‘TGPRO’สั่ งลุยพลังงาน
ไตรมาส2ผลงานร้ อนแรง
ทันหุ้น-TGPRO จัดทัพรุ กพลังงานหวังปั้นกําไรเทียบธุรกิจหลัก ตั้งเป้าจ่ ายไฟ 20 เมกะวัตต์ ในอนาคต
ล่าสุ ดบอร์ ดเคาะลงทุน-ร่ วมทุน หรือ เทกโอเวอร์ ส่ วนธุรกิจท่ อสแตนเลสสดใส ลุ้นไตรมาส 2/2558 พลิก
กําไร อานิสงส์ ไฮซีซั่นกลุ่มนํา้ ตาล แถมภาครัฐเร่ งบิ๊กโปรเจ๊ กต์ หนุนรับเหมาใหญ่ เบียดสั่ งออเดอร์ ดันปี
2558-2559 ยอดขายโตแรง 30%
แหล่งข่าวระดับสู งจากวงการอุตสาหกรรม เปิ ดเผยกับ “หนังสื อพิมพ์รายวันทันหุน้ ” ว่า ขณะนี้บริ ษทั ไทยเยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) หรื อ TGPRO อยูร่ ะหว่างเร่ งเดินหน้าโครงการ “พลังงานทดแทน” และ
หวังว่าหากโครงการพลังงานทดแทนเป็ นรู ปธรรมจะเป็ นตัวแปรสําคัญที่สร้างฐานกําไรให้กบั TGPRO
เทียบเท่ากับฐานกําไรจากธุรกิจหลัก
พลังงานทดแทนหนุน
โดยล่าสุ ดคณะกรรมการบริ หาร (บอร์ด)ได้อนุมตั ิให้เดินหน้าโครงการพลังงานทดแทนทุกประเภท ทั้งการ
ร่ วมทุนกับพันธมิตรทั้งใน-ต่างประเทศ ,การเข้าซื้อกิจการ (เทกโอเวอร์) โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก และ ลงทุนเอง
ทั้งนี้บอร์ด TGPRO ยังวางเป้ าหมายมีโรงไฟฟ้ าภายในบริ หารไม่ต่าํ กว่า 20 เมกะวัตต์ในอนาคตด้วย
ล่าสุ ดอยูร่ ะหว่างพิจารณาลงทุนโรงไฟฟ้ า “พลังงานแสงอาทิตย์” และ “โซลาร์ รูฟ” ขนาด 20 เมกะวัตต์ ซึ่ง
น่าจะเห็นความชัดเจนภายในเร็ วๆนี้ รวมถึงอยูร่ ะหว่างศึกษาลงทุนในโรงไฟฟ้ า “พลังงานลม” ซึ่งภายหลัง
จากที่ TGPRO ได้วา่ จ้างบริ ษทั ทดสอบพลังลมบนเนื้อที่ที่บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้ประมาณ 200-300 ไร่ ใน
จังหวัดระยองแล้วนั้น ผลสรุ ปว่าพื้นที่ดงั กล่าวสามารถผลิตกําลังไฟฟ้ าได้ 10 เมกะวัตต์ ส่ วนโครงการ
โรงไฟฟ้ า “พลังงานขยะ” นั้น ปัจจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างหาลู่ทางเข้าลงทุน
ฐานเงินทุนหนา D/Eตํ่า
ทั้งนี้หากโครงการพลังงานทดแทนได้ขอ้ สรุ ป แนวทางการลงทุนนั้นบริ ษทั จะพิจารณา “ตั้งบริ ษทั ย่อย” เพื่อ
ดําเนินโครงการเพื่อให้การบริ หารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น สําหรับฐานเงินทุนนั้น TGPRO ยืนยันว่ามี
ฐานเงินทุนเพียงพอ เพราะนอกจากมีกระแสเงินสดในมือแล้ว อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ยังตํ่าเพียง 0.58 เท่า
ซึ่งสามารถขอวงเงินกูย้ มื จากกลุ่มสถาบันการเงินได้อีกมาก
“ เราให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถนํามาใช้ในโรงงานผลิต
ท่อสแตนเลสเพื่อประหยัดต้นทุนแล้ว ยังมีรายได้จากการขายไฟฟ้ าเข้ามา ซึ่งเป็ นฐานรายได้ที่มนั่ คงและไม่
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทําให้ฐานรายได้ของ TGPRO มีเสถียรภาพ
