
COTTO แจงผลงานปี62 พลิกมีก�าไร 168 ลบ. 
หลังต้นทุนพลังงานลด - คุมค่าใช่จ่าย

/จ่ายเงินปันผล 0.012 บาท/หุ้น XD 3 เม.ย.นี ้

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารให้เช่า พร้อมติดต้ังระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 

437.4 กิโลวัตต์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส) และได้ลงนามสัญญาการเช่าช่วงท่ีดิน เช่าอาคาร โครงการบางกะดี และ โครงการ

สมุทรปราการ มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 584.31 ล้านบาทโดยก�าหนดระยะเวลาก่อสร้างนับจากวันลงนาม

นายน�าพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรอื COTTO เปิดเผยว่า บรษัิทฯ ขอชีแ้จงผลการด�าเนินงานปี 2562 โดย ผลการ 

ด�าเนินงานของปี 2562 บรษัิทมรีายได้จากการขาย 11,074 ล้านบาท ลดลงรอ้ย

ละ 4 จากปี ก่อน จากปรมิาณขายและราคาขายเฉลีย่ลดลง โดยในปี 2562 บรษัิท

มรีายได้จากการขายทีดิ่น 203 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี ก่อนซึง่มรีายได้จากการ

ขายทีดิ่นเท่ากับ 43 ล้านบาท

COTTO  ปี 62 พลิกก�ำไร 168 ลบ.
แจกปันผล 0.012 บำท/หุ้น

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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อำคำร-โซลำร์ฟำร์ม “เทสโก้ โลตัส” มูลค่ำ 584.31 ลบ. 
GUNKUL เฮง รับตรุษจีน คว้ำงำนก่อสร้ำง

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนยีริง่ (GUNKUL) งานว่ิงชนคึกคัก ล่าสุดคว้างานก่อสรา้งอาคารให้เช่า และติดต้ังระบบผลิต
โรงไฟฟ้าโซลารรู์ฟท็อป ก�าลังการผลิตติดต้ัง 437.4 กิโลวัตต์ จาก เทสโก้ โลตัส มูลค่า 584.31 ล้านบาท

นำยน�ำพล มลิชัย
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิทเอสซจี ีเซรามิกส ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื COTTO

นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) หรอื GUNKUL

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  ออกบทวิเคราะห์  เปิดเผยว่า บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)  NER คาดก�าไร 4Q62 ท่ี 121 ลบ. -39% y-y 

-18% q-q: ทางฝ่ายคาดยอดขาย  3,588 ลบ. +3% y-y +17% q-q จากปริมาณขาย +2% y-y +31% q-q แม้ว่าจะได้ผลบวกจากท้ังปริมาณและราคาขายเพิ่ม

ข้ึน แต่หากก�าไรลดลงท้ัง y-y และ q-q จาก 1) margin ลดลงจากสัดส่วนการขายยางแท่งเพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามปริมาณขาย

กุรูฟิลลิป แนะน�า "ซื้อ" NER พรอ้มจะปรบัราคาพื้นฐานขึ้นจากเดิมจากผลบวกของราคายางที่ปรบัขึ้น ด้าน 

"ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บิ๊ก NER คาดปีนี้ รายได้โตไม่ต�ากว่า 50% เหตุลูกค้าเก่า-ใหม่-รง.ใหม่ เปิด Q2/63

อ่านต่อหน้า 5

เทพหุ้น จ่ออัพเป้ำ NER
ชี้ปี 63 ผลงำนผ่องอ�ำไพ



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 1130 วันที่ 24 มกราคม 2563



www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) งานว่ิงชน

คึกคัก ล่าสุดคว้างานก่อสร้างอาคารให้เช่า และติดต้ัง

ระบบผลิตโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป ก�าลังการผลิตติด

ต้ัง 437.4 กิโลวัตต์ จาก เทสโก้ โลตัส มูลค่า 584.31 

ล้านบาท “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” ระบุจากนี้ไปจะเดิน

