
PSTC เผยโรงไฟฟ้าสระยายโสมขนาด 4.6 MW 

ที่อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีเริ่ม COD 

วันนี้ ดันยอด COD รวม 34.6 MW

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ผลการ

ด�าเนินงานในปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,563 ล้านบาท เติบโต 150.60% จากปี 2561 ล้านบาท เนื่องจากมีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และ

ค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ท่ี 5,269 ล้านบาท เติบโต 50.20% จากปี 2561 มี EBITDA อยู่ท่ี 3,509 ล้านบาท โดยมีปัจจัยการเติบโตมาจากค่าการตลาดท่ี

กลับมาสู่ภาวะปกติ หลังการขอความร่วมมือในการตรึงราคาน�ามันดีเซลของภาครัฐในปี 2561

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า  

บรษัิท โรงไฟฟ้าสระยายโสมจ�ากัด (“SYS”) ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท 

ผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ก�าลังการผลิตรวม 4.6 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่อ�าเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

PSTC ลุย COD
โรงไฟฟา้สระยายโสม 4.6 MW
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เคาะปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น
PTG ก�าไรปี62 พุ่งทะยาน 150.60%

รีบาวด์!! ดัชนีตลาดปิดท่ี 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รี
บาวด์ได้แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทาง
กับต่างประเทศเจ้าค่ะ โดยทิศทางของตลาดในช่วงน้ีต้องอดใจกัน
สักหน่อยเจ้าค่ะ ถึงจะรีบาวด์ได้ดี

ECF เผยผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 1,290.90 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 39.27 ล้านบาท เล็ง

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.014300  บาท ชูกลยุทธ์ขับเคล่ือนธุรกิจปี 63 เพิ่มมาร์จ้ิน บริหารจัดการ

ต้นทุนการขายและการบริหาร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ปรับโครงสร้างการจัดจ�าหน่าย เน้นช่อง

ทางท่ีมีประสิทธิภาพ ขยายฐานลูกค้าใหม่ท้ังในและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ ปั๊ ม

ยอดขาย ธุรกิจพลังงาน เดินหน้าเร่งสปีดลุยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู เมีย

นมาร์ ครบ 4 เฟส 220 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปี สร้างการเติบโต

ECF โชว์ฟอร์มปี 62 ก�าไรสุทธิโต 35.17%  ปันผลหุ้นละ 
0.014300 บาท  พรอ้มต้ังเป้า รายได้ปี63 โตไม่ต�ากว่า 10-15% Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 7

ECF ฟอร์มสวยปี 62 ก�าไรโต 35.17%
ปันผลหุ้นละ 0.014300 บาท รีบาวด์

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื PTG

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูั่น 

เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื PSTC

PTG อวดก�าไรปี62  พุ่งทะยาน 150.60% พรอ้มลุยจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น 

พรอ้มส่งซิกผลงานปี 63 EBITDA โตอีก 15-20%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 “พีทีจี เอ็นเนอยี” ล่ันปี 2562 ก�าไรสุทธิ 1,563 

ล้านบาท เติบโต 150.60% โชว์ EBITDA 5,269 ล้าน

บาท เติบโต 50.20% เดินหน้าจ่ายปันผล 0.50 บาท

ต่อหุ้น จ่อขี้น XD วันท่ี 11 มีนาคม 2563 พร้อมส่งซิก

ผลการด�าเนินงานปี 2563 EBITDA โตอีก  15-20% 

ลุยทุ่มงบลงทุน 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพ

หนุนการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTG เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานในปี 

