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นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า แผนกา
รดําเนนิงานประจําปี 2564 ของ ปตท.สผ. และบรษัิทย่อย 
ตามแนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนซึง่ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบหลกั ได้แก่ การพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิ 
(High PerformanceOrganization – HPO) การกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง และการกาํกับการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and 
Compliance - GRC) และการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) 
โดยมปีระมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 4,196 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.)แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure) 2,588 ล้านดอลลาร์ สรอ.และราย
จ่ายดําเนินงาน (Operating Expenditure) 1,608 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.แผนการดําเนินงานในปี 2564จะให้ความ
สําคัญกับแผนงานหลัก ดังนี้

1. การรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่
สําคัญ ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการ
อาทติย ์โครงการในมาเลเซยี และโครงการซอติกา้ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการโครงการ จี 
1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ จี 2/61 (แหล่งบงกช) ให้เป็น
ไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจํานวน 
1,943 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

2. การเพ่ิมปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นและ
ผลักดัน 2 โครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ 
โครงการโมซมับกิ แอเรีย วนั และ โครงการแอลจเีรยี ฮาส
สิ เบอร์ ราเคซ ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน และ
การเร่งการพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 
บ ีซึง่ประสบความสาํเร็จในการเจาะสาํรวจ เพือ่ให้สามารถ

เข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final 
Investment Decision)โดยบริษัทได้จดัสรรรายจ่ายลงทุน
ในส่วนนี้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 493 ล้านดอลลาร์ สรอ.

3. การเร่งกิจกรรมการสํารวจเพื่อค้นหาทรัพยากร 
(Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะ
ยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจํานวน 152 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสํารวจและ
ประเมนิผลสาํหรับโครงการสาํรวจในประเทศมาเลเซยี และ
เม็กซิโก

เพื่อการดําเนินงานตามแผนข้างต้น ปตท.สผ. ได้จัดทํา
ประมาณการรายจ่ายสาํหรับแผนการลงทนุ 5 ปี (ปี 2564 
– 2568) ตามรายละเอียดดังนี้
 
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ปี2564 = 2,588 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2565 = 3,035 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2566 = 2,975 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2567 = 3,083 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2568 = 2,339 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2564-2568 = 14,020 ล้านดอลลาร์ สรอ.

รายจ่ายดําเนินงาน (Operating Expenditure)
ปี2564 = 1,608 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2565 = 2,582 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2566 = 1,804 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2567 = 1,851 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2568 = 1,772 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2564-2568 = 9,617 ล้านดอลลาร์ สรอ.

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)

ปี2564 = 4,196 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2565 = 5,617 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2566 = 4,779 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2567 = 4,934 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2568 = 4,111 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี2564-2568 = 23,637 ล้านดอลลาร์ สรอ.

จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ตัวเลข
ประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการ
ปัจจบัุน ระหว่างปี 2564 -2568 โดยมอีตัราการเติบโตของ
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound 
Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี ประมาณ
ร้อยละ 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 
ปี2564 = 375 พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน
ปี2565 = 436 พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน
ปี2566 = 446 พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน
ปี2567 = 466 พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน
ปี2568 = 462 พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ ความสําคัญกับการปรับตัว
เพือ่พร้ อมรบัมอืกับสภาพการดาํเนินธรุกจิสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาโอกาสการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ อาทิการพัฒนาโครงการ Gas to Power ใน
ประเทศเมียนมา เพื่อต่อยอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กับ
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการลงทุนอยู่แล้ว และการ
ขยายธุรกิจ AI & Robotics Venture (ARV) รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน 
เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

PTTEP ต้ังงบลงทุน 5 ปี (64-68) ไว้ท่ี 23,637 ล้านเหรียญฯ    

คาดยอดขายปิโตรเลียมเฉล่ียโตเฉล่ีย 6%/ปี 

พร้อมมองโอกาสลงทุนพลังงานหมุนเวียน

8 www.HoonInside.com 3  December  2020



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
PTT เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปตท. นํา้มันและการค้า

