
SFLEX เคาะราคาไอพโีอที ่3.88 บ./หุน้ จอง
ซื้อ 11-13 ธ.ค. นี ้เล็งเทรด SET 19 ธ.ค.62

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดสตอรี่เด็ด บ.ย่อย คว้างานรับงานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะท่ี 3 จ�านวน 8 สถานีไฟฟ้า จากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมมูลค่า 144 ล้านบาท หนุน

งานในมือเพิ่ม“สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย” เผยพร้อมเต็มท่ีกับโครงการนี้ ชี้เสริมศักยภาพด้าน

SFLEX ก�าหนดราคา IPO ที่ 3.88 บาท/หุ้น ระดมทุน 426.80 ล้านบาท 

เงินที่ได้น�าไปลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant)  สร้างคลังสินค้า คืน

หนีส้ถาบันการเงิน รวมท้ังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน “ปรนิทรธ์รณ์ อภิธนา

ศรวีงศ์” แม่ทัพใหญ่  มั่นใจ SFLEX  เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนชั้นน�าในประเทศไทย และมเีป้าหมายในการเป็นผู้น�า

ในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ CLMV ด้าน “สมภพ  กีระ

สุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ

SFLEX เคาะ IPO 3.88 บ./หุ้น
เทรด SET 19 ธ.ค.62
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คว้าโปรเจค CSCS กฟภ. มูลค่า 144 ลบ.
GUNKUL โปรยข่าวดี!

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษัิท สตารเ์ฟล็กซ ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื SFLEX 

GUNKUL เผย  บ.ย่อย คว้างานรบังานจ้างเหมาปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานไีฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร ์(CSCS) ระยะที่ 3 จ�านวน 8 สถานไีฟฟ้า จากกฟภ.  มูลค่า 144 ลบ. 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL)

ลุ้นรีบาวด์ !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันพุธท่ีผ่านมา ย่อลงมาปิดท่ี 
1,565.45 จุด ลดลง -2.18 จุดเจ้าค่ะ ยังคงผันผวนกับแบบนี้โดยชว่ง
เช้า นายโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการท�าข้อตกลง
การค้าอาจล่าช้าไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง

ดร. อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานทรัพยากร
มนุษย์และบริหารท่ัวไป บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) CK เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
สัญญาท่ี 4 (งานโยธา) กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น

CK คว้างานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

สัญญาที่ 4 ของทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 6.63 พันลบ. 
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน
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CK คว้างานก่อสร้าง
โครงการทางด่วนพระราม 3 มูลค่า 6.63 พันลบ. ลุ้นรีบาวด์
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 บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) เปิดส

ตอรี่เด็ด บ.ย่อย คว้างานรับงานจ้างเหมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะท่ี 3 จ�านวน 8 สถานี

ไฟฟ้า จากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม

มูลค่า 144 ล้านบาท หนุนงานในมือเพิ่ม“สมบูรณ์ 

เอ้ืออัชฌาสัย” เผยพร้อมเต็มท่ีกับโครงการน้ี ชี้

เสริมศักยภาพด้านการแข่งขันและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ให้กับ GUNKUL และลุยต่อยอดธุรกิจพลังงานท้ัง

ในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต

 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิด

เผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณา

ตกลงให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จ�ากัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL  รับ

งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม

สถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะท่ี 3 

จ�านวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณลงทุน

ประจ�าปี 2562 ของ กฟภ. มูลค่างาน 144.4 ล้าน

บาท ระยะเวลาโครงการ 400 วัน

 ท้ังน้ีประโยชน์ส�าคัญของโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ (CSCS) คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือ

และเสถียรภาพการท�างานของระบบไฟฟ้า รองรับ

การขยายตัว ปรับปรุงเพิ่มเติม ท้ังยังรับประกัน

การเข้ากันได้ของอุปกรณ์จากหลายผู้ผลิต ภายใต้

มาตรฐานเดียวกัน IEC 61850 ซึ่งเป็นการปรับปรุง

สถานีไฟฟ้าเพื่อให้รองรับการท�างานในอนาคตได้

เป็นอย่างดี

 “ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ กฟภ. ท่ีให้ความไว้

วางใจบริษัทฯ ในการด�าเนินปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

(CSCS) ระยะท่ี 3  ในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าโครงการดัง

