
PSTC มั่นใจผลงานปี 62 โตเข้าเป้า 20%
 -ปีหน้าต้ังเป้าโตอีกกว่า20% พรอ้มรว่มวง

ไฟฟ้าชุมชน ต้ังเป้าคว้า 20-50 MW

KUN ปล้ืม กระแสแรงเกินคาด ขายหุ้นไอพีโอหมดเกล้ียง ท้ังจ�านวน 150 ล้านหุ้น ท่ีราคาไอพีโอหุ้นละ 1.10 บาทต่อหุ้น ด้าน 

บล.เอเชีย เวลท์ ล่ันกระจายหุ้นถึงมือนักลงทุนอย่างท่ัวถึง พร้อมชี้เป็นหุ้นพื้นฐานดี - อนาคตสดใส เตรียมลงสนามเข้าเทรดหุ้นใน

ตลาด mai ภายในวันท่ี 17 ธันวาคมนี้ ด้าน CEO KUN “ประวีรัตน์ เทวอักษร” ประกาศน�าเงิน

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้า

หน้าที่บรหิาร บรษัิท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) PSTC   

เปิดเผยว่า แผนธุรกิจปี 2563 บรษัิทฯ ต้ังเป้าผลประกอบการเติบโตไม่

ต�ากว่า 20 % โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (backlog) ที่รอรับรู้ราย

ได้แล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ส�าหรบัผลประกอบปี2562 คาดว่าเติบโตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้คือประมาณ

PSTC ตั้งเป้า
ผลงานปี 63 โตกว่า 20%
พร้อมร่วมวงไฟฟา้ชุมชน ลุ้นคว้า 20-50 MW

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 3

ขายหุ้นไอพีโอเกลี้ยงทั้ง 150 ล้านหุ้น
KUN กระแสแรงเกินคาด

นายพระนาย กังวาลรัตน์
ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร   

บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) PSTC

KUN ตีปีกไอพโีอ 150 ล้านหุ้น ราคา 1.10 บ./หุ้น ขายหมดเกลี้ยง-ลงเทรด 17ธ.ค.นี ้ 

บล.เอเชยี เวลท์ ล่ันกระจายหุ้นถึงมือนักลงทุนอย่างท่ัวถึง พรอ้มชีเ้ป็นหุ้นพื้นฐานดี - อนาคตสดใส

นางประวีรัตน์ เทวอักษร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท วิลล่า คณุาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรอื KUN

รอปัจจัยใหม่ !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดท่ี 1,558.99 จุด ลดลง 
-6.46 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แค่ระหว่างวันเจ้าค่ะ ขึ้นไปถึง 1,575 
จุด ก่อนจะยืนไม่ไหวอ่อนตัวลงมาในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์ ใน
สัปดาห์นี้ยังคงติดตามในส่วนของสงคราม

นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CWT เผยถึงข่าวดีจากบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน “บริษัท สกุลฎ์ซี อินโน
เวชั่น จ�ากัด” หรือ SakunC  ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ,วิจัยพัฒนาและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
แบบครบวงจรสัญชาติไทยแท้ ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการยกระดับ

CWT เผย 'Sakun.c' รบัออเดอรม์ินิบสักว่า 370 คัน ในงาน Bus & Truck 
2019 ระบุ ก�าลังการผลิตพร้อม-เตรียมส่งมอบล็อตแรก ม.ค.นี้

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 8

CWT เฮ 'Sakun.c'
รับออเดอร์มินิบัสกว่า 370 คัน

จ่อส่งมอบล็อตแรก ม.ค.นี้
รอปัจจัยใหม่



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562



www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 KUN ปล้ืม กระแสแรงเกินคาด ขายหุ้นไอพีโอ

