TGPRO ถกบอร์ ดตั งบ.ย่ อย
ลุยพลังงานโซลาร์ 20 MW
ทันหุ ้ น-TGPRO เตรียมเคาะระฆัง “ตั งบริษัทย่ อย” ลุยพลังงานทดแทนเต็มสู บ เปิ ดฉากโซลาร์ ฟาร์ มและ โซลาร์ รูฟแตะ 20
เมกะวัตต์ แถมว่ าจ้ างบริษัททดสอบพลังงานลม อีกไม่ ตํากว่ า 9 เมะวัตต์ ซุ ่ มเจรจาเทกโอเวอร์ และ เปิ ดกว้ างร่ วมทุน
พันธมิตรใน-นอกตลาด แจ้ งงบไตรมาส 1/2558 เร็วๆนี ส่ วนไตรมาส 2/2558 สดใส ไฮซีซันหนุนฐาน ทั งปี 2558 รายได้ เข้ า
เป้ าไม่ ตํากว่ า 30%
แหล่งข่าวระดั บสูงจากวงการอุตสาหกรรม เปิ ดเผยกับ“หนังสื อพิมพ์รายวั นทันหุ ้น” ว่า เมือวั นที 8 พฤษภาคม 25558 ทีผ่าน
มา บริ ษ ั ท ไทย-เยอรมั น โปรดักส์ จํ ากัด(มหาชน) หรื อ TGPRO มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร (บอร์ด) นัดพิเศษ
รวมทั งทีปรึ กษา เพือร่ วมหารื อในการทํ าโครงการ“พลั งงานทดแทน” ซึ งการลงทุนนั นจะจัด“ตั งบริษัทย่ อย” เพือดํ าเนิน
โครงการ
รุกพลังงาน-เล็งร่ วมทุน
โดยเบื องต้น TGPRO จะลงทุนในพลั งงานทดแทนทุกรู ปแบบ เริ มจากโรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์ และโซลาร์รูฟ คาดไว้
ทีราวๆ 20 เมกะวั ตต์ รวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานลม และ พลั งงานขยะ โดย
โรงไฟฟ้ าพลั งงานลมนั นล่าสุดทาง TGPRO ได้ว่าจ้างบริ ษ ั ททดสอบพลั งลมบนเนื อทีทีบริ ษ ั ทได้จั ดเตรี ยมไว้ ประมาณ200300 ไร่ ในจั งหวั ดระยอง และเชือว่าจะสามารถผลิตกํ าลั งไฟฟ้ าได้ประมาณ9-10 เมกะวั ตต์ สําหรับโรงไฟฟ้ าพลั งงานขยะอยู่
ระหว่างหาหลู่ทางเข้ าลงทุน
ส่วนเรื องใบอนุญาติข ้ อตกลงการซื อขายไฟฟ้ า หรื อ PPAนั น เชือว่าจะได้รบเข้
ั ามาภายในเร็ วๆนี ด้านฐานเงินทุนไม่ใช่
ปั ญหา เพราะปัจจุบันบริ ษ ั ทมีฐานเงินทุนในมือ และยั งมีอ ั ตราหนี สิ นต่อทุน(D/E) ตํ าเพียง 0.58 เท่า ซึ งสามารถขอวงเงิน
กู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินได้อีกเป็ นจํ านวนมากขณะเดียวกัน TGPRO เองก็เปิ ดกว้ างในการเจรจาพั นธมิตรทางธุรกิจ ไม่
ว่าจะเป็ น การหาจังหวะเข้ าซื อกิจการ(เทกโอเวอร์)โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก , เปิ ดโอกาสให้บริ ษ ั ททีจดทะเบียนในตลาดและนอก
ตลาดเข้ าร่ วมทุนทํ าโครงการ และ การร่ วมทุนกับพั นธมิตรต่างประเทศ อย่างไรก็ดีแผนการลงทุนใน “โครงการพลั งงาน
ทดแทน” นั นยั งอยู่ระหว่างขั นตอนการพิารณาเข้
จ
าลงทุน ซึ งยั งไม่ได้ข ้ อสรุ ปทีชัดเจน แต่ม ั นใจว่าน่าจะเห็นโครงการนี เป็ น
รู ปธรรมภายในปี นี หรื อ อย่างช้าสุดต้ นปี 2559 “ TGPRO กํ าลั งเดินหน้าทํ าโครงการพลั งงานทดแทนทุกรู ปแบบ ซึ งมี