กล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย เพิ่มความน่าเชื่อถือ

และสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้มีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้น  ด้วยประสบการณ์และทีมงานขอ

งบริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถท�าให้

โครงการส�าเร็จและด�าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ี

ต้ังไว้ทุกประการ “ดร.สมบูรณ์ กล่าวในท่ีสุด

ฉบับที่ 1120 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

คว้าโปรเจค CSCS กฟภ. มูลค่า 144 ลบ.
GUNKUL โปรยข่าวดี!
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 SFLEX ก�าหนดราคา IPO ท่ี 3.88 บาท/หุ้น 

ระดมทุน 426.80 ล้านบาท เงินท่ีได้น�าไปลงทุน

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

ฟิล์มประเภทท่ีใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant)  

สร้างคลังสินค้า คืนหนี้สถาบันการเงิน รวมท้ัง

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน “ปรินทร์ธรณ์ อภิธนา

ศรีวงศ์” แม่ทัพใหญ่  มั่นใจ SFLEX  เป็นผู้ผลิต

และจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นน�า

ในประเทศไทย และมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�า

ในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ 

CLMV ด้าน “สมภพ  กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้

อ�านวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะท่ีปรึกษา

ทางการเงินและแกนน�าการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย ย�าราคาไอพีโอสะท้อนพื้น

ฐานท่ีแข็งแกร่ง และสอดคล้องกับสภาวะของ

ตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน  มั่นใจ SFLEX จะได้

รับการตอบรับท่ีดีจากนักลงทุน พร้อมควง Co-

Underwriters 8  แห่ง ร่วมเสนอขายหลักทรัพย์ 

เปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี 11-13 ธันวาคมน้ี และ

คาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET 19 ธันวาคม 62

 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟนัินเซีย 
ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท 

สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SFLEX  เปิด

เผยว่า บริษัทฯ ได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO)  

จ�านวน 110 ล้านหุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาทต่อ

หุ้น  ในราคา 3.88 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายให้

แก่ประชาชนจ�านวน 99 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

24.15 และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 11 ล้านหุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 2.68  ซึ่งหุ้นท้ังสองส่วนจะเสนอขายใน

ราคาเดียวกัน โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี  11-

13 ธันวาคม 2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  หมวด

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 โดย

ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  “SFLEX” 

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในคร้ังนี้ บริษัทฯ ได้

แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายอีก 8  แห่ง ประกอบด้วย 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด, 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ 

โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลัก

ทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ�ากัด 

(มหาชน)

ฉบับที่ 1120 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

SFLEX เคาะ IPO 3.88 บ./หุ้น
เทรด SET 19 ธ.ค.62
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ส�าหรับราคาหุ้นดังกล่าวบริษัทฯมองว่าเป็นราคา

ท่ีเหมาะสม โดยมี P/Eอยู่ท่ี 24.5 เท่า  ซึ่งบริษัทฯ

มองว่าปัจจุบันไม่มีคู่แข็งท่ีผลิตสินค้าแบบเดียวกับ

บริษัทฯ มีเพียงบริษัทฯข้ามชาติเท่าน้ัน โดยมี P/

Eอยุ่ท่ีระหว่าง 25-27 เท่า  และท่ีส�าคัญกลุ่มลูกค้า

ของบริษัทฯจะเป็นรายใหญอยู่ในระดับ Aจนถึง 

B+ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 30,000 ล้านบาท และ

บริษัทฯมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ท่ี 4.5% 

 “ราคาไอพีโอท่ีหุ้นละ 3.88 บาท ถือเป็นระดับ

ราคาท่ีเหมาะสมกับปัจจัยพ้ืนฐาน และสอดคล้อง

กับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดย 

SFLEX ถือเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนชั้นน�าในประเทศ มีลูกค้าหลัก

เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราย

ใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท  ยูนิลีเวอร์ 

ไทย โฮลด้ิงส์ จ�ากัด, บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จ�ากัด,  

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท 

ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าเหล่านี้มีกระบวนการ

ในการคัดเลือกผู้จัดจ�าหน่าย (Supplier) ท่ีมี

มาตรฐานสูง การท่ีบริษัทฯ เป็นสามารถเข้าไป

เป็นหน่ึงในผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้

แก่ลูกค้าดังกล่าวได้จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบใน

การแข่งขันของบริษัทฯ อย่างมาก รวมท้ังแสดง

ให้เห็นถึงมาตรฐานของสินค้าของบริษัทเป็นท่ี

ยอมรับจากคู่ค้าระดับสากล นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังมีการท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการ

พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท�าให้

ยอดขายท่ีผ่านมาของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองและแข็งแกร่ง นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเดิน

หน้าขยายฐานลูกค้าท้ังในส่วนของบรรจุภัณฑ์

ส�าหรับสินค้าอุปโภค และขยายตลาดไปยังกลุ่ม

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าบริโภคมากข้ึน โดยจะ

เห็นได้ว่าสัดส่วนยอดขายจากบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ

สินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 15.23% ในปี 2561 เป็น 

20.18% ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562  ผมจึงมั่นใจ

ว่าหุ้นของ SFLEX จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนัก

ลงทุน” นายสมภพ กล่าว

 นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์
เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SFLEX  
เปิดเผยถึง แผนการระดมทุนในคร้ังนี้จะช่วย

เพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทฯ โดย

เตรียมน�าเงินท่ีได้จากการระดมทุนท้ังสิ้นจ�านวน 

426.80 ล้านบาท ไปใช้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตฟิล์มประเภทท่ีใช้ในการ

ปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) ประมาณ 140 ล้านบาท   

พร้อมกันนี้ จะน�าเงินไปลงทุนสร้างคลังสินค้า

ประมาณ 50 ล้านบาท รวมถึงน�าไปช�าระคืนเงินกู้

ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 95 ล้านบาท และ

ส่วนท่ีเหลือจะน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบธุรกิจ

ฉบับที่ 1120 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

SFLEX เคาะ IPO 3.88 บ./หุ้น
เทรด SET 19 ธ.ค.62
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“กลยุทธ์ในช่วงต่อจากนี้ SFLEX  มีเป้าหมายท่ี

ต้องการเป็นผู้น�าทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด

อ่อน (Flexible Packaging) ท้ังในประเทศไทย 

และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีกลยุทธ์การ

ด�าเนินธุรกิจท่ีส�าคัญ คือ การสร้างพันธมิตร

ทางธุรกิจ (Business Partnership) กับลูกค้า

ในระยะยาว นอกเหนือจากการซ้ือขายสินค้า

ระหว่างกันแล้ว บริษัทยังร่วมกับลูกค้าในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาด

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการน�าเสนอ

แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ยิ่ง

ไปกว่าน้ัน บริษัทฯ ยังมีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด Flexible 

Packaging ท่ีหันมาใช้วัตถุดิบรีไซเคิล และการใช้

วัตถุดิบท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อให้เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อม

ในการพัฒนาวัตถุดิบให้สามารถรองรับแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้

สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดัง

กล่าวไว้แล้ว” นายปรินทร์ธรณ์ กล่าว

 ส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 

2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,181.01 ล้าน

บาท 1,353.33 ล้านบาท 1,374.25 ล้านบาท ใน

ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 33.29 ล้านบาท 146.63 

ล้านบาท 136.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับ

งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้

รวมจ�านวน 943.22 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิจ�านวน 

46.42 ล้านบาท 

ฉบับที่ 1120 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

SFLEX เคาะ IPO 3.88 บ./หุ้น
เทรด SET 19 ธ.ค.62
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 ดร. อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท 
ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) CK เปิดเผยว่า 

ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

ว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ

ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาท่ี 

4 (งานโยธา) กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าโดยท่ัวไปท่ีบริษัทฯ ท�ากับบริษัทอ่ืนโดย

