
PTT  ปรบัลดงบลงทุนปี 63 เหลือ  5.39  หม่ืนลบ. จาก
เดิม 6.93 หมื่นลบ. สว่นใหญ่ปรบัลดงบลงทนุโครงการที่
ยงัไม่เริม่ดําเนินการ  ตามมาตรการ “ลด-ละ-เล่ือน” ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รบั
ผลกระทบจาก COVID-19 - สงครามราคาน้ํามัน

7UP เตรียมเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 15 ก.ค. นี้ เสนอให้ลดทุนช�าระแล้ว ลดพาร์จาก 1 บาท เหลือ 0.50 บาท หลังลดสว่นต�ามูลค่าหุ้น 358 

ล้านบาท และ ขาดทุนสะสม 1,212 ล้านบาท ท�าให้ขาดทุนสะสมคงเหลือ 55.87 ล้านบาท ก่อให้เกิดโอกาสจ่ายเงินปันผลกรณีมีก�าไรสุทธิและ

กระแสเงินสดมากพอ มั่นใจผลประกอบการงวดท่ีเหลือยังโต พร้อมทุ่ม 30 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่  บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  PTT  เปิดเผยว่า  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2563 ได้ทบทวนแผนการลงทุน ของ ปตท. และบริษัทยอ่ยท่ีปตท. ถือหุ้นร้อย

ละ100 และอนุมัติให้ปรับลดแผนการลงทุน

PTT ตัดงบลงทุนปี63
เหลือ 5.39 หมื่นลบ.
หลังเผชิญ COVID-19-สงครามราคาน�้ามัน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 3

7UP ลดทุน-ลดพาร์ เหลือ 0.50บาท
/ทุ่ม 30 ลบ. ลุยโรงไฟฟา้ชีวภาพ

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ ์รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท อีสเทิร์นโพลีเมอร ์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรอื EPG ผู้ผลิตและจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ 

และพลาสติกแปรรูปชั้นน�าของโลก เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 62/63 (1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63) บริษัทมีรายได้จากการขายท้ังสิ้น 10,217 ล้านบาท 

ลดลงเล็กน้อย 3.4% จากชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้จากการขายอยูท่ี่ 10,579 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 999 ล้านบาท

EPG เผยผลประกอบการปี 62/63 รายได้จากการขาย 10,217 ลบ. กําไรสุทธิ 999 ลบ. 
เพิ่มขึ้น 11% เตรียมจ่ายปันผลอีก 0.12 บาท/หุ้น พร้อมส่ง แอร์โรคลาส ร่วมทุนกับ 
Farplas Otomotiv A.S. ประเทศตรุก ีรุกชิน้สว่นอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ -คาดเปิดผลิตต้นปี65

อ่านต่อหน้า 5

EPG โชว์ก�าไรงวดปี 62/63 พุ่ง 11% 
เคาะปันผล 0.12 บาท/หุ้น - ปิดดีลร่วมทุน Farplas

7UP  ลดทุน - ลดพาร์นําส่วนต�ากว่ามูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม สานโอกาส
จ่ายเงินปันผล  พรอ้มทุ่ม 30 ลบ. คว้าโรงไฟฟ้าชวีภาพภาคใต้หนุนผลประกอบการโต

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เซเว่น ยูทิลิตีส้ ์แอนด์ 

พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน) หรอื 7UP

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่   

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน)  PTT
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 7UP เตรียมเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 15 ก.ค. 

น้ี เสนอให้ลดทุนช�าระแล้ว ลดพาร์จาก 1 บาท เหลือ 

0.50 บาท หลังลดส่วนต�ามูลค่าหุ้น 358 ล้านบาท และ 

ขาดทุนสะสม 1,212 ล้านบาท ท�าให้ขาดทุนสะสมคง

เหลือ 55.87 ล้านบาท ก่อให้เกิดโอกาสจ่ายเงินปันผล

กรณีมีก�าไรสุทธิและกระแสเงินสดมากพอ มั่นใจผล

ประกอบการงวดท่ีเหลือยังโต พร้อมทุ่ม 30 ล้านบาท 

ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในภาคใต้

 นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์  ประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เซเวน่  ยทูลิิตีส้ ์แอนด์ 
พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิด

เผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2563 มีมติใหล้ดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ

จ�านวน 2,142 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,285 

ล้านบาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,142 ล้านบาท และ

ลดทุนช�าระแล้วของบรษัิทจ�านวน 1,514 ล้านบาท จาก 

ทุนช�าระเดิม 3,029 ล้านบาท เป็นทุนช�าระใหม่จ�านวน 

1,514 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น(พาร)์ 

จากหุ้นละ 1 บาท เหลือ 0.50 บาท

 ผลของการลดทุน เพ่ือน�าไปล้างขาดทุนสะสมบาง

ส่วน ท�าให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจ�านวน 

55.87 ล้านบาท และมีโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้

กับผู้ถือหุ้นเมื่อมีก�าไรสุทธิและกระแสเงินสดมากเพียง

พอ ซึ่งตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก�าหนด

จ่ายท่ีอัตราไม่ต�ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิ

 “นับต้ังแต่กรรมการและทีมบริหารชุดปัจจุบันเข้า

มาบริหารได้พยายามและทุ่มเทจนท�าให้ผลประกอบ

การในงวดป ี2562 พลิกมผีลก�าไรเปน็คร้ังแรกในรอบ 5 

ปี และพยายามบรหิารกิจการด้วยความระมดัระวัง และ

ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ยังคงรักษาความสามารถใน

การท�าก�าไร ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

บางส่วน แต่บริษัทฯสามารถบริหารจัดการ จนสร้างผล

ประกอบการท่ีดี และเชื่อว่าผลประกอบการ 3 ไตรมาส

ท่ีเหลือ จะสามารถรักษาความสามารถในการเติบโต

และการท�าก�าไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง”นายสิทธิชัย กล่าว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะต้องน�าเสนอเร่ืองการลด

ทุน ลดพาร์ ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย

ก�าหนดให้จัดขึ้นในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ก�าหนด

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวัน

ท่ี 15 มิถุนายน 2563 และวันท่ีไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วม

ประชุมวันท่ี 12 มิถุนายน 2563

 พร้อมกันน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

อนุมัติให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ฟอร์ โซไซต้ี จ�ากัด หรือ 

EPS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นในบริษัท พี พี แอล 

พาวเวอร์ จ�ากัด หรือ PPL ในสัดส่วน 80% ของทุน

จดทะเบียน หรือ 120,000 หุ้น มูลค่า 13.2 ล้านบาท 

และบริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จ�ากัด หรือ BES ใน

สัดส่วน 80% จ�านวน 208,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 16.8 

ล้านบาท โดยซื้อจากนายสุชาติ ตังละแม คิดเป็นมูลค่า

รวม 30 ล้านบาท ส�าหรับแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนธุรกิจของ

บริษัท ท่ีจะเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าระบบไฮบริด เพราะท้ัง 

2 บรษัิท ด�าเนนิกิจการผลิตและจ�าหนา่ยไฟฟา้จากก๊าซ

ชีวภาพในภาคใต้ ซึ่งจะสร้างรายได้และผลก�าไรให้กับ

บริษัทฯในระยะยาว เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า PPL 

คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 26.48% 

และ โรงไฟฟ้า BES จะสรา้งผลตอบแทนลงทนุ 16.56%

ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

7UP ลดทุน-ลดพาร์ เหลือ 0.50บาท
/ทุ่ม 30 ลบ. ลุยโรงไฟฟา้ชีวภาพ
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 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) PTT  เปิดเผยว่า  คณะ

กรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันท่ี28 พฤษภาคม 2563 ได้ทบทวนแผนการลงทุน ของ ปตท. และบริษัทย่อยท่ีปตท. ถือหุ้นร้อยละ100 และอนุมัติให้ปรับลด

แผนการลงทุนส�าหรับปี2563 จากจ�านวน 69,310 ล้านบาทเป็น 53,901 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ท้ังนี้ การทบทวนแผนการลงทุนข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงการลงทุนของบริษัทท่ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ กลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่ปรับลดงบลงทุนของโครงการท่ียังไม่เร่ิมด�าเนินการ อย่างไรก็ดีโครงการลงทุนท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงด�าเนินการ

ตามแผนการลงทุนเดิม เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ความดันก๊าซฯ ราชบุรี–วังน้อย

ท่ี6โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)แห่งท่ี 2 เป็นต้น โดยการ ทบทวนปรับลดแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการ 

“ลด-ละ-เล่ือน” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสงครามรา

คาน้ํามัน

ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

PTT ตัดงบลงทุนปี63
เหลือ 5.39 หมื่นลบ.
หลังเผชิญ COVID-19-สงครามราคาน�้ามัน
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 รศ.ดร.เฉลยีว วทิรูปกรณ ์รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูป
ชั้นน�าของโลก เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 62/63 
(1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63) บริษัทมีรายได้จากการ
ขายท้ังสิ้น 10,217 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 3.4% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้จากการขาย
อยู่ท่ี 10,579 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 999 ล้านบาท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ท่ีมีก�าไรสุทธิท่ี 903 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ 
แบ่งเป็น AEROKLAS 46% AEROFLEX 30% และ 
EPP 24% ส�าหรับผลประกอบการปี 62/63 เป็นผล
มาจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังน้ี

 ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ 
Aeroflex มีรายได้จากการขายรวม 3,012 ล้านบาท 
หรือเพิ่มข้ึน 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้
จากการขายเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา 
และประเทศญี่ปุ่นซึ่งเลือกใช้สินค้าระดับพรีเมี่ยม 
อีกท้ัง ฉนวนกันความร้อน/เย็น Aeroflex เป็นสินค้า
จ�าเปน็ (Essential Product) ท่ีน�าไปใช้ในระบบปรบั
อากาศ อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมยา 
และคลีนรูม เป็นต้น

 ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ภาย
ใต้แบรนด์ Aeroklas มรีายได้จากการขายรวม 4,726 
ล้านบาท หรือลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ท่ัวโลก และในช่วงปลายเดือนมีนาคม 63 
เริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกท้ังธุรกิจใน
ออสเตรเลียเติบโตช้ากว่าท่ีคาดไว้

 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP 
มีรายได้จากการขายรวม 2,480 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัท
ได้ท�าการขยายตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ประเภทกล่องใส่อาหาร ถ้วยน้ําด่ืม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะ
เริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผล
ให้การอุปโภคบริโภคของประชาชนลดลง แต่ยังคง
ได้รับประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร
ทดแทน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคด้วยการส่ังอาหารเดลิเวอร์ร่ี 
หรือซื้ออาหารกลับไปรับประทานท่ีบ้าน

 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าลดลง 6% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลประโยชน์จากราคา
วัตถุดิบท่ีปรับตัวลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการควบคุมการ
บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างต่อ
เนื่อง

 นอกจากนี้  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 รศ.ดร.เฉลียว กล่าวต่อว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
63 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้กับผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสอง
สตางค์) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 336 ล้านบาท ซ่ึงก�าหนด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 ในวันท่ี 23 ก.ค. 
63 และหากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผล จะก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้
รับเงินปันผล (Record Date)ในวันท่ี 7 ส.ค. 63 และ
ก�าหนดจ่ายเงินปนัผลใหกั้บผูถื้อหุน้ภายในวันท่ี 21 ส.ค. 
63

 "ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 12 ธ.ค.62 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
แล้วหากรวมกับการปันผลในครั้งนี้อีก 0.12 บาทต่อ
หุ้น จะท�าให้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวม 0.22 บาท
ต่อหุ้น"รศ.ดร.เฉลียว กล่าว

 ด้านนายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) EPG  เปิดเผยว่า 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันท่ี 28 

พฤษภาคม 2563 ได้มีมติ มีมติอนุมัติให้บริษัท TJM 
Products MEA DMCC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ย่อย ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่าย อุปกรณ์ตกแต่งส�าหรับรถยนต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อและรถบรรทุก เลิกกิจการเนื่องจาก
ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน แล้วเห็นว่าบริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ TJM ใน
ตะวันออกกลาง โดยให้บริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด 
บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคนั้นแทน

 นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติให้บริษัท แอร์โรคลาส จ�า
กัด (Aeroklas) ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เข้ารว่มทุน
กับ Farplas Otomotiv A.S. ประเทศตุรกี เพ่ือจัดต้ัง
บริษัทร่วมทุนในประเทศไทย เพ่ือประกอบกิจการผลิต
และจ�าหนา่ยสินค้าประเภทชิน้สว่นอุปกรณ์ตกแต่งยาน
ยนต์ โดยบริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัทใหม่ ส่วน Farplas 
Otomotiv A.S. ประเทศตุรกี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนบริษัทใหม่ คาดว่าจะเริ่มด�าเนิน
การจัดต้ังบริษัทภายในเดือนมิถุนายน 2563 และ ด�า
เนินการเปิดด�าเนินการผลิตในต้นปี 2565

 ส�าหรับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ เพ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์เพื่อรองรับ

ความต้องการ เกิดข้ึนของลูกค้าผู้ประกอบยานยนต์ 
และเพ่ิมเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่จากผู้ร่วมลงทุน  
โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุน มาจาก กระแสเงินสดของ
บริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด และการกู้ยืมเงิน

 ท้ังนี้ก�าหนดให้วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 เป็นวันก�า
หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (Record Date), ก�าหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2553 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาส
ซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพมหานคร
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