ปลีกจํากัด (มหาชน) (“OR”) (บริษัทย่อยของ ปตท.)ครั้งที่8/2563 วันที่26 

สงิหาคม 2563 ได้มมีตอินุมตัใิห้บรษิทั มอดูลสั เวนเจอร์จาํกดั (“Modulus”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR โดยผ่าน บริษัท พีทีทีโออาร์โฮลดิ้งส์จํากัด (“OR 

Holdings”) เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ไทย จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรในประเทศไทย โดยเป็นทั้ง

ผู้จัดหา ผลิต และจัดจําหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์สําหรับการเปิดร้าน

กาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทั งใน

และต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee 

ภายใต้แบรนด์ Pacamara ด้วยสัดส่วนการลงทนุประมาณร้อยละ65 ของทุน

จดทะเบียนที่ชําระแล้วของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จํากัด เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 

171.99 ล้านบาท

และเม่ือวนัที ่1 ธันวาคม 2563Modulus ได้ลงทนุในบรษิทั พเีบอร์รีไ่ทย จาํกดั 

ภายหลังจากบริษัท พีเบอร์รี่ไทยจํากัด ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน

ที่สําคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วโดยการลงทุนครั้งนี้ OR จะ

สามารถขยายขอบเขตธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร และเปิดโอกาสในการเข้า

สู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบ

และอปุกรณ์ให้OR รวมถงึบริการซ่อมบ้ารงุอปุกรณ์เพือ่รองรบัการขยายเครอื

ข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การขยายธุรกิจเพื่อให้

ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับโลก

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กรรมการ บริษัท ไซ
แมท เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) SIMAT เปิดเผยว่า เมือ่

วนัที ่1ธนัวาคม 2563ทางสํานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต(ิ“สาํนกังาน กสทช.”) 

ได้ตรวจรับมอบงานติดตั้ง ระยะที่ 1 งวดที่ 3 สําหรับโครงการจัดให้มี

บริการอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูในพืน้ท่ีห่างไกล (ZoneC) กลุม่ที ่4 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และทางสํานักงาน กสทช. ได้แจ้ง

ให้บริษัทฯเปิดให้บริการงานบริการระยะที่ 2 สําหรับงานดังกล่าวแล้ว 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ภายหลงัจากการตรวจรับมอบงานตดิตัง้ ระยะท่ี 1 งวดท่ี 3 แล้ว บรษิทัฯ

จะสามารถรบัรูร้ายได้งานบรกิารระยะท่ี2 เป็นระยะเวลา 5 ปีตามสัญญา 

โดยจะได้รับเงินค่างวดงานระยะที ่2 จํานวนทัง้สิน้ 1,470 ล้านบาท แบ่ง

เป็น 10 งวด งวดละ 6 เดือน โดยจะรับเงินค่างวดงานบริการระยะที่ 2 

งวดแรกในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

SIMAT เผยกสทช. 

ตรวจรับมอบงานติดตั้ง ระยะที่ 1 งวดที่ 3 

โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ห่างไกล (ZoneC) 

กลุ่มที่ 4 แล้ว เตรียมรับรู้รายได้5 ปี รวม 1,470 ลบ.

PTT เผย OR เข้าลงทุน 65% 

ในธุรกิจกาแฟครบวงจร "พีเบอร์รี่ไทย" 

มูลค่า 171.99 ลบ.
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บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY เตรียมให้บริการ IT 

Solution ใหม่ เพือ่รกุตลาด B2B ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มั่นใจผลักดันให้สกายแข็งแกร่งยิ่งข้ึนท้ังใน

ด้านศักยภาพทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ชูผล

การดําเนินงาน 9 เดือน มั่นใจทั้งปีทํารายได้รวมไม่

ตํ่ากว่า 3 พันล้านบาท

 

นายสทิธเิดช มัยลาภ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด 
(มหาชน) หรอื SKY ผูนํ้าการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า 