2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,563 ล้านบาท เติบโต 

150.60% จากปี 2561 ล้านบาท เนื่องจากมีก�าไรก่อน

หักดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ท่ี 5,269 

ล้านบาท เติบโต 50.20% จากปี 2561 มี EBITDA อยู่

ท่ี 3,509 ล้านบาท โดยมีปัจจัยการเติบโตมาจากค่า

การตลาดท่ีกลับมาสู่ภาวะปกติ หลังการขอความร่วม

มือในการตรึงราคาน�ามันดีเซลของภาครัฐในปี 2561 

รวมท้ังธุรกิจ Non-oil ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีก

ด้วย

 ท้ังนี้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและ

บริการอยู่ท่ี 120,027 ล้านบาท เติบโต 11.30% จาก

ปีก่อน รายได้จากการขายและบริการอยู่ท่ี 107,829 

ล้านบาท จากปริมาณการขายในธุรกิจน�ามันอยู่

ท่ี 4,681 ล้านลิตร เติบโต 19.40% จากปีก่อน ท่ีมี

ปริมาณการขายในธุรกิจน�ามันอยู่ท่ี 3,921 ล้านลิตร 

เนื่องจากการขยายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน

บริษัทมีการขายน�ามันผ่านสถานีบริการ คิดเป็น

สัดส่วน 93.70% ของปริมาณการขายท้ังหมด โดยใน

ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานี

บริการเป็นเบอร์ 2 ของประเทศ

 ขณะเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี1/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่าน

มา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท

ยังได้ก�าหนดวันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันท่ี 11 

มีนาคม 2563 ซึ่งจะก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record date)ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 

และบริษัทจะน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี 

24 เมษายน 2563 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม 

ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป และ

มีก�าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

 นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มอีกว่า ส�าหรับแผนการ

ด�าเนินงานในปี 2563 โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่า 

EBITDA จะเติบโต 15-20% จากปี 2562 ท่ีมี EBITDA 

อยู่ท่ี 3,509 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายท่ี

เติบโต หลังจากมีการผลักดันธุรกิจ Non-Oil ท่ีมี

ก�าไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงการ Palm 

Complex ท่ีจะสามารสร้างก�าไรได้เต็มปี รวมท้ัง

บริษัทยังมีการขยายการให้บริการในธุรกิจแก๊ส LPG 

และการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม

 พร้อมกันนี้บริษัทยังได้มีการต้ังงบลงทุนอยู่ท่ี

ประมาณ 4,500– 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น การ

ลงทุนในการขยายและปรับปรุงธุรกิจน�ามัน 3,900 

ล้านบาท, ธุรกิจ Non-oil อยู่ท่ี 600 ล้านบาท และ

ธุรกิจใหม่ 500 ล้านบาท และบริษัทยังมีการพิจารณา

การลงทุนให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งาน เพื่อสร้างความมั่นคงของสถานะทางการเงิน 

และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรในระยะ

ยาว เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การพัฒนาชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เคาะปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น
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 กูรูทิสโก้ แนะPTG  "ซื้อ" เคาะเป้า 20.30 บาท/
หุ้น

 ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด  
ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า  บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
(PTG)  ปี 2019 บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท คาด
หวังต่อการเติบโตต่อเนื่องในปี 2020F

 PTG รายงานก�าไรสุทธิ 4Q19 และ 2019 เป็น
ไปตามท่ีเราคาดไว้ ซึ่ง PTG สามารถบรรลุเป้าหมาย
ท้ังในแง่ส่วนแบ่งตลาดท่ีขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ปริมาณ
ขายน�ามันท่ีเติบโต 19% และ EBITDA ท่ีเพิ่มขึ้น 
50% ตามเป้าหมาย ส�าหรับปี 2020F การด�าเนินงาน
หลักยังมาจากเติบโตตามปริมาณขายน�ามันท่ีเราคาด
เติบโต 13% YoY และคาดค่าการตลาดยังอยู่ในระดับ
ท่ีบริหารจัดการได้ 1.70-1.80 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ 
คาดส่วนแบ่งก�าไรจากปาล์มคอมเพล็กซ์เพิ่มขึ้นจาก
ทิศทางราคาปาล์มและ B100 ท่ีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาหุ้นท่ีปรับตัวลงเป็นไป
ตามทิศทางตลาดหุ้น ในขณะท่ีผลประกอบการของ
บริษัทยังมีแนวโน้มท่ีดี ดังนั้น แนะน�า "ซื้อ"

