
"ไตรสรณ์ วรญาณโกศล" บิ๊กบอส  SPVI เผย 2 เดือนแรกปีนี้

ยอดขายไม่แย่ ส่วนเดือนม.ีค. รอดูผลกระทบ COVID-19 

แต่ยังคงเป้าปี63 รายได้โต 10%

คุมหน้ีเน่าไม่เกิน 2% การันตีไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง มีเงินหมุนเวียนในมือจ�านวนมาก อีกท้ัง D/E Ratio ต�าแค่ 

2.8 เท่า ไร้ข้อจ�ากัด การขยายสาขา-ลุยปล่อยกู้  อย่างไรก็ตามยอมรับห่วงราคาหุ้นรูดลึกต�ากว่าปัจจัยพื้นฐาน จาก

สถานการณ์ COVID-19 เผยตอนนี้ก�าลังพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอส พ ี ว ี ไอ จ�ากัด 

(มหาชน) SPVI เปิดเผยกับส�านักข่าวหุน้อินไซด์ว่า บรษัิทฯ ต้ังเป้ารายได้ปี 

2563 เติบโต 10%   เมื่อเทยีบกับปีก่อนทีม่รีายได้  3,609.91  ล้านบาท  โดยภาพ

รวมธุรกิจ 2  เดือนแรกของปี 2563  (มกราคม -กมุภาพันธ์)  ยงัมกีารเติบโตด ี 

ยงัไม่มผีลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19)     

แต่ช่วงเดือนมนีาคม ทีC่OVID-19 มกีารระบาดอยา่งรวดเรว็และลกุลามไปท่ัว

โลก บรษัิทฯ คงต้องมาประเมินผลกระทบอกีครัง้

SPVI สู้ COVID-19
ปี63 ลุ้นรายได้โต 10%
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"บิ๊กชูชาติ" ห่วงราคาหุ้น MTC รูดต�่า
มองหาหนทางอุ้ม

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS) เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้รวมปี 2563 

แตะท่ีระดับ 550 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนท่ีมีรายได้ 468.29  ล้านบาท  โดยเป้าหมายรายได้ข้างต้นแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเดิม จ�านวน 450 ล้านบาท 

และจากธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 100 ล้านบาท 

PPS ต้ัง เ ป้ารายได้  ปี  63  แตะที่ ระดับ 550 ลบ.  พร้อมรักษาอัตราก� าไรสุทธิ  10%  
ขณะที่ตุน Backlog ในมือ 537 ลบ. รู้ปีนี้ 300 ลบ. ขณะที่เล็งเข้าประมูลงานใหม่ต่อเน่ือง 
หวังได้งานไม่ต�า 400 ลบ.  ยอมรบัผลงาน Q1/63 แย่รบัผลกระทบโควิด-19-ส่งมอบงานล่าช้า 

อ่านต่อหน้า 8

PPS ตรึงอัตราก�าไรสุทธิปี63 ที่ 10%
วาดเป้ารายได้วิ่งชน 550 ลบ.

บิ๊กบอส MTC "ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ" ระบุบรษัิทฯไม่มอีะไรที่ต้องกังวล
ธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ระบุปี 63 โต 20-25% ตามเป้า

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (MTC)

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท เอส พ ีว ีไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI 
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 บิ๊กบอส MTC "ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ" ระบุ

บริษัทฯไม่มีอะไรท่ีต้องกังวลธุรกิจเดินไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง ระบุปี 63 โต 20-25% ตามเป้า คุมหน้ี

เน่าไม่เกิน 2%  การันตีไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง 

มีเงินหมุนเวียนในมือจ�านวนมาก อีกท้ัง D/E Ratio 

ต�าแค่ 2.8 เท่า ไร้ข้อจ�ากัด การขยายสาขา-ลุย

ปล่อยกู้ อย่างไรก็ตามยอมรับห่วงราคาหุ้นรูดลึก

ต�ากว่าปัจจัยพื้นฐาน จากสถานการณ์ COVID-19 

เผยตอนนี้ก�าลังพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไข

ปัญหา

 นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (MTC) เปิด

เผยถึงกรณีท่ีมีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19   อาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการด�าเนินงาน และตัวเลขหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ปรับตัวสูงขึ้นว่าประเด็นดังกล่าวไม่

