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PTTEP ตั้งงบลงทุน 5 ปี (64-68) ไว้ที่ 23,637 ล้านเหรียญฯ
คาดยอดขายปิโตรเลียมเฉลี่ยโตเฉลี่ย 6%/ปี
พร้อมมองโอกาสลงทุนพลังงานหมุนเวียน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า แผนกา

รดําเนินงานประจําปี 2564 ของ ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย
ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศ
(High PerformanceOrganization – HPO) การกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการกํากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and
Compliance - GRC) และการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
โดยมีประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน้ 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
อาทิตย์ โครงการในมาเลเซีย และโครงการซอติกา้ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการโครงการ จี
1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ จี 2/61 (แหล่งบงกช) ให้เป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจํานวน
1,943 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
2. การเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นและ
ผลักดัน 2 โครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่
โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และ โครงการแอลจีเรีย ฮาส
สิ เบอร์ ราเคซ ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน และ
การเร่งการพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410
บี ซึง่ ประสบความสําเร็จในการเจาะสํารวจ เพือ่ ให้สามารถ

เข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final
Investment Decision)โดยบริษทั ได้จดั สรรรายจ่ายลงทุน
ในส่วนนี้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 493 ล้านดอลลาร์ สรอ.
3. การเร่ ง กิ จ กรรมการสํ า รวจเพื่ อ ค้ น หาทรั พ ยากร
(Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะ
ยาว โดยได้จดั สรรรายจ่ายลงทุนจํานวน 152 ล้านดอลลาร์
สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสํารวจและ
ประเมินผลสําหรับโครงการสํารวจในประเทศมาเลเซีย และ
เม็กซิโก
เพื่อการดําเนินงานตามแผนข้างต้น ปตท.สผ. ได้จัดทํา
ประมาณการรายจ่ายสําหรับแผนการลงทุน 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.
รายจ่ายด�ำเนินงาน (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. คาดการณ์ตวั เลข
ประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการ
ปัจจุบนั ระหว่างปี 2564 -2568 โดยมีอตั ราการเติบโตของ
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound
Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี ประมาณ
ร้อยละ 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย
ปี2564 = 375 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
ปี2565 = 436 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
ปี2566 = 446 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
ปี2567 = 466 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
ปี2568 = 462 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ ความสําคัญกับการปรับตัว
เพือ่ พร้ อมรับมือกับสภาพการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาโอกาสการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ อาทิการพัฒนาโครงการ Gas to Power ใน
ประเทศเมียนมา เพื่อต่อยอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กับ
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการลงทุนอยู่แล้ว และการ
ขยายธุรกิจ AI & Robotics Venture (ARV) รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน
เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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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.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
PTT เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ปตท. นำ�้ มันและการค้า
ปลีกจ�ำกัด (มหาชน) (“OR”) (บริษัทย่อยของ ปตท.)ครั้งที่8/2563 วันที่26
สิงหาคม 2563 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั มอดูลสั เวนเจอร์จ�ำกัด (“Modulus”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR โดยผ่าน บริษัท พีทีทีโออาร์โฮลดิ้งส์จ�ำกัด (“OR
Holdings”) เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ไทย จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรในประเทศไทย โดยเป็นทั้ง
ผู้จัดหา ผลิต และจัดจ�ำหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์ส�ำหรับการเปิดร้าน
กาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทั งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee
ภายใต้แบรนด์ Pacamara ด้วยสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ65 ของทุน
จดทะเบียนที่ช�ำระแล้วของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จ�ำกัด เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น
171.99 ล้านบาท
และเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563Modulus ได้ลงทุนในบริษทั พีเบอร์รไี่ ทย จ�ำกัด
ภายหลังจากบริษัท พีเบอร์รี่ไทยจ�ำกัด ได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ที่ส�ำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วโดยการลงทุนครั้งนี้ OR จะ
สามารถขยายขอบเขตธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร และเปิดโอกาสในการเข้า
สู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ให้OR รวมถึงบริการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์เพือ่ รองรับการขยายเครือ
ข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การขยายธุรกิจเพื่อให้
ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับโลก

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กรรมการ บริษัท ไซ
แมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) SIMAT เปิดเผยว่า เมือ่
วันที่ 1ธันวาคม 2563ทางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(“สํานักงาน กสทช.”)
ได้ตรวจรับมอบงานติดตั้ง ระยะที่ 1 งวดที่ 3 สําหรับโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ทีห่ า่ งไกล (ZoneC) กลุม่ ที่ 4 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และทางสํานักงาน กสทช. ได้แจ้ง
ให้บริษัทฯเปิดให้บริการงานบริการระยะที่ 2 สําหรับงานดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ภายหลังจากการตรวจรับมอบงานติดตัง้ ระยะที่ 1 งวดที่ 3 แล้ว บริษทั ฯ
จะสามารถรับรูร้ ายได้งานบริการระยะที2่ เป็นระยะเวลา 5 ปีตามสัญญา
โดยจะได้รบั เงินค่างวดงานระยะที่ 2 จํานวนทัง้ สิน้ 1,470 ล้านบาท แบ่ง
เป็น 10 งวด งวดละ 6 เดือน โดยจะรับเงินค่างวดงานบริการระยะที่ 2
งวดแรกในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
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SKY เตรียมให้บริการ IT Solution ใหม่
รุกตลาด B2B พร้อมเดินหน้าทรานฟอร์มสู่ “เทคคอมพานี”
มั่นใจทั้งปีรายได้ไม่ต�่ำกว่า 3 พันลบ.

บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY เตรียมให้บริการ IT
Solution ใหม่ เพือ่ รุกตลาด B2B ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มั่นใจผลักดันให้สกายแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านศักยภาพทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ชูผล
การด�ำเนินงาน 9 เดือน มั่นใจทั้งปีท�ำรายได้รวมไม่
ต�่ำกว่า 3 พันล้านบาท

ในปีหน้า ด้วยจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน
Smart Security Platform ครบวงจร ทั้งออกแบบ
และติดตั้งระบบต่างๆ รวมถึง Digital Platform ที่
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปให้ได้ใช้งาน และ
ใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา” นายสิทธิเดช กล่าว

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร บริ ษั ท สกาย ไอซี ที จ�ำกั ด
(มหาชน) หรือ SKY ผูน้ �ำการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า
แผนการด�ำเนินงานในไตรมาส 4/2563 นี้ บริษัทอยู่
ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ IT
Solution ใหม่ ซึ่งเป็น Smart Security Platform
แบบครบวงจร ส�ำหรับตลาด B2B เป็นหลัก โดยเฉพาะ
ในปีแรกจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งคาดว่าการบริการดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปให้มีชีวิตที่สะดวกสบายมาก
ขึ้น และคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการอย่างเต็มรูป
แบบแล้วจะสามารถสร้างยอดขายในปีแรกได้ไม่ต�่ำ
กว่า 100 ล้านบาท

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท สกาย ไอซี ที
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า จากแผนการขยายงาน
ภาคเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ จะ
ท�ำให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เข้ามาอย่างสม�่ำเสมอ
(Recurring Income) ตามระยะเวลาสัญญาของ
แต่ละโครงการ ถือเป็นการสร้างความสามารถใน
การท�ำก�ำไรอย่างยั่งยืน และบาลานซ์พอร์ตรายได้
จากงานภาครัฐได้อย่างดี ซึ่งจากทิศทางและแผนที่
จะมุ่งไปในครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สกา
ยแข็งแกร่ง และสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไร
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“เราเตรียมที่จะทรานฟอร์มไปสู่เทคคอมพานีอย่าง
เต็มรูปแบบ และก้าวเข้าสูง่ านภาคเอกชนอย่างเต็มตัว

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563
บริษทั มีรายได้รวม 2,466.1 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ
68.3 ล้านบาท ทัง้ นีห้ ากพิจารณารายได้จากการขาย
และการบริการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 9 เดือน โดยมีราย
ได้จากการขาย 445.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 340 ล้านบาท
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 323.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่

มีรายได้จากการขาย 105.1 ล้านบาท และรายได้จาก
การบริการ 435.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340.2 ล้านบาท
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 358.3% ส่วนผลการด�ำเนินงาน
ทั้งปี 2563 คาดว่าจะไม่ต�่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี
2564 และ 2565 คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อ
เนือ่ ง และมัน่ ใจว่าหลังจากปี 2565 รายได้ของบริษทั
จะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครัง้ จากการกลับ
มาของนักท่องเที่ยวต่างชาติตามการคาดการณ์ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ทั้งนี้คาดว่าปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทาง
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมธุรกิจและแผนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั จะกลับมาเติบโตตามล�ำดับโดย
ในไตรมาส 3/2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท
เข้าประมูล และลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยเมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2563 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (SAL)
ในสัดส่วน 46.80% เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในภาค
อุตสาหกรรมการบินที่ในปัจจุบันบริษัทมีฐานการให้
บริการงานด้านวิศวกรรม งานระบบกล้องวงจรปิด
งานระบบออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน งานให้บริการ
WiFi และงานบริการจัดเก็บรถเข็นกระเป๋า ทัง้ ในสนาม
บินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต
หาดใหญ่ อยูแ่ ล้ว และพร้อมทีจ่ ะขยายธุรกิจไปยังการ
ให้บริการภาคพื้นในสนามบินอย่างครบวงจร
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MCS ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไม่ต�่ำกว่า 5พันลบ.
คาดฟันก�ำไร 1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมือ
1.7 แสนตัน ทยอยรับรู้ถึงปี 65

