
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า บริษัทฯขอ

รายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบรษัิทฯมกี�าไรจากการด�าเนินงาน 

จ�านวน 10,368 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจ�านวน 13,004 ล้านบาท 

CPN คาดปีนี้ รายได้รวมโต 8% เหตุรายได้จากค่าเช่าและบริการ-รายได้จากการขายอสังหาฯ หนุน/เตรียมเปิดโครงการเพ่ิมอีก 4-5 
โครงการ พร้อมต้ังเป้า 5ปี (63-66) จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉล่ียประมาณ 12% ต่อปี - ศึกษาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มาเลย์-เวียดนาม เผยเตรียม ลุย3โครงการมิกซ์ยูส คาดอยุธยา-ศรีราชา เปิดบริการปี 64 ส่วน จันทบุรี เปิดบริการปี 65 ด้านโครงการดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค คาดทยอยเปิดให้บริการในปี67 เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

บรษัิท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรอื EGCO เปิดเผยว่า บรษัิทฯขอ

รายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบรษัิทฯมกี�าไรจากการด�าเนินงาน 

จ�านวน 10,368 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจ�านวน 13,004 ล้านบาท 

เน่ืองจาก เอ็กโก พลัส : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 2,373 ล้านบาท 

สาเหตุหลักจากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมจาก เอ็กโก ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมส�าห

รบัใช้ลงทุนในพาจู อีเอส และรายได้อ่ืนลดลง เน่ืองจากปี 2561 มกีาร รบัรู้

ก�าไรจากการเลิกบรษัิทที่เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมจ�านวนรอ้ยละ 100 ในเอ็ก

โกบวีีไอ อีกท้ังค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น และมค่ีาใช้จ่ายภาษี

หัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลของพาจู อีเอส

EGCO เผยก�ำไรปี62 หดเหลือ 1.03 หมื่นลบ.
ระบุปีนี้หำช่องทำงลุยธุรกิจจัดหำเชื้อเพลิง
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ตำมรำยได้ค่ำเช่ำ-อสังหำฯหนุน พร้อมเล็งเปิดเพ่ิม 4-5 โครงกำร
CPN ปักธงรำยได้ปี63 โต 8%

CPN คาดปีนี ้รายได้รวมโต 8% เหตุรายได้จากค่าเช่าและบรกิาร-รายได้จากการขายอสังหาฯ หนุน
/เตรยีมเปิดโครงการเพิ่มอีก 4-5 โครงการ พรอ้มต้ังเป้า 5ปี (63-66) จะมรีายได้เติบโต

ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 12% ต่อปี - ศกึษาลงทุนในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้

บานปลาย!! ดัชนีตลาดวันน้ีปิดท่ี 1,491.24 จุด -14.30 จุด เจ้าค่ะ 
หลุดแนวรับทางเทคนิค 1,500 จุดลง โดยแรงขายออกมาในส่วน
ของหุ้นกลุ่มแบงค์เจ้าค่ะอีกท้ัง AOT ปรับตัวลงมาอีกด้วยเจ้าค่ะ 
ยังคงน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ใน

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 

2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ ในปี 2562 มีจ�านวน 92,951 ล้านบาท ลดลง 26,696 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 22.3 เนื่องจาก EBITDA ท่ีลดลง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น

ของ GPSC และ PTTEP แม้ว่ามีผลก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรอื PTT เปิดเผยว่า บรษัิทฯขอรายงานผลประกอบ

การปี 2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ ในปี 2562 มีจ�านวน 92,951 ล้านบาท 

ลดลง 26,696 ล้านบาท หรือ  ร้อยละ 22.3 เ น่ืองจาก EBITDA ที่ลดลง

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 8

PTT ปีหมูก�ำไรวูบ 22.3%
หลังส่วนต่ำงรำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูป-น�้ำมันดิบลด
ด้ำนบอร์ดใจดี แจกปันผล 1.10 บำท/หุ้น XD 4มี.ค. บำนปลำย
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 CPN คาดปีนี้ รายได้รวมโต 8% เหตุรายได้