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ MTC โดยยัง

คงมั่นใจว่าผลการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นปี กล่าวคือ ในปี 2563 สินเชื่อจะมี

การเติบโต 20-25% และสามารถคุมหนี้  NPL ไม่

ให้เกิน 2%

 "ในปี 2563 ขณะนี้ผ่านมาได้ 2 เดือน และผม

เห็นผลการด�าเนินงานท้ังเรื่องยอดปล่อย ยอดเก็บ

หน้ี และยอดหนี้เสีย ทุกอย่างเป็นไปในแผนงาน

ทุกประการ ไม่มีอะไรท่ีต้องกังวล โดยเฉพาะหนี้

เสีย ถึงแม้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะ

ให้เราช่วยเหลือลูกค้าในการรีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้ 

แต่ถ้าเป็นลูกค้าท่ีมีประวัติค้างช�าระเกิน 3 เดือน 

ทางบริษัทฯก็ยังคงต้ังส�ารองหนี้เสียไว้ครบ 100% 

ตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีทุกประการ โดยไม่มี

ข้อยกเว้น ส�าหรับเรื่องอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วน

บุคคล (P-Loan) จากการพูดคุยกับทาง ธปท. ก็

ยังไม่มีนโยบายท่ีจะลดดอกเบี้ยลงจาก 28% แต่

ประการใด"

 ส่วนท่ีมีกระแสข่าวว่า บริษัทฯอาจจะขาด

สภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะการช�าระหนี้

หุ้นกู้ท่ีครบก�าหนดภายในปีนี้ นายชูชาติ ช้ีแจง

ว่า หุ้นกู้ท่ีครบก�าหนดช�าระท่ีเหลือในปีนี้ จ�านวน 

6,200 ล้านบาท น้ัน จะทยอยครบก�าหนดเป็นราย

ไตรมาส ซึ่งบริษัทฯมีสภาพคล่องจ�านวนมาก ท้ังนี้

เนื่องจากได้รับวงเงินต๋ัว P/N, B/E รวมท้ังเงินกู้

จากธนาคาร 11,000 ล้านบาท ให้ส�ารองเบิกใช้ได้

เมื่อมีความจ�าเป็น รวมท้ังบริษัทฯสามารถออกหุ้น

กู้ใหม่ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้อีก

 ท้ังนี้ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ 

D/E Raito ของบริษัทต�ามากเพียง 2.8 เท่า มี

ศักยภาพสามารถท่ีจะขอรับการสนับสนุนจาก

สถาบันการเงินได้เพิ่มถึง 4.5 เท่า  เพื่อรองรับ

การขยายสาขาในการปล่อยสินเชื่อ และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ  นอกจากนี้ 

Rating ท่ีบริษัทฯได้รับปัจจุบันคือ BBB+ ซ่ึงได้รับ

มาเมื่อเดือนเมษายนปีท่ีแล้ว มีแนวโน้มว่าถ้ายัง

คงการเติบโต และเป็นผู้น�าการตลาดได้ บริษัทฯ

มีโอกาสท่ีจะปรับ Rating ให้สูงขึ้นเป็น A- ภายใน

อีก 2-3 ปีข้างหน้า

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563
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 อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีความกังวลต่อราคา

หุ้น MTC ท่ีปรับตัวลดลงมากจนกระท่ังต�ากว่า

ปัจจัยพื้นฐานท่ีควรจะเป็น  ท้ังน้ีจากการศึกษาใน

เบื้องต้นพบว่ามีหลายแนวทางท่ีจะสามารถน�ามา

ใช้  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  แต่จะต้องน�าเรื่อง

เข้าท่ีประชุมและเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพื่อก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ออกบท