หมดเกล้ียง ท้ังจ�านวน 150 ล้านหุ้น ท่ีราคาไอพีโอ

หุ้นละ 1.10 บาทต่อหุ้น ด้าน บล.เอเชีย เวลท์ ล่ัน

กระจายหุ้นถึงมือนักลงทุนอย่างท่ัวถึง พร้อมชี้เป็น

หุ้นพื้นฐานดี - อนาคตสดใส เตรียมลงสนามเข้า

เทรดหุ้นในตลาด mai ภายในวันท่ี 17 ธันวาคมน้ี 

ด้าน CEO KUN “ประวีรัตน์ เทวอักษร” ประกาศ

น�าเงินระดมทุนสยายปีกธุรกิจใน 2-3 ปีข้างหน้า

ให้ครบ 4 ทิศ รอบกรุงเทพมหานคร (เหนือ, ใต้, 

ตะวันออก, ตะวันตก) เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า

อันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนว

ราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล

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

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUN 

เปิดเผยถึง แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ 

KUN จ�านวน 150 ล้านหุ้น ในราคา 1.10 บาท 

ระหว่างวันท่ี 3 - 4 และ 6 ธันวาคมท่ีผ่านมาว่า 

ภายหลังจากเปิดเสนอขายหุ้น IPO ช่วงท่ีผ่าน

มา ปรากฏว่านักลงทุนให้ความสนใจ และตอบ

รับ ในการเข้ามาจองซื้อหุ้น KUN ผ่านบริษัทหลัก

ทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอส

แอล จ�ากัด เข้ามาเป็นจ�านวนมาก โดยมียอดจอง

ซื้อ เข้ามาเต็มท้ังจ�านวน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็น

ถึงความเชื่อมั่นท่ีมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯท่ี

แข็งแกร่ง

 จากศักยภาพการเติบโต และโอกาสในการ

ต่อยอดทางธุรกิจ โดยเฉพาะการเตรียมพื้นท่ี

เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างเมืองแห่งท่ีอยู่

อาศัยช้ันดี ท้ัง 4 ทิศรอบเขตกรุงเทพฯ โดยพร้อม

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ในหมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใช้ชื่อย่อ ในการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ว่า "KUN"

 ท้ังนี้ ส�าหรับการก�าหนดราคา KUN ท่ีระดับ 

IPO 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้น

ต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) 10.78 เท่า โดย

ค�านวนก�าไรสุทธิต่อหุ้น จากผลการด�าเนินงานใน

ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ต้ังแต่ไตรมาส4 ปี 61 ถึง 

ไตรมาส 3 ปี 62 ) เทียบกับอัตราส่วนราคาต่อก�าไร

สุทธิ (P/E Ratio) เฉล่ีย ของบริษัทใกล้เคียงท่ีอยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 11.24 

เท่า

 " ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย เราได้มีการกระจายหุ้น สู่นัก

ลงทุนท้ังรายใหญ่ และนักลงทุนท่ัวไปอย่างท่ัวถึง 

ซึ่งเราเชื่อว่าหุ้น KUN จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม ่

ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ท่ีจะเข้ามาสร้าง

สีสัน และสร้างความโดดเด่น ในตลาดหุ้นได้เป็น

อย่างดี รวมถึงอาจเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ท่ีจะ

สามารถมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับนักลงทุนด้วย

เช่นเดียวกัน” นายกอบเกียรติ กล่าว

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ขายหุ้นไอพีโอเกลี้ยงทั้ง 150 ล้านหุ้น
KUN กระแสแรงเกินคาด
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 ด้านนางประวีรัตน์ เทวอักษร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า 
คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUN 

กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีนักลงทุนทุกท่าน

ให้ความเชื่อมั่นในหุ้น KUN และให้ความสนใจจอง

ซื้อหุ้นไอพีโอเข้ามาเป็นจ�านวนมาก โดยการระดม

ทุนในครั้งนี้ จ�านวน 165 ล้านบาท บริษัทฯมีแผนท่ี

จะน�าเงินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการบ้าน

จัดสรร ภายใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” 

เพื่อพัฒนาและขยายโครงการในท�าเลอ่ืนๆ ตาม

แผนยุทธ์ศาสตร์ป่าล้อมเมือง ให้ครบ 4 ทิศ รอบ

กรุงเทพมหานคร (เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวัน

ตก) เพื่อเป็นการตอกย�าให้เห็นว่า บริษัทฯมีความ

ต้ังใจจริง ท่ีจะต่อยอดธุรกิจโดยขยายอาณาจักร

การสร้างเมือง ท่ีอยู่อาศัย แห่งใหม่ๆเพิ่ม ให้

สอดคล้อง กับนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีบริษัทฯ วาง

ไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของแบรนด์

ธุรกิจ ในการก้าว สู่การเป็นผู้น�าอันดับหน่ึงด้าน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายใน

เขตปริมณฑล

 “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน

ครั้งน้ี เป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ 

ให้มีความยั่งยืน โดยเม็ดเงินท่ีได้จะน�ามาเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ 

ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า พร้อมท้ังยังเป็นการเพิ่ม

ความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการลงทุน

มากยิ่งขึ้นในอนาคต” นางประวีรัตน์ กล่าว

 ด้านนางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะท่ี

ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความส�าเร็จ 

โดยเห็นยอดจองซื้อหุ้น KUN ครั้งนี้ แสดงให้เห็น

ว่ามีนักลงทุนจ�านวนมากให้ความสนใจและเชื่อ

มั่นในธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากศักยภาพของบริษัทฯ

ท่ีมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ

ท�าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ย่าน

บางบัวทอง มากว่า 10 ปี ท่ีสามารถสร้างแบรนด์ 

ภายใต้ “คุณาลัย”จนสามารถก้าวเป็นหนึ่งในผู้น�า

ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขต

ปริมณฑลย่านบางบัวทอง

 ประกอบกับ KUN ถือว่าเป็นบริษัทฯท่ีอยู่ใน

ช่วงการก�าลังเติบโต และมียอดขายเพิ่มข้ึนแบบ

ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการ

ด�าเนินงานงวด ล่าสุด 9 เดือนแรก ของปี2562 ซ่ึง

บริษัทฯมีความสามารถในการท�าก�าไรสุทธิ 43.15 

ล้านบาท และมีอัตราก�าไรขั้นต้นถึง 29% ซ่ึงสูง

กว่าก�าไรในปี 2561ท่ีผ่านมา ท่ีมีก�าไรสุทธิ 11.56 

ล้านบาท มีอัตราก�าไรขั้นต้น 25%

 ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 10.80 

ล้านบาท และ ปี2559 บริษัทฯมีความสามารถใน

การท�าก�าไรสุทธิท่ีระดับ 5.94 ล้านบาท และส่วน

อัตราการเติบโตของรายได้ ก็ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่าง

มีนัยส�าคัญ ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า KUN จะสามารถ

ต่อยอดทางธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต และจะเป็นหุ้น

อสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ท่ีน่าจับตาในตลาดหลัก

ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ขายหุ้นไอพีโอเกลี้ยงทั้ง 150 ล้านหุ้น
KUN กระแสแรงเกินคาด
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 "พระนาย กังวาลรัตน์ " บิ๊กบอส  PSTC   

มั่นใจผลงานปี 62  โตเข้าเป้า 20% ขณะท่ีปีหน้า

ต้ังเป้าเติบโตอีกกว่า20% หลังตุน  backlog กว่า 3  

พันลบ. พร้อมร่วมวงไฟฟ้าชุมชน ต้ังเป้าคว้า  20-

50  MW  

 นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) PSTC เปิดเผย

ว่า  แผนธุรกิจปี 2563 บริษัทฯ ต้ังเป้าผลประกอบ

การเติบโตไม่ต�ากว่า 20 % โดยปัจจุบันบริษัทฯ 

มีงานในมือ (backlog) ท่ีรอรับรู้รายได้แล้วกว่า 

3,000 ล้านบาท 

 ส�าหรับผลประกอบปี2562 คาดว่าเติบโตได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้คือประมาณ 20% โดยใน

งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้แล้ว 

5,719.23  ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 3,091.67  

ล้านบาท ขณะท่ีงวดปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี 

2,986.65 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 84.64  ล้าน

บาท  

 พร้อมกันนี้  บริษัทฯ  มีความพร้อมเข้าร่วม

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  เน่ืองจากบริษัทฯ มี

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด�าเนินโครงการ

ท้ัง โครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ ,ชีวมวล และ

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก บริษัทฯ จึงมีความ

พร้อมขององค์ความรู้ ท้ังการเข้าร่วมโดยตรง 

และร่วมกับพันธมิตร โดยต้ังเป้าคว้าให้ได้ 20-50   

เมกะวัตต์ 

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ออกบทวิเคราะห์

แนะน�า "ซ้ือ" PSTC ราคาเป้าหมาย 0.88 บาท/

หุ้น บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน) ("PSTC") ประกอบธุรกิจ 1) ออกแบบ 