จากค่าเช่าและบริการ-รายได้จากการขายอสังหาฯ 

หนุน/เตรียมเปิดโครงการเพิ่มอีก4-5โครงการ 

พร้อมต้ังเป้า5ปี (63-66) จะมีรายได้เติบโตใน

อัตราเฉล่ียประมาณ12%ต่อปี-ศึกษาลงทุนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลย์-เวียดนาม 

เผยเตรียม ลุย 3 โครงการมิกซ์ยูส คาดอยุธยา-

ศรีราชา เปิดบริการปี 64 ส่วน จันทบุรี เปิดบริการ

ปี65 ด้านโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค คาดทยอย

เปิดให้บริการในปี 67 เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพ ตามด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า ในปี 2563 

บริษัทฯ คาดการว่ารายได้รวมสามารถเติบโตได้

ประมาณร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัย

สนับสนุนดังต่อไปนี้รายได้จากการให้เช่าและ

บริการโดยรวมยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าในปี 2563 

จะไม่มี ศูนย์การค้าใหม่เปิดให้บริการ แต่ยัง

สามารถเติบโตจากศูนย์การค้าเดิม ศูนย์การค้า ท่ี

ปรับปรุงแล้วเสร็จและศูนย์การค้ใหม่ในปี 2562 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเติบโต

ขึ้น โดยบริษัทฯ มีจ�านวนโครงการท่ี พักอาศัยท่ี

เปิดตัวแล้วและอยู่ระหว่างการขายและโอนอยู ่

7 โครงการ ณ สิ้นปี 2562 พร้อมกับมีโครงการท่ี

เตรียมเปิดตัวในปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 4-5 โครงการ 

โดยบาง โครงการสามารถรับรู้เป็นรายได้ภายใน

ปี โดยเฉพาะจากโครงการท่ีอยู่ใกล้ ศูนย์การค้าท่ี

ยังคงมีอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่ง รายได้อ่ืนๆ ท่ีจะเติบโต

สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจศูนย์การค้า

 อีกท้ัง ในปี 2563 บริษัทฯ คาดการว่าต้นทุน

การด�าเนินงานจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในอัตราท่ีต่ากว่า

การ เติบโตของรายได้ โดยบริษัทฯ ยังคงเน้น

บริหารโครงสร้างต้นทุนการดาเนินงานอย่าง ต่อ

เน่ือง โดยมีแนวทางลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่ง

เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจให้เช่าและ บริการอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีใช้ตาม

ศูนย์การค้าต่าง อาทิ การวาง แผงโซลาร์รูฟท็อป 

และการเปล่ียนระบบสาธารณูปโภคให้มีการค่า

ใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้ งานท่ีลดลง รวมถึงการ

ควบคุมต้นทุนอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

แผนการบริหารต้นทุนการด�าเนินงาน ประกอบกับ

ความสามารถในการเพิ่มรายได้ท่ีกล่าว ไว้ จะช่วย

ท�าให้อัตรากาไรข้ันต้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นบริหาร

ต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมี

แผนท่ี จะปรับโครงสร้างดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมให้

สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบี้ยท่ีอยู่ขาลง ประกอบ 

กับการลดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยภายหลังจาก

การเข้าท�ารายการกับ CPNREIT แล้วเสร็จ ส่ง

ผลให้ต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจาก

มาตรฐานรายงานทาการเงินท่ี 16) ปรับตัว ลดลง

ได้

ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำมรำยได้ค่ำเช่ำ-อสังหำฯหนุน พร้อมเล็งเปิดเพ่ิม 4-5 โครงกำร
CPN ปักธงรำยได้ปี63 โต 8%
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 นอกจากนี้ บริษัทฯยังต้ังเป้าหมายทาง

ธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) ท่ีจะมีรายได้

เติบโตในอัตรา เฉล่ีย (CAGR) ประมาณร้อยละ 

12 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ 

ได้กาหนด แนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบ

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 

(Mixed-use Development) ประกอบด้วย การ

พัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุง

สินทรัพย์ท่ีมี อยู่ในปัจจุบันเพื่อเพ่ิมมูลค่า รวม

ถึงการปรับขึ้นค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุง

กระบวนการ ดาเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการท่ีพัก

อาศัย และ อาคารส�านักงาน รวมถึงศึกษาโอกาส

เข้าซื้อกิจการ (M&A) ในสินทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ

เดิบโต สูง และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี ภาย

ใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสู่พื้นท่ีรอบ

นอกกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บริษัทฯ มี

การศึกษาโอกาสทางธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

รวมท้ังนวัตกรรมด้านการ ออกแบบและตกแต่ง

ศูนย์การค้า เพื่อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความ

ทันสมัย พร้อมมอบ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า

ท่ีเปล่ียนแปลงไป อยู่เสมอท้ังลูกค้าชาวไทยและ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นอกจากนั้น บริษัทฯ 

ได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ในประเทศ ท่ีมีโอกาสและศักยภาพใน

การเติบโต อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึง

ศึกษาโอกาสการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีมีศักยภาพ

การเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทางในการสร้างราย

ได้ใหม่และ สอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้า

หมายในอนาคตอย่างม่ันคงและยั่งยืน

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุน

ใหม่ 3 แห่งในจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงของประเทศ 

ได้แก่ อยุธยา ศรีราชา และจันทบุรี เพื่อตอบรับ

การเติบโตท้ังในด้านการลงทุนใน infrastructure 

การค้าของประเทศ การอุตสาหกรรม และการท่อง

เท่ียว ด้วยรูปแบบโครงการมิกซ์ยูสรูปแบบ ใหม่น�า

โดยการสร้างศูนย์การค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท้อง

ถ่ินน้ันๆ ประกอบไปด้วย 1.) โครงการมิกซ์ยูส เซ็น

ทรัลพลาซา อยุธยา ประกอบด้วยศูนย์การค้า ศูนย์

ประชุมโรงแรม และท่ีพักอาศัย ภายใต้แนวคิด 

ความเรื่องรองแห่งพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะ

เปิดให้บริการในปี 2564 2.) โครงการมิกซ์ยูส เซ็น

ทรัลพลาซา ศรีราชา ประกอบด้วยศูนย์การค้า 

ศูนย์ประชุมโรงแรม อาคารส�านักงาน ท่ีพักอาศัย 

และศูนย์การศึกษา ภายใต้แนวคิด LivingGreen 

in Smart City of EEC Center คาดว่าจะเปิดให้

บริการในปี 2564 3.) โครงการมิกซ์ยูส เซ็นทรัล

พลาซา จันทบุรี ประกอบด้วยศูนย์การค้าและการ

พัฒนารูปแบบผสมอ่ืนๆ ภายใต้แนวคิด The 

Shining Gem of ECC plus 2 คาดว่าจะเปิดให้

บริการในปี 2565
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 นอกจากนี้ ยังจับมือร่วมกับบริษัท ดุสิต
ธานี จ�ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาโครงการดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว และ สร้างผล
ตอบแทนท่ีดีได้ในอนาคต โครงการต้ังอยู่บนท�า
เลท่ีมีศักยภาพสูงสุดแห่งหน่ึงในใจ กลางเมือง
กรุงเทพฯ บนท่ีดินกว่า 23 ไร่ บนท่ีดินบริเวณ
หัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนท้ังรถไฟฟ้า BTS และรถไฟ
ใต้ดิน MRT ในส่วนของโครงการมี องค์ประกอบ
ดังน้ี

