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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – PTTEP ลุุยซื้้�อกิิจกิาร 
ในิอาเซีื้ยนิ ตะวันิออกิกิลุางตามแผนิ คาดกิารณ์์ 
ราคานิำ�ามันิดิบช่่วงท์ี�เหลุ้อของปีีนิี�อย่่ท์ี �  
36-37 เหรียญส์หรัฐ ลัุ�นิ FID โครงกิารซื้าราวักิ  
SK410B ปีีหน้ิา ด้านิโครงกิารโมซัื้มบิกิลุงนิาม 
ส์ัญญาเงินิกิ่้ไตรมาส์ 2
	 นางชนมาศ	ศาสนนันทน์	ผู้้�ช่วยกรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่	สายงานการเงิน	บริษััท	ปตท.
สำารวจัและผู้ลิตปิโตรเลียม	จัำากัด	 (มหาชน)	
หรือ	PTTEP	เปิดเผู้ยว่า	บริษััทยืนยันคงเดินหน�า 
ลงทุนซืื้�อกิจัการ	(M&A)	ตามแผู้นงานแม�ว่าปีนี� 
จัะได�รับผู้ลกระทบจัากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19	 โดยจัะเน�นเข�าซื้ื�อกิจัการโครงการ 
แหล่งปิโตรเลียมในอาเซีื้ยน	และตะวันออกกลาง	 
เนื�องจัากมีต�นทุนการผู้ลิตตำ�ากว่าภู้มิภูาคอื�น	
	 ส่วนความคืบหน�าของโครงการซื้าราวัก	

SK410B	ตั�งอย้่บริเวณนอกชายฝั่่�งรัฐซื้าราวัก	
ประเทศมาเลเซื้ียยังคงเดินหน�าดำาเนินการต่อ	 
โดยคาดว่าจัะสามารถตัดสินใจัลงทุนขั�นสุดท�าย	 
(FID)	 ได�ในปี	 64	 และคาดว่าจัะเริ �มผู้ลิต 

PTTEPยัันไม่่เล่ื่�อนแผนM&A
FIDโครงการซาราวัักปีี64

“ซาบีีน่่า” โชว์์ไตรมาสแรกปีี 63 กำาไร 70 ล้้าน่.... นายบุุญชััย ปััณฑุุรอััมพร ปัระธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บุริหาร บุริษััที่ ซาบุ่น่า จ้ำากััด (มหาชัน) หรือั SABINA พร้อัมด้วยท่ี่มผู้้้บุริหาร ร่วมให้ข้้อัม้ลกัับุนักัลงทุี่นในงาน 
Opportunity Day ผู่้านระบุบุ VDO Conference โดยไตรมาสแรกัปีั 2563 บุริษััที่ฯ ม่รายได้จ้ากักัารข้าย  
672.44 ล้านบุาที่ และม่กัำาไรสุที่ธิ 70.44 ล้านบุาที่ พร้อัมแนะนำาหน้ากัากัผู้้า Triple Mask  (ที่ริปัเพิ�ล มาส์กั)  
แบุรนด์ “ซาบีีน่่า” ท่ี่�เริ�มที่ำากัารตลาดและวางจ้ำาหน่ายแล้วที่างซาบุ่น่า อัอันไลน์ และซาบุ่น่า ช็ัอัปั ทุี่กัสาข้า

ก๊าซื้ธรรมชาติได�ในปี	69	ขณะที�โครงการโมซัื้มบิก	
แอเรีย	วัน	ประเทศโมซื้ัมบิก	ซื้่�งเป็นโครงการ 
ผู้ลิตก๊าซื้ธรรมชาติเหลว	(LNG)	คาดว่าจัะลงนาม 
สัญ่ญ่าเงินก้�ได�ในไตรมาส	2/63	
	 สำาหรับช่วงที�เหลือของปีนี�คาดว่าราคา 
นำ�ามันดิบด้ไบจัะปรับตัวเพิ�มข่�นเฉลี�ยนในระดับ	 
36-37	 เหรียญ่สหรัฐต่อบาร์เรล	 เพิ�มข่�นเมื�อ 
เทียบกับสิ�นไตรมาส	1/63	ที�อย่้ในระดับ	23.4	เหรียญ่ 
สหรัฐต่อบาร์เรล
	 อย่างไรก็ตามจัากการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19	 ซื้่�งส่งผู้ลให�ความต�องการใช� 
พลังงานในประเทศลดลงเป็นอย่างมาก	PTTEP	 
จั่งได�ปรับลดการคาดการณ์ปริมาณการขาย 
ปิโตรเลียมในปี	 63	 เป็น	 362,000	 บาร์เรล 
เทียบเท่านำ�ามันดิบต่อวัน	ลดลงประมาณ	7%	จัากเดิม 
ที�ตั�งเป้าไว�ที�	391,000	บาร์เรลเทียบเท่านำ�ามันดิบ 
ต่อวัน	รวมถ่งปรับลดรายจ่ัายการลงทุนของปี	63	 
ประมาณ	15-20%	จัากเดิมที�ตั�งไว�	4,613	ล�าน
เหรียญ่สหรัฐ	หรือเทียบเท่า	143,012		ล�านบาท