วิเคราะห์  เปิดเผยว่า จากความกังวลเก่ียวกับการ 

refinance หุ้นกู้ด้วยต้นทุนท่ีสูงขึ้น การถูกลดเรต

ต้ิง และ NPL ท�าให้ราคาหุ้นร่วงแรงในช่วงสอง

สามวันท่ีผ่านมา และ underperform ดัชนี SET 

ถึง 20% ท้ังนี้ หลังจากท่ีเราได้คุยกับผู้บริหารของ 

MTC ก็พบว่าบริษัทได้เตรียมวงเงินสินเชื่อธนาคาร

ไว้แล้วประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ซ่ึงพอท่ีจะ

ช�าระคืนหนี้ระยะสั้นท่ีจะครบก�าหนดในปีน้ี ใน

ขณะท่ี NPL ใน 1Q63 ยังต�า แต่มีแนวโน้มจะเพิ่ม

ขึ้นใน 2Q63 -3Q63 โดยเราคาดว่า NPL จะเพิ่ม

ขึ้น 2.5x ใน 2Q63 และ credit cost จะเพิ่มขึ้น

เป็นไตรมาสละ 120bps (จากเดิมท่ี 85bps) และ

คาดว่า yield สินเชื่อจะลดลง 60bps  ท้ังนี้ เรา

ได้ de-rate P/E ลงมาท่ี 22x (ค่าเฉล่ียระยะยาว 

-1 S.D.) ท�าให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ปี 63F ท่ี 49 

บาท (ลดลงจากเดิมท่ี 62.50 บาท) แต่ถึงจะปรับ

ลดราคาเป้าหมายลงมาแล้วก็ยังมี upside อยู่อีก

พอสมควร ดังนั้นเราจึงปรับเพิ่มค�าแนะน�าจากถือ

เป็นซื้อ

 ความกังวลเก่ียวกับการรีไฟแนนซ์ หน้ีระยะ

สั้นท�าให้เกิดแรงเทขายหุ้นออกมาอย่างหนัก และ

ฉุดให้ราคาหุ้นร่วงแรงในช่วงสองสามวันท่ีผ่าน

มา ท้ังน้ีส่วนต่างดอกเบี้ยพันธบัตรกับตราสารหนี้

เอกชน (credit spread) ท�าให้เกิดความกังวลเก่ียว

กับความสามารถในการรีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ และการ

ออกตราสารทางหนี้ทางการเงินล็อตใหม่ด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น โดยบริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้น และสิน

เช่ือระยะสั้นประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทท่ีจะต้อง

ช�าระคืน หรือรีไฟแนนซ์ภายในปี 2563 ซึ่งเป็นหุ้น

กู้ดังกล่าวส่วนใหญ่ท่ีจะครบก�าหนดใน 3Q63 และ 

4Q63 ประมาณ 6 พันล้านบาท ท้ังนี้ เพื่อเตรียม

รีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ล็อตดังกล่าว MTC ได้ออกหุ้นกู้

ระยะสั้น 3.0 พันล้านบาทไปแล้วในเดือนมีนาคม 

2563 และได้ขออนุมัติเครดิตไลน์จากธนาคารอีก 

1.1 หมื่นล้านบาท 

 

 ต้นทุนในการท�ารีไฟแนนซ์ ยังลดลง  MTC มี

ข้อจ�ากัด (debt covenant) กับผู้ถือหุ้นกู้ในการ

รักษา D/E ท่ี 7.0x และกับธนาคารท่ี D/E 4.5x 

โดย  D/E ในปัจจุบันอของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 

3.4x ซึ่งยังไม่ตึงเกินไปส�าหรับจะออกหุ้นกู้ใหม ่

และ รีไฟแนนซ์ หุ้นกู้เดิม ท้ังนี้ แม้จะปรับเพิ่ม

สมมติฐาน credit spread ให้สูงข้ึนส�าหรับการ

ออกหุ้นกู้ใหม่แล้ว ต้นทุนในการรีไฟแนนซ์ จะได้

ดอกเบี้ยประมาณ 3.1-3.2% เท่านั้น (เทียบกับ

หุ้นกู้เดิมจะหมดอายุมีต้นทุน 3.5-4%) ในขณะท่ี

ความเสี่ยงด้านเรตต้ิงยังคงต�าจากความสามารถใน

การช�าระคืน/รีไฟแนนซ์ หนี้ระยะสั้น และการกระ

จายพอร์ตสินเชื่อลูกค้ารายย่อยผ่านบริการไมโคร

ไฟแนนซ์

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563
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 สินเชื่อเร่งตัวขึ้นใน 1Q63 แต่คาดว่า NPL จะเริ่มขยับสูงขึ้นใน 2Q63 เนื่องจาก

เศรษฐกิจเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้นใน 1Q63 ท�าให้อุปสงค์สินเชื่อพุ่งสูงขึ้นใน 1Q63 

