
BCPG แจงก�ำไร Q3/62 ทรุด 64.8% เหตุขำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลี่ยน และไรก้�ำไรพิเศษ เหมือน Q3/61 ที่บุ๊คก�ำไรจำก 

กำรจ�ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์

Nikaho และ Nagi เข้ำ กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF)

ปรับลด ดอกเบี้ย!!  ดัชนีตลาดวันนี้พักตัวท่ี 1,623.99 จุดเจ้าค่ะ ลบ
ไป 2.88 จุดเจ้าค่ะมาขึ้นมาแรง พักกันสักหน่อยเจ้าค่ะ โดยปัจจัย
บวกจาก กนง.ท่ีปรับลดอัตราดอกเบ้ีย คาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยเชิง
บวกในสัปดาห์นี้เจ้าค่ะ แนวต้าน 1,630 จุด 

TPCH โชว์ผลงานไตรมาส 3/62 เติบโต 5.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้

รายได้เต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าชีวมวลท้ัง 6 แห่ง ขนาดก�าลังผลิต 60 เมกะวัตต์ บอสใหญ ่

“กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ประธานคณะกรรมการบริหาร มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนต่อเนื่อง เตรียม

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

KUN เปิดเผยว่า KUN เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 150 ล้านหุ้นและมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

หรือคิดเป็น 25% ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

TPCH เดินหน้ำรบัรูร้ำยได้โรงไฟฟ้ำ 6 แห่งเต็มสปีด 
งบไตรมำส 3/62 กวำดก�ำไร 97.16 ลบ. จ่อ COD 
เพิ่มหนุนก�ำลังกำรผลิตแตะ 119 เมกะวัตต์ในปี 63

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) BCPG เปิดเผยว่ำ ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่ม

บริษัทฯ บันทึกก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 401.2 ล้ำนบำท ลด ลง 738.1 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 64.8 จำก 1,139.3 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 3/2561 มีส�ำเหตุหลักมำ

จำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเพยีงครั้งเดียว ดังนี ้(1) กำรจ�ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ Nikaho และ Nagi

BCPG ก�ำไรQ3/62 ทรุด 64.8%
หลังไร้ก�ำไรพิเศษ-ขำดทุนอัตรำแลกเปลี่ยน

BY : เจ๊เยเลน
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ปลำยเดือน พ.ย.นี้
"คุณำลัย" เล็งเคำะรำคำ IPO

"คุณำลัย" คำดเคำะรำคำ IPO ปลำยเดือน พ.ย.62 พรอ้มเข้ำเทรด mai ปลำยปีนี ้
ด้ำน "ประวีรตัน์ เทวอักษร" ล่ันเตรยีมน�ำเงินระดมทุน เดินหน้ำ พัฒนำโครงกำรบ้ำนชำนเมือง 4 ทิศ รอบกทม.

นำงประวีรัตน์ เทวอักษร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท วิลล่ำ คณุำลัย จ�ำกัด (มหำชน)  หรอื KUN
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำงปิยะภำ จงเสถียร กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท เอส 14 แอดไวเซอ
รี่ จ�ำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จ�ำกัด (มหำชน)  
หรือ KUN เปิดเผยว่า KUN เตรียมเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) จ�านวน 150 ล้านหุ้นและมูลค่าท่ีตราไว้ 

0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจ�านวนหุ้น

ท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 

ล้านบาท และมีทุนท่ีเรียกช�าระแล้ว 225 ล้านบาท  

และมีจ�านวนหุ้นสามัญจ�านวนท้ังสิ้น 600  ล้าน

หุ้นซึ่งเป็นหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นท่ีจะ

เสนอขาย IPO จ�านวน 150 ล้านหุ้น ภายหลังจาก

การเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯจะมีทุนช�าระแล้ว

เพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาท 

 ท้ังนี้ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้นับหน่ึงแบบค�าขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล่ิง เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯคาดว่าจะก�าหนดราคา

ไอพีโอช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562  และ

พร้อมน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) ปลายปีนี้ 

 ส�าหรับเงินท่ีได้จากการระดมทุนบริษัทฯน�า

เงินไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ใน

การซื้อท่ีดินเพิ่มเติมในพื้นท่ีอ�าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการเติบโต และจะน�า

ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการขยายกิจการใน

อนาคต เพื่อพัฒนาและขยายโครงการในท�าเล

อ่ืนๆให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร (เหนือ, 

ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) ตามนโยบายและวิสัย

ทัศน์ท่ีบริษัทฯ วางไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพความ

แข็งแกร่งของแบรนด์ธุรกิจ ในการก้าวสู่การเป็น

ผู้น�าอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แนวราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล ส่วนท่ีเหลือ

จะน�าไปช�าระคืนหนี้จากสถาบันการเงิน ซ่ึงจะส่ง

ผลให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯลดลง

เหลือต�ากว่า 1.5 เท่า จากปัจจุบันอยู่ท่ี 2.17 เท่า 

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปลำยเดือน พ.ย.นี้
"คุณำลัย" เล็งเคำะรำคำ IPO
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำงประวีรัตน์ เทวอักษร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แนวราบเพื่อขาย ภายใต้แบรนด์ “คุณาลัย”โดย

ยึดหลักการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

4 ด้าน คือ ท�าเลศักยภาพ (COMFORTABLE) 

บ้านสวยในโครงการท่ีอบอุ่น (APPEARANCE) 

ทีมงานมืออาชีพ (RELIABLE) คุณภาพสมราคา 

(ECONOMY) ด้วยแนวคิด “คุณาลัย สร้างพื้นท่ี 

สร้างความสุข” ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์แนว

ราบท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอยู่ท้ังหมด 7 

โครงการ ภายใต้ชื่อแบรนด์ประกอบด้วย คุณาลัย 

บีกินส์ (Kunalai Begins) ท่ีเน้นทาวน์โฮม ส่วน

อีก 3 แบรนด์จะเน้นบ้านเด่ียว บ้านแฝด หรือ

อาคารพาณิชย์ได้แก่ คุณาลัย ซิมโฟนี (Kunalai 

Symphony) คุณาลัย พอลเลน (Kunalai Pollen) 

และคุณาลัย จอย (Kunalai Joy) ซ่ึงโครงการ

ท้ังหมดได้พัฒนาโดยบริษัทฯ และบริษัท วิลล่า 

วาณิช จ�ากัด ท่ีเป็นบริษัทย่อย ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ

ด�าเนินการพัฒนาแต่ละโครงการ โดยเน้นพื้นท่ีใน

เขตปริมณฑลโดยเฉพาะอ�าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ซึ่งพื้นท่ีย่านบางบัวทองถือเป็นท�าเลหลัก

ของบริษัทฯ และล่าสุดได้พัฒนาโครงการใหม่ท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “คุณาลัย จอย 

ออน 314” บนพื้นท่ีประมาณ 24 ไร่โดยมองว่า

ท�าเลดังกล่าวมีศักยภาพ อัตราการเติบโต และ

มีความต้องการของแหล่งท่ีอยู่อาศัย เช่นเดียว

กับย่านบางบัวทอง ประกอบกับเขตพ้ืนท่ีบริเวณ

ดังกล่าวเป็นแหล่งพื้นท่ีโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจาก

แผนการวางยุทธศาสตร์ของภาครัฐบาล ยิ่งเป็น

เครื่องตอกย�าแสดงให้เห็นว่า “ฉะเชิงเทรา จะเป็น

เมืองใหม่แห่งใหม่ ของการอยู่อาศัย” ซึ่งตอบโจทย์ 

“ วิลล่า คุณาลัย”  ท่ีมีจุดเด่นในการสร้างเมืองท่ี

อยู่อาศัยชั้นดี 

 “ วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN ” เป็นศูนย์กลาง

ของแหล่งท่ีอยู่อาศัยในโซนกรุงเทพฝั่ งตะวันตก

กว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ ในการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในย่านบางบัวทอง ได้อย่าง

ลงตัว ในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้

ครบทุกมิติ โดยบริษัทฯ เน้นหลักการดึงกลยุทธ์ 

โดยน�าเอาองค์ความรู้ ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา

โครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้าน

ชานเมือง” ประธานเจ้าหน้าท่ี บมจ.วิลล่า คุณาลัย 

กล่าว

 ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถปิดโครงการได้

แล้ว 4 โครงการ มูลค่ารวม 1,322.01 ล้านบาท 

และมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ 

7 โครงการ มูลค่ารวม 3,904.73 ล้านบาท และ

โครงการในอนาคต จ�านวน 2 โครงการ  มูลค่ารวม 

2,172 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย 1)โครงการคุณา

ลัย จอย 2 ซึ่งเป็นโครงการประเภทบ้านแฝด-บ้าน

เด่ียว 2 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้าน

บาท ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดนนทบุรี และคาดว่าสามารถ

เปิดการขาย ภายในไตรมาส 2/2563  และ 2)

โครงการวิลล่า วาณิช เป็นโครงการประเภทอาคาร

พาณิชย์ มูลค่าโครงการประมาณ 672 ล้านบาท 

ต้ังอยู่อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คาดว่าจะ

เริ่มก่อสร้าง และเปิดขายได้ในปี 2564-2565

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปลำยเดือน พ.ย.นี้
"คุณำลัย" เล็งเคำะรำคำ IPO
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 นางประวีรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า ส�าหรับแผนการ

ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งน้ี เพื่อ

น�าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้

ในการซื้อท่ีดินเพิ่มเติมในพื้นท่ีอ�าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการเติบโต และจะน�า

ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการขยายกิจการใน

อนาคต เพื่อพัฒนาและขยายโครงการในท�าเลอ่ื

นๆให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร (เหนือ, ใต้, 

ตะวันออก, ตะวันตก) ตามนโยบายและวิสัยทัศน์

ท่ีบริษัทฯ วางไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่ง

ของแบรนด์ธุรกิจ    ในการก้าวสู่การเป็นผู้น�า

อันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนว

ราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล

 โดยบริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 150 

ล้านหุ้น และมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น หรือ

คิดเป็น 25% ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และมีทุน

ท่ีเรียกช�าระแล้ว 225 ล้านบาท  และมีจ�านวนหุ้น

สามัญจ�านวนท้ังสิ้น 600  ล้านหุ้นซึ่งเป็นหุ้นสามัญ

เดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นท่ีจะเสนอขาย IPO 

จ�านวน 150 ล้านหุ้น ภายหลังจากการเสนอขาย

หุ้น IPO บริษัทฯจะมีทุนช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 300 

ล้านบาท ขณะนี้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้นับหนึ่งแบบ

ค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล่ิง 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้า

ท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

ภายในปลายปีนี้

 “ หัวใจส�าคัญของบริษัทฯ คือ การดูแลกิจการ

ท่ีดี โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ถือหุ้น – 

พันธมิตร ซึ่งเรายึดหลักธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�ากว่าร้อย

ละ 40  2) ความสุขของพนักงาน 3) ลูกบ้าน คือ

การสร้างพื้นท่ีบ้านให้เกิดความคุ้มค่าน่าอยู่ และ 

4) สังคม คือการมีจิตสาธารณะในการเป็นผู้ให้  

และนี่คือหัวใจของ วิลล่า คุณาลัย”

 ส�าหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายหลักมาจากโครงการคุณา

ลัย จอย  ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในช่วงไตรมาส 

1/2562 เป็นต้นมา และโครงการคุณาลัย ซิมโฟนี 

ท่ีมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่ โดยสินค้าบ้านเด่ียว

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีของกลุ่มบริษัทฯ  

 นอกจากนี้ ยังได้อานิสงส์จากมาตรกระตุ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐบาลจะลดค่า

ธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์และค่า

จดทะเบียนการจ�านองส�าหรับบ้านท่ีราคาไม่เกิน 

3 ล้าน ดังนั้น  จากแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสถานะทางการเงิน

ท่ีแข็งแกร่งทางธุรกิจ  ท่ีจะน�าพาไปสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปลำยเดือน พ.ย.นี้
"คุณำลัย" เล็งเคำะรำคำ IPO
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 บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) 
BCPG เปิดเผยว่า ในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุ่ม

บริษัทฯ บันทึกก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 401.2 ล้านบาท 

ลด ลง 738.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.8 จาก 

1,139.3 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 3/2561 มีส�าเหตุ

หลักมาจากรายการท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังน้ี

 (1) การจ�าหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ Nikaho และ Nagi เข้ากองทุน

โครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3/2561 

พร้อมกับบันทึกก�าไรจากการจ�าหน่าย จ�านวน 

793.0 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางภาษี)

 (2) มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

ท่ี 8.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนท่ีมีก�ารบันทึกก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี 

69.1 ล้านบาท

 เมื่อเทียบกับไตรม�าสท่ี 2/2562 ก�าไรสุทธิลด

ลง 62.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.5 มีส�าเหตุหลัก

มาจาก

 (1) การด�าเนินง�านในประเทศไทยท่ีได้รับผลก

ระทบจากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

 (2) มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

ท่ี8.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2562 ท่ีมี

ก�ารบันทึกก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี 31.2 ล้าน

บาท

 อย่างไรก็ตามได้รับผลบวกจากส่วนแบ่ง

ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ท้ังในประเทศ

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และการเปิดด�าเนินก�าร

เชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม "ลมลิกอร์" ใน

ไตรมาสท่ี 2/2562 ตลอดจนการเข�าซื้อโรงไฟฟ�า

พลังน�า "NamSan 3A" ดังกล่าว มาชดเชยบาง

ส่วน

 ด้ำนบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ 
(ประเทศไทย) ออกบทวิเครำะห์ เปิดเผย
ว่ำ BCPG รายงานก�าไรสุทธิลดลงท้ัง QoQ และ 

YoY ด้วยสาเหตุ 1) มีการบันทึกก�าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน จ�านวน 69 ลบ. ใน 3Q61 ขณะท่ีมี

การบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จ�านวน 

8 ลบ. ใน 3Q62  และ 2) ก�าไรพิเศษจากการขาย

โครงการท่ีญี่ปุ่นจ�านวน 2 โครงการ (Nikaho และ 

Nagi) ขนาด 18.5 MW เป็นจ�านวนเงิน 795 ลบ. 

ใน 3Q61

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

BCPG ก�ำไรQ3/62 ทรุด 64.8%
หลังไร้ก�ำไรพิเศษ-ขำดทุนอัตรำแลกเปลี่ยน
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 อย่างไรก็ตาม ก�าไรปกติลดลง QoQ และ YoY 

เล็กน้อยเพียงเล็กน้อย แม้ว่าเป็น Low season 

ของแดด และรายได้บางส่วนหายไปจากการขาย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีญี่ปุ่น 2 โครงการ 

เมื่อสิ้นเดือน ก.ย. 61 แต่ยังมีปัจจัยบวกมาช่วยลด

แรงกดดัน ประกอบด้วย1) รับรู้ผลประกอบการ

เต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ อผศ. สระบุรี และ อผศ. กาญจนบุรี รวม

ก�าลังการผลิต 9 MW ท่ี COD ไปเมื่อสิ้นเดือน ก.ค. 

61 2) การรับรู้ผลประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมโครงการลมลิกอร์ จ�านวน 9 MW ท่ี COD ไป

เมื่อ เม.ย. 62 ท่ีผ่านมา รวมท้ังเป็น High season 

ของลม 3) รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากจ�านวนวัน

ท่ีปิดซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าท่ีประเทศอินโดนีเซีย

ลดลง รวมท้ังก�าลังลมท่ีแข็งแกร่งจากพายุใน

ประเทศฟิลิปปินส์ และ 4) เริ่มรับรู้รายได้โรงไฟฟ้า

พลังงานน�าโครงการ Nam San 3A ประเทศลาว

แล้ว ซึ่งประกาศการลงทุนไปเมื่อ ก.ย. 62 ท่ีผ่าน

มา 

 ส�าหรับ แนวโน้ม 4Q62 คาดก�าไรปกติทรงตัว

ท้ัง QoQ และ YoY ถึงแม้ว่ามีการรับรู้รายได้โรง

ไฟฟ้าพลังงานลมโครงการลมลิกอร์ ขนาด 9 MW 

ท่ี COD ไปเมื่อ เม.ย. 62 ท่ีผ่านมา แต่ยังมีปัจจัย

กดดันจาก1) ช่วง high season ของแดดและลม

ได้ผ่านไปแล้ว 2) มีแผนการปิดซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า

ความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลกระ

ทบต่อก�าไรปกติโดยตรง อย่างไรก็ตาม BCPG จะ

รับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าพลังงานน�าท่ี

ประเทศลาว ขนาด 69 MW 

 ก�าไรปกติ 9M62 เท่ากับ 1,296 ลบ. คิดเป็น 

88% ของคาดการณ์ท้ังปี เราคงประมาณการก�าไร

ปกติปี 2562 ท่ี 1,481 ลบ. ลดลง 4.1% YoY จาก

การขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีญี่ปุ่น 2 

โครงการ และ เรายังคงประมาณการณ์ปี 2563 

ไว้ท่ี 1,637 ลบ. กลับมาเติบโต 10.5% YoY จาก

การ COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ 

Kamagane ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 25 MW อีกท้ัง

มี Upside จากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานน�า 

ประเทศลาวซึ่งเรายังไม่รวมไว้ในประมาณการณ์

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสม ปี 2563 ท่ี 

21.50 บาท อยู่ระหว่างทบทวนปรับประมาณการ

ก�าไรปี 2563 ขึ้น จากผลของการลงทุนโรงไฟฟ้า

พลังงานน�าในลาวเต็มปีปีหน้า อย่างไรก็ตามราคา

หุ้นท่ี underperform กลุ่มเกิดจากความกังวลว่า

แผนลงทุนท่ีสูงอาจท�าให้บริษัทพิจารณาเพิ่มทุน

ได้ แต่เราประเมิณว่าไม่ใช่ความเส่ียง เพราะเชื่อ

ว่าก�าลังการผลิตใหม่จะชดเชย dilution effect 

ได้ จึงเหมาะกับการสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาว

มากกว่าการ trading เล่นรอบ

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

BCPG ก�ำไรQ3/62 ทรุด 64.8%
หลังไร้ก�ำไรพิเศษ-ขำดทุนอัตรำแลกเปลี่ยน



www.hooninside.com

8

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 TPCH โชว์ผลงานไตรมาส 3/62 เติบโต 5.7% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากรับรู้รายได้

เต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าชีวมวลท้ัง 6 แห่ง ขนาด

ก�าลังผลิต 60 เมกะวัตต์ บอสใหญ่ “กนกทิพย์ 

จันทร์พลังศรี” ประธานคณะกรรมการบริหาร 

มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อม

เดินหน้าขยายการลงทุนต่อเน่ือง เตรียม COD เพิ่ม 

หนุนก�าลังการผลิตรวมแตะ 119 เมกะวัตต์ในปี 

63

 นำงกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ที
พีซี เพำเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานงวด

ไตรมาส3/62 มีก�าไรสุทธิ 97.16 ล้านบาทเพิ่ม

ขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ี

มีก�าไรสุทธิ 91.93 ล้านบาท  ส่วนรายได้รวมอยู่ท่ี 

426.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.9% เทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ท่ี 402.36 ล้าน

บาท

 ขณะท่ีผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 277.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3 

%จากงวดเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 263.58 

ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ท่ี 1,230.87 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7.9 %จากงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม

อยู่ท่ี 1,140.28 ล้านบาท

 สาเหตุหลักท่ีรายได้และก�าไรของบริษัทฯ 

ในไตรมาส 3/2562  เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

สามารถรับรู้รายได้เต็มปีในโครงการโรงไฟฟ้า

ท้ัง 6 แห่ง มีก�าลังการผลิตรวมท้ังหมด 60 เมกะ

วัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอ

เพาเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอ

ยี่ (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ 

(MGP) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG ) โรง

ไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรง

ไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP)

 "ส�าหรับผลประกอบการ 9 เดือนท่ีผ่านมา 

ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และมีการ

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมั่นใจว่าผลประกอบ

การท้ังปีจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน"

 ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า 

บริษัทฯ ยังเร่งเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ที

พีซีเอช เพาเวอร์1 (TPCH 1) ,โรงไฟฟ้าชีวมวล ที

พีซีเอช เพาเวอร์2 (TPCH2), โรงไฟฟ้าชีวมวล ที

พีซีเอช เพาเวอร์ 5 (TPCH5 ), โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG ) และ โรงไฟฟ้าขยะ 

สยาม พาวเวอร์ (SP) เพิ่มอีก 5 โรงไฟฟ้า ส่งผลให้

มีโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ครบ

ท้ัง 10 โรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าขยะขนาด 10 เมกะ

วัตต์ ก�าลังการผลิตรวม 119 เมกะวัตต์ภายใน

ปี 2563  พร้อมท้ังยังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

ขยะอีกหลายแห่งและศึกษารูปแบบโรงไฟฟ้าเพื่อ

ชุมชนของรัฐบาลท่ีมีแผนจะประกาศนโยบายออก

มาก่อนสิ้นปี 2563 มั่นใจสนับสนุนผลงานเติบโต

โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1100 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

TPCH ก�ำไรโค้ง3 โต 5.7%
หลังบุ๊ครำยได้โรงไฟฟำ้ 6 แห่งเต็มสปีด
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 ปรับลด ดอกเบี้ย!!  ดัชนีตลาดวันนี้พักตัวท่ี 1,623.99 จุดเจ้าค่ะ ลบไป 

2.88 จุดเจ้าค่ะมาขึ้นมาแรง พักกันสักหน่อยเจ้าค่ะ โดยปัจจัยบวกจาก กนง.

ท่ีปรับลดอัตราดอกเบี้ย คาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยเชิงบวกในสัปดาห์นี้เจ้าค่ะ 

แนวต้าน 1,630 จุด  

 มาลุ้นนิวไฮกันต่อเนื่องนะเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น SPVI เจ้าค่ะ ล่าสุดขยับขึ้น

มาปิดท่ี 2.60 บาท บวกขึ้นมา  8.33% ด้วยความท่ีเป็นหุ้นขนาดเล็กบวกกับ

กระแสความแรงของ IPHONE ท่ีเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุด ยังคงเป็นกระแสให้ได้

ลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อรอบนี้ 2.70 บาทผ่านได้ ลุ้นนิวไฮกันต่อ

เจ้าค่ะ

        ต่อกันด้วยรักคุณเท่าฟ้ากับส�าหรับหุ้นการบินไทย THAI เจ้าค่ะ รอบนี้รี

บาวด์ปรับตัวขึ้นมาท่ี 8.25 บาท บวกขึ้นมา 5.77% กลับตัววันแรกหลังพักตัว

มาท 2 วันเจ้าค่ะ ใครชอบจับตาลุ้นรีบาวด์กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แนวต้าน 8.70 

บาทเจ้าค่ะ

        ไปกันท่ีหุ้น AMANAH กันต่อเจ้าค่ะล่าสุดขยับขึ้นมารองบออกท่ี 3.18 

บาท บวก 5.30% และก็ไม่ท�าให้ผิดหวังเจ้าค่ะส�าหรับงบ Q3/62 ท่ีเติบโตกว่า 

76% ปังๆซะไม่มีเจ้าค่ะ ซึ่งก็ส่งผลให้ภาพรวม 3 ไตรมาสแรกของปีพุ่งเติบโต

กว่า 45% เจ้าค่ะ พรุ่งนี้สายซิ่งจับตากันเจ้าค่ะ  อาจมีลุ้นเก็งก�าไรกันต่อเนื่อง

        แซ่บๆไปกับหุ้น EA ท่ีวันนี้ปิดท่ี 44.25 บาท บวก 2.91% เจ้าค่ะ หลัง

จากพักตัวไป 1 วัน ตัวนี้น่าจับตาโดยคาด Q3/62 เติบโต+11% QoQ และ

+34% YoY สูงสุดเป็นสถิติใหม่ท่ี 1,496 ล้านบาทเจ้าค่ะ รอบนี้ใครชอบลุ้น

กันได้ยาวๆเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ปรับลด ดอกเบี้ย!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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