มากขึ้น” แหล่งข่าว กล่าว

สําหรับธุรกิจ “ท่อสแตนเลส” นั้น คาดไตรมาส 2/2558 มีโอกาสพลิกทํากําไร จากไตรมาส 1/2558 ที่ขาดทุน
สุ ทธิ 11.52 ล้านบาท และ รายได้รวมที่ 394.50 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ทยอยส่ งออเดอร์ลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็ น
กลุ่มโรงงานนํ้าตาลในประเทศบราซิล อีกทั้งยังเป็ น “ช่วงไฮซีซนั ” ของกลุ่มโรงงานนํ้าตาลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศด้วย
โครงการรถไฟฟ้าหนุน
ทั้งนี้เชื่อว่าผลประกอบการจะเร่ งตัวมากขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลัง 2558 และต่อเนื่องไปในปี 2559 ปัจจัยสําคัญ
คือ การเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้ าสายต่างๆของภาครัฐบาลที่กาํ ลังทยอยเปิ ดประมูลนั้น ทําให้ TGPRO มี
โอกาสรับออเดอร์จากกลุ่มผูร้ ับเหมาใหม่ๆมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของTGPRO เป็ นท่อเหล็ก, ท่อสแตนเลส
และท่อเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้ได้กบั งานระบบราง และงานตกแต่งสถานีได้
ทั้งนี้ทางกลุ่มผูบ้ ริ หาร TGPRO เองก็มีสมั พันธ์ที่ดีต่อบริ ษทั อย่าง CK, STEC, ITD และ UNIQ อยูแ่ ล้ว
สําหรับจุดเด่นที่ทาํ ให้กลุ่มผูร้ ับเหมารายใหญ่สงั่ ออเดอร์กบั บริ ษทั เพราะด้วยคุณภาพ และประสบการณ์ที่
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตท่อโลหะและท่อ สแตนเลสรายใหญ่และเป็ นรายเดียวที่สามารถผลิตท่อโลหะและท่อสแตน
เลสได้ทุกเกรดและทุกไซซ์ จึงเป็ นโอกาสสําคัญทําให้บริ ษทั มีโอกาสได้รับงานสูง
ส่ วนออเดอร์จากต่างประเทศ ขณะนี้ปริ มาณออเดอร์เริ่ มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่ วนหนึ่งเป็ นการสัง่ ออ
เดอร์เพื่อรองรับงานด้านสาธรณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรฐกิจอาเซียน หรื อ AEC ใน
ปลายปี 2558 นี้ ดังนั้นปี 2558 บริ ษทั ยังคงตั้งเป้ ายอดขายเติบโตกว่า 30% หรื อ 1.5 พันตันต่อปี เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 ที่มียอดขายเพียง 1.2 พันตันต่อปี และ ปี 2559 ตั้งเป้ ายอดขายเติบโตไม่นอ้ ยกว่า 30% เช่นเดียวกัน
นักวิเคราะห์บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ น้
TGPRO ในช่วงนี้นกั ลงทุนสามารถเข้า “เก็งกําไร” ได้ โดยประเมินแนวต้านไว้ที่ 0.40 บาท และแนวรับที่
0.33 บาท ล่าสุ ด TGPRO ปิ ดตลาด (15 มิ.ย.58) ที่ 0.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรื อเพิม่ ขึ้น 2.94% ด้วยมูลค่า
ซื้อขาย 22.04 ล้านบาท
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