 ก�าไรสุทธิ 4Q19 เติบโตเท่าตัว YoY และ 38% 
QoQ

 PTG รายงานก�าไรสุทธิ 4Q19 อยู่ท่ี 356 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 102% YoY และ 38% QoQ โดยการ
เติบโตมาจาก 1) ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 17% YoY มา
ท่ี 1,240 ล้านลิตร ตามการขยายสาขาและช่วงการ
เดินทางในปลายปี 2) ค่าการตลาดน�ามันท่ีปรับตัวดี
ขึ้น YoY มาท่ี 1.74 บาทต่อลิตร แม้จะลดลง QoQ 
จากนโยบายการปรับลดราคาน�ามันในช่วงปลายปี
ของรัฐบาล นอกจากน้ี ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม
ดีขึ้นหลักๆ จากส่วนแบ่งก�าไรจาก AMA และ Palm 
complex ส�าหรับปี 2019 ก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,561 ล้าน
บาท เติบโต 149% YoY จากปริมาณขายน�ามันท่ีเพิ่ม
ขึ้น 19.4% YoY มาท่ี 4,681 ล้านบาท ผลมาจากการ
ขยายสาขาและการจ�าหน่ายต่อสาขาท่ีเพิ่มขึ้น และ

ส่วนท่ีหนุนก�าไรมาจากค่าการตลาดท่ีปรับตัวดีขึ้น
อย่างมากมาท่ี 1.87 บาทต่อลิตรจาก 1.70 บาทต่อ
ลิตร

          

 ปริมาณขายน�ามันช่วง 2 เดือนแรกของปียัง
เติบโตตามเป้า

  ปริมาณขายน�ามันใน 2 เดือนแรกเติบโต 13-
15% ซึ่งยังอยู่ในกรอบเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

ท่ี 15-20% และค่าการตลาดซ่ึงปัจจุบันอยู่ท่ี 1.7-
1.80 บาทต่อลิตร โดยเรามีสมมติฐานท่ีค่อนข้างเข้ม
งวดต่อคาดการณ์ปริมาณขายน�ามันเติบโต 13% ใน
ปี 2020F เพื่อสะท้อนมุมมองท่ีระมัดระวังต่อการ
เติบโตจากฐานท่ีสูงและผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 และภัยแล้งท่ีคาดจะมีผลในครึ่งปี
แรก รวมท้ังเราคาดค่าการตลาดอยู่ท่ี 1.80 บาทต่อ
ลิตร ซึ่งอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากปี 2019 ท่ี 1.87 บาท
ต่อลิตรจากความผันผวนของราคาน�ามันในช่วงต้นปี 
และมีสมมติฐานท่ีเข้มงวดต่อส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัท
ย่อย 161 ล้านบาท สะท้อนทิศทางท่ีดีของปาล์ม
คอมเพล็กซ์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการของเรายังไม่
รวมผลกระทบจาก TFRS16 ซ่ึงบริษัทคาดจะมีผลต่อ
ก�าไรสุทธิประมาณ 160-180 ล้านบาทในปี 2020F

 ยังคงแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 20.30 บาท 

      เรายังคงแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมายอยู่
ท่ี 20.30 บาท อิงจาก PER 20 เท่าปี 2020F โดย
ปัจจุบัน PTG ซื้อขาย PER 14.5 เท่าปี 2020F ต�า
กว่า -0.5 SD ของการซ้ือขายเฉล่ียในอดีต ปัจจัยเส่ียง
ส�าหรับ PTG ได้แก่ 1) ค่าการตลาดท่ีอ่อนตัวกว่าท่ี
เราคาดไว้ 2) ปริมาณขายน�ามันท่ีต�ากว่าคาด และ
ความล่าช้าของธุรกิจ non-oil 3) การเปล่ียนแปลง
มาตรฐานบัญชีท่ีสูงกว่าคาด

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เคาะปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น
PTG ก�าไรปี62 พุ่งทะยาน 150.60%
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 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า  บริษัท 

โรงไฟฟ้าสระยายโสมจ�ากัด (“SYS”) ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานชีวภาพ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวัน

ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ก�าลังการผลิตรวม 4.6 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ท้ังนี้ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนของบริษัทและบริษัทย่อยทุกโครงการ 

ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

ชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ได้จ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงแล้ว เป็นจ�านวน