แผนการดําเนินงานในไตรมาส 4/2563 นี้ บริษัทอยู่

ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ IT 

Solution ใหม่ ซึ่งเป็น Smart Security Platform 

แบบครบวงจร สําหรบัตลาด B2B เป็นหลัก โดยเฉพาะ

ในปีแรกจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งคาดว่าการบริการดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปให้มีชีวิตที่สะดวกสบายมาก

ขึ้น และคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการอย่างเต็มรูป

แบบแล้วจะสามารถสร้างยอดขายในปีแรกได้ไม่ตํ่า

กว่า 100 ล้านบาท

     

“เราเตรียมที่จะทรานฟอร์มไปสู่เทคคอมพานีอย่าง

เตม็รปูแบบ และก้าวเข้าสู่งานภาคเอกชนอย่างเตม็ตวั

ในปีหน้า ด้วยจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน 

Smart Security Platform ครบวงจร ทั้งออกแบบ

และติดตั้งระบบต่างๆ รวมถึง Digital Platform ที่

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปให้ได้ใช้งาน และ

ใช้ชีวิตสะดวกสบายข้ึน สามารถช่วยลดต้นทุนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับลูกค้าด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา” นายสิทธิเดช กล่าว

      

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที 

จํากัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า จากแผนการขยายงาน

ภาคเอกชนท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากน้ี จะ

ทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เข้ามาอย่างสมํ่าเสมอ 

(Recurring Income) ตามระยะเวลาสัญญาของ

แต่ละโครงการ ถือเป็นการสร้างความสามารถใน

การทํากําไรอย่างยั่งยืน และบาลานซ์พอร์ตรายได้

จากงานภาครัฐได้อย่างดี ซึ่งจากทิศทางและแผนที่

จะมุ่งไปในครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สกา

ยแข็งแกร่ง และสร้างความสามารถในการทํากําไร

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

        

สาํหรับผลการดาํเนนิงานในช่วง 9 เดอืนแรกปี 2563 

บริษทัมรีายได้รวม 2,466.1 ล้านบาท และมกีาํไรสุทธิ 

68.3 ล้านบาท ทัง้น้ีหากพจิารณารายได้จากการขาย

และการบริการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 9 เดือน โดยมีราย

ได้จากการขาย 445.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 340 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 323.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่

มีรายได้จากการขาย 105.1 ล้านบาท และรายได้จาก

การบริการ 435.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340.2 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 358.3% ส่วนผลการดําเนินงาน

ทั้งปี 2563 คาดว่าจะไม่ตํ่ากว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 

2564 และ 2565 คาดว่าจะมอีตัราการเติบโตอย่างต่อ

เนือ่ง และมัน่ใจว่าหลงัจากปี 2565 รายได้ของบรษัิท

จะกลบัมาเตบิโตแบบก้าวกระโดดอกีครัง้จากการกลบั

มาของนักท่องเที่ยวต่างชาติตามการคาดการณ์ของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

      

ทั้งนี้คาดว่าปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทาง

ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมธุรกิจและแผนการ

ดาํเนนิงานของบรษิทัจะกลบัมาเตบิโตตามลาํดบัโดย

ในไตรมาส 3/2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท

เข้าประมูล และลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยเมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 11/2563 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน

บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (SAL) 

ในสัดส่วน 46.80% เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในภาค

อุตสาหกรรมการบินที่ในปัจจุบันบริษัทมีฐานการให้

บริการงานด้านวิศวกรรม งานระบบกล้องวงจรปิด 

งานระบบออกต๋ัวโดยสารเครื่องบิน งานให้บริการ 

WiFi และงานบริการจดัเก็บรถเข็นกระเป๋า ทัง้ในสนาม

บินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต 

หาดใหญ่ อยู่แล้ว และพร้อมท่ีจะขยายธุรกจิไปยังการ

ให้บริการภาคพื้นในสนามบินอย่างครบวงจร

SKY เตรียมให้บริการ IT Solution ใหม่ 

รุกตลาด B2B พร้อมเดินหน้าทรานฟอร์มสู่ “เทคคอมพานี”  

ม่ันใจท้ังปีรายได้ไม่ต�่ากว่า 3 พันลบ. 
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MCS ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไม่ตํ่ากว่า 5พันลบ. คาด