MCS ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไม่ต�่ำกว่า 5พันลบ. คาด
ฟันก�ำไร1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมือ 1.7
แสนตัน ทยอยรับรู้ถึงปี 65 พร้อมคาดรายได้ปี63
พุง่ กว่า 4 พันลบ. โกยก�ำไร 1 พันลบ. หลังส่งมอบ
งานที่เหลือของปีนี้อีก 1 หมื่นตัน
นายไนยวน ชิ ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร บริษท
ั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ�ำกัด
(มหาชน) MCS เปิดเผยว่า บริษัทว่า บริษัท
คาดว่าภาพรวมของผลการด�ำเนินงานในไตรมาส
4/2563 จะเติบโตดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับไตรมาส 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
ขณะทีค่ าดว่ารายได้รวมของบริษทั ในปี 2564 จะท�ำ
สถิติสูงสุดใหม่ หรือเติบโตแตะที่ระดับ 5,000 ล้าน
บาท โดยคาดว่าจะมีก�ำไรสุทธิจะเติบโตมาที่ 1,150
ล้านบาท ตามปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กที่
คาดจะเพิม่ ขึน้ มาที่ 90,000 ตัน ด้วยราคาขายเฉลีย่
ไม่นอ้ ยกว่า 250,000 เยนต่อตัน อ้างอิงจากค่าเงิน
บาทที่ระดับ 29.50 บาท/ค่าเงินเยน 100 เยน จาก

ปีนี้ที่น่าจะมีปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กอยู่ที่
60,000 ตัน
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมีงานในมือ (Backlog) อยู่
ที่ 1.7 แสนตัน ซึ่งจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ใน
ประเทศญีป่ นุ่ เป็นหลัก คาดว่าจะสามารถทยอยส่ง
มอบงานได้ไปจนถึงปี 2565 ขณะที่ในปีหน้าคาด
ว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ราว 50,000-60,000
ตัน โดยหลักจะเป็นงานก่อสร้างตึกที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น หรือ The Toranomon Azabudai
Project เป็นต้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นยังมีการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง เป็นโอกาสทีด่ ใี น
การที่บริษัทจะได้รับงานอีกมากมาย
โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการเดินเครือ่ งก�ำลังการผลิต
ในประเทศไทยอยูท่ ี่ 50,000 ตันต่อปี จากก�ำลังการ
ผลิตที่รองรับได้ทั้งหมด 70,000 ตันต่อปี, บริษัท
ย่อย M.C.S. Steel-Xiamen Co.,Ltd. ประเทศจีน
มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 15,000-20,000 ตันต่อปี
และบริษัทย่อย M.C.S.-Japan Co.,Ltd. ประเทศ
ญี่ปุ่น มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 15,000 ตันต่อปี ซึ่ง
ในปีหน้ายังไม่มีแผนลงทุนขยายก�ำลังการผลิตดัง
กล่าว เนื่องจากยังสามารถรองรับงานได้อยู่
ขณะที่ในปี 63 คาดว่ารายได้จะเติบโตราว 4,000