เป็น 25% ในขณะท่ีสัดส่วน NPL ยังทรงตัวอยู่ท่ีประมาณ 1% แต่อย่างไรก็ตาม 

เราคิดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสน่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อภาวะ

เศรษฐกิจในช่วงปลาย 1Q63 ท�าให้เกิดความเสี่ยงท่ี NPL จะเพิ่มขึ้นใน 2Q63 ดัง

นั้น เราจึงใช้สมมติฐานว่า NPL จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวใน 2Q63 ซ่ึงจะท�าให้ ต้นทุนการ

ต้ังส�ารองหนี้เสีย (credit cost) ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 120bps (จากประมาณการเดิมท่ี 

85bps) 

 ปรับลดประมาณการก�าไรปี 2563/64 ลง 10%/7% และปรับราคาเป้าหมาย

ปี63F เหลือ 49 บาท(P/E 22x) เพื่อสะท้อนถึง 1.) การปรับเพิ่มสมมติฐาน credit 

cost เป็น 120bps ในปี 2563/64 (จากเดิมท่ีปีละ 85bps) 2.) การปรับเพิ่มสัดส่วน

ต้นทุน/รายได้เป็นปีละ 42% (จากเดิมท่ีปีละ 40%) และ 3.) การปรับลด yield สิน

เชื่อลง 60bps จากการท่ีโครงสร้างสินทรัพย์เปล่ียนไปเป็นแบบท่ีมีความเสี่ยงลดลง 

ท้ังนี้ เราได้ปรับลด (de-rate) P/E ลงมาท่ี 22x (ค่าเฉล่ียระยะยาว -1 S.D.) ท�าให้ได้

ราคาเป้าหมายใหม่ปี 63F ท่ี 49 บาท (ลดลงจากเดิมท่ี 62.50 บาท) แต่ถึงจะปรับ

ลดราคาเป้าหมายลงมาแล้วก็ยังมี upside อยู่อีกพอสมควร ดังน้ันเราจึงปรับเพิ่มค�า

แนะน�าจากถือเป็นซื้อ 

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563

"บิ๊กชูชาติ" ห่วงราคาหุ้น MTC รูดต�่า
มองหาหนทางอุ้ม
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 "ไตรสรณ์ วรญาณโกศล" บิ๊กบอส  SPVI เผย 

2 เดือนแรกปีนี้ยอดขายไม่แย่ ส่วนเดือนมี.ค.  รอ

ดูผลกระทบ COVID-19 แต่ยังคงเป้าปี63  รายได้

โต 10% ระบุมีมาตรการการท้ังตรวจวัดอุณหภูมิ

ลูกค้า-จัดเจลแอลกอฮอล์-ท�าความสะอาดร้านทุก

วัน ป้องกัน COVID-19 เข้มงวด ด้านแผนเปิดสาขา  

มีแผนขยายสาขาบางพ้ืนท่ี  แต่รอดูโอกาสเหมาะ

สมก่อนตัดสินใจลงทุน   

 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี 
ไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI เปิดเผยกับ

ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯ  ต้ังเป้ารายได้ปี 

2563 เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีรายได้  

3,609.91  ล้านบาท  โดยภาพรวมธุรกิจ 2  เดือน

แรกของปี 2563  (มกราคม -กุมภาพันธ์ )  ยังมี

การเติบโตดี  ยังไม่มีผลกระทบจากการระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แต่

ช่วงเดือนมีนาคม ท่ีCOVID-19 มีการระบาดอย่าง

รวดเร็วและลุกลามไปท่ัวโลก บริษัทฯ คงต้องมา

ประเมินผลกระทบอีกครั้ง   

 ท้ังน้ีจากการประเมินเบื้องต้นในส่วนของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีการปิดท�าการ ก็ส่งผลกระทบต่อ