ฟันกําไร1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมือ 1.7 

แสนตัน ทยอยรับรู้ถึงปี 65 พร้อมคาดรายได้ปี63 

พุง่กว่า 4 พนัลบ.  โกยกําไร 1 พนัลบ. หลงัส่งมอบ

งานที่เหลือของปีนี้อีก 1 หมื่นตัน 

นายไนยวน ชิ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตีล จํากดั 
(มหาชน) MCS เปิดเผยว่า บริษัทว่า บริษัท

คาดว่าภาพรวมของผลการดําเนินงานในไตรมาส 

4/2563 จะเติบโตดขีึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3/2563 

และเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากบ

ริษัทฯ ยังเหลือปริมาณส่งมอบเหล็กโครงสร้าง

(Backlog)อีกประมาณ 10,000 ตัน ด้วยราคาขาย

เฉลี่ย 250,000 เยน/ตัน ซึ่งจะเป็นการอ้างอิงตาม

อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินในระดับ 30 บาท

เทียบกับเงิน 100 เยน 

ขณะทีค่าดว่ารายได้รวมของบรษิทัในปี 2564 จะทํา

สถิติสูงสุดใหม่ หรือเติบโตแตะที่ระดับ 5,000 ล้าน

บาท โดยคาดว่าจะมีกําไรสุทธิจะเติบโตมาที่ 1,150 

ล้านบาท ตามปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กที่

คาดจะเพิม่ขึน้มาที ่90,000 ตัน ด้วยราคาขายเฉลีย่

ไม่น้อยกว่า 250,000 เยนต่อตนั อ้างอิงจากค่าเงนิ

บาทที่ระดับ 29.50 บาท/ค่าเงินเยน 100 เยน จาก

ปีนี้ที่น่าจะมีปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กอยู่ที่ 

60,000 ตัน

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมีงานในมือ (Backlog) อยู่

ที่ 1.7 แสนตัน ซ่ึงจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ใน

ประเทศญีปุ่่นเป็นหลกั คาดว่าจะสามารถทยอยส่ง

มอบงานได้ไปจนถึงปี 2565 ขณะท่ีในปีหน้าคาด

ว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ราว 50,000-60,000 

ตัน โดยหลักจะเป็นงานก่อสร้างตึกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศญี่ปุ่น หรือ The Toranomon Azabudai 

Project เป็นต้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นยังมีการลงทุน

โครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง เป็นโอกาสท่ีดใีน

การที่บริษัทจะได้รับงานอีกมากมาย 

โดยปัจจบุนับริษทัฯ มีการเดนิเคร่ืองกําลงัการผลิต

ในประเทศไทยอยูท่ี ่50,000 ตันต่อปี จากกาํลงัการ

ผลิตที่รองรับได้ทั้งหมด 70,000 ตันต่อปี, บริษัท

ย่อย M.C.S. Steel-Xiamen Co.,Ltd. ประเทศจีน 

มีกําลังการผลิตอยู่ที่ 15,000-20,000 ตันต่อป ี

และบริษัทย่อย M.C.S.-Japan Co.,Ltd. ประเทศ

ญี่ปุ่น มีกําลังการผลิตอยู่ที่ 15,000 ตันต่อปี ซึ่ง

ในปีหน้ายังไม่มีแผนลงทุนขยายกําลังการผลิตดัง

กล่าว เนื่องจากยังสามารถรองรับงานได้อยู่ 

ขณะที่ในปี 63 คาดว่ารายได้จะเติบโตราว 4,000 

ล้านบาท และกําไรสุทธเิตบิโตเป็น 1,000 ล้านบาท 

จาก 9 เดอืนทีผ่่านมามรีายได้แล้วที ่3,520.36 ล้าน

บาท และกําไรสุทธิท่ี 730 ล้านบาท ตามการส่ง

มอบงานในช่วงที่เหลือของปีอีก 10,000 ตัน จาก 

9 เดือน ส่งมอบงานไปแล้ว 50,000 ตัน

ด้านข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ต.ค.2563 บริษัทมี

งานท่ีอยู่ในมือเตรียมรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ท่ี 

220,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานในประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีปริมาณส่งมอบเหล็กโครงสร้างไป

แล้วประมาณ 50,000 ตัน หากรวมกับไตรมาส 

4/2563 จะทําให้ในปี 2563 มีปริมาณส่งมอบเหล็ก

โครงสร้างรวมเกือบ 60,000 ตัน ซึ่งจะช่วยหนุน

ภาพรวมท้ังปี 2563 ทําสถิติสูงสุดใหม่(นิวไฮ) มี

รายได้รวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท และกาํไรสทุธิ

ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทมีรายได้รวมแล้ว 

3,520.36 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 730.35 ล้าน

บาท โดยเป็นไปตามราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้มาอยูใ่น

ระดบัสูง  แบก็ลอ็กส่วนใหญ่เป็นงานซบัซ้อนในทกุ

โครงการ และไม่ซับซ้อนอยู่ด้วย ปัจจุบันโครงการ

ขนาดใหญ่สามารถทําราคาขายเฉลี่ยสูงที่ระดับ 

300,000 เยนต่อตนั รวมถงึส่งออกไปประเทศญีปุ่น่

เป็นส่วนใหญ่ และมีกําไรค่อนข้างดี

MCS ต้ังเป้ารายได้ปี 64 ไม่ต�่ากว่า 5พันลบ. 

คาดฟันก�าไร 1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมือ 

1.7 แสนตัน ทยอยรับรู้ถึงปี 65 
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คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
จัดการประชุมประจําเดือนธันวาคม 2563 โดยมี
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เป็นประธานร่วม ณ โรงแรมคอนราด เรสซิ
เดนซ์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุม กกร. มีความเห็นว่า

• เศรษฐกิจโลกและไทยในไตรมาสท่ีสี่ปี 2563 แผ่วลง
เม่ือเทยีบกับไตรมาสท่ีสาม ความคบืหน้าของการพฒันา
วคัซนีโควดิ-19 และผลการเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ 
ที่เป็นบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ  เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาส
ที่สี่ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวมีสัญญาณแผ่วลง นอกจาก
น้ี การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก
มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีเ่ข้มงวด
ขึ้นภายหลังจากการกลับมาระบาดที่รุนแรงขึ้นในหลาย
ประเทศ

• เศรษฐกิจไทยคาดว่าปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่ยังไม่
กลับสู่ภาวะปกติ ภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มฟื้น
ตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ใน
หลังจากมีการใช้วัคซีนในวงกว้างในช่วงครึ่งหลังของปี 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังน่าจะได้รับปัจจัยบวกจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีนที่
ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยจะยังไม่กลับ
สู่ภาวะปกติ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 10 ของ GDP ยังฟื้นตัวได้อย่างจํากัด รวมถึง
ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง

• ภาครัฐยงัต้องเป็นกลไกหลักในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ในปี 2564 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและกําลังซื้อของ
ครัวเรือนที่มีความต่อเนื่องยังคงมีความจําเป็นในการ
ประคบัประคองเศรษฐกิจประเทศ นอกจากนี ้การลงทนุ
ของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญจะเป็นแรง
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อ
มั่นของนักลงทุน รวมถึง ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาว

• สาํหรบัประมาณการเศรษฐกจิปี 2563 กกร. ปรบัคาด
การณ์เศรษฐกิจในปี 2563 ดีขึ้น โดยที่ GDP ปี 2563 
จะหดตัวในกรอบ -7.0% ถึง -6.0% ขณะที่การส่งออก
จะหดตัวในกรอบ -8.0% ถึง -7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปคาดว่าจะหดตัวอยู่ในกรอบ -1.0% ถึง -0.9%   

• สําหรบัปี 2564 แม้เศรษฐกจิไทยจะได้รบัแรงสนบัสนนุ
จากเศรษฐกิจโลกท่ีฟื ้นตัว แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่
เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญในระยะข้างหน้า ที่ประชุม กกร. 
จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวได้ใน
กรอบ 2.0% ถึง 4.0% ขณะที่การส่งออกจะขยายตัวใน
กรอบ 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่า
จะอยู่ในกรอบ 0.8% ถึง 1.2%  

• มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่อง
เที่ยว สมาคมโรงแรมไทยได้มาเสนอใน ที่ประชุม กกร. 
ขอให้ภาครฐัพจิารณาข้อเสนอ 2 มาตรการ  1. มาตรการ
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่ (Soft Loan) สาํหรบักรณหีนีค้งเหลอื
เดิมปรับลดอัตราดอกเบ้ียเป็นคงท่ี 2%  พร้อมท้ังพัก
การชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี และขอ
วงเงินสนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจไทย อนุมัติ
ปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 60 ล้านบาท/โรงแรม ใน
อัตราดอกเบี้ย 2% ปลอดการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลา 2 ปี  เมือ่ครบกําหนดแล้วให้แปลงเป็นสนิ
เชื่อระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าผ่อนชําระกับธนาคารพาณิชย์ 
หากลูกค้ามีหลักประกันไม่พอ ขอให้ บสย. หรือรัฐบาล
เป็นผู้จัดตั้งกองทุนคํ้าประกัน และไม่จํากัดสิทธิสําหรับ
โรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีวงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท 
2. มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Co-
payment เพื่อรักษาการจ้างงาน สนับสนุนให้นายจ้าง
หรอืเจ้าของสถานประกอบการจ้างพนักงานเดิมจาํนวน 
200,000 คน (จํานวนไม่เกนิ 30% ของจํานวนพนักงาน
ปัจจุบัน) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี  

• กกร.ได้มกีารหารอืเรือ่ง ปัญหาขาดแคลนตูส้นิค้าอย่าง
รนุแรง  โดยคาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้จะคลีค่ลายใน
ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564  ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรา
ค่าระวางเรือ และต้นทุนสินค้าของประเทศไทยด้วย โดย 
กกร.มีข้อเสนอ ดังนี้ 
 1 การแก้ปัญหาระยะสั้น เสนอให้สมาคมผู้ส่ง
ออกสินค้าประเภทต่างๆ ประสานเจรจากับสายเดินเรือ
ต่างๆ โดยตรง เพื่อจัดทําสัญญาการใช้บริการ (Service 
Contract) ที่ระบุข้อตกลงในเร่ืองค่าระวางเรือและการ
จัดสรรระวางเรือและจํานวนตู้สินค้าที่ยอมรับได้ทั้งสอง
ฝ่าย
 2 ส่งเสริมให้สายเดินเรือนําเรือแม่ขนาดใหญ่ของ
เส้นทางหลัก เช่น สายเอเชีย-ยุโรป สายเอเชีย-อเมริกา 
สายเอเชยี-ตะวนัออกกลาง ฯลฯ เข้ามาเปิดบริการว่ิงตรง 
(Direct call service) ทีท่่าเรอืแหลมฉบงัให้มากขึน้ โดย
เสนอให้กรมเจ้าท่า ปรับปรุงกฎระเบียบการนําร่องเรือ
เข้าเทยีบท่าเรอืแหลมฉบังท่ีได้จาํกดัความยาวเรอืตลอด  
ไว้ที่ 300 เมตร ให้เพิ่มขึ้นเป็น 400  เมตร
 3 ขอเสนอให้ภาครัฐ สนับสนุนส่งเสริมการนําตู้
คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาในประเทศไทย โดยการปรับ
ลดอัตราค่าภาระขนถ่ายและค่าภาระหน้าท่าสําหรับ
การนําเข้าตู้เปล่า เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าตู้
เปล่าเข้ามา ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้สาย
การเดินเรือนําเข้าตู้เปล่าเข้ามาเก็บไว้
ในประเทศไทยมากขึ้น และยังจะ
ช่วยสร้างงานและสร้างราย
ได้ให้แก่ภาคธุรกิจการ
บริการซ่อมแซม
บํารุงรักษา
ตู้

คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

• กกร.ได้มีการหารือถึงการใช้แอพพลิเคชันด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร อาทิ จองโรงแรม ที่พักภายใน
ประเทศ จองต๋ัวเคร่ืองบิน และร้านอาหาร ซึ่งขณะนี้มี
แอพพลเิคชัน TAGTHAi (ทกัทาย) โดยเป็นแอพพลเิคชนั 
ท่ีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ประชุม กกร. จึงเห็นควรสนับสนุนและร่วมมือ
กัน โปรโมท ต่อยอดให้มีการใช้แอพพลิเคชัน TAGTHAi 
อย่างแพร่หลาย เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการท่อง
เที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

• กกร. ขอขอบคุณภาครัฐท่ีเรื่มมีการศึกษาความร่วม
มือการค้าระหว่างประเทศ (FTA Thai-EU) 

• ท้ังน้ีขอให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงให้มีการใช้จ่ายของภาครัฐและเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

กกร. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 63 ดีข้ึน 

ปรับจีดีพีขยับข้ึน -7.0% ถึง -6.0% ส่งออก -8.0% ถึง -7.0%
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บล.ทิสโก้ชี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มแพงเมื่อเทียบกับ

ภมูภิาค และมโีอกาสพกัฐานในระยะสัน้ แต่มอง

เป็นจงัหวะสะสมเพ่ิมรับเงนิทนุต่างชาติไหลเข้า

ในช่วง 2-3 เดอืนข้างหน้า พร้อมเปิด 3 เปิดวธิี

เลือกหุ้นเด่นน่าลงทุน

นายอภชิาต ิผูบ้รรเจดิกลุ ผูอ้าํนวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์
เชงิกลยทุธ ์บริษทัหลักทรพัย์ ทสิ
โก้ จํากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, 

Senior Strategist, TISCO Securities Co., 

Ltd) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทย

ปรบัตวัเพิม่ข้ึนแบบ “พลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอื” 

เพราะได้รับปัจจยับวกสองประเดน็คอื 1. นายโจ 

ไบเดน ชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตามที่ประเมิน

ไว้ ซึ่งนโยบายของ “ไบเดน” คาดจะเป็นผลดี

ต่อการค้า รวมถึงเศรษฐกิจโลก 2. ความคืบ

หน้าของวัคซีนป้องกัน COVID -19 ใกล้ความ

จรงิมากขึน้ และผลการทดลองมีประสทิธภิาพ

ป้องกัน COVID-19 ได้สูงกว่า 90% โดยหาก

การคิดค้นวัคซีนสําเร็จจะทําให้การส่งออกและ

การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ซึ่งไทยเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากประเด็นดัง

กล่าว 

“จากสองปัจจัยข้างต้นหนุนให้กระแสเงินทุน

ต่างประเทศไหลเข้าไทย และนักลงทุนต่างชาติ

พลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 16 

เดือน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) วิ่ง

ขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกันตลอดทั้งเดือน พ.ย. 

และดชันหีุน้ไทยปรบัขึน้กว่า 200 จุด ทะลรุะดบั 

1,400 จดุไปได้ ซึง่ดชันดีงักล่าวดกีว่าที ่บล.ทสิ

โก้ประเมินไว้ว่าดัชนีสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,370 จุด” 

