
PTT ล้มโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินที่อินโดฯ 
เหตุไม่คุ้มค่าลงทุน ปิด 2 บ.ย่อย PT Makassar 
Prima Coal - PT Cakrawala Bara Borneo 

ระบุ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน

แกว่งตัว!! ตลาดบ้านเราวันนี้แกว่งตัวกรอบแคบในแดนบวกสลับ
ลบ จากแรงขายท�าก�าไรหลังปรับตัวขึ้นแรงสองวันติดนะเจ้าคะ 
ล่าสุดอ่อนตัวลงมาปิดบนแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งท่ี 1,632.80 จุด 
ลดลง -1.66 จุด ตามตลาดรอบบ้านหลัง

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน) ("PSTC") ประกอบธุรกิจ 1) ออกแบบ จ�าหน่าย และติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วย

งานภาครัฐ และภาคเอกชน 2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

ก๊าซชีวภาพ และพลังงานชีวมวล และ 3) จ�าหน่ายและขนส่งก๊าซ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด(มหาชน) SCB เปิดเผยว่า ธนาคาร

ไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยรายงานก�าไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2562 จ�านวน 14,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล

จากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินธุรกิจปกติจ�านวน 10,484 ล้านบาทและก�าไรพิเศษ จากการขายหุ้นในบริษัท

เซียนหุ้น แนะซื้อ PSTC เป้า 0.88 บาท/หุ้น คาดกําไรสุทธิปี62 โต 704% 

YoY  จากการขายเงินลงทุนใน TPN 43% - กําไรปกติปี 63  พุ่ง 10% YoY 

มอง เป็นหุ้น Growth Stock หลังโครงการท่อขนส่งน�ามันไปภาคอีสานเป็น

โครงการขนาดใหญ่และสร้างรายได้สม�าเสมอในระยะยาว

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่า  คณะกรรมการ ปตท. ในการ
ประชุมเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้รบัทราบการรายงานผลการดําเนินการ
ปิดบรษัิท PT Makassar Prima Coal 

PTT ล้มโครงการ
พัฒนาธุรกิจถ่านหินที่อินโดฯ

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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จับตา!! PSTC จะโกยก�าไร
ปี62 โตสูง 704% YoY

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

แกว่งตัว

อ่านต่อหน้า 3

SCBLife ดันก�าไรโค้ง3 SCB ปดู
โบรกฯ ลุ้นปันผลพิเศษราว 2 บาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT

นายอาทิตย์ นันทวิทยา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานกรรมการบรหิาร 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) SCB

SCB แจงงบรวมไตรมาส 3ปีนี้ กําไรโต 40.8% เหตุบันทึกกําไรจากขายไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 

1.16 หม่ืนลบ.- ต้ังสํารองเพิ่มเติมอีก 9.1 พันลบ. โบรกฯ ลุ้น SCB จะมีการจ่ายปันผลพิเศษราว 2 บาท
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 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
SCB เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท

ย่อยรายงานก�าไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2562 จ�า

นวน 14,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.8% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากก�าไรสุทธิจากกา

รด�าเนินธุรกิจปกติจ�านวน10,484 ล้านบาทและ

ก�าไรพิเศษ จากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์

ประกันชีวิตจ�านวน 11,644 ล้านบาท ซ่ึงใน

ไตรมาสนี้ ธนาคารได้ต้ังส�ารองเพิ่มเติมอีก 9,100 

ล้านบาทจากส�ารองปกติท่ีจ�านวน 6,173 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินส�ารองท้ังสิ้น 15,273 ล้านบาท

 ส�าหรับเก้าเดือนแรกของ ปี 2562 ธนาคาร

มีก�าไรสุทธิจ�านวน 34,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ณ สิ้นไตรมาส 

3 ปี 2562 สินเชื่อโดยรวมมีการขยายตัวในระดับ

ปานกลางท่ี 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง

สะท้อนสภาพ เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตาม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่ม

ขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น จ�านวน 

26,191 ล้านบาท

 จากกลยุทธ์ของธนาคารในการบริหารความ

เสี่ยงและการปรับพอร์ตสินเชื่อด้วยการเพิ่ม

สัดส่วนของ สินเชื่อท่ีให้ผลตอบแทนสูง รายได้ท่ี

มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ปี 2562 (ท่ีไม่รวม

รายการพิเศษ) ค่อนข้างทรงตัวจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยรายได้หลัก จากค่าธรรมเนียม

สุทธิ (recurring fee) ยังคงเติบโต โดยเฉพาะค่า

ธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียว

กับความมั่งค่ัง (wealth products)

 รายได้จากการด�าเนินงาