
BAM เคาะราคา  IPO สดุท้ายที ่17.50 บาท
ต่อหุ้นช่วงราคาเสนอขาย 15.50-17.50 
บาท พรอ้มเทรด  SET วันแรก 16 ธ.ค. นี้

ต่างประเทศกดดัน !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้  อ่อนตัวลงปิดท่ี 
1,590.59 จุด ลดลง -7.09 จุดเจ้าค่ะ เคล่ือนไหวขึ้นลงตามทิศทาง
ตลาดท่ัวโลกเจ้าค่ะ จากปัจจัยเดิมๆตามท่ีเจ๊บอกไปเมื่อวานเจ้าค่ะ 
ในส่วนของ สหรัฐฯ ล่าสุดได้ลงนามร่าง

นายบุญศักด์ิ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KUMWEL เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายปี 2563 เติบโตท่ีระดับ 15-20% 
จากปีนี้ท่ีคาดว่ารายได้จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2561 ท่ีมีรายได้ 469.72 ล้านบาท เนื่องจาก 
ได้รับอานิสงค์จากการทยอยลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและ

“ คุณาลัย ” เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 1.10 บาท  แต่งต้ัง บล. เอเชีย เวลท์ เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย และรับประกันการจัดจ�าหน่าย 

ขณะท่ี บล. เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล. เอเอสแอล เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เตรียมเสนอขาย IPO ระหว่าง

วันท่ี 3-4 และ 6 ธันวาคมน้ี พร้อมลงสนามเทรด mai วันท่ี 17 ธันวาคมน้ี ด้าน CEO KUN

KUMWEL วางเป้ารายได้ปี63 โต 15-20% หลังงานภาครฐั-เอกชน
ทยอยออกต่อเน่ือง-นวัตกรรมใหม่หนุน พรอ้มคาดผลงาน Q4/62 
ยังไม่สดใส เหตุค�าสั่งซื้อสินค้าถูกชะลอหลังงบประมาณภาครัฐ
ล่าช้า ขณะที่ปักธง 5 ปีข้างหน้า (63-67) รายได้โต  15-20% ต่อปี

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM ได้

ด�าเนินการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้ง

แรกหรอืไอพโีอส�าหรบัประชาชนท่ัวไประหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 

2562 ที่ผ่านมา และได้รบักระแสตอบรบัที่ดีเยี่ยมจากประชาชนและนัก

ลงทุน ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวน สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย

พื้นฐานที่มคีวามแข็งแกรง่ และความสามารถในการสรา้งความเติบโตใน

อนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี ้

BAM เคาะราคา IPO
สุดท้ายที่ 17.50 บาท/หุ้น
พร้อมสู่สนามเทรด 16 ธ.ค. นี้  

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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KUN เคาะราคา IPO ที่ 1.10 บ./หุ้น เปิดจอง 3-4 และ 6ธ.ค. 
พรอ้มลงเทรด mai 17 ธ.ค.นี้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 “ คุณาลัย ” เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 1.10 

บาท แต่งต้ัง บล. เอเชีย เวลท์ เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่าย และรับประกันการจัดจ�าหน่าย ขณะท่ี บล. 

เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล. เอเอสแอล เป็นผู้ร่วม

จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เตรียมเสนอ

ขาย IPO ระหว่างวันท่ี 3-4 และ 6 ธันวาคมนี้ พร้อม

ลงสนามเทรด mai วันท่ี 17  ธันวาคมนี้ ด้าน CEO 

KUN “ประวีรัตน์ เทวอักษร” ประกาศ ชู จุดแข็งการ

สร้างเมือง แบบป่าล้อมเมือง ปักธงท�าเลทองย่าน

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์กลางของแหล่งท่ี

อยู่อาศัย ในโซนกรุงเทพฝั่ งตะวันตกภายใต้แนวคิด 

“สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” ระบุเตรียมพัฒนาและ

ขยายโครงการให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร 

(เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) เพื่อก้าวสู่การเป็น

ผู้น�าอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนว

ราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล 

 บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้

ชื่อย่อ “ KUN ” ได้ลงนามในสัญญาแต่งต้ัง บริษัท

หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ากัด เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกัน การจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน (IPO) พร้อมแต่งต้ัง  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอส

แอล จ�ากัด เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ�านวน 150 ล้านหุ้น โดย

มีมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 

ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด ของบริษัทฯ ภายหลังการ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 
เวลท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  (Lead 

Underwriteบริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ก�าหนดราคาเสนอ

ขายหุ้น IPO ของ KUN ท่ีระดับราคา 1.10 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 165 ล้านบาท พิจารณา

จากอัตราส่วนราคา ต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio)  10.78 

เท่า โดยค�านวนก�าไรสุทธิต่อหุ้น จากผลการด�าเนิน

งานในช่วง 4  ไตรมาสล่าสุด (ต้ังแต่ไตรมาส4 ปี 61  

ถึง ไตรมาส 3 ปี 62 ) เทียบกับอัตราส่วนราคาต่อ

ก�าไรสุทธิ (P/E Ratio) เฉล่ีย ของบริษัทใกล้เคียงท่ีอยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 11.24 เท่า 

และมีส่วนลดให้กับนักลงทุนเล็กน้อย ซึ่งระดับราคา

ดังกล่าวถือเป็นราคาท่ีเหมาะสม เมื่ออิงกับปัจจัยพื้น

ฐาน 

 หุ้น KUN เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ IPO 

ระหว่างวันท่ี 3-4 และ 6 ธันวาคมนี้ โดยสามารถ

จองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ากัด , 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด ได้ในวันดัง

กล่าว และคาดว่าหุ้น KUN จะเข้าซื้อขายวันแรกใน   

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม

นี้

 การก�าหนดราคาหุ้นIPO ของ KUN ถือเป็นระดับ

ราคาท่ีเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง และ

มีความน่าสนใจ เนื่องจากบริษัทฯ เน้นจุดเด่นใน

การสร้างเมืองท่ีอยู่อาศัย โดยปักหมุดบนพื้นท่ีท�าเล

ทอง ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือว่าเป็น

ศูนย์กลางของแหล่งท่ีอยู่อาศัยในโซนกรุงเทพฝั่ ง

ตะวันตก โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ใน

การท�าธุรกิจพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี 

ประกอบกับบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งยิ่งท�าให้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ” 

ฉบับที่ 1117 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

พร้อมเทรด mai 17ธ.ค.นี้
KUN เคาะราคา IPO ที่ 1.10 บาท/หุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ด้าน นางประวีรัตน์ เทวอักษร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า 
คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUN เปิด
เผยว่า  ส�าหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ KUN ท่ีระดับ  1.10 บาท นั้น ถือว่าเป็นระดับ
ราคาท่ีเหมาะสม เม่ือพิจารณาโอกาสในการเติบโต
จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการ
ระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯได้เม็ดเงินจากการระดม
ทุน จ�านวน 165 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯมีแผนท่ีจะน�า
เงินไปต่อยอด เพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภาย
ใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” เพื่อพัฒนาและ
ขยายโครงการในท�าเลอ่ืนๆ ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ป่า
ล้อมเมือง ให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร (เหนือ, 
ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ท่ีบริษัทฯ วางไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพความ
แข็งแกร่งของแบรนด์ธุรกิจ ในการก้าวสู่การเป็นผู้น�า
อันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
เพื่อขายในเขตปริมณฑล ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
รวมถึงการเติบโตแบบม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต ให้
สมกับการเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกันน้ีบริษัทฯจะน�า
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และช�าระหนี้ใน
บางส่วน  