จ�าหน่าย และติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วย

งานภาครัฐ และภาคเอกชน 2) โรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

ก๊าซชีวภาพ และพลังงานชีวมวล และ 3) จ�าหน่าย

และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ

เหลว สถานีจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และท่อขนส่ง

น�ามันไปภาคอีสานซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท บิ๊ก

แก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (BGT) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น

ในสัดส่วน 51% และอยู่ระหว่างเพิ่มสัดส่วนเป็น 

100% ภายใน 3Q62 โดยฝ่ายวิจัยมองว่า PSTC 

เป็นหุ้นเติบโตและประเมินราคาเหมาะสมปี 2563 

อยู่ท่ี 0.88 บาทต่อหุ้น

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

PSTC ตั้งเป้า
ผลงานปี 63 โตกว่า 20%
พร้อมร่วมวงไฟฟา้ชุมชน ลุ้นคว้า 20-50 MW
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 ด�าเนิน 3 ธุรกิจ จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบ

ไฟฟ้า ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน และจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียม

เหลว :  บริษัทด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ 1) ธุรกิจ

ออกแบบ จ�าหน่ายและติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้า 

(ระบบส�ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจัดการ

สภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน) ซึ่งมีสัดส่วน

รายได้ปี 2561 ร้อยละ 19.4 2) ธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนก�าลัง

การผลิตรวม 66.2 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 15.2 MW (ด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

ครบทุกโครงการแล้ว) โรงไฟฟ้าชีวมวล 38.4 

MW (อยู่ระหว่างการพัฒนา 30.4 MW) และโรง

ไฟฟ้าชีวภาพ 12.6 MW (อยู่ระหว่างการพัฒนา 

5.6 MW) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ปี 2561 ร้อยละ 13.0 

และ 3) ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว สถานีจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ

ท่อขนส่งน�ามันไปยังภาคอีสาน (ผ่านการลงทุนใน

บริษัท BGT ในสัดส่วน 51% อยู่ระหว่างการเพิ่ม

สัดส่วนเป็น 100%) มีสัดส่วนรายได้ปี 2561 ร้อย

ละ 67.6 (ธุรกิจท่อขนส่งน�ามันไปยังภาคอีสานอยู่

ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างคาดแล้วเสร็จ 4Q64)

 ธุรกิจท่อขนส่งน�ามันหนุนการเติบโตในระยะ

ยาว : บริษัท BGT ถือหุ้น TPN 57% (อีก 43% 

ได้ขายหุ้นให้ EGCO ณ วันท่ี 25 ก.ย. 2562) โดย

บริษัท TPN ด�าเนินธุรกิจท่อขนส่งน�ามันเส้นทาง

สระบุรี - ขอนแก่นระยะทาง 350 กิโลเมตร รวม

ถึงคลังน�ามันขนาด 150 ล้านลิตรท่ีขอนแก่นเพื่อ

รองรับการจัดส่งน�ามันไปยังภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน (ครอบคลุมพื้นท่ี 12 จังหวัด) และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนใต้

บางส่วน (ครอบคลุมพื้นท่ี 4 จังหวัด) โดยคาดว่า

จะแล้วเสร็จ 4Q64 ใช้เงินลงทุน 9.77 พันล้านบาท 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าโครงการดัง

กล่าวจะมี NPV ราว 1.98-3.4 พันล้านบาท IRR 

อยู่ท่ี 9.3-10.1% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 

10 ปี(ไม่รวมเวลาก่อสร้างอีก 3 ปี)

 

 คาด 4Q62 COD โรงไฟฟ้าชีวภาพ 2 แห่ง

ก�าลังการผลิต 5.6 MW : บริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวภาพ 2 แห่ง โรงไฟฟ้าสระยายโสม

ก�าลังการผลิต 4.6 MW และโรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง

ก�าลังการผลิต 1 MW ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยใช้น�าวีแนส(กากน�าตาลคุณภาพสูง)จาก