หน้าผลักดันธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น เตรียมยื่นประมูล

บิ๊กโปรเจค พร้อมส่งสัญญาณผลงานปี’63 ลุ้นท�าสถิติ

สูงสุดใหม่แตะ 9,000 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต�ากว่า 

25%

 นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ำกัด (มหำชน) หรือ GUNKUL เปิดเผย

ว่า บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน

เครือ ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารให้เช่า 

พร้อมติดต้ังระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 437.4 กิโลวัตต์ 

กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ�ากัด (เทส

โก้ โลตัส) และได้ลงนามสัญญาการเช่าช่วงท่ีดิน เช่า

อาคาร โครงการบางกะดี และ โครงการสมุทรปราการ 

มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 584.31 ล้านบาท

โดยก�าหนดระยะเวลาก่อสร้างนับจากวันลงนามใน

สัญญาจ�านวน 240 วัน

 “การท่ีบริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป ได้รับ

งานก่อสร้างอาคารให้เช่า พร้อมติดต้ังระบบผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลัง

ติดต้ัง 437.4 กิโลวัตต์ จากเทสโก้ โลตัส แสดงให้เห็น

ถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัท ซึ่งถือเป็น

ความส�าเร็จของกลุ่มบริษัท และถือเป็นหน่วยธุรกิจ

ใหม่ท่ีส�าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการด�าเนินงานใน

อนาคตเติบโตมากขึ้น”นางสาวโศภชากล่าว

 ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ทิศทาง

ธุรกิจปี 2563 กลุ่มบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นผลักดันให้

ผลการด�าเนินงานในทุกภาคส่วนเติบโตอย่างต่อ

เนื่องจากปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในส่วนของ

อัตราก�าไรสุทธิ หรือรายได้รวม โดยต้ังเป้ารายได้รวม

จะท�าสถิติสูงสุดใหม่แตะ 9,000 ล้านบาท หรือเติบโต

ไม่ต�ากว่า 25%

 จากปีก่อน เนื่องจากมีโครงการท่ีคาดว่าจะเปิด

ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อีก

ประมาณ 120 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ท้ังในประเทศ โครงการโซลาร์

ฟาร์มในประเทศมาเลเซีย และโครงการติดต้ังระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับภาคเอกชน โดยปีนี้

จะเป็นปีท่ีรายได้ และก�าไรมีการเติบโตอย่างโดดเด่น

อีกปีหนึ่ง

 ขณะท่ีมีแผนเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ๆ 

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท คาดว่าจะ

ได้งานประมาณ 30% ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้งาน

ในมือ (Backlog) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่

ประมาณ 8,000 ล้านบาท และจะเป็นปัจจัยบวกท่ี

ท�าให้ผลการด�าเนินงานปี 2563 แข็งแกร่ง

 ส�าหรับสัดส่วนรายได้ในปีนี้จะมาจาก ธุรกิจ

พลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 60-65% จาก

ปัจจุบันอยู่ท่ี 80% ขณะท่ีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับ

เหมาก่อสร้างจะเพิ่มเป็น 35-40% จากปัจจุบันอยู่ท่ี 

20% ของรายได้รวม เนื่องจากปี 2563 จะมีการรับรู้

รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างเข้ามามากข้ึน

ฉบับที่ 1130 วันที่ 24 มกราคม 2563

อำคำร-โซลำร์ฟำร์ม “เทสโก้ โลตัส” มูลค่ำ 584.31 ลบ. 