เป้ าหมายจะพั ฒนาโครงการไปเรื อยๆ ทั งการลงทุนเอง-เทกโอเวอร์ และร่ วมทุน ซึงเป็ นโครงการทีสร้างรายได้ทีดีและยั งยืน
เพราะสมมุติว่ามีแค่ 8 เมกะวั ตต์ ก็ท ํ ากํ าไรได้40 ล้ านบาทต่อปี แล้ ว” แหล่งข่าว กล่าว

งบQ1ออเดอร์ ล้น
นายรชต ลีลาประชานุกุล ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู ้ จั ดการ บริ ษ ั ท ไทย-เยอรมั น โปรดั กส์ จํ ากัด(มหาชน)
หรื อ TGPRO กล่าวกับ “หนังสื อพิมพ์รายวั นทันหุ ้น” ว่า ภายในสัปดาห์นี (11-15 พ.ค.58) บริ ษ ั ทจะมีการประชุมบอร์ดเพือ
สรุ ปผลประกอบการไตรมาส 1/2558 และจะแจ้งต่อตลาดหลั กทรัพย์ แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็ นลํ าดับถั ดไป
โดยเบื องต้ นผลประกอบการไตรมาส 1/2558 จะเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจทียั งชะลอตั ว แต่เมือช่วงเดือน มกราคมกุมภาพั นธ์ 2558 ทีผ่านมาปริ มาณคํ าสั งซื อ(ออเดอร์) ต่างประเทศกลั บเพิ มขึ น เพราะบริ ษ ั ทได้ลูกค้ ารายใหม่จากโรงงาน
นํ าตาลในประเทศบราซิล ได้ส่งออเดอร์ท่อสแตนเลสอุตสาหกรรมเข้ ามา
รวมถึงกลุ่มลูกค้ าเดิมในประเทศแถบอาเซียนก็ทยอยสังออเดอร์ต่อเนือง ดังนั นต้ องรอสรุ ปงบไตรมาส1/2558 อีกครั ง
ในช่วงสัปดาห์นี ว่าผลงานจะดีขึ นหรื อชะลอตั วลงหรื อไม่ เมือไตรมาส1/2557 มีก ํ าไรสุทธิที 2.50 ล้ านบาท และ รายได้รวม
ที 305.72 ล้ านบาท และ ไตรมาส 4/2557 ทีมีก ํ าไรสุทธิที 1.50 ล้ านบาท
ลุ ้ นไฮซีซันหนุนฐาน
อย่างไรก็ดีช่วงไตรมาส 2/2558 ทิศทางธุรกิจจะเริ มดีขึ น เพราะเป็ น“ช่วงไฮซีซัน” ของกลุ่มโรงงานนํ าตาลทั งในประเทศ
และต่างประเทศ คาดออเดอร์ดส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทีท่อสแตนเลสอุตสาหกรรมซึ งเป็ นสิ นค้ าทีให้อ ั ตรากํ าไรขั นต้ น
(มาร์จิ น) สูงเฉลีย 50% เมือเทียบกับท่อสแตนเลสทั วไปทีให้มาร์จิ นเฉลียเพียง10% เท่านั น
นายรชต กล่าวเสริ มว่า ขณะนี บริ ษ ั ทสามารถพลิกมีก ํ าไรสะสมได้เป็ นผลสําเร็จ ดังนั นในอนาคตจึงมีโอกาสจ่ายปั นผล
ให้กับกลุ่มผู ้ ถือหุ ้น ส่วนทั งปี2558 ยั งคงตั งเป้ ายอดขายเติบโตกว่า30% หรื อ 1.5 พั นตั นต่อปี เมือเทียบกับปี 2557 ทีมี
ยอดขายเพียง 1.2 พั นตั นต่อปี
นายสมชาย เอนกทวีผล ผู ้ อ ํ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์หลั กทรัพย์ บริ ษ ั ทหลั กทรัพย์ ฟิ นันเซียไซรัส จํ ากั(มหาชน)
ด
กล่าวว่า
ความเคลือนไหวของราคาหุ ้น TGPROในช่วงนี มองแนวต้ านที0.40 บาท หากผ่านได้ จะขึ นทดสอบแนวต้ านถั ดไปที 0.430.45 บาท ส่วนแนวรับที 0.33 บาท
ติดต่อฝ่ ายการตลาด : 02-2619955 ต่อ 1512