 ท้ังนี้ KUN มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตรา
ไม่ต�ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละ
ปี ส�าหรับแผนการเปิดโครงการใหม่ในอนาคตน้ัน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ
เตรียมเปิดโครงการใหม่ จ�านวน 2 โครงการ  มูลค่า
รวม 2,172 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย 1)โครงการ
คุณาลัย จอย 2 ซึ่งเป็นโครงการประเภทบ้านแฝด-
บ้านเด่ียว 2 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้าน
บาท ต้ังอยู่ ท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยคาดว่าสามารถเปิด
การขายได้ ภายในไตรมาส 2/2563  และ 2)โครงการ
วิลล่า วาณิช เป็นโครงการ ประเภทอาคารพาณิชย์ 
มูลค่าโครงการประมาณ 672 ล้านบาท ต้ังอยู่อ�าเภอ
บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรีเช่นกัน  

 

 “โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ท่ีด�าเนินการอยู่ท้ังหมด 7 โครงการ ภายใต้ 
4  แบรนด์ ซึ่งประกอบด้วย คุณาลัย บีกินส์ , คุณา
ลัย ซิมโฟนี , คุณาลัย พอลเลน และคุณาลัย จอย ซึ่ง
โครงการดังกล่าวต้ังอยู่ท่ีบางบัวทอง บนพื้นท่ี 250 
ไร่ ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายพื้นท่ีเพื่อพัฒนาโครงการ
ใหม่ ท่ีฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “คุณาลัย จอย 
ออน 314” บนพื้นท่ีประมาณ 24 ไร่ โดยมองว่า
ท�าเลดังกล่าวมีศักยภาพ อัตราการเติบโต และมี
ความต้องการของแหล่งท่ีอยู่อาศัย เช่นเดียวกับย่าน
บางบัวทอง ประกอบกับเขตพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวเป็น
แหล่งพื้นท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจากแผนการวางยุทธศาสตร์
ของภาครัฐบาล ยิ่งเป็นเครื่องตอกย�าแสดงให้เห็นว่า 
“ฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองใหม่แห่งใหม่ ของการอยู่
อาศัย” ซึ่งตอบโจทย์ “ วิลล่า คุณาลัย”  ท่ีมีจุดเด่นใน

การสร้างเมืองท่ีอยู่อาศัยชั้นดี ”  นางประวีรัตน์ กล่าว  

 นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ
เงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) 
เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมี
ประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยจุดเด่นของ KUN คือ
การสร้างเมือง และมีสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และ
ด้วยศักยภาพการเติบโต ท่ีมีความโดดเด่น อย่างต่อ
เนื่อง โดยจะเห็นได้จาก ผลการด�าเนินงานงวด ล่าสุด 
9 เดือนแรก ของปี2562  ซึ่งบริษัทฯมีความสามารถ
ในการท�าก�าไรสุทธิ 43.15 ล้านบาท และมีอัตราก�าไร
ขั้นต้นถึง 28% ซึ่งสูงกว่าก�าไรในปี 2651ท่ีผ่านมา ท่ี
มีก�าไรสุทธิ 11.56 ล้านบาท มีอัตราก�าไรข้ันต้น 25% 
ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 10.80 ล้าน
บาท และ ปี2559 บริษัทฯมีความสามารถในการท�า
ก�าไรสุทธิท่ีระดับ 5.94 ล้านบาท และส่วนอัตราการ
เติบโตของรายได้ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ   
ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์
และวิสัยทัศน์ ของทีมคณะผู้บริหาร ประกอบการ
ทีมงานในบริษัทฯทุกคน ท่ีใส่ใจ และ ให้ความส�าคัญ
บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องตอกย�าแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย ในเขตปริมณฑล 
ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1117 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

พร้อมเทรด mai 17ธ.ค.นี้
KUN เคาะราคา IPO ที่ 1.10 บาท/หุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 หุ้นไอพีโอ BAM ได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจาก

ประชาชนและนักลงทุนสถาบันชั้นน�าท้ังในและ

ต่างประเทศ เคาะราคาขายได้ราคาสูงสุดของช่วง

ราคาเสนอขายท่ี 17.50 บาทต่อหุ้น 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM ได้

ด�าเนินการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญท่ีเสนอขายต่อ

ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอส�าหรับ

ประชาชนท่ัวไประหว่างวันท่ี 25 – 29 พฤศจิกายน 

2562 ท่ีผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับท่ีดีเยี่ยม

จากประชาชนและนักลงทุน ท่ามกลางสภาวะ

ตลาดท่ีมีความผันผวน สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้น

ฐานท่ีมีความแข็งแกร่ง และความสามารถในการ

สร้างความเติบโตในอนาคตอย่างย่ังยืน นอกจาก

นี้ ผลการส�ารวจความต้องการจองซ้ือหุ้นของนัก

ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ยังแสดงให้เห็นถึง

ความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันชั้นน�า

ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้ก�าหนด

ราคาเสนอขายสุดท้ายท่ี 17.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็น

ราคาสูงสุดจากช่วงราคาเสนอขายท่ี 15.50-17.50 

บาท 

 นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธาน
กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว

ว่า  หุ้น BAM ได้รับการตอบรับท่ีดีโดยมีนักลงทุน

และประชาชนให้ความสนใจจองซื้อเป็นจ�านวน

มากผ่านธนาคารท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหุ้น คือ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

ไทยพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนมีความ

มั่นใจในศักยภาพการเป็นผู้น�าในธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์และประสบการณ์ท่ียาวนานกว่า 20 ปี

ของ BAM และมีความสนใจในการลงทุนอย่างมี

คุณภาพในระยะยาว บริษัทฯ จึงขอขอบคุณนัก

ลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันท้ังในและต่าง

ประเทศทุกท่านท่ีเชื่อมั่นในศักยภาพของ BAM ใน

การรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

และการเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความมั่นคงให้

กับเศรษฐกิจและสังคมไทยไปกับเรา  

ฉบับที่ 1117 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

BAM เคาะราคา IPO
สุดท้ายที่ 17.50 บาท/หุ้น
พร้อมสู่สนามเทรด 16 ธ.ค. นี้  
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่าการ

เสนอขายหุ้น IPO ของ BAM ในครั้งน้ี จะมีการ

จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จ�านวนไม่เกิน 

230 ล้านหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

 ส�าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลท่ัวไป

จะจัดสรรผ่านระบบการสุ่มเลือก (Random) โดย

ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 

จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และจะประกาศผลผู้ท่ีได้รับการ

จัดสรรผ่านเว็บไซด์ www.settrade.com ต้ังแต่

เวลา 6.00 น. ของวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 นี้ โดย

จ�ากัดจ�านวนหุ้นท่ีได้รับจัดสรรไม่เกิน 1,000,000 

หุ้นต่อผู้จองซื้อหนึ่งราย

 นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้
จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด 

กล่าวว่า คาดว่าหุ้น BAM จะสามารถพร้อมเข้าซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวัน

แรกในวันท่ี 16 ธันวาคมนี้ นับเป็นบริษัทบริหาร

สินทรัพย์รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศท่ีจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมี

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี มีแหล่งเงินทุนท่ี

หลากหลาย และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 สามารถติดตามความเคล่ือนไหวได้ท่ี 

investor.bam.co.th

ฉบับที่ 1117 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

BAM เคาะราคา IPO
สุดท้ายที่ 17.50 บาท/หุ้น
พร้อมสู่สนามเทรด 16 ธ.ค. นี้  
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
KUMWEL เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายปี 2563 

เติบโตท่ีระดับ 15-20% จากปีนี้ท่ีคาดว่ารายได้จะ

เติบโตใกล้เคียงกับปี 2561 ท่ีมีรายได้ 469.72 ล้าน

บาท เน่ืองจาก ได้รับอานิสงค์จากการทยอยลงทุน

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงทุกโครงการเป็น

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีความจ�าเป็นต้องติดต้ัง

อุปกรณ์และระบบเตือนภัยฟ้าผ่า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือ

เป็นโอกาสท่ีดีของบริษัทในอนาคต

 อีกท้ัง บริษัทฯยังมีโครงการต้นแบบ ในระบบ 

“Smart Lightning Management System” ซึ่งเป็น

นวัตกรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะ ท่ีบริษัทฯ

เป็นผู้พัฒนารายแรกและรายเดียวของโลก ให้แก่

กลุ่มลูกค้า อาทิ การไฟฟ้าและพลังงาน คมนาคม 

การสื่อสารโทรคมนาคม และความมั่นคงทางทหาร 

ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯคาดว่า

โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างการเติบโตได้ปีละ 

30% ในระยะเวลา 5 ปี(2563-2567)