บริษัทฯ บ้างแต่ไม่มาก  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี

การปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเป็นการเรียน

ออนไลน์  ซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้มีการซื้ออุปกรณ์

ไอที  เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา

เพิ่มมากขึ้น   

 ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้ามีจ�านวนผู้บริโภค

เดินน้อยลง แต่ส่วนใหญ่ผู้บริโภคท่ีเดินเข้าร้านขอ

งบริษัทฯ จะตัดสินใจเข้าไปซื้อสินค้าจริงๆ ท�าให้

ยอดขายไม่ได้แย่ ซึ่งทางบริษัทฯ  ก็มีมาตรการ

การป้องกัน  COVID-19  อย่างเข้มงวด โดยมีการ

ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าร้าน  มีการจัดเจล

แอลกอฮอล์ให้ลูกค้า และท�าความสะอาดร้านทุก

วันเพื่อลดโอกาศการติดเชื้อ COVID-19  ให้ลูกค้า

ท่ีเดินเข้ามาในร้านของบริษัทฯ  มีความมั่นใจและ

รู้สึกปลอดภัยมากท่ีสุด 

 "ผลกระทบจาก COVID-19  มีไม่เยอะมาก  

ในส่วนของมหาลัยท่ีหยุดไปเขาก็ไปเรียนออนไลน์ 

ซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้มีการซื้ออุปกรณ์  ส่วนสาขา

ท่ีห้างสรรพสินค้าวันนี้คนเดินลดลง  แต่คนท่ีเดิน

เข้าร้านเราส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปซ้ือของจริงๆ    

ถามว่ายอดขายลดลงม้ัยผมคิดว่าไม่ได้ข้ีเหร่นะ  

ยังโอเค อย่างปีนี้ถ้าเราโต 0% ก็ยังถือว่าหล่อนะ 

เพราะทุกคนแย่หมด โดยเฉพาะธุรกิจ Service ท่ี

น่าเห็นใจมากครับ ส่วนของเราลูกค้าเป็น  Local 

consumption  ตรงนี้ก็จะเจอน้อยกว่าคนท่ีอยู่

ในธุรกิจบริการ ธุรกิจท่ีต้องพึ่งพานักท่องเท่ียว  "  

นายไตรสรณ์  กล่าว 

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563

SPVI สู้ COVID-19
ปี63 ลุ้นรายได้โต 10%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 อย่างไรก็ตามมองว่าการท่ีภาครัฐออก

มาตรการชะลอการติดเช้ือ เช่น ไม่หยุดสงกรานต์ 

ปิดสถานท่ีมีคนหมู่มาก ก็จะสามารถช่วยลดผลก

ระทบต่อการติดเชื้อ COVID-19  ได้  และอยาก

ให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เชื่อว่าท้ายท่ีสุดประเทศไทยก็จะสามารถ

ผ่าสถานการณ์นี้ไปได้  

 ส�าหรับปีนี้บริษัทฯ  ยังมีแผนขยายสาขาใน

บางพื้นท่ี  เช่นในพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีบริษัทฯ มี

ความช�านาญอยู่แล้ว  รวมท้ังมองโอกาสเข้าไป

เปิดสาขาตามโรงเรียนต่างๆ อย่างไรก็ตามการเปิด

สาขาขึ้นอยู่กับโอกาสว่าเหมาะสมท่ีจะเข้าลงทุน

หรือไม่ด้วย  ท้ังนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�านวนสาขา

เดือบ 50 สาขา แบ่งเป็นสาขาในมหาวิทยาลัย

ประมาณ 12 สาขา , ร้าน iStudio จ�านวน 3 สาขา  

,ร้าน  iBeat  ประมาณ 5 สาขา  รวมท้ังร้าน AIS 

Telewiz ประมาณ 5  สาขา  เป็นต้น 

 นายไตรสรณ์  กล่าว  กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้า

มายการเติบโตปีนี้ท่ีบริษัทฯ  ต้ังเป้ารายได้เติบโต 

10% ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีค่อนข้างอนุรักษ์นิยม เมื่อ

เทียบกับปีก่อนท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตท่ีค่อนข้างสูง  

ท�าให้ฐานของบริษัทฯ  ค่อนข้างสูง แต่การเติบโต

ปีน้ีจะเติบโตได้ตามเป้าหมายหรือไม่ บริษัทฯ  มอง

ว่าเป็นเรื่องท่ีท้าทาย เพราะวันนี้ท่ัวโลกก�าลัง

เผชิญกับ COVID-19  ท่ียังไม่สามารถประเมินได้

ว่าจะจบลงตอนไหน

 ส่วนการปรับแผนธุรกิจ เพื่อรักษายอดขาย 

โดยการให้ลูกค้าเช่าสินค้า  เช่น  เช่าโน๊ตบุ๊ค ใน

ส่วนของบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับแผนในรูปแบบ

ดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้มีการสต็อกสินค้าไว้ใน

ประมาณท่ีเยอะ  รวมท้ังยังมีสาขาน้อยซึ่งก็เป็น

ข้อดีคือควบคุมดูแลง่าย แต่บริษัทฯ  เน้นการขาย

สินค้าออกไปมากกว่า และเพื่อไม่ให้เกิดค่าเสื่อม

ด้วย  

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563

SPVI สู้ COVID-19
ปี63 ลุ้นรายได้โต 10%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 PPS ต้ังเป้ารายได้ ปี 63 แตะท่ีระดับ 550 