มีรายละเอียดของงานดังต่อไปน้ี

  วันท่ีลงนาม 4 ธันวาคม 2562

 มูลค่าสัญญาท้ังสิ้น 6,636,192,131.80 บาท  

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ ประมาณ 1,170 วัน

 

 ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้

แนะน�าให้ "ซื้อ" CK เนื่องจาก 1) คาดงานในมือ

กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 2) ผลการด�าเนินงานของ

บริษัทลูกเช่น BEM, CKP, TTW ท่ีดีขึ้น และ 3) 

มูลค่ากิจการของบริษัทลูกรวมกันสูงถึง 4.61 หม่ืน

ล้านบาท หรือ 27.23 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาหุ้น

ปัจจุบันของ CK มาก

 คาดผลประกอบการ 4Q19F อ่อนแอลง จาก

รายได้ของการก่อสร้างท่ีอ่อนแอ และเงินปันผล

ท่ีลดลง ด้านอัตราก�าไรขั้นต้นจะลดลงเป็น 8% 

จากเดิมท่ี 8.9% ในช่วง 3Q19 แต่อย่างไรก็ตาม 

ผลประกอบการจะได้ปัจจัยหนุนจากโครงการ 

Xayaburi ท่ีเริ่มด�าเนินงานในไตรมาสนี้

 ปัจจุบัน CK มีงานในมือ 3.72 หมื่นล้าน

บาท แต่หากรวมโครงการทางด่วนพระราม 3 - 

ดาวคะนองแล้ว งานในมือในช่วงสิ้นปีจะเพิ่มขึ้น

เป็น 4.34 หมื่นล้านบาท นอกจากน้ี CK น่าจะได้

สัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบินบางส่วน ท�าให้งานในมือจะเพิ่มขึ้นกว่า

เท่าตัว และบริษัทได้จับมือกับกลุ่ม CP ในการ

ประมูลงานของสนามบินอู่ตะเภา แต่ด้วยการเปิด 

และเซ็นสัญญาของโครงการใหม่ท่ีช้ากว่าคาด 

ท�าให้การรับรู้รายได้จะกลับมาในปี 2021F

 แนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 34 

บาท (SOTP) โดยมีความเสี่ยงคือ การก่อสร้างท่ี

ล่าช้า, โครงการใหม่ๆ ท่ีน้อยกว่าคาด, ต้นทุนการ

ก่อสร้างท่ีเพิ่มขึ้น

                    

 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
จ�ากัด  ออกบทวิเคราะห์ เปิดเยว่า  ยังคงค�า

แนะน�า "ซื้อ" CK แต่ปรับลดราคาเปาหมายลงเป็น 

27.50 บาทจาก 32.00 บาท หลังจากท่ีเราได้ปรับ

ลดประมารการก�าไรปี 2562-64 ลงเพื่อสะท้อน

ถึงความล่าช้าของขั้นตอนการประมูลและการ

เซ็นสัญญางานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการ

ปรับลดมูลค่าหุ้น (derate) เชิง PBV ลงจากระดับ 

-1.5SD ต่อค่าเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปีสู่ระดับ -2SD 

ท้ังนี้ เราชอบ CK ตรงท่ีมีศักยภาพท่ีดีท่ีจะชนะ

การประมูลงาน MRT สายสีส้ม และส่วนลดบริษัท

โฮลด้ิงของ CK ในบริษัทลูกอย่าง BEM CKP และ 

TTW ท่ีแตะจุดต�าในรอบ 3 ปี 

ฉบับที่ 1120 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

CK คว้างานก่อสร้าง
โครงการทางด่วนพระราม 3 มูลค่า 6.63 พันลบ.
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 ลุ้นรีบาวด์ !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันพุธท่ีผ่านมา ย่อลงมาปิดท่ี 1,565.45 จุด 

ลดลง -2.18 จุดเจ้าค่ะ ยังคงผันผวนกับแบบน้ีโดยช่วงเช้า นายโดนัลด์ ทรัมป์ 

แห่งสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการท�าข้อตกลงการค้าอาจล่าช้าไปจนกว่าจะมีการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐในเดือน พ.ย.63 ก็เป็นแรงกดดันลงไปอีก แต่ข่าว