กระบวนการผลิตของโรงงานน�าตาลในการผลิต

ก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึง

จะช่วยหนุนให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าท่ีด�าเนินการ

แล้วเพิ่มขึ้นจาก 30.2 MW สู่ 35.8 MW ส่งผลบวก

ต่อผลประกอบการในปี 2563 เป็นต้นไป

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

PSTC ตั้งเป้า
ผลงานปี 63 โตกว่า 20%
พร้อมร่วมวงไฟฟา้ชุมชน ลุ้นคว้า 20-50 MW
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 ขณะท่ีฝ่ายวิจัยคาดว่าก�าไรสุทธิปี 2562 อยู่

ท่ีราว 1,637 ล้านบาทเติบโต 704% YoY และ

คาดก�าไรปกติ 137 ล้านบาท เติบโต 61% YoY 

โดยก�าไรปกติใน 2H62  จะได้รับแรงหนุนจาก

การด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าสระยาย

โสม และโรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็งก�าลังการผลิตรวม 

5.6 MW ซึ่งคาดว่าจะ COD ในเดือนธ.ค.2562 

นอกจากนี้คาดว่าโรงไฟฟ้าอรัญพาวเวอร์จะใช้

ก�าลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นหลังติดต้ังเครื่องจักรใหม่

แล้วเสร็จช่วง 4Q62 และคาดว่าจะมีรายได้จาก

การก่อสร้างคลังน�ามันราว 45 ล้านบาทเข้ามาใน 

4Q62 (มูลค่าก่อสร้างรวม 1 พันล้านบาทระยะ

เวลา 22 เดือน) 

 ปี 2563 คาดรายได้และก�าไรอยู่ท่ีราว 4.4 พัน

ล้านบาทและ 159 ล้านบาทตามล�าดับ -16% และ 

-90% ตามล�าดับ หากเทียบกับก�าไรปกติปี 2562 

ท่ีไม่รวมก�าไรพิเศษจากการขาย TPN 43% ราย

ได้และก�าไรปี 2563 จะเติบโต 31% และ 10% 

ตามล�าดับ โดยรายได้และก�าไรปกติได้แรงหนุน

จากการรับรู้โรงไฟฟ้าสระยายโสม โรงไฟฟ้าขุน

พัดเพ็ง การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอรัญพาวเวอร์ได้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และรับรู้รายได้ก่อสร้างคลัง

น�ามันเพิ่มขึ้น

 เริ่มต้นค�าแนะน�า "ซื้อ" ท่ีราคาเหมาะสมปี 

2563 0.88 บาท : ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าด้วยวิธี 

Sum of the part ราคาเหมาะสมธุรกิจโรงไฟฟ้า

อยู่ท่ี 0.13 บาทต่อหุ้น* (ประเมินด้วยวิธี DCF ท่ี 

WACC 5.2%) ราคาเหมาะสมธุรกิจออกแบบและ

จัดหาและธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่

ท่ี 0.11 บาทต่อหุ้น* (ประเมินด้วยวิธี P/E Ratio 

ท่ี 14 เท่า) และราคาเหมาะสมธุรกิจท่อส่งน�ามัน

ไปภาคอีสานอยู่ท่ี 0.64 บาทต่อหุ้น* (ประเมิน

ด้วยวิธี DCF ท่ี WACC 4.0% และ BGT ถือหุ้น 

TPN ในสัดส่วน 57%) ได้ราคาเหมาะสมปี 2563 

ท่ี 0.88 บาทต่อหุ้น* ซึ่งราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาท่ี

ประเมินได้ 11% จึงแนะน�า "ซื้อ" โดยเรามองว่า 

PSTC เป็นหุ้น Growth Stock เนื่องจากโครงการ

ท่อขนส่งน�ามันไปภาคอีสานเป็นโครงการขนาด

ใหญ่และสร้างรายได้สม�าเสมอในระยะยาวซ่ึงจะ

ช่วยหนุนผลประกอบการในอนาคตของบริษัทหลัง 

4Q64 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเราคาดว่าอัตรา

ผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ในระดับต�าเพียง 0.7-

0.9%ต่อปีในปี 2562-2563 เนื่องจากบริษัทอยู่

ระหว่างช่วงการลงทุนในโครงการท่อขนส่งน�ามัน

ภาคอีสาน 

 ปัจจัยเสี่ยง

 i) การก่อสร้างท่อส่งน�ามันไปภาคอีสานล่าช้า 

(ก�าหนดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 4Q64)