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมรับรู้รายได้จากการ

ส่งมอบสินค้าให้กับงานวางระบบโครงการรถไฟฟ้า

ความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) เฟส 2 โดยก่อน

หน้านี้บริษัทรับรู้รายได้ในเฟสแรก 3.5 ล้านบาท ( 

ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร) จากท้ังหมด 14 เฟส ระยะ

ทางรวม 249 กิโลเมตร คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้

ต้ังแต่ไตรมาส 4/2562 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 ด้วน

เช่นกัน

 " ในระเวลา 5 ปีข้างหน้า (63-67) เราต้ังเป้า

การเติบโตของรายได้อยู่ท่ี 15-20% ต่อปี ตอนนี้เรา

มีการปรับกระบวนการทางธุรกิจใหม่ มีการน�าอิน

โนเวช่ันเข้ามา ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีขับเคล่ือการเติบโต

ของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีในอนาคต ซึ่งเราพึ่งเริ่ม

ท�าโครงการ“Smart Lightning Management 

System” เพราะฉะนั้นมองว่าการเติบโตก็เลยจะ

เป็นแบบก้าวกระโดด เราคิดว่าโครงการดังกล่าวจะ

มีการเติบโตปีละ 30% ส่วน DEVICE เราท�าผ่านมา

แล้ว 3-4 ปี มองว่าการเติบโตคงไม่สูงมากน่าจะอยู่ท่ี

ประมาณ 5-10% ต่อปี " นายบุญศักด์ิ กล่าว

 ส�าหรับ ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/2562 

บริษัทฯยอมรับว่ายังไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

หลังได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของงบประมาณ

ภาครัฐในปีนี้ ท�าให้เกิดการชะลอค�าส่ังซื้อออกไป 

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเริ่มเห็นการจัดซื้อจัดจ้างในงบ

ประมาณใหม่ช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะเป็นการสร้างฐาน

ท่ีดีของการเติบโตในปี 2563 จึงมองเป็นโอกาสของ 

บริษัทฯท่ีจะได้รับงานเพิ่ม 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการขยายฐานลูกค้า

ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท้ังการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และ

ต่อยอดลูกค้าเดิม รวมไปถึงการขยายตลาดท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ พร้อมท้ังยังให้ความรู้ความ

เข้าใจในระบบงานป้องกันและเตือนไฟฟ้าผ่า ด้วย

การจัดการอบรมทีมวิศวกรจากท่ัวประเทศ ผ่านศูนย์

อบรม Kumwell Academy ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการ

อบรมแล้วกว่า 5,000 ราย

 ส�าหรับ ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท แบ่ง

เป็น ต่างประเทศ 19.5% และในประเทศ 74.7% 

ประกอบด้วย ลูกค้า 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคการไฟฟ้า

และพลังงาน 26.2% ภาคสิ่งปลูกสร้าง 29.4% ภาค

อุตสาหกรรม 14.4% ภาคคมนาคม 3.5% ภาคการ

สื่อสารโทรคมนาคม 1.0% และภาคความมั่นคงทาง

ทหาร 0.1%

ฉบับที่ 1117 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

KUMWEL วางเป้ารายได้ปี63
โต 15-20%
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 ต่างประเทศกดดัน !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ี อ่อนตัวลงปิดท่ี 1,590.59 จุด 

ลดลง -7.09 จุดเจ้าค่ะ เคล่ือนไหวขึ้นลงตามทิศทางตลาดท่ัวโลกเจ้าค่ะ จาก

ปัจจัยเดิมๆตามท่ีเจ๊บอกไปเมื่อวานเจ้าค่ะ ในส่วนของ สหรัฐฯ ล่าสุดได้ลงนาม

ร่างกฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงแล้วเจ้าค่ะ จากนี้ต้อง

จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดจะไปในทิศทางใดต่อไปเจ้าค่ะ รอบน้ีมาลุ้นแนวรับ 1,580 

จุดจะเอาอยู่ไหมเจ้าค่ะ ส่วนแนวต้านกลับมาเริ่มใหม่ท่ี 1,600 จุดอีกครั้งเจ้าค่ะ

 ยืนเหนือตลาดได้ดีเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น BCPG ถือว่าแกร่งกว่าตลาดยืน 17.00 

บาทได้สวยไม่เปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ โดย BCPG มีประเด็นบวกในข่าวของเตรียม

รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าลาว 69 เมกะวัตต์ Q4 เต็มๆ ชี้เป็นจุดหนุนธุรกิจเปิดโอกาส

ลงทุนน�าในลาวเพิ่มได้ ล่ันปิดปีนี้ COD 412 เมกะวัตต์ ก่อนขายไฟเพิ่มอีก 25 

เมกะวัตต์ปีหน้า พร้อมซื้อโรงไฟฟ้าท่ี COD แล้วต่อเน่ือง อีกท้ังเก็งก�าไรในส่วน

ของการจ่ายเงินปันผลประหว่างกาลท่ี 0.16 บาท ต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ใน

สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อเน่ืองเจ้าค่ะ

 พักตัวมา 2 วัน ล่าสุดกลับมาผงาดอีกครั้งในวันน้ีเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นไก่เล็กแต่

ใจไม่เล็กอย่าง TFG เจ้าค่ะ ปรับตัวขึ้นมาปิดท่ี 4.66 บาทไฮของวันบวกขึ้นมา 

4.02% เจ้าค่ะ มาพร้อมกับข่าวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม “สุริยะ 

จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นประธาน ได้มีมติคว�าการแบน 3 สารเคมีเกษตรยกเลิกใช้สาร

อันตรายดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค. น้ี เป็นต้นไป ท�าให้ช่วยปลดล็อกความกังวล

เบื้องต้นในการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศท่ียังใช้สารเคมีเจ้าค่ะ 

ทางเทคนิคทรงหุ้นน่าลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ จังหวะแบบน้ีเอาเป้าระยะกลาง 5.00 บาท

ไปลุ้นกันแบบน่ารักๆกันไปเลยเจ้าค่ะ

 ดูจะเป็นหุ้นใหญ่ท่ีแข็งท่ีสุดในวันนี้เจ้าค่ะส�าหรับบาวแดงแต่หุ้นไม่แดง อย่าง 

CBG เจ้าค่ะ ปิดแดนบวกวันนี้ท่ี 87.25 บาท บวกขึ้นมา 3.25% เจ้าค่ะ กลับมา

ลุ้นท�านิวไฮใหม่ในรอบปี ท่ี 89.00 บาทเจ้าค่ะ น่าจับตาทีเดียวเจ้าค่ะ เมื่อเหล่านัก

วิเคราะห์ต่างมองเชิงบวกในส่วนของงบ Q4/62 ท่ีคาดว่า จะเติบโตต่อเนื่องได้อีก

จากการลดต้นทุนในส่วนของ packaging cost ในอังกฤษเจ้าค่ะ อีกท้ังต้ังเป้าราย

ได้ปีหน้าเติบโต 20% รอบนี้จับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ส�าหรับคนชอบเป็นชาวสวนแนะจับตากันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น AMATA หลัง

ปรับตัวลงมาแรงต่อเนื่อง 3 วันท�าการเจ้าค่ะ ล่าสุดอ่อนตัวลงมาปิดท่ี 21.20 บาท

เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้เจ๊มองว่าราคาลงมาต�ากว่าท่ีโบรกเกอร์ปรับประมาณการกันลงมา

มากแล้วเจ้าค่ะ มาลุ้นกันแนวรับ 20.60-20.80 บาท จะยันกันอยู่ไหม ถ้ายังไหว 

ชาวสวนจับตาเคาะขวากันไปรัวๆเจ้าค่ะ แล้วรอจังหวะเด้งคงได้ฟินกันมิใช่น้อย 

แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ต่างประเทศกดดัน!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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