่นวันนี้	รับอภินัยทนาการชุดใหญ่

1.หนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปี2563	พร้อม	8	หุ้นเด่นสุดในปีแห่งความหวัง

2.หนังสือคู่มือหุ้นแกร่งแหล่งหลบภัย	พร้อม	5หุ้นแกร่งแหล่งหลบภัย

3.หนังสืออ่านใจหุ้นท�าก�าไรใน1นาที	พร้อมหุ้นเด่น	8	เซียนยอดนิยม

แจ้งความสนใจ	และขอรายละเอียดผ่าน	Line@	:	https://line.me/R/ti/p/%40pmb1956y
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