ปีรับลดปีริมาณการขายลง7%

ชนมาศชนมาศ
ศาสนนนัทน์ศาสนนนัทน์
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - RBF ช่่เป้ีาปีีนีิ�โต 10-12%  
พร้อมลุุยออกิผลุิตภััณ์ฑ์์ใหม่ต่อเนิ้ �อง 
หวังส์นิองความต้องกิารลุ่กิค้าเต็มอัตรา  
จ่อควักิเงินิ 155 ลุ้านิบาท์ ลุงท์ุนิเส์ริมท์ัพ 
ธุุรกิิจแกิร่ง

างสาวจัันจิัดา	รัตนภู้มิภิูญ่โญ่	กรรมการ	 
บริษััท	อาร์	แอนด์	บี	ฟู้้้ด	ซัื้พพลาย	

จัำากัด	(มหาชน)	RBF	เปิดเผู้ยว่า	บริษััทมั�นใจั 
ผู้ลการดำาเนินงานปีนี�จัะเติบโตได�ตามเป้าหมาย 
ที�วางไว�	ที�	10-12%	หลังจัากมีออเดอร์เข�ามา 
อย่างต่อเนื�อง	ประกอบกับมีการขยายกำาลัง 
การผู้ลิตทั�งในประเทศและต่างประเทศ	เพื�อให� 
สอดคล�องกับจัำานวนออเดอร์ที�ส้งข่�น	ขณะเดียวกัน 
ยังมุ่งขยายสัดส่วนการจัำาหน่ายสินค�าไปยัง 
ต่างประเทศเพิ�มเป็น	 20%	 จัากเดิม	 15%	 

RBFออเดอร์์ทะลัื่กดันผลื่งานเข้้าเป้้า

นิ

นิ

ตามความต�องการที�ส้งข่�นอย่างต่อเนื�อง	ขณะที� 
ไตรมาส	2/63	จัะเน�นออกผู้ลิตภัูณฑ์์	FLAVOR	
เพื�อสนับสนุนยอดขายล้กค�าในอุตสาหกรรม 
อาหารเพิ�มส้งข่�น
	 นอกจัากนี�บริษััทยังอย้่ระหว่างศ่กษัา 
พฤติกรรมของประชาชนที�เปลี�ยนไป	“New Normal”  
เพื�อเตรียมศ่กษัาและพัฒนาผู้ลิตภัูณฑ์์ของบริษััท 
ในอนาคต	และเตรียมความพร�อมกับกระแส 
ของโลกที�กำาลังเปลี�ยน	เพื�อสร�างผู้ลดำาเนินงาน
ในอนาคตให�มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
	 สำาหรับการลงทุนในปีนี�บริษััทได�วาง 
งบลงทุนไว�ที�	140-155	ล�านบาท	เพื�อใช�ปรับปรุง 
ซ่ื้อมแซื้มโรงงานในประเทศ	และสร�างห�องปฏิิบัติการ 
ในประเทศสิงคโปร์	และอินโดนีเซื้ีย
	 “ยอดขายในต่างประเทศ	แม�ว่าประเทศ 

อินโดนีเซื้ียจัะได�รับผู้ลกระทบจัาก 
โรคระบาดโควิด-19	แต่พนักงาน
ในบริษััทยังสามารถดำาเนินงาน 
ได�ตามปกติด�วยวิธี	Work	From	
Home	ซ่ื้�งในช่วงที�ผู่้านมาบริษััท 
ได�ม ีการจััดตั �งโรงงานใน 
อินโดนีเซื้ียแล�วเสร็จัเป็นที� 
เรียบร�อยแล�ว	ทำาให�ในอนาคต	
บริษััทจัะเริ�มลดการส่งสินค�า 
ออกไปเพื�อจัำาหน่าย	และจัะหันมา 
เพิ�มกำาลังการผู้ลิตและส่งออก 
ที�ประเทศอินโดนีเซื้ียโดยตรง”	 
นางจัันจัิดา	กล่าว