 ศูนย์การค้าเซ็นทร้ล พาร์ค พื้นท่ีเช่าประมาณ 
80,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มี สัดส่วนลงทุนใน
โครงการร้อยละ 85 น่าเสนอความโดดเด่นในการ
สร้างประสบการณ์ ให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่ม และ
คัดสรรแบรนด์ชั้นน�าระดับไอคอนของโลกและ
ประเทศ ไทยให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ท่ีหลาก
หลายของคนเมือง โดยให้ความส�าคัญกับ สัดส่วน
พื้นท่ีสีเขียวกว่า 1,000 ตร.ม. อาคารส�านักงาน
เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส พื้นท่ีเช่าประมาณ 
90,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลงทุนใน
โครงการร้อยละ 100 ภายใต้คอนเซ็ปต์ sharing 
economy สร้างสรรค์พื้นท่ีให้ผู้เช่าสามารถ

ออกแบบและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ขนาด 250 ห้อง โดยบริษัทฯ มี
สัดส่วนลงทุนใน โครงการร้อยละ 40 โดยโรงแรม
ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่นของอาคารเดิมด้วยยอด 
ชฎาสีทองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรางค์
วัดอรุณราชวรารามฯ โดยน่ากลับมา ออกแบบ
ใหม่บนชั้นดาดฟ้าให้กลายเป็นจุดชมวิวบนยอดสูง
ของอาคาร พร้อมพื้นท่ีส�าหรับจัดแสดงแกลลอรี่
แบบดิจิตอล รวมถึงร้านอาหารและรูฟท็อปบาร์ 
• โครงการท่ีพักอาศัย รวมท้ังสิ้น 389 ยูนิต ภาย
ใต้ชื่อ "ดุสิต เรสซิเดนเซส" จ�านวน159 ยูนิต และ 
"ดุสิต พาร์คไซด์" จ�านวน 230 ยูนิต โดยบริษัทฯ มี
สัดส่วนลงทุนใน โครงการร้อยละ 40 น�าเสนอจุด
เด่นในแง่ของท�าเลท่ีต้ังท่ีมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ครบครัน โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค จะเริ่มท�า
การก่อสร้างภายหลังจากท�าการรื้อถอนโรงแรม 
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ (เดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทยอยเปิดให้บริการ ภายใน
ปี 2567 เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (โฉม
ใหม่) ตามด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค และ
อาคารส�านักงาน เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส ใน
ส่วนของโครงการท่ีพักอาศัยจะ เปิดจองภายใน
ปี 2562 โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอน
ให้ลูกค้าภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ มี

แผนการปรับปรุงศูนย์การค้าระหว่างปี 2563-
2565 ท้ังหมด 14 แห่ง ซึ่ง เป็นการปรับปรุงใหญ ่
2 แห่ง ประกอบด้วย 1.) เซ็นทรลพลาซา พระราม 
2 เป็น The Largest Regional mall - Gateway 
of South Bangkok เชื่อมโยงทุกทิศของขอบเมือง 
ชั้นใน และจะผลักดันให้ย่านพระราม 2 กลายเป็น 
new urbanized district แห่งใหม่ของ กรุงเทพฯ 
และจัดสรรพื้นท่ีประมาณ 37 ไร่ ส�าหรับการ
พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ “Central Plearn 
Park” และ 2.) เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ภาย
ใต้แนวคิด Living Lab of Ramindra เพื่อรองรับ
กลุ่มประชากรท่ีเติบโตขึ้นจากท่ีพักอาศัยท่ีจะ
พัฒนาตามการ เติบโตของ infrastructure ใน
ย่านรามอินทรา อาทิ Monorail สายสีชมพู รวม
ถึงมีแผนการ ปรับปรุงท่ัวไปอีก 12 แห่ง ได้แก่ เซ็น
ทรัลพลาซา พระราม 9, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์
วิลล์, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัล 
พลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล มารีนา พัทยา, 
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และเซ็นทรัล เฟสติวัล 
หาดใหญ่
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 โครงการของ GLAND บริษัทฯ ยังคงศึกษา

