TGPROเนื้อหอมญีป
่ ุ่ นร่ วมทุนผุดโรงไฟฟ้าโซลาร์ 30MW

ทันหุ้น- TGPRO เนื้อหอมญี่ปุ่นขอร่วมทุน หวังผุดโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 30 เมกะวัตต์ แถมลือหึ่ ง บริษัท นิปปอน สตีล
ญี่ปุ่นดอดร่วมหุ้น “นายรชต ลีลาประชากุล” พร้อมเปิ ดกว้างในการเจรจาแต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุป โชว์กลยุทธ์ครึ่งปี หลังลุยตลาดภูธร
เน้นเขตเศรษฐกิจชายแดนเพราะความต้องการสูงช่วงเปิ ด AEC ส่วนธุรกิจการส่งออกเริ่มกระเตื่อง ด้านโครงการรัฐหนุนงบปี
2559 เริ่ ด

แหล่งข่าวจากห้องค้า เปิ ดเผยกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” ว่า ปัจจุบนั มีกลุ่มทุนญี่ปุ่นเข้ามาเจรจาขอเป็ นพันธมิตร
ทางธุรกิจ กับ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) หรือ TGPRO เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทนแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นขอร่วมทุนรุกโซลาร์ โดยกลุ่มทุนญี่ปุ่นรายนี้มีท้ ังที่ดิน และ ใบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (PPA)ราวๆ 30 เมกะวัตต์ แต่
อย่างไรก็ดีดีลนี้ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุป เพราะอยู่ระหว่างเจรจา รวมถึงเชื่อว่าทาง TGPRO เองจะศึกษารายละเอียดของดีลนี้อย่าง
รอบคอบ พร้อมทั้งส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจพื้นที่และประเมินความคุม้ ค่าการลงทุน เพราะการลงทุนครั้งนี้เป็ นโครงการ
ค่อนข้างใหญ่มูลค่าหลักพันล้านบาท
พร้อมกันนี้มีพนั ธมิตรในญี่ปุ่นอีก 1 ราย คือ บริษทั นิปปอน สตีล สนใจเข้ามาเจรจาขอเป็ นพันธมิตรกับ TGPRO
อย่างไรก็ดียงั ไม่ได้รับการยืนยันจากกลุ่มผูบ้ ริหาร TGPRO แต่อย่างใด นายรชต ลีลาประชากุล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) หรือ TGPRO กล่าวกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหลายรายเข้ามาเจรจาขอซื้อกิจการ (เทกโอเวอร์) และ ร่วมทุนทางธุรกิจ ซึ่งทางบริษทั เองก็เปิ ดกว้างใน
การเจรจา ส่วนรูปแบบการลงทุนร่วมกันนั้น บริษทั ต้องการพันธมิตรที่เข้ามาร่วมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันมากกว่าการเข้า
เทกโอเวอร์
โชว์กลยุทธ์ ครึ่งปี หลัง
ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปี หลัง 2558 มีโอกาสฟื้ นตัว เมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก 2558 ที่ขาดทุนสุทธิที่
37.88 ล้านบาท และรายได้รวมที่ 760.99 ล้านบาท เนื่ องจากในช่ วงครึ่ งปี หลัง2558 บริ ษท
ั จะใช้กลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนตลาด

ต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะเขตการค้าชายแดนที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงมาก พร้อมกันนี้บริษทั ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อรองรับความต้องการในตลาดแถบประเทศเพื่อนบ้านด้วย ส่วนตลาดส่งออกยังเพิ่มขึ้นได้ดี จากปัจจุบันบริษทั มีสัดส่วนลูกค้า
ต่างจังหวัดประมาณ 10% ส่งออก 20-30% และ กรุ งเทพที่ 50-55% ของรายได้รวมทั้งหมด สําหรับผลงานทั้งปี 2558 บริษทั
อาจจะจะพิจารณาปรับลดเป้ ายอดขาย จากเดิมที่คาดว่ายอดขายจะเติบโตกว่า 30% หรื อ 1.5 พันตันต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่
มียอดขายที่ 1.2 พันตันต่อปี เนื่องจากมีตวั แปรสําคัญที่กดดัน อาทิ ภาวะตลาดโลก
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และโครงการภาครัฐบาลมีความล้าช้า ทําให้บริษทั ประเมินว่าโครงการต่างๆของทางภาครัฐน่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของ
บริษทั ในปี 2559 แทน
ปี 59เด่น-ลุยโรงไฟฟ้า
ดังนั้นปี 2559 ยังคงยอดขายเติบโตไม่น้อยกว่า 30% เพราะการเร่งเดินหน้าโครงการภาครัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบจะ
สนับสนุนให้บริษทั มีโอกาสรับออเดอร์จากกลุ่มผูร้ ับเหมารายใหญ่มากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของ TGPRO เป็ นท่อเหล็ก ท่อส
แตนเลส และท่อเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้ได้กบั งานระบบราง และงานตกแต่งสถานีได้ อีกทั้งบริษทั มีสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษทั อย่าง
CK, STEC, ITD และ UNIQ อยูแ่ ล้ว

นายรชต เคยให้ความเห็นว่า บริษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาการแตกไลน์ “ธุรกิจพลังงานทดแทน” เพราะเป็ นธุรกิจที่มี
เสถียรภาพและสนับสนุนฐานกําไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยปัจจุบันบริษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาข้อมูลและเตรียม
รายละเอียด เพื่อเดินหน้าเข้าประมูลใบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า ( PPA) รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในเร็วๆ นี้
โดยบริษทั จะมีส่วนเข้าประมูลใบ PPA ทุกประเภท ทั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานขยะ
โดยยังคงเป้ าหมายมีโรงไฟฟ้ าภายใต้การบริหารประมาณ 8 เมกะวัตต์ต่อแห่งต่อประเภท สําหรับฐานเงินทุนนั้นบริษทั มีเงินทุน
เพียงพอ และครึ่งปี แรก 2558 มีอตั ราหนี้สินต่อทุน (D/E) ตํ่า 0.33 เท่า สามารถกูย้ ืมจากกลุ่มสถาบันการเงินได้อีกหลายเท่า
นักวิเคราะห์บริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TGPRO ในระยะสั้นๆยังแกว่งตัวในกรอบ แนว
รับ 0.27 บาท ส่วนแนวต้านที่ 0.33 บาท แต่หากมองระยะกลางถึงยาว ซึ่งการแตกไลน์ธุรกิจพลังงานทดแทนจะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งกําไรและราคาหุ้นให้กบั TGPRO แนะนํา “ซื้อ” เป้ าหมาย 0.80 บาท
ล่าสุด TGPRO ปิ ดตลาด (25ส.ค.58) อยูท่ ี่ 0.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ 3.45% ด้วยมูลค่าการซื้ อขาย 28.82
ล้านบาท
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