 ii) อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มข้ึนท�าให้อัตรา

คิดลดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 

 iii) ปริมาณการใช้น�ามันในภาคอีสานชะลอตัว

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

PSTC ตั้งเป้า
ผลงานปี 63 โตกว่า 20%
พร้อมร่วมวงไฟฟา้ชุมชน ลุ้นคว้า 20-50 MW
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 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ชัยวัฒนา แทน
เนอรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CWT 
เผยถึงข่าวดีจากบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 
“บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ากัด” หรือ SakunC  
ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ,วิจัยพัฒนาและผลิตยาน
พาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจรสัญชาติไทยแท้ ท่ี
มีบทบาทส�าคัญในการยกระดับความปลอดภัย
ด้านคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งทุกยานพาหนะ
ท่ีจะออกจาก Sakun.c ไม่ว่าจะเป็น เรือ หรือรถ
โดยสาร จะถูกพัฒนาโดยน�าเรื่องความปลอดภัย
มาเป็นตัวต้ังเสมอ

 เมื่อช่วงเดือนท่ีผ่านมา นาย วีระพล ไชย
ธีรัตต์ พร้อมด้วยนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโน
เวชั่น จ�ากัด และทีมงาน Sakun.c น�าทัพแกร่ง เปิด
ตัว Aluminum Bus ภายใต้แบรนด์ “C Bus by 
Sakun.c” ภายในงาน Bus & Truck 2019 ท่ีไบเท
คบางนา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้
ประกอบการท้ังไทยและต่างชาติ โดยภายในงานมี
ยอดจองรถมินิบัสกว่า 374 คัน และปัจจุบันยังมีผู้
สนใจติดต่อเข้ามาเพิ่ม คาดจะมียอดจองเพิ่มเติม

เข้ามาอีกไม่ขาด ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมใน
การผลิตไว้อย่างดีแล้ว เดินหน้าการผลิตเต็มท่ี เพื่อ
ให้สามารถส่งมอบรถมินิบัสได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด

 นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ กล่าวว่า 
“ภายในเดือน มกราคม 2563 นี้ บริษัทจะท�าการ
ส่งมอบออเดอร์ “C Bus by Sakun.c” ล็อตแรก
จ�านวน 25 คันให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะถูกน�าไปใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพบนท้องถนนไทย และจะมี
จ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการทยอยส่งมอบล็อต
ต่อๆไป ซึ่งรถมินิบัสของ Sakun.c นี้ได้รับผลตอบ
รับท่ีดีเกินคาดจากกลุ่มลูกค้า ด้วยราคาท่ีเกิน
คุ้ม เมื่อเทียบกับคุณภาพจากวัสดุท่ีใช้ในการผลิต 
เพราะโครงสร้างตัวถังเป็นอลูมิเนียม น�าหนักเบา 
ท�าให้ประหยัดน�ามัน แข็งแรง ทนทาน มีความ
ปลอดภัยสูง ไม่เป็นสนิม และไม่ผุกร่อนง่าย”

 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CWT เข้าลงทุนใน Sakun.c ด้วย
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50.01 ด้วยเล็งเห็นถึง
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ Sakun.c  ท่ี
จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตยานพาหนะไทยแท้เบอร์
ต้นๆของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจาก CWT แล้ว ยัง

มีส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เข้าลงทุนใน Sakun.c ด้วยร้อย
ละ 10

 ด้านนาย วีระพล ไชยธีรัตต์ กล่าวว่า “การ
เข้าร่วมลงทุนโดยองค์กรระดับประเทศ เป็นตัว
บ่งชี้ได้ว่า Sakun.c มีความน่าเชื่อถือ ศักยภาพ
ทางการพัฒนาวิจัยรวมถึงการผลิตของ Sakun.c 
แข็งแกร่งจริงๆ ฉะนั้นการเข้าลงทุนร่วมของ CWT 
ย่อมจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าไปด้วย นอก
เหนือจากนั้นคือ CWT ได้มีโอกาสร่วมงาน ท้ัง
มีส่วนในการศึกษาพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ Sakun.c ท�าให้เราได้
ประสบการณ์และมีโอกาสในการพัฒนาความรู้
ไปด้วย โดยภายในเดือนมกราคม 2563 ท่ีจะส่ง
มอบรถล็อตแรก 25 คัน จะท�าให้ Sakun.c รับรู้
รายได้ได้ทันที ซึ่งปี 2563 รายได้เฉพาะจากการ
ส่งมอบ Aluminum Bus จะมีเข้ามาอย่างต่อเน่ือง 
ประมาณการยอดขายไว้ราว 2,400 ล้านบาท ซ่ึง 
CWT จะรับรู้ก�าไรจากการเข้าลงทุนตามสัดส่วนท่ี
ลงไป”