	 ภูาพรวมเศรษัฐกิจัในช่วงไตรมาส	1/63	
ที�ผู้่านมา	 เจัอป่จัจััยกดดันจัากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส	COVID-19		ซ่ื้�งส่งผู้ล 
กระทบต่อการชะลอตัวของภูาพรวมเศรษัฐกิจั	 
และการลงทุนโดยรวมในประเทศและทั�วโลก	
 สำาหรับช่วงที�เหลือในปีนี�	บริษััทยังคงเดินหน�า 
ปรับกลยุทธ์เพื�อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื�อง	 
โดยล่าสุด	บริษััทได�ขยายระยะเวลาแคมเปญ่	 
ALL	ให�ด�วยใจัยกกำาลัง	2	ผู้่อนเพียง	22	บาท 
ต่อเดือน	นาน	2	ปี	ฟู้รีค่าใช�จ่ัายส่วนกลางนาน	2	ปี*	 
และฟู้รีทุกค่าใช�จั่าย	ณ	วันโอน	ขณะเดียวกัน 
ป่จัจุับันบริษััทมียอดขายรอโอน	(Backlog)	แล�ว 
กว่า	11,500	ล�านบาท	
 นอกจัากนี�ยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินที�ดี	 
โดยบริษััทได�เตรียมเงินสดจัำานวน	470	ล�านบาท	 
เพื �อชำาระคืนหุ �นก้ �ที �จัะครบกำาหนดไถ่ถอน 
	ในเดือน	พ.ค.นี�	อีกทั�งในคร่�งปีหลังของปี	63	 
ยังได�เตรียมความพร�อมทางการเงินสำาหรับหุ�นก้� 
ที�จัะครบกำาหนดชำาระคืนอีก	1	ชุด	ม้ลค่า	120		ล�านบาท	 
ไว�เรียบร�อยแล�วสำาหรับรองรับการไถ่ถอนตาม
กำาหนดในครั�งต่อไป

113	ล�านบาท	เพิ�มข่�น	17%	เมื�อเทียบจัากปีก่อน	
ที�มีกำาไรสุทธิ	97	ล�านบาท	
	 โดยบริษััทได�ปรับยุทธ์ศาสตร์วางแผู้น 
การตลาด	 จัากการศ่กษัาพฤติกรรมกลุ ่ม 
ผู้้�บริโภูคมากข่�น	เพื�อนำามาพัฒนาและประยุกต์ 
ใช�ในการทำาการตลาดในชว่งที�ผู้่านมา	ซื้่�งจัาก 
วิกฤตโควิด-19	ส่งผู้ลให�กลุ่มผู้้�ประกอบการ 
ต�องเร่งหามาตรการเพื�อปรับกลยุทธ์ให�สอดรับ 
กับสถานการณ์ที�เกิดข่�น	

ALLโตฝ่่าวิิกฤตอวิดกำาไร์113ลื่.

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ALL เผยผลุงานิไตรมาส์ 1/63 
โตฝ่่าวิกิฤตโควิด-19 โช่ว์กิำาไรสุ์ท์ธิุ 113 ลุ้านิบาท์  
หลัุงปีรับกิลุยุท์ธ์ุบริหารด้านิต้นิทุ์นิค่าใช้่จ่าย 
ท์ี�ดีข้�นิ

ายธนากร	 ธนวริทธิ �	 ประธาน 
เจั�าหน�าที�บริหาร	บริษััท	ออลล์	อินสไปร์	 

ดีเวลลอปเม�นท์	 จัำากัด	 (มหาชน)	หรือ	ALL	 
เปิดเผู้ยว่า	ผู้ลให�ผู้ลการดำาเนินงานในไตรมาส	1/63	 
ที�มีรายได�รวม	679	ล�านบาท	และกำาไรสุทธ	ิ 