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 34.6 

เมกะวัตต์

 อน่ึง  PSTC รายงาน ผลการด�าเนินงานใน

งวดปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ

อยู่ท่ี 3,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,596% จากงวด

เดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 84.64 

ล้านบาท และบันทึกก�าไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

ส�าหรับรายได้รวมอยู่ท่ี 6,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

121% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม

เท่ากับ 2,986.65 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วน

หน้ีต่อหุ้น (D/E) ลดลงกว่าคร่ึง เหลือเพียง 0.48x 

จากเดิม 0.9x สาเหตุท่ีผลการด�าเนินงานปรับตัว

สูงขึ้น เน่ืองจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนโครงการ

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และงาน EPC ราย

ได้จากขายก๊าซธรรมชาติ และการเพิ่มขึ้นของราย

ได้จากการขายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นผลจากการปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าช่วงปีก่อน ขณะเดียวกัน มี

รายได้พิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทไทย 

ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะ

เดียวกัน สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีข้ึน

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยจะก�าหนดวันปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 16 มี.ค. และ

พร้อมจ่ายเป็นเงินสดในวันท่ี 29 พ.ค.63 "การ

ด�าเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมามีทิศทางท่ีดี และจะ

เป็นฐานท่ีส�าคัญช่วยให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่าง

มีเสถียรภาพ จากงานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มข้ึน 

และการรุก ขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือ

สร้างรายได้ประจ�าอย่างสม�าเสมอ ช่วยสนับสนุน

ผลประกอบการในอนาคตให้มั่นคง"

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

PSTC ลุย COD
โรงไฟฟา้สระยายโสม 4.6 MW
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 ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 

เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PSTC 

เปิดเผยว่า ในปี2563 บริษัทฯต้ังเป้ารายได้เติบโต 

มากกว่า 20% จากปีก่อน โดยบริษัทไม่ได้รับผลก

ระทบจากวิกฤตไวรัสท่ีแพร่ระบาดอยู่ในขณะ

นี้ เนื่องจากธุรกิจทุกกลุ่มมีสัญญาณท่ีดี รวมท้ังมี

งานในมือรอรับรู้รายได้ในส่วนของธุรกิจ EPC ไว้

แล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่าง

ต่อเนื่อง และรวมถึงมีโรงไฟฟ้าชีวภาพอยู่ระหว่าง

การทดสอบขนานไฟอยู่อีก 5.6 MW. และคาดว่า

จะเริ่มขายไฟฟ้าได้ภายในสิ้นเดือน ก.พ. น้ี

 ขณะท่ีบริษัทเตรียมงบลงทุนประมาณ 1,000 

ล้านบาท โดยเน้นการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า 

Private PPA เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนท่ี

ดีในระยะยาว โดยปัจจุบันบริษัทฯมีความพร้อม

ท้ังแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเดินหน้า

ลงทุนในธุรกิจด้านการจ�าหน่ายระบบก๊าซ LNG ให้

กับกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขอมติผู้ถือหุ้น 

รวมพาร์เป็นมูลค่า 0.50 บาท จาก 0.10 บาท 

และยื่นขอย้ายหุ้นไปซื้อขาย ในกระดานหลักของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จาก

ปัจจุบันซ้ือขายอยู่ใน MAI เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การขยายธุรกิจให้เติบโตแบบย่ังยืน และเปิด

โอกาสให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นน�าท้ังใน

และต่างประเทศเข้ามาลงทุนกับบริษัทเพิ่ม

ขึ้น โดยคาดว่าจะด�าเนินการตามขั้นตอน

ให้แล้วเสร็จภายในกลางปีนี้

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

PSTC ลุย COD
โรงไฟฟา้สระยายโสม 4.6 MW
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  ECF เผยผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 

1,290.90 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 39.27 ล้านบาท 

เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.014300  บาท ชูกลยุทธ์

ขับเคล่ือนธุรกิจปี 63 เพิ่มมาร์จ้ิน บริหารจัดการ

ต้นทุนการขายและการบริหาร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

ปรับโครงสร้างการจัดจ�าหน่าย เน้นช่องทางท่ีมี

ประสิทธิภาพ ขยายฐานลูกค้าใหม่ท้ังในและต่าง

ประเทศ พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ ป๊ัมยอดขาย 

ธุรกิจพลังงาน เดินหน้าเร่งสปีดลุยโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู เมียนมาร์ ครบ 4 

