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ผูบริหาร IEC เปดเผยแผนการรุกเขาสูธุรกิจพลังงานอยางเต็มตัว โดยใหความมั่นใจวาจะ
เดินหนากอสราง 4 โครงการในมือใหแลวเสร็จภายในป 2558 ซึ่งจะสงผลให IEC มีกําลัง
การผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 14 เมกะวัตต มาอยูที่ระดับ 32.5 เมกะวัตต ตามสัดสวนการถือหุน

ราคาปัจจุบัน : 0.05 บาท
Fair value ปี 2558: N/A
มูลค่าตลาด : 9,039.80 ล้านบาท

 ฝายวิจัยไดรับเกียรติจากทีมผูบริหารของ IEC ในการแถลงวิสัยทัศนเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจในป
2558 โดย IEC เปดเผยแผนการลงทุนในป 2558 วาจะมีโครงการใหมๆ ทั้งหมด 4 โครงการ
ประกอบดวย 1) โรงไฟฟาชีวมวลโครงการสระแกว 2 กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ซึ่งเปนสวน
ขยายของโรงไฟฟาชีวมวลโครงการสระแกว 1 โดยโครงการดังกลาวจะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับ
โครงการเดิม คาดจะจายไฟฟาเขาระบบไดในงวด 4Q58 2) โรงไฟฟากาซชีวภาพ กําลังการผลิต
6 เมกะวัตต ซึ่งจะใชกากออยเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คาดจะจายไฟฟาเขาระบบไดในงวด
4Q58 อยางไรก็ตามโครงการแหงนีย้ ังอยูระหวางการรอใบอนุญาตจากทางภาครัฐฯ 3) โครงการ
สิงขร ซึ่งเปนการขายไฟฟาในเขตชายแดนไทย-พมา กําลังการผลิต 2 เมกะวัตต คาดจะเริ่ม
ดําเนินการไดในงวด 3Q58 อยางไรก็ตามแมโครงการนี้จะเปนโครงการที่มีมูลคาการลงทุนขนาด
เล็ก แตถือเปนกาวแรกที่สําคัญของ IEC เพื่อใชตอยอดขยายการลงทุนไปยังประเทศพมาใน
อนาคต และ 4) โครงการแปรรูปขยะพลาสติก (Waste Plastic Recycling) โดยใชขยะพลาสติก
เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คาดจะสามารถรับรูรายไดตั้งแตงวด 3Q58 เปนตนไป ดังนั้นหาก
โครงการทั้งหมดสําเร็จตามแผน คาดจะสงผลใหแนวโนมผลการดําเนินงานป 2558 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดิมราว 88 ลานบาท
 ปจจุบัน IEC รุกเขาสูธุรกิจดานพลังงานเปนหลัก จากเดิมที่เนนงานดานธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจ
สื่อสาร และธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและวิจัยพัฒนา ทั้งนี้ IEC มีโครงการโรงไฟฟาที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก 1) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยลาํ พูน กําลังการผลิต 1.92
เมกะวัตต โดยจายไฟฟาเขาระบบไปแลวในเดือน ก.ย. 2556 2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แมมาลัย กําลังการผลิต 1.92 เมกะวัตต โดยจายไฟฟาเขาระบบไปแลวในเดือน มิ.ย. 2557 3)
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแมระมาด กําลังการผลิต 5.25 เมกะวัตต โดยจายไฟฟาเขาระบบ
ไปแลวในเดือน ธ.ค. 2556 4) โรงไฟฟาชีวมวลโครงการสระแกว 1 กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
โดยดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเมือ่ เดือน เม.ย. 2556 และ 5) โรงไฟฟาขยะ กําลังการผลิต 6.7
เมกะวัตต โดยจายไฟฟาเขาระบบไปแลวในเดือน พ.ย. 2557 อยางไรก็ตามโครงการดังกลาว
ผลิตไฟฟาเขาระบบไดจริงเพียง 4 เมกะวัตต และคาดจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตสูระดับ 6.75 เมกะวัตต ภายในป 2558
 หากพิจารณามูลคาเงินลงทุนใน 4 โครงการใหม ตามแผนงานป 2558 ที่มีมูลคาสูงถึง 1.3
พันลานบาท พบวา IEC มีแหลงเงินทุนที่เพียงพอตอการเดินหนาโครงการตางๆ อาทิ
ความสามารถในการกูยืมเงินจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนในปจจุบันที่ยังอยูในระดับต่ําเพียง 0.36
เทา การไดรับคําเชิญจากสถานบันการเงินราว 2-3 แหง ในการใหกูยืมเงิน เงินสดที่ยังเหลือในมือ
อยูราว 300 ลานบาท รวมถึงเงินสดที่ไดรับจากการเพิ่มทุนบุคคลในวงจํากัด (PP) ในชวงที่ผาน
มา จํานวน 1.6 หมื่นลานหุน มูลคารวมราว 576 ลานบาท (อยางไรก็ตามหุนเพิ่มทุน PP ที่ยัง
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลทีน่ าเชือ่ ถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะห
ในเอกสารนี้ จัดทําขึน้ โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกีย่ วกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นาํ หรือเสนอแนะใหซอื้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอ าน ไม
วาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอ าน โดยไมมีสว นเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด

เหลือจากการเสนอขายในครั้งที่ผานมาอีกราว 2.4 หมื่นลานหุน ทาง IEC จะดําเนินการขยาย
ระยะเวลาการจัดสรรหุนออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ 22 พ.ค. 2558)
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จ. เชียงใหม่

1.92 MW

100%

30/06/2557

จ. ลําพูน

1.92 MW

100%

26/09/2556

จ. ตาก

5.25 MW

100%

26/12/2556

จ. สงขลา

6.75 MW

50%

ธ.ค. 2557

จ. สระแกว้

8 MW

75%

10/04/2556

จ. สระแกว้

8 MW

100%

4Q58

จ. กําแพงเพชร

6 MW

100%

4Q58

ด่านสิงขร
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โรงไฟฟ้ าโซลาร์
- โครงการแม่ม าลัย
- โครงการลําพูน
- โครงการแม่ระมาด
โรงไฟฟ้ าขยะ
- โครงการจีเดค
โรงไฟฟ้ าชีวมวล
- โครงการสระแกว้ 1
โครงการใหม่ในปี 2558
โรงไฟฟ้ าชีวมวล
- โครงการสระแกว้ 2
โรงไฟฟ้ าก๊าซชีว ภาพ
โครงการสิงขร
โครงการแปรรูป ขยะพลาสติก

 นอกจากนี้ผูบริหาร IEC ไดชี้แจงขาวที่สื่อนําเสนอในสิ่งพิมพวา IEC จะดําเนินการขายโรงไฟฟา
โซลารทั้ง 3 แหง กําลังการผลิตราว 9 เมกะวัตต ในป 2560 ภายหลังจากการสอบถามพบวา IEC
ยังไมมีแผนที่ชัดเจนวาจะขายสินทรัพยเหลานั้น
แตเปนเพียงแนวคิดวาหากธุรกิจดังกลาวได
ผลตอบแทนที่ต่ํากวาธุรกิจอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาชีวภาพ โรงไฟฟาขยะ หรือ
โครงการแปรรูปขยะพลาสติก ก็มีแนวโนมที่จะขายสินทรัยพนั้นออกไปในอนาคต
 อยางไรก็ตามในสวนของ Valuation ฝายวิจัยยังไมสามารถประเมินมูลคาเบื้องตนไดเพราะขาด
ขอมูลทีช่ ัดเจนในเรื่องของรายได ตนทุน รวมถึงกําไรสุทธิ ในแตละสวนงานธุรกิจนอกเหนือจาก
ธุรกิจโรงไฟฟา แตทั้งนี้ฝายวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดตอไปหากฝายวิจัยไดรับขอมูลเชิงลึกที่
สามารถนําไปใชประกอบในการประเมินมูลคาหุนได
 IEC ยังมีความเสีย่ งที่สําคัญในเรื่องของการรอใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟากาซชีวภาพที่ยังไมได
รับอนุมัติจากภาครัฐ ซึ่งหากภาครัฐยังไมอนุมัติอาจสงผลใหการจายไฟฟาของโครงการดังกลาว
ตองชะลอออกไปจากแผน เปนเหตุใหแนวโนมรายไดและกําไรของ IEC ไมเปนไปตามเปาหมาย
เดิมที่บริษัทฯกําหนดไว และยังมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิต
ได อาทิ โรงไฟฟาพลังงานขยะ ทีป่ จจุบันที่รับรูรายไดจากการขายไฟฟาเพียง 4 เมกะวัตต จาก
เปาหมายที่ตั้งไว 6.75 เมกะวัตต
Key Data (ลานบาท)
FY : ปด 31 ธ.ค.
ยอดขาย
กําไรสุทธิ
EPS (บาท)
PER (เทา)
DPS (บาท)
Dividend Yield (%)
BVS (บาท)
PBV (เทา)
ROE (%)
ที่มา: ฝายวิจัย ASP

FY54A
1,035
(319)
(0.01)
n.a.
0.00
0.0%
0.00
11.89
(154.6%)

FY55A
996
(284)
(0.01)
n.a.
0.00
0.0%
0.00
170.53
(446.1%)

FY56A
436
88
0.00
n.a.
0.00
0.0%
0.01
6.86
11.5%

FY57A
362
13
0.00
33.81
0.00
0.0%
0.01
5.04
0.7%
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