ธนากรธนากร

จันัจิัดาจันัจิัดา

ธนวริิทธิ �ธนวริิทธิ �

ริตันภูมูิภิูญิโญริตันภูมูิภิูญิโญ
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บุริษััที่ เอัฟดับุบุลิวด่ ปัระกัันช่ัวิต จ้ำากััด (มหาชัน) นำาโดย นายสกันธวัฒน์ แก้ัวมงคล  
ผู้้้อัำานวยกัารฝ่่ายตัวแที่นภาคอ่ัสาน ร่วมกัับุฝ่่ายข้าย นำาโดย นายภัที่รพล หิรัญญสุที่ธิ�  
ปัระธานบุริหารกัลุ่มตัวแที่น และนางพ้นพร ล้อัมชัวกัาร ผู้้้อัำานวยกัารฝ่่ายตัวแที่น  
พร้อัมคณะ ลงพื�นท่ี่�ในภาคอ่ัสาน ได้แก่ัจั้งหวัด อุัดรธาน่ สกัลนคร เลย หนอังคาย 
อุับุลราชัธาน่ ข้อันแก่ัน ยโสธร กัาฬสินธ์ุ เพื�อันำาสิ�งข้อังอุัปัโภค บุริโภค อัาทิี่ ข้้าวกัล่อัง  
หน้ากัากัอันามัย ข้้าวสาร นำ�าดื�ม อัาหารแห้ง ช่ัวยเหลือัชัาวบุ้านท่ี่�ได้รับุผู้ลกัระที่บุ 
จ้ากัพายุถล่มในพื�นท่ี่�ภาคอ่ัสาน พร้อัมร่วม โครงกัาร “ร่ว์มใจส้้ภััยโควิ์ด-19 คน่ไทย 
ไม่ทิ�งกัน่” อ่ักัด้วย...

นายปัริญญา พัฒนภักัด่ ปัระธานกัรรมกัารธนาคารอัาคารสงเคราะห์ (ธอัส.) 
เป็ันปัระธานในพิธ่ Kick Off โครงกัาร “ร้อัยพลังเล็กั ส่้ล้านพลังยิ�งใหญ่ โดย ธอัส.”  
ซ่�งเป็ันส่วนหน่�งข้อังกิัจ้กัรรมด้านความรับุผิู้ดชัอับุต่อัสังคมและสิ�งแวดล้อัม หรือั CSR  
ข้อัง ธอัส. ท่ี่�จั้ดที่ำาข่้�นภายใต้แนวคิด “ไม่ใช่แค่หน้่าที� แต่คือคว์ามห่ว์งใย” โดยกัาร 
ปัระดิษัฐ์์สายคล้อังหน้ากัากัอันามัยจ้ำานวน 1,000,000 ชิั�น ซ่�ง ธอัส. จ้ะนำาสายคล้อังคอั 
หน้ากัากัอันามัยท่ี่�ร่วมกัันปัระดิษัฐ์์ในครั�งน่�ไปัผู่้านกัารอับุฆ่่าเชืั�อัก่ัอันท่ี่�จ้ะส่งมอับุ 
ให้แกั่บุุคลากัรที่างกัารแพที่ย์และสาธารณสุข้ รวมถ่งผู้้้ปัฏิิบุัติหน้าที่่�ให้บุริกัาร
ปัระชัาชันต่อัไปั