แผนการพัฒนาโครงการบนท่ีดินเปล่าท่ีอยู่ภายใต้ 

GLAND ซึ่งเป็นท่าเลท่ีมีศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ 

อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุป ภายในปี 2563 

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ในสินทรัพย์ท่ีด่าเนินการ แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการเติบโตของ GLAND 

ต่อไปในอนาคต

 ขณะท่ี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียม

แผนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดท่ี

มีแนวโน้มการ เติบโตท่ีโดดเด่น และจะเป็นแรงขับ

เคล่ือนส�าคัญในการเติบโตของธุรกิจระยะยาวอีกแห่ง 

หนึ่ง และยังคงศึกษาหาโอกาสเข้าลงทุนในตลาดท่ีมี

ศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ต่อไป

 ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 

11,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปีก่อน (งวด

ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 3,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 41.8 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน โดยหลัก

มาจากก�าไรธุรกิจขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เติบโตอย่างมี นัยสาคัญ) โดยมาจากรายได้จากการ

ให้เช่าและให้บริการศูนย์การค้าท่ีเติบโตอย่างโดด 

เด่น และการบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประกอบกับส่วนแบ่ง ก�าไรจากบริษัท

ร่วมและกิจการร่วมค้าท่ีเพิ่มขึ้น แม้ต้นทุนทางการ

เงินปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากมีหนี้สินท่ีมี

ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น ภายหลังเข้าซื้อกิจการ GLAND 

เมื่อเดือน กันยายน 2561 และมีเงินกู้ยืมเพิ่มข้ึนจาก

การขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตจากแหล่ง รายได้

ใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นท่ีจะบริหาร

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจโดยปี2562 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 38,403 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 8.7 จาก ปีก่อน
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 บริษัท ผลิตไฟฟำ้ จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ EGCO เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผล
ประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรจากการด�า
เนินงาน จ�านวน 10,368 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จ�านวน 13,004 ล้านบาท เนื่องจาก เอ็กโก พลัส : ผล
ประกอบการลดลงจ�านวน 2,373 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมจาก เอ็กโก ดอกเบี้ย
จ่ายเงินกู้ยืมส�าหรับใช้ลงทุนในพาจู อีเอส และราย
ได้อ่ืนลดลง เนื่องจากปี 2561 มีการ รับรู้ก�าไรจาก
การเลิกบริษัทท่ีเอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมจ�านวนร้อ
ยละ 100 ในเอ็กโกบีวีไอ อีกท้ังค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
จากเงินปันผลของพาจู อีเอส

 บีแอลซีพี : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 1,028 
ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าไฟฟ้าจากความ 
พร้อมจ่าย (AP) ลดลงตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า อีกท้ังดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารท่ัวไปเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีก�าไรจากการขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการบ�ารุงรักษาน้อย 
กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพราะในปี 2561 
มีการบ�ารุงรักษาตามแผน และรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น
จาก ค่าชดเชยอุปกรณ์ของผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC 
Contractor)

 เอ็นทีพีซี : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 175 
ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าลดลง 
เนื่องจากปริมาณน้ําท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และต้นทุนขาย 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าปรับจากการผลิตไฟฟ้าไม่ได้
ตามสัญญาเพราะมี Unplanned Outage ในขณะท่ี 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไปลดลง

 ส�าหรับ ในปี 2563 เอ็กโกได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่
เป็น “เป็นบริษัทไทยชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจพลังงาน
อย่างยั่งยืน ด้วย ความใส่ใจท่ีจะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาสังคม” โดยเอ็กโกจะขับเคล่ือน
ธุรกิจด้วยกลยุทธ์ส�าคัญตาม หลักของ Balanced 
Scorecard ครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) 4 
ด้าน ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective), มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน 
(Internal Business Process Perspective) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and 
Growth Perspective) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัย
ทัศน์ เป้าหมายองค์กร ตลอดจนสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืนให้ บริษัทในอนาคต