GUNKUL เฮง รับตรุษจีน คว้ำงำนก่อสร้ำง
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำยน�ำพล มลิชัย กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน) 

หรือ COTTO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอช้ีแจงผล

การด�าเนินงานปี 2562 โดย ผลการด�าเนินงานของ

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 11,074 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี ก่อน จากปริมาณขาย

และราคาขายเฉล่ียลดลง โดยในปี 2562 บริษัท

มีรายได้จากการขายท่ีดิน 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี ก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายท่ีดินเท่ากับ 43 

ล้านบาท

 ท้ังนี้ บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 168 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 158 ล้านบาทจากปี ก่อน และ EBITDA 

เท่ากับ 955 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี 

ก่อน สาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนพลังงานท่ีลด

ลง (2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและ

การผลิตดีขึ้น และ (3) ผลต่างของก�าไรจากการ

ขายท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

 ขณะท่ี ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้

จากการขาย 2,545 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จากปริมาณขายและ

ราคาขายเฉล่ียลดลง โดยบริษัทมีขาดทุนส�าหรับ

งวด 70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 207 และ EBITDA 

74 ล้านบาทลดลงร้อยละ 68 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับ

แผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

สุทธิภาษี 85 ล้านบาท

 ส�าหรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์

รวม มีมูลค่าเท่ากับ 11,395 ล้านบาท โดยเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,125 ล้านบาท ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 5,319 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอ่ืน ๆ 951 ล้านบาท หน้ีสินรวม มีมูลค่า

เท่ากับ 2,363 ล้านบาท โดยเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

1,719 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน644 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินกู้ยืม

ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบี้ยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่ มีมูลค่าเท่ากับ 8,505 ล้านบาท โดยคิดเป็น

ร้อยละ 94 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

 ท้ังนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมติจ่าย

เงินปันผลงวดด�าเนินงานวันท่ี 01 ม.ค. 2562 ถึง

วันท่ี 31 ธ.ค. 2562 ในอัตราการจ่ายปันผลเป็น

เงินสด 0.012 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดวันท่ีไม่ได้

รับสิทธิปันผล (XD) ในวันท่ี 3 เม.ย. 2563   และ

ก�าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี  23 เม.ย. 2563

ฉบับที่ 1130 วันที่ 24 มกราคม 2563

COTTO  ปี 62 พลิกก�ำไร 168 ลบ.
แจกปันผล 0.012 บำท/หุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 กุรูฟิลลิป แนะน�า "ซื้อ" NER พร้อมจะปรับราคา
พ้ืนฐานขึ้นจากเดิมจากผลบวกของราคายางท่ีปรับ
ขึ้น ด้าน  "ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บิ๊ก NER คาดปีนี้ 
รายได้โตไม่ต�ากว่า50% เหตุลูกค้าเก่า-ใหม่-รง.ใหม ่
เปิดQ2/63 หนุน พร้อมลุยโรงไฟฟ้าชุมชม รอนโย
บายรัฐบาล 

 บล.ฟลิลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ออกบทวิเครำะห์ เปิดเผย
ว่ำ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) NER คาดก�าไร 4Q62 ท่ี 121 ลบ. 
-39% y-y -18% q-q: ทางฝ่ายคาดยอดขาย  3,588 
ลบ. +3% y-y +17% q-q จากปริมาณขาย +2% y-y 
+31% q-q แม้ว่าจะได้ผลบวกจากท้ังปริมาณและ
ราคาขายเพิ่มขึ้น แต่หากก�าไรลดลงท้ัง y-y และ q-q 
จาก 1) margin ลดลงจากสัดส่วนการขายยางแท่ง
เพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามปริมาณขายเพิ่มขึ้น 3) 
ดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มจากเงินกู้เพิ่มขึ้น และ 4) ภาษีจ่าย
เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายมากเกินสิทธิประโยชน์ภาษีท่ี
ได้รับ คาดก�าไรสุทธิ 121 ลบ. -39% y-y และ -18% 
q-q   

 ท้ังนี้ คงแนะน�า "ซื้อ" จะปรับราคาพื้นฐานขึ้น
จากเดิมจากผลบวกของราคายางท่ีปรับข้ึน แม้การ