q
qFWD ล้งพื�น่ที�มอบีสิ�งของช่ว์ยเหล้ือปีระชาชน่

ร้อยพลั้งเล็้ก ส่้ล้้าน่พลั้งยิ�งใหญ่่ โดย ธอส.
ภัาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – CIMBT ปีระเมินิตัวเลุข 
จีดีพีของไท์ยในิปีี 63 ติดลุบ 8.9% โดยคาด 
จีดีพีเฉพาะไตรมาส์ 2/63 มีโอกิาส์หดตัว 
ได้ถึ้ง 14% มองวิกิฤติเศรษฐกิิจรอบนิี�อาจ 
เลุวร้ายท์ี �ส์ ุดของไท์ย ด้านินิักิลุงท์ุนิ 
มองโลุกิมองบวกิ หลัุงเศรษฐกิิจกิำาลัุงจะถ้ึง 
จุดตำ�าส์ุด จ้งกิลุับเข้ามาลุงท์ุนิ ส์ะท์้อนิจากิ 
ราคาหุ้นิ แลุะราคาสิ์นิท์รัพย์ ท์ะยานิกิลัุบข้�นิ 
อย่างรวดเร็ว
	 ดร.อมรเทพ	จัาวะลา	ผู้้�ช่วยกรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่	สำานักวิจััย	ธนาคาร	ซีื้ไอเอ็มบี	ไทย	 
จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	CIMBT	เปิดเผู้ยว่า	แม� 
รัฐบาลจัะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข�าส้�ระบบด�วยการ 
ออกมาตรการชดเชยรายได�ให�แก่ผู้้ �ได�ร ับ 
ผู้ลกระทบทางเศรษัฐกิจัจัากไวรัสโควิด-19	รวมทั�ง 
ทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)	ได�ออกมา 
ตรการลดภูาระผู้้�ก้�ในการชะลอการชำาระหนี� 
ชั�วคราว	และได�ลดอัตราดอกเบี�ยนโยบายพร�อม 
อัดฉีดเงินเพื�อรักษัาเสถียรภูาพตลาดตราสารหนี�	 
แต่ป่จัจััยความเสี�ยงทางเศรษัฐกิจัมีแนวโน�ม
ส้งข่�น	โดยเฉพาะจัากภูาคต่างประเทศ	ที�การ
ส่งออกสินค�ามีโอกาสหดตัวได�ถ่ง	20%	และ 

จัำานวนนักท่องเที�ยวมีโอกาสหดตัวได�ถ่ง	90%		
ในช่วงที�เหลือของปีนี�	
	 ทั �งนี �ประเมินว่าตัวเลขจัีดีพีของไทย 
ในไตรมาส	2/63	มีโอกาสหดตัวได�ถ่ง	14% 
และน่าจัะลดการหดตัวลงในช่วงที�เหลือของปี	 
โดยคาดว่าเศรษัฐกิจัไทยช่วงคร่�งปีหลังอาจั 
หดตัวราว	10%	เนื�องจัากการหดตัวที�ล่กและ 
ลากยาวของเศรษัฐกิจัที�มากกว่าที�ประเมินไว� 

ก่อนหน�า	โดยเฉพาะภูาคการท่องเที�ยวที�จัะฟู้้�นตัวช�า	 
จ่ังได�ปรับลดมุมมองการเติบโตทางเศรษัฐกิจัปีนี� 
ลงจัากติดลบ	6.4%	เป็นติดลบ	8.9%	ซ่ื้�งวิกฤติ
เศรษัฐกิจัรอบนี�อาจัเลวร�ายที�สุดที�ประเทศไทย 
เคยเผู้ชิญ่	 ซื้่�งจัะรุนแรงกว่าวิกฤติต�มยำากุ�ง 
ที�เศรษัฐกิจัไทยในปี	41	หดตัว	7.63%	
 อย่างไรก็ตาม	นักลงทุนประเมินสถานการณ์ 
ในด�านบวก	โดยมองว่าเศรษัฐกิจักำาลังจัะถ่งจุัด
ตำ�าสุดในช่วงนี�	และสถานการณ์กำาลังคลี�คลาย 
ไปด�วยดี	ทั�งการเปิดกิจักรรมทางเศรษัฐกิจั	การ
ลดลงของจัำานวนผู้้�ติดเชื�อและมองสภูาพคล่อง 
ที�มีล�นระบบ	ประกอบกับราคาสินทรัพย์ที�ย่อลง 
อย้่ในระดับที�น่าสนใจัในการลงทุน	 จั่งเห็น 
ราคาหุ�น	และราคาสินทรัพย์ต่างๆ	ทะยานกลับ 
ข่ �นไปได�อย่างรวดเร็วหลังดิ �งลงมาในช่วง 
เดือนมี.ค.	ถ่งต�นเดือน	เม.ย.	เพราะนักลงทุน 
มองอนาคต	ขณะที�นักเศรษัฐศาสตร์มองป่จัจััย 
พื�นฐานในป่จัจัุบัน	จั่งเห็นภูาพผู้ลกระทบจัาก 
โควิดในภูาพที�แตกต่างกัน	แต่สิ�งหน่�งที�เห็น 
ร่วมกันคือ	อนาคตจัะสดใสกว่าป่จัจัุบัน	และ
ประเทศไทยจัะสามารถฝั่่าฟู้่นให�พ�นวิกฤตินี� 
ไปให�ได�ในไม่ช�า

CIMBTหัั่�นจีีดีพีีติดลื่บอ่วิม่8.9%

ดร.อมรเทพดร.อมรเทพ
จาวะลาจาวะลา