 ส�าหรับแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2563 เอ็กโกได้
ขยายทิศทางการลงทุน โดยมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้าง
ความ แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่การ
ลงทุนในธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง และแสวงหาโอกาส
การลงทุนในธุรกิจ ใหม่ด้าน Smart Energy Solution 
เสริมด้วยกลยุทธ์ทางด้านการเงินท่ีจะมุ่งเน้นการ
จัดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุน ในระดับท่ีแข่งขันได้ 
พร้อมท้ังลดความเสี่ยงทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเป็น หนึ่งในปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของบริษัท นอกจากนี้ เอ็กโกให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าท่ี เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริหาร
จัดการโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จตามก�าหนด ภายใต้งบประมาณท่ีวาง
ไว้ รวมถึงบริษัทเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรและมั่นใจถึงความส�าเร็จในระยะยาว 
นอกจากนี้ เอ็กโกมี ความต้ังใจท่ีจะยกระดับความ
ยั่งยืนและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรให้มี
มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งใน ภาพรวมแล้ว กลยุทธ์
องค์กรจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท

ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

EGCO เผยก�ำไรปี62 หดเหลือ 1.03 หมื่นลบ.
ระบุปีนี้หำช่องทำงลุยธุรกิจจัดหำเชื้อเพลิง

ธุรกิจ Smart Energy Solution
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 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบ

การปี 2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ ในปี 2562 

มีจ�านวน 92,951 ล้านบาท ลดลง 26,696 ล้าน

บาท หรือ ร้อยละ 22.3 เนื่องจาก EBITDA ท่ีลดลง 

และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นของ 

GPSC และ PTTEP แม้ว่ามีผลก�าไรจากอัตราแลก

เปล่ียนท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทในปี 2562 ท่ีแข็ง

ค่ามากกว่า ปี 2561 และผลขาดทุนจากตราสาร

อนุพันธ์ลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตาม

ผลการด�าเนินงาน

 ท้ังนี้ ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมี 

EBITDA จ�านวน 288,972 ล้านบาท ลดลง 62,424 

ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8จาก 351,396 ล้าน

บาท ในปี 2561 สาเหตุหลักจากผลการด�าเนิน

งานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันปรับ

ลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ํามันส�าเร็จรูปกับ

น้ํามันดิบท่ีลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ แม้มีก�าไรจาก

สต๊อกน้ํามันในปี 2562 ขณะท่ีปี 2561 มีขาดทุน

จากสต๊อกน้ํามัน รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์

และอะโรเมติกส์ปรับลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติท่ีมีผลการด าเนินงานลดลง โดย

หลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากราคาขาย

อ้างอิงปิโตรเคมีปรับลดลงมาก ในขณะท่ีต้นทุน

ก๊าซธรรมชาติสูงขึ น แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึ น 

อย่างไรก็ตาม EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

และวิศวกรรมปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจากการเข้า

ซื้อ GLOW ของ GPSC รวมถึง EBITDA ของธุรกิจ

ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ นจากปริมาณ

ขายเฉล่ียเพิ่มขึ นจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน

เพิ่มในโครงการบงกช และการเข้าซื อกิจการของ

บริษัท Murphy และ Partex ของ PTTEP ทั งนี 

ในปี 2562กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงาน

เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

ฉบับใหม่ รวม 4,219 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายใน

การส�ารวจปิโตรเลียมของธุรกิจส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมเพิ่มขึ น 2,470 ล้านบาทรวมถึง ปตท. 