ลบ. พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิ 10%  ขณะท่ีตุน 

Backlog ในมือ 537 ลบ. รู้ปีน้ี 300 ลบ. ขณะท่ีเล็ง

เข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง หวังได้งานไม่ต�า400 

ลบ.  ยอมรับผลงานQ1/63 แย่รับผลกระทบโควิด-

19-ส่งมอบงานล่าช้า 

 ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS) เปิด

เผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้รวมปี 2563 แตะท่ี

ระดับ 550 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนท่ีมีรายได้ 

468.29  ล้านบาท  โดยเป้าหมายรายได้ข้างต้น

แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเดิม จ�านวน 450 ล้าน

บาท และจากธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาพื้นท่ี

เพื่อรองรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 100 

ล้านบาท 

 อีกท้ัง ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ (Backlog) 

จ�านวน 537.21 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็น

รายได้ในปีนี้ไม่ต�ากว่า 300 ล้านบาท พร้อมกันน้ี

บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสเข้าประมูงานใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ

ขยายงานด้านสาธารณูปโภค อาทิ งานสนามบิน 

และรถไฟ ท่ีมีแนวโน้มการขยายตัวอีกมาก โดย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่ และคาด

หวังจะได้รับงานมูลค่าไม่ต�ากว่า 400 ล้านบาท 

 ขณะท่ีบริษัทฯยอมรับว่าผลประกอบการ

ไตรมาส1/2563 จะออกมาไม่ดีมากนัก หลังได้รับ

ผลกระทบจากเศราฐกิจท่ีชะลอตัวจากปีท่ีผ่าน

มา ประกอบกับปีนี้มีปัจจัยลบใหม่อย่างการแพร่

ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการส่งมอบงานแก่

ลูกค้า รวมท้ังลูกค้าใหม่ท่ีบริษัทฯอยู่ระหว่างเสนอ

งานอาจมีการเล่ือนการตัดสินใจออกไปก่อน แต่

อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯจะสามารถประเมิน

ความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19ได้ประมาณช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ 

 อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทฯ  ยังคงเดินหน้า

ตามแผนท่ีจะพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่ม

ช่องทางในการหารายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท โดย

การปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใน

แข่งขันทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร 

และการปรับแผนธุรกิจของบริษัทย่อย ขยาย

ขอบเขตการรับงาน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

และการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างค่อนข้าง

รุนแรง รวมท้ังบริษัทฯมีโมดลธุรกิจด้วยการท�า

แพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อลดการพึ่งพิงการเป็นท่ี

ปรึกษามากเกินไปซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯสามารถ

ควบคุมก�าไรได้ 

 "ตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมี

ระยะเวลาท่ียาว ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบมากน้อย

แค่ไหน แต่ท่ีแน่ๆลูกค้าท้ังชาวไทยและต่างชาติ

ของเราไม่สามารถเดินทางไหนได้ท�าให้งานเรา

ล่าช้า รวมท้ังกระต่อหน่วยก่อสร้างเราด้วยซ่ึงหาก

ล่าช้าเราอาจโดนลูกค้าเงิน แต่ตอนนี้เราก็มีงาน

ของเทสโก้โลตัสยิงยาวไปจนถึงปลายปี และตอนนี้

เค้ามีการเปล่ียนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นกลุ่ม CP ก็ต้องรอ

ดูอีกทีว่าเขาจะยังไง มองว่าน่าจะเห็นผลกระทบ

จากตรงนี้ช่วงต้นปี2564 " ดร.พงศ์ธร  กล่าว

ฉบับที่ 1138 วันที่ 20 มีนาคม 2563

PPS ตรึงอัตราก�าไรสุทธิปี63 ที่ 10%
วาดเป้ารายได้วิ่งชน 550 ลบ.