ฉบับที่ 1121 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

CWT เฮ 'Sakun.c'
รับออเดอร์มินิบัสกว่า 370 คัน

จ่อส่งมอบล็อตแรก ม.ค.นี้
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 รอปัจจัยใหม่ !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดท่ี 1,558.99 จุด ลดลง -6.46 

จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แค่ระหว่างวันเจ้าค่ะ ข้ึนไปถึง 1,575 จุด ก่อนจะยืนไม่

ไหวอ่อนตัวลงมาในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้ยังคงติดตามใน

ส่วนของสงครามการค้าเหมือนเดิม ท่ีแกว่งไปมาตามลมปากผู้น�าในแต่ละวัน

เจ้าค่ะ อดทนสู้กันต่อ เจ๊เอาใจช่วยกันเจ้าค่ะ

 ท�า ATH ใหม่ได้สวยงามทีเดียว ส�าหรับหุ้น BTS ท่ีท�าไฮใหม่ท่ี 14.40 

บาท ATH ก่อนจะปิดท่ี 14.20 บาท บวกขึ้นมา 1.43% เจ้าค่ะ โดย BTS คาด

ปี 62/63 ผู้โดยสารโต 4-5% ยันไม่เพิ่มทุนแม้ลงทุนมาก จ่อชิงสีส้ม แย้ม 

Q4/62-63 บันทึกก�าไรพิเศษขายหุ้น Bayswater ให้ CPN สวยงามจับตาน่า

ลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 ปรับตัวแดนบวกวันแรกในรอบ 6 วันท�าการเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น CPN 

บวกสวนตลาดข้ึนมาปิดท่ี 60.50 บาท บวกขึ้นมา 2.11% เจ้าค่ะ น่าติดตาม

ลุ้นรีบาวด์กันต่อเจ้าค่ะ ส�าหรับ CPN มีข่าวในส่วนของทุ่ม 1-2 หมื่นลบ.ใน 5 

ปี (63-67) ลุยซื้อกิจการธุรกิจอสังหาฯ-ค้าปลีกเพิ่ม คาดงบ Q4/62 พีคสุด 

เข้าไฮซีซั่น บันทึกรายการพิเศษกว่าพันลบ. แบบนี้น่าลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ีพี่อ๊อด AOT กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ปรับตัวแดนบวกต่อเนื่อง 2 วัน

ท�าการล่าสุด ขยับข้ึนมาปิดท่ี 75.25 บาท บวกขึ้นมา 0.67% เจ้าค่ะ ส�าหรับ 

AOT มีประเด็นการเก็งก�าไรส�าหรับปันผลงวดปี 62 อัตรา 1.05 บ./หุ้น ข้ึน

เครื่องหมาย 13/12/62 สัปดาห์นี้เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นใหญ่แบบ AOT มาจับตา

ลุ้นกันเจ้าค่ะ

 มีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาอีกตัวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น PORT อยากให้สายซิ่ง

จับตากันสักหน่อยเจ้าค่ะ ล่าสุดปิดเกือบไฮ 2.12 บาท บวกข้ึนมา 10.42% 

เจ้าค่ะ ต้ังแต่ย้ายจาก MAI เข้า SET เมื่อช่วงปลายเดือนท่ีแล้ว มีปริมาณ

การซื้อขายเข้าต่อเนื่องเป็นอย่างมากเจ้าค่ะ สัปดาห์นี้จับตาลุ้นผ่านแนว

ต้าน 2.16 บาท เพื่อ Follow buy กันรัวๆเจ้าค่ะ ใครสานซิ่งหาหุ้นซ่ิงช่วงนี้

ยากหน่อยแนะจับตาลุ้น PORT หาค่าข้าวกลับบ้านกันเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่

เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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