นายอภิชาติกล่าว  

ทัง้นี ้บล.ทสิโก้มองว่าในช่วง 2-3 เดอืนข้างหน้า

ตลาดหุน้ไทยมโีอกาสปรับขึน้อกี โดยคาดว่านกั

ลงทุนต่างชาติมีโอกาสซื้อสุทธิอีก 4-5 หมื่น

ล้านบาท ซึง่จากการศกึษาความเคลือ่นไหว

ของ SET Index และทิศทางการ

ลงทนุของนกัลงทนุต่างชาตพิบว่า เมด็เงินต่าง

ชาติที่ไหลเข้า และไหลออกทุก ๆ 1 หมื่นล้าน

บาท จะมีผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงขึ้น 

หรอืลงราว 29 จุด เพราะฉะนัน้หากเมด็เงนิต่าง

ชาติไหลเข้าตามที่ประเมินไว้ มีโอกาสจะได้เห็น 

SET Index ที่ระดับ 1,520-1,540 ในช่วงเวลา 

2-3 เดือนข้างหน้า 

อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นไทยยังได้อานิสงส์

จากแนวโน้มกระแสเงินทุนไหลเข้า แต่ระหว่าง

ทางมีโอกาสสูงที่จะเกิดการพักฐานในระยะสั้น 

เนื่องจาก SET Index ณ ปัจจุบันที่ขึ้นมาอยู่

ที่บริเวณ 1,410 จุด ส่งผลให้ราคาหุ้นเริ่มแพง

เมื่อเทียบกับภูมิภาคอีกคร้ัง โดยปัจจุบันหุ้น

ไทยมีระดับ Fwd. PER ปี 21F สูงกว่า 18 เท่า 

ขณะที่ Forward PER ของตลาดหุ้นภูมิภาคนี้ 

(MSCI Asia ex. JP) ท่ีอยูท่ี่ 15.4 เท่า นอกจาก

นี้ ทางปัจจัยเทคนิคยังเกิดสัญญาณเชิงลบ

ด้วย ทั้งภาวะ “Overbought” และ “Negative 

Divergence”  เพราะฉะนัน้ จงึแนะนํานกัลงทนุ

ไม่ต้องรีบร้อนไล่ซ้ือ แต่ควรรอให้ตลาดปรับ

ฐานลงมาก่อน และต้องเลอืกลงทนุหุ้นเป็นราย

ตัวมากขึ้น

สําหรับหุ้นที่น่าสนใจในเดือน ธ.ค. นี้ นอกจาก

จะเป็นหุ ้นขนาดใหญ่แล้ว ควรเลือกหุ ้นที่มี

คณุสมบตั ิ3 ประการ คอื 1. “Underperform” 

โดยราคาหุ้นในปีนี้ต้องปรับตัวลงมามากกว่า 

SET Index ที่ปรับลง 10% และปัจจุบันยังขึ้น

น้อยอยู่ 2. “Underowned” คือหุ้นที่ต่างชาติ

ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงมากจากปีที่แล้ว

และปัจจุบันยังคงถือครองหุ้นตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย

ของปีนี ้3. “Undervalued” หุน้ทีร่าคาปัจจบุนั

ยงัมโีอกาสปรบัข้ึนหากเทียบกบัมลูค่าทีเ่หมาะ

สมที ่บล.ทสิโก้ประเมนิ นอกจากนี ้ควรเป็นหุ้น

ท่ีคาดจะมีปัจจัยบวกสนับสนุนเฉพาะตัว เช่น 

BAM, BJC, CPN, SCC และ STEC และ/หรือ 

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลดี เช่น KKP, RATCH และ 

TVO 

โดยสรุป หุ้นเด่นเดือน ธ.ค. คือ BAM, BJC, 

CPN, KKP, RATCH, SCC, STEC และ TVO 

สําหรับแนวรับ และแนวต้านสําคัญของ SET 

Index เดอืนนีอ้ยู่ท่ี 1,390-1,400, 1,365-1,370 

และ 1,450, 1,480 จุด ตามลําดับ  

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยอาจพักฐานระยะส้ัน แต่มองเป็นจังหวะสะสมเพ่ิม 

คาดตลาดมีโอกาสปรับข้ึนต่อต้นปีหน้า
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อินไซด์ Business
PROEN ต้อนรับ ก.ล.ต. – ตลท. 

เยี่ยมชมกิจการ

"สโตนเฮ้นจ์ กรุ๊ป" 
สานต่อโครงการบริจาคเลือด 

ให้โรงพยาบาลศิริราช

WHA GROUP 
พบนักวิเคราะห์ส่งซิกธุรกิจ Q4 ฟื้ นตัว

RT ควง APM นําคณะนักลงทุน
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํ้า 

ช่วงแม่แตง-แม่งัด จ.เชียงใหม่
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

17 www.HoonInside.com 3  December  2020



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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