เฟส 220 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปี สร้างการเติบโต

ของก�าไรอย่างต่อเนื่อง

   

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา จ�าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ เปิด

เผยถึง ผลการด�าเนินงานปี 2562  บริษัทมีราย

ได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ 1,290.90 ล้านบาท ปรับ

ตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้

รวม 1,443.33 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 10.56 

% ซ่ึงรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นธุรกิจ

หลัก 1,195.30 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

1,297.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายได้

ภาพรวมของบริษัทมีการปรับตัวลดลง แต่ท้ังนี้

บริษัทมีก�าไรสุทธิประจ�าปี  39.27 ล้านบาท ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น 35.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 29.05 ล้านบาท สาเหตุ

ส�าคัญเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการเข้า

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมืองมินบู เมียนมาร์ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีรายได้จาก

การจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เฟสท่ี 1 ขนาด 

50 เมกะวัตต์แรกเป็นท่ีเรียบร้อยต้ังแต่วันท่ี 27 

กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา 

 ท้ังนี้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มดี

ขึ้นนอกเหนือจากการทยอยรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก

ธุรกิจพลังงานทดแทนแล้ว บริษัทยังมีการวางแผน

งานเพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดค่าใช้จ่าย ประกอบกับควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

เข้าศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่

เฟอร์นิเจอร์ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

จ่ายปันผลหุ้นละ  0.0143  บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน

รวมการจ่ายไม่เกิน 13.72ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราจ่ายปันผล 42% ของก�าไรสุทธิของบริษัท

หลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจะท�าการก�าหนด

วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) ในวันท่ี 5 พ.ค. 2563 และก�าหนด

จ่ายปันผลในวันท่ี 22 พ.ค.2563 (ภายหลังวันท่ีขอ

อนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวันท่ี 22 เม.ย 2563)

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ECF ฟอร์มสวยปี 62 ก�าไรโต 35.17%
ปันผลหุ้นละ 0.014300 บาท
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 ส�าหรับภาพรวมธุรกิจในปีน้ี บริษัทมุ่งเน้น

สร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจ

พลังงาน โดยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีสัญญาณการ

เติบโตท่ีดีอย่างมีนัยส�าคัญ จากการจ�าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปต่างประเทศ มุ่งเน้น

ขยายตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ในญี่ปุ่น อินเดีย 

ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ ่

ท่ีมีศักยภาพสามารถสร้างโอกาสการเติบโตของ

ค�าสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตได้อย่างต่อเน่ือง 

ปัจจุบันบริษัทมียอดค�าสั่งซื้อสินค้าท่ีคาดว่าจะ

เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 น้ี อีกท้ังยังมีกลุ่ม

ลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีศักยภาพอยู่ระหว่างการเจรจา

อีกหลายราย เห็นได้จากตัวเลขยอดค�าสั่งซื้อท่ีเกิด

ขึ้นไตรมาสท่ี 1 มีสัญญาการเติบโตจากปีก่อนมาก 

 ขณะท่ีตลาดในประเทศ บริษัทมีแผนปรับ

โครงสร้างการจัดจ�าหน่าย มุ่งเน้นกระตุ้นยอด

ขายในช่องทางจ�าหน่ายใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผ่านร้านโมเดิร์นเทรดชั้นน�าท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ 

ล่าสุดสามารถเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านโม

เดิร์นเทรดได้อีก 2 ราย  ซึ่งแต่ละรายมีโอกาสการ

เติบโตผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่น

กัน นอกจากนี้ยังได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ

จ�าหน่ายในรูปแบบอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีใช้วัตถุดิบ

จากไม้ยางพารา เพื่อจ�าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้รับ

เหมาท่ีรับงานติดต้ังให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายใหญ่หลายรายของประเทศ ท้ังนี้ บริษัท

พยายามรักษาสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่าง

ประเทศอยู่ท่ี 55 % และในประเทศ อยู่ท่ี 45 %

 ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ในปีนี้จะ

เห็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรอย่างชัดเจนมากขึ้น 

โดยท่ีผ่านมารับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

ชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะท่ีโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 MW มินบู 