ล้านบาท และก�ำไรสุทธิเติบโตเป็น 1,000 ล้านบาท
จาก 9 เดือนทีผ่ า่ นมามีรายได้แล้วที่ 3,520.36 ล้าน
บาท และก�ำไรสุทธิที่ 730 ล้านบาท ตามการส่ง
มอบงานในช่วงที่เหลือของปีอีก 10,000 ตัน จาก
9 เดือน ส่งมอบงานไปแล้ว 50,000 ตัน
ด้านข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ต.ค.2563 บริษัทมี
งานที่อยู่ในมือเตรียมรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่
220,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีปริมาณส่งมอบเหล็กโครงสร้างไป
แล้วประมาณ 50,000 ตัน หากรวมกับไตรมาส
4/2563 จะท�ำให้ในปี 2563 มีปริมาณส่งมอบเหล็ก
โครงสร้างรวมเกือบ 60,000 ตัน ซึ่งจะช่วยหนุน
ภาพรวมทั้งปี 2563 ท�ำสถิติสูงสุดใหม่(นิวไฮ) มี
รายได้รวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ
ประมาณ 1,000 ล้านบาท
ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทมีรายได้รวมแล้ว
3,520.36 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 730.35 ล้าน
บาท โดยเป็นไปตามราคาขายเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มาอยูใ่ น
ระดับสูง แบ็กล็อกส่วนใหญ่เป็นงานซับซ้อนในทุก
โครงการ และไม่ซับซ้อนอยู่ด้วย ปัจจุบันโครงการ
ขนาดใหญ่สามารถท�ำราคาขายเฉลี่ยสูงที่ระดับ
300,000 เยนต่อตัน รวมถึงส่งออกไปประเทศญีป่ นุ่
เป็นส่วนใหญ่ และมีก�ำไรค่อนข้างดี
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กกร. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 63 ดีขึ้น
ปรับจีดีพีขยับขึ้น -7.0% ถึง -6.0% ส่งออก -8.0% ถึง -7.0%
คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.)
จั ด การประชุ ม ประจ�ำเดื อ นธั น วาคม 2563 โดยมี
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เป็นประธานร่วม ณ โรงแรมคอนราด เรสซิ
เดนซ์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุม กกร. มีความเห็นว่า
• เศรษฐกิจโลกและไทยในไตรมาสที่สี่ปี 2563 แผ่วลง
เมือ่ เทียบกับไตรมาสทีส่ าม ความคืบหน้าของการพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 และผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ที่เป็นบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาส
ที่สี่ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวมีสัญญาณแผ่วลง นอกจาก
นี้ การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีเ่ ข้มงวด
ขึ้นภายหลังจากการกลับมาระบาดที่รุนแรงขึ้นในหลาย
ประเทศ
• เศรษฐกิจไทยคาดว่าปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่ยังไม่
กลับสู่ภาวะปกติ ภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มฟื้น
ตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ใน
หลังจากมีการใช้วัคซีนในวงกว้างในช่วงครึ่งหลังของปี
นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังน่าจะได้รับปัจจัยบวกจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีนที่
ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยจะยังไม่กลับ
สู่ภาวะปกติ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 10 ของ GDP ยังฟื้นตัวได้อย่างจ�ำกัด รวมถึง
ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง
• ภาครัฐยังต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ในปี 2564 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก�ำลังซื้อของ
ครัวเรือนที่มีความต่อเนื่องยังคงมีความจ�ำเป็นในการ
ประคับประคองเศรษฐกิจประเทศ นอกจากนี้ การลงทุน
ของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญจะเป็นแรง
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อ
มั่นของนักลงทุน รวมถึง ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาว
• ส�ำหรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2563 กกร. ปรับคาด
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%
• ส�ำหรับปี 2564 แม้เศรษฐกิจไทยจะได้รบั แรงสนับสนุน
จากเศรษฐกิ จ โลกที่ ฟ ื ้ น ตั ว แต่ ยั ง คงมี ป ั จ จั ย เสี่ ย งที่
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.
ขอให้ภาครัฐพิจารณาข้อเสนอ 2 มาตรการ 1. มาตรการ
สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft Loan) ส�ำหรับกรณีหนีค้ งเหลือ
เดิมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ 2% พร้อมทั้งพัก
การช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี และขอ
วงเงินสนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจไทย อนุมัติ
ปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 60 ล้านบาท/โรงแรม ใน
อัตราดอกเบี้ย 2% ปลอดการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลา 2 ปี เมือ่ ครบก�ำหนดแล้วให้แปลงเป็นสิน
เชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต�่ำผ่อนช�ำระกับธนาคารพาณิชย์
หากลูกค้ามีหลักประกันไม่พอ ขอให้ บสย. หรือรัฐบาล
เป็นผู้จัดตั้งกองทุนค�้ำประกัน และไม่จ�ำกัดสิทธิส�ำหรับ
โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีวงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท
2. มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Copayment เพื่อรักษาการจ้างงาน สนับสนุนให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างพนักงานเดิมจ�ำนวน
200,000 คน (จ�ำนวนไม่เกิน 30% ของจ�ำนวนพนักงาน
ปัจจุบัน) ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 1 ปี
• กกร.ได้มกี ารหารือเรือ่ ง ปัญหาขาดแคลนตูส้ นิ ค้าอย่าง
รุนแรง โดยคาดว่าปัญหาการขาดแคลนตูจ้ ะคลีค่ ลายใน
ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรา
ค่าระวางเรือ และต้นทุนสินค้าของประเทศไทยด้วย โดย
กกร.มีข้อเสนอ ดังนี้
1 การแก้ปัญหาระยะสั้น เสนอให้สมาคมผู้ส่ง
ออกสินค้าประเภทต่างๆ ประสานเจรจากับสายเดินเรือ
ต่างๆ โดยตรง เพื่อจัดท�ำสัญญาการใช้บริการ (Service
Contract) ที่ระบุข้อตกลงในเรื่องค่าระวางเรือและการ
จัดสรรระวางเรือและจ�ำนวนตู้สินค้าที่ยอมรับได้ทั้งสอง
ฝ่าย
2 ส่งเสริมให้สายเดินเรือน�ำเรือแม่ขนาดใหญ่ของ
เส้นทางหลัก เช่น สายเอเชีย-ยุโรป สายเอเชีย-อเมริกา
สายเอเชีย-ตะวันออกกลาง ฯลฯ เข้ามาเปิดบริการวิง่ ตรง
(Direct call service) ทีท่ า่ เรือแหลมฉบังให้มากขึน้ โดย
เสนอให้กรมเจ้าท่า ปรับปรุงกฎระเบียบการน�ำร่องเรือ
เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังทีไ่ ด้จ�ำกัดความยาวเรือตลอด
ไว้ที่ 300 เมตร ให้เพิ่มขึ้นเป็น 400 เมตร
3 ขอเสนอให้ภาครัฐ สนับสนุนส่งเสริมการน�ำตู้
คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาในประเทศไทย โดยการปรับ
ลดอัตราค่าภาระขนถ่ายและค่าภาระหน้าท่าส�ำหรับ
การน�ำเข้าตู้เปล่า เพื่อลดต้นทุนการน�ำเข้าตู้
เปล่าเข้ามา ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้สาย
การเดินเรือน�ำเข้าตู้เปล่าเข้ามาเก็บไว้
ในประเทศไทยมากขึ้น และยังจะ
ช่วยสร้างงานและสร้างราย
ได้ให้แก่ภาคธุรกิจการ
บริการซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา
ตู้

คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยอีกด้วย
• กกร.ได้มีการหารือถึงการใช้แอพพลิเคชันด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร อาทิ จองโรงแรม ที่พักภายใน
ประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน และร้านอาหาร ซึ่งขณะนี้มี
แอพพลิเคชัน TAGTHAi (ทักทาย) โดยเป็นแอพพลิเคชัน
ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ประชุม กกร. จึงเห็นควรสนับสนุนและร่วมมือ
กัน โปรโมท ต่อยอดให้มีการใช้แอพพลิเคชัน TAGTHAi
อย่างแพร่หลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการท่อง
เที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
• กกร. ขอขอบคุณภาครัฐที่เรื่มมีการศึกษาความร่วม
มือการค้าระหว่างประเทศ (FTA Thai-EU)
• ทัง้ นีข้ อให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงให้มีการใช้จ่ายของภาครัฐและเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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บล.ทิสโก้ช้ีหุ้นไทยอาจพักฐานระยะสั้น แต่มองเป็นจังหวะสะสมเพิ่ม
คาดตลาดมีโอกาสปรับขึ้นต่อต้นปีหน้า
บล.ทิสโก้ชี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มแพงเมื่อเทียบกับ
ภูมภิ าค และมีโอกาสพักฐานในระยะสัน้ แต่มอง
เป็นจังหวะสะสมเพิม่ รับเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า พร้อมเปิด 3 เปิดวิธี
เลือกหุ้นเด่นน่าลงทุน
นายอภิชาติ ผูบ
้ รรเจิดกุล ผูอ
้ �ำนวย
การอาวุ โ ส สายงานวิ เ คราะห์
เชิงกลยุทธ์ บริษท
ั หลักทรัพย์ ทิส
โก้ จ�ำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul,
Senior Strategist, TISCO Securities Co.,
Ltd) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แบบ “พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ”
เพราะได้รบั ปัจจัยบวกสองประเด็นคือ 1. นายโจ
ไบเดน ชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตามที่ประเมิน
ไว้ ซึ่งนโยบายของ “ไบเดน” คาดจะเป็นผลดี
ต่อการค้า รวมถึงเศรษฐกิจโลก 2. ความคืบ
หน้าของวัคซีนป้องกัน COVID -19 ใกล้ความ
จริงมากขึน้ และผลการทดลองมีประสิทธิภาพ
ป้องกัน COVID-19 ได้สูงกว่า 90% โดยหาก
การคิดค้นวัคซีนส�ำเร็จจะท�ำให้การส่งออกและ
การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ซึ่งไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากประเด็นดัง
กล่าว
“จากสองปัจจัยข้างต้นหนุนให้กระแสเงินทุน
ต่างประเทศไหลเข้าไทย และนักลงทุนต่างชาติ
พลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 16
เดือน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) วิ่ง
ขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกันตลอดทั้งเดือน พ.ย.
และดัชนีหนุ้ ไทยปรับขึน้ กว่า 200 จุด ทะลุระดับ
1,400 จุดไปได้ ซึง่ ดัชนีดงั กล่าวดีกว่าที่ บล.ทิส
โก้ประเมินไว้ว่าดัชนีสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,370 จุด”
นายอภิชาติกล่าว
ทัง้ นี้ บล.ทิสโก้มองว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า
ตลาดหุน้ ไทยมีโอกาสปรับขึน้ อีก โดยคาดว่านัก
ลงทุนต่างชาติมีโอกาสซื้อสุทธิอีก 4-5 หมื่น
ล้านบาท ซึง่ จากการศึกษาความเคลือ่ นไหว
ของ SET Index และทิศทางการ

ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติพบว่า เม็ดเงินต่าง
ชาติที่ไหลเข้า และไหลออกทุก ๆ 1 หมื่นล้าน
บาท จะมีผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงขึ้น
หรือลงราว 29 จุด เพราะฉะนัน้ หากเม็ดเงินต่าง
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
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอีกครั้ง โดยปัจจุบันหุ้น
ไทยมีระดับ Fwd. PER ปี 21F สูงกว่า 18 เท่า
ขณะที่ Forward PER ของตลาดหุ้นภูมิภาคนี้
(MSCI Asia ex. JP) ทีอ่ ยูท่ ี่ 15.4 เท่า นอกจาก
นี้ ทางปัจจัยเทคนิคยังเกิดสัญญาณเชิงลบ
ด้วย ทั้งภาวะ “Overbought” และ “Negative
Divergence” เพราะฉะนัน้ จึงแนะน�ำนักลงทุน
ไม่ต้องรีบร้อนไล่ซื้อ แต่ควรรอให้ตลาดปรับ
ฐานลงมาก่อน และต้องเลือกลงทุนหุน้ เป็นราย
ตัวมากขึ้น

ส�ำหรับหุ้นที่น่าสนใจในเดือน ธ.ค. นี้ นอกจาก
จะเป็ น หุ ้ น ขนาดใหญ่ แ ล้ ว ควรเลื อ กหุ ้ น ที่ มี
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1. “Underperform”
โดยราคาหุ้นในปีนี้ต้องปรับตัวลงมามากกว่า
SET Index ที่ปรับลง 10% และปัจจุบันยังขึ้น
น้อยอยู่ 2. “Underowned” คือหุ้นที่ต่างชาติ
ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงมากจากปีที่แล้ว
และปัจจุบันยังคงถือครองหุ้นต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของปีนี้ 3. “Undervalued” หุน้ ทีร่ าคาปัจจุบนั
ยังมีโอกาสปรับขึน้ หากเทียบกับมูลค่าทีเ่ หมาะ
สมที่ บล.ทิสโก้ประเมิน นอกจากนี้ ควรเป็นหุน้
ที่คาดจะมีปัจจัยบวกสนับสนุนเฉพาะตัว 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
ส�ำหรับแนวรับ และแนวต้านส�ำคัญของ SET
Index เดือนนีอ้ ยูท่ ี่ 1,390-1,400, 1,365-1,370
และ 1,450, 1,480 จุด ตามล�ำดับ
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อินไซด์ Business
WHA GROUP

PROEN ต้อนรับ ก.ล.ต. – ตลท.

พบนักวิเคราะห์ส่งซิกธุรกิจ Q4 ฟื้นตัว

เยี่ยมชมกิจการ

RT ควง APM น�ำคณะนักลงทุน

"สโตนเฮ้นจ์ กรุ๊ป"

เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ
ช่วงแม่แตง-แม่งัด จ.เชียงใหม่

สานต่อโครงการบริจาคเลือด
ให้โรงพยาบาลศิริราช
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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