ล่าสุด  bloomberg รายงานข่าวว่าข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนเฟส 1 ใกล้ลงนาม

กันแล้ว เล่นพลิกล้ินกันพัลวันเชียว ช่วงน้ีเรียกได้ว่าปวดหัวกันไปใหญ่เจ้าค่ะ แต่

ท่ีแน่ๆตลาดต่างประเทศมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาเจ้าค่ะ พรุ่งน้ีจับตาพี่ไทยของเรา

กันบ้างจะบวกตามเขาไหมหรือจะอินด้ีเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ีหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง 3P ส�าหรับ PTT PTTEP PTTGC กันบ้าง

เจ้าค่ะ ท่ีล่าสุดดูเหมือนว่า PTT จะยืนได้เเข็งอยู่ตัวเดียว ล่าสุดขยับข้ึนมาปิดท่ี 

42.25 บาท บวกข้ึนมา 1.20% หรือเป็นสัญญาณบวกน�ามาก่อน อิอิ ใครชอบก็

ลองดูลุ้นกลับขึ้นมาเทสต้านแรก 45.00 บาทเจ้าค่ะ ส่วนพรุ่งน้ีน่าจับตากันว่าถ้า

ตลาดรีบาวด์ จะมีลุ้น PTTEP และ PTTGC ท่ียืนสวยๆในแนวรับจะรีบาวด์ตาม

ตลาดขึ้นมาหรือเปล่าน่าาา

 อีกกลุ่มท่ีน่าจับตาในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเจ้าค่ะ ส�าหรับ GULF 
BGRIM RATCH ท่ีดูเหมือนจะกลับตัวมาต้ังหลักกันได้ในช่วงท่ีผ่านมาเจ้าค่ะ 

ล่าสุดกอดคอปิดแดนบวกได้ท้ังหมดเจ้าค่ะ ส�าหรับ GULF ท่ีคุยกันไปล่าสุดก็ขยับ

ปิดต่อเนื่องท่ี 171.50 บาท บวกขึ้นมา 0.59% เจ้าค่ะ ส่วน BGRIM ปิดท่ี 54.25 

บาท บวกขึ้นมา 2.56% ไฮของวันเจ้าค่ะ และ RATCH ปิดท่ี 70.25 บาท บวกขึ้น

มา 1.81% เรียกได้ว่าน่าลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ หรือรอบนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าจะเป็น

ตัวน�าตลาดขึ้นมาก่อนเจ้าค่ะ

 โฟกัสกันไปท่ีอีกกลุ่มเจ้าค่ะ ส�าหรับกลุ่มหุ้นหมูและไก่อย่าง GFPT CPF 

และ TFG ท่ีมีปัจจัยบวกในส่วนของราคาเนื้อสัตว์ท่ีปรับตัวสูงข้ึนในช่วงท่ีผ่าน

มาก็ถือได้ว่ายืนได้สวยกว่าตลาดกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับ GFPT ปิดท่ี 12.20 

บาท บวก 0.83% และ CPF ปิดท่ี 26.75 บาท บวก 0.94 % ส่วนไก่เล็กอย่าง TFG 

ก็ยังน่าสนลุ้นเล่นเด้งหลังย่อตัวซับแรงขายลงต่อเนื่อง 3 วันท�าการ พรุ่งนี้มีลุ้น

กลับมารีบาวด์เจ้าค่ะ

 กลับมาปิดบวกวันแรกในรอบ 6 วันท�าการเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น AMATA 

เจ้าค่ะ ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดท่ี 21.20 บาท บวกขึ้นมา 0.47%  ราคาหุ้นดูจะยืน

แนวรับ 21.00 บาทได้สวยทีเดียวเจ้าค่ะ จากจุดนี้ใครชอบเน้นจังหวะรีบาวด์ 

FOLLOW BUY กันตามไปเจ้าค่ะ แนวต้านแรก 21.70 บาทเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่

เจ้าค่ะ

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

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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