ด�าเนินงาน 4Q62 จะอ่อนลงท้ัง y-y และ q-q แต่ยัง
มีมุมมองเป็นบวกต่อการด�าเนินงานปี 2563 คาด
จะดีกว่าท่ีเคยคาดไว้จาก 1) ราคายางท่ีปรับขึ้นต่อ
เนื่องจากภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น 2) การขยายก�าลังการ
ผลิตท่ีจะแล้วเสร็จใน 2Q63 และ 3) การได้ค�าสั่งซื้อ
จากลูกค้าใหม่ท่ีจะส่งมอบในครึ่งแรกของปี 2563 
ขณะท่ีลูกค้าเดิมมีส่งค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และ 4) การได้
ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตท่ีลดลงหลังโรงไบโอ
แก๊สเริ่มใช้ใน 2Q63 

 แนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.36 บาท/หุ้น

 ขณะที่ก่อนหน้ำนี้  นำยชูวิทย์ จึงธน
สมบูรณ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
NER ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรม
ควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจ�าหน่ายไปยังผู้ผลิต
ในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงเป้าหมายการ
เติบโตของรายได้รวมในปี 2563 คาดว่าเติบโตไม่
ต�ากว่า 50% เนื่องจากบริษัทเริ่มได้รับค�าสั่งซื้อยาง
เพิ่มขึ้นจากลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่หลายราย 
ประกอบกับโรงงานผลิตแห่งใหม่ซ่ึงจะเปิดด�าเนิน
งานในไตรมาสท่ี 2/63 ท�าให้บริษัทมีก�าลังการผลิต

โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว โดยประมาณการว่าจะ
สามารถท�ายอดขายยางในปี 2563 ได้ราว 400,000 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ีมีก�าลังการผลิตอยู่ท่ี 
290,000 ตัน นอกจากน้ีราคาขายเฉล่ียในปี 2563 จะ
สูงกว่าปี 2562 ค่อนข้างมากเนื่องจากความต้องการท่ี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อของผู้ซื้อยางจากประเทศจีน

 ส�าหรับสัดส่วนของยอดขายในปี 63 จะมีการ
ปรับเป็น ต่างประเทศ 35% และในประเทศ 65% 
จากเดิมท่ีปี 62 ยอดขายต่างประเทศ และในประเทศ
จะอยู่ท่ี 40:60 เนื่องจากผลจากสงครามการค้าท่ี
ท�าให้ฐานการผลิตจากประเทศจีนย้ายมาต้ังโรงงาน
อยู่ท่ีประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 ด้านความคืบหน้าของลูกค้ารายใหม่ คือ มิชลิน 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ของโลก ขณะข้ันตอน

ได้ผ่านการเข้าตรวจสอบโรงงานของบริษัทเรียบร้อย

แล้ว และต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจ

สอบตัวอย่างสินค้า จากนั้นจะเป็นการส่ังสินค้า

ตามสัญญาการซื้อขายอย่างเป็นทางการต่อไป โดย

ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าอยู่ 40 กว่าราย เป็นลูกค้า 

Long Team ท่ีมีการซื้ออย่างต่อเนื่องจ�านวน 25 ราย

ฉบับที่ 1130 วันที่ 24 มกราคม 2563
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 พร้อมกันนี้ ในกลางปี 63 บริษัทมีแผนท่ีจะออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นสินค้าส�าเร็จรูปท่ีเป็นแผ่นปูนอน 

แผ่นรองพ้ืนในคอกของปศุสัตว์ โดยมีการพัฒนา

สูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดย

การน�ายาง STR ท่ีทางบริษัทมีส่งไปให้โรงงานอ่ืน

ผลิตตามสูตรท่ีทาง มอ. ก�าหนดไว้ เพื่อลดต้นทุนใน

การก่อสร้างโรงงานและการจ้างแรงงาน และคาด

ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางบริษัทจะสามารถน�าส่ง

สินค้าให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เพื่อน�ามาปรับขนาดและ

สภาพการใช้งาน ท้ังนี้บริษัทคาดว่าในอีก 2 ปีข้าง

หน้าน�าส่งออกสามารถส่งออกยางไปท่ีออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์ ส�าหรับยอดขายสินค้าส�าเร็จรูปแผ่น

ปูนอนสัตว์ รวมถึงล่าสุด ยังได้มีการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ (มช.) เพ่ือพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมอีกใน

อนาคตอีกด้วย

 โดยสินค้าใหม่จะให้อัตราก�าไรขึ้นต้น (มาร์จ้ิน) 

สูงถึง 25% เม่ือเทียบกับธุรกิจยางพาราท่ีให้มาร์จ้ิน

เพียง 5% ดังนั้นบริษัทคาดว่าจะช่วยพลักดันให้ความ

สามารถในการท�าก�าไรเพิ่มข้ึน ซึ่งในปี 63 บริษัทต้ัง

เป้ารายได้จากสิ้นค้าใหม่ไว้ท่ี 200 ล้านบาท และจะ

สามารถเพิ่มขึ้นได้ในปีต่อๆไป

 ส�าหรับโครงการไบโอแก๊สนั้น ทางกระทรวง

พลังงานได้มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากชีวภาพ 

โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะบริษัท

ได้เล็งเห็นถึงการต่อยอดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในอนาคต โดยบริษัทได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม (Quick 

Win) คือกลุ่มแรกท่ีจะได้ขายไฟฟ้าก่อน ซึ่งจะต้อง

ขายไฟภายในปี 63 โดยคาดว่าจะสามารถสร้างราย

ได้ให้กับบริษัทปีละ 400 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าไบ

โอแก๊สท่ีมีอยู่แล้ว 2 โครงการ ก�าลังการผลิตรวมราว 

4.3 เมกะวัตต์ อีกท้ังยังมีแผนท่ีจะขยายก�าลังการผลิต

เพิ่มขึ้นเป็นท้ังหมด 40 เมกะวัตต์ภายใน 2 ปี และ

ยังเป็นโอกาสในการขยายไปสู่โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ได้ใน

อนาคตซึ่งจะสร้างรายได้เข้ามาเพิ่มให้กับบริษัทได้

อีก นอกจากนี้บริษัทยังสามารถน�าความร้อนจากการ

ปั่ นไฟฟ้า มาใช้ในกระบวนการอบยาง ซึ่งสามารถ

ลดต้นทุนการใช้แก๊ส ได้ถึงวันละ 70,000 บาท จาก

ปัจจุบันอยู่ท่ี 150,000 บาท

 "ปัจจุบันได้เจรจากับชุมชนรวม 8 ชุมชน เพื่อ

เสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามโครงการท่ัวไป 

ซึ่งเบื้องต้นคาดจะมีก�าลังการผลิตราว 4 เมกะวัตต์/

ชุมชน ซึ่งจะใช้งบลงทุนราว 110 ล้านบาท/เมกะวัตต์ 

"นายชูวิทย์กล่าวและว่า ขณะน้ี บริษัทฯมีความพร้อม

ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งตอนนี้รอนโย

บายจากภาครัฐ

 ส�าหรับผลประกอบการในปี 62 คาดว่ารายได้

รวมโตท่ี 30% ตามเป้าจากปี 2561 ท่ีมีรายได้รวม 

10,084.01 ล้านบาทเนื่องจากช่วงท่ีผ่านมาโรงงาน

ผลิตเดิมได้มีการเพิ่มก�าลังการผลิตได้เป็นไปตามแผน 

อีกท้ังยังมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ในประเทศเพิ่ม

ขึ้น จนท�าให้ปัจจุบันก�าลังการผลิตของบริษัทเต็ม 

100 % แล้ว นอกจากนี้บริษัทยังคาดว่าจะสามารถ

รักษาอัตราก�าไรได้ดีจากการป้องกันความเส่ียงของ

ราคายางท่ีผันผวนด้วยวิธี matching order โดยเมื่อ

มีค�าสั่งซื้อจะสต็อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาท่ีตกลงกัน

ในเวลานั้น ไม่ได้เป็นการรับค�าสั่งซื้อมาก่อนแล้วค่อย

หาสินค้ามาส่งมอบภายหลังซึ่งราคาอาจจะไม่เท่าเดิม
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