ประเทศเมียนมาร์ ท่ีเฟสแรก (50 MW) สามารถ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD และเริ่มรับรู้

ส่วนแบ่งก�าไรงวดแรกเข้ามาเต็มในไตรมาส 4/62   

ส่วนเฟสท่ี 2 3 และ 4 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อ

ก่อสร้างให้ครบโดยเร็วท่ีสุด ซึ่งหากครบท้ัง 4 เฟส 

บริษัทคาดการณ์รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรอย่างน้อยไม่

ต�ากว่า 80 -100 ล้านบาทต่อปี  ขณะเดียวกัน ยัง

มีโครงการโรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศท่ีอยู่

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน 

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูง 

และจะเน้นการเข้าลงทุนเองเป็นหลัก

 อย่างไรก็ตาม บริษัทต้ังเป้ารายได้รวมเติบโต

ไม่ต�ากว่า 10-15 % และเพิ่มอัตราก�าไรสุทธิไม่

น้อยกว่า 4-5 % โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต

มาจากการขยายตลาดของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ

การรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากธุรกิจพลังงานทดแทน 

ซึ่งปีนี้จะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรอย่างชัดเจน

มากขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเห็นสัดส่วนก�าไรสุทธิ

ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจต่าง ๆ ในปีนี้

ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ECF ฟอร์มสวยปี 62 ก�าไรโต 35.17%
ปันผลหุ้นละ 0.014300 บาท
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 รีบาวด์!!ดัชนีตลาดปิดท่ี 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้

แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทางกับต่างประเทศเจ้าค่ะ 

โดยทิศทางของตลาดในช่วงนี้ต้องอดใจกันสักหน่อยเจ้าค่ะ ถึงจะรีบาวด์ได้ดี 

แต่ยังมีประเด็นลบให้กังวลกันต่อเจ้าค่ะ

 ดันตลาดขึ้นมาเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่มแบงค์ SCB KBANK BBL 

เจ้าค่ะ ปิดบวกกันยกกลุ่มทีเดียวเจ้าค่ะ หลังเมื่อช่วงท่ีผ่านมาปรับตัวลงแรง

เจ้าค่ะ งานนี้สายเก็งก�าไรพอไหว แนะน�าเก็งระยะสั้นเท่านั้นนะคะ พรุ่งนี้

จับตาดู

 เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง 

BDMS และ BH เจ้าค่ะ โดย BH พุ่งแรงวันนี้หลัง BDMS เตรียมงบ 8.5 หมื่น

ลบ.เข้าท�าเทนเดอร์ฯเจ้าค่ะ ถือเป็นประเด็นส�าคัญให้จับตาการเติบโตของ 

BDMS ต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มากันต่อเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น EA ท่ีวันนี้ปรับตัวลงสวนตลาดเจ้าค่ะ โดย 

EA ลงทุน 5.13 พันล้านบาท เข้าซ้ือหุ้น 19% ใน "แลนด์ พรอสเพอริต้ี 

โฮลด้ิง" พร้อม เช่าท่ีดิน จ.ฉะเชิงเทรา 15 ปี วงเงิน 1.24 พันล้านบาท ให้ 

Amita สร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียม ถือเป็นประเด็นส�าคัญให้ติดตามเจ้าค่ะ 

เมื่อราคาว่ิงสวนทางกับข่าว ซึ่งก็อาจมองได้ว่าผู้ถือหุ้นอาจมีมุมมองเชิงลบ

ต่อประเด็นนี้เจ้าค่ะ

 สุดท้ายนี้การปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาของตลาดเจ้าค่ะ เจ๊อยากให้จับตารอ

ดูความชัดเจนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าเจ้าค่ะ ซึ่งสัปดาห์หน้าบ้าน

เราอาจได้เห็นการปรับลดประมาณ GDP จากสถานการณ์ท่ีบานปลายเจ้าค่ะ 

อีกท้ังการสวิงของสภาวะตลาดในรอบนี้ต้องบอกว่า ไม่แน่ใจต้องน่ังทับมือ

เจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

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

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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