รับรู้ค่าความเสียหายของคดีความ จ านวน 2,105 

ล้านบาท และมีการต้ังค่าเผื่อด้อยค่าท่อส่งก๊าซฯ 

จ านวน 498 ล้านบาท ในขณะท่ี ปี 2561 มีการ

บันทึกค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบ

คงคลังของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด

(มหาชน) (GGC) จ�านวน 2,004 ล้านบาท และการ

รับรู้ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แหล่งมอนทา

ราของ PTTEP จ�านวน 1,886ล้านบาท

 พร้อมกันนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(บอร์โ) มีมติอนุมัติจ่ายปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น 

ขึ้นวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันท่ี 4  มีนาคม 

2563

ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

PTT ปีหมูก�ำไรวูบ 22.3%
หลังส่วนต่ำงรำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูป-น�้ำมันดิบลด
ด้ำนบอร์ดใจดี แจกปันผล 1.10 บำท/หุ้น XD 4มี.ค.
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 บานปลาย!! ดัชนีตลาดวันนี้ปิดท่ี 1,491.24 จุด -14.30 จุด เจ้าค่ะ หลุด

แนวรับทางเทคนิค 1,500 จุดลง โดยแรงขายออกมาในส่วนของหุ้นกลุ่ม

แบงค์เจ้าค่ะอีกท้ัง AOT ปรับตัวลงมาอีกด้วยเจ้าค่ะ ยังคงน่าเป็นห่วงกับ

สถานการณ์ในบ้านเราเจ้าค่ะหลังแนวโน้มไวรัส Covid-19 ส่อยืดเยื้อเจ้าค่ะ 

จุดน่ีจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด

 มากันตัวแรกเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น ipo น้องใหม่ CRC หรือบริษัท เซ็นทรัล 

รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เข้าเทรดวันนี้เป็นวันแรกเจ้าค่ะ พานัก

ลงทุนท่ีจองชื้อไปก่อนหน้านี้ผิดหวังกันถ้วนหน้าเพราะคิดว่า ipo ตัวนี้เข้ามา

คงเปิดรับแบบเขียวๆ แต่สุดท้ายก็ผิดหวังไปตามๆกัน จนหลายคนเข็ดกับค�า

ว่า จองหุ้น ipo เพราะสุดท้ายจองก็ไปเท่านั้น สู้มาซื้อในกระดานยังได้ทุนท่ี

ถูกกว่าอีก...เจ๊ก็ได้แต่หวังว่า หุ้นใหญ่ขนาดนี้คงกลับมาดันให้ชื่นใจบ้าง อย่าง

น้อยก็มาสร้างสีสันให้ตลาดได้คลายเหงาบ้างก็ดี อย่าให้นักลงทุนเข็ดขยาด

กับค�าว่า จองชื้อหุ้น ipo กันจนหลอนเลยเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้น KCE ท่ีวันนี้ปรับตัวรีบาวด์เป็นวันแรกเจ้าค่ะ ปิดท่ี 24.70 

บาทปิดเกือบไฮ บวกขี้นมา 2.07% รีบาวด์ขึ้นมาเป็นวันแรก น่าจับตาลุ้นรี

บาวด์กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ใครชอบจับตาลุ้นแนวต้านแรก 25.00 บาทเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ี EA กันสักหน่อยเจ้าค่ะปิดบวกเป็นวันแรก ในรอบ 6 วันท�าการ

เจ้าค่ะท่ี 46.00 บาท บวกขึ้นมา 1.10% เจ้าค่ะ ขยับเข้ามาลุ้นผลการด�าเนิน

งาน Q4/62 ท่ีใกล้จะออกมาให้ได้เห็นเจ้าค่ะ  โดยคาดจะยังคงอยู่ในทิศทางท่ี

ดี ขยายตัว +126% YoY เจ้าค่ะ น่าลุ้นน่าจับตากันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

****วันนี้เมาส์เบาๆพอหอมปากหอมคอกันเจ้าค่ะ ตลาดแบบนี้พักสมอง 

พร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาลุยก็ยังไม่สาย ขอให้ทุกคนโชคดี

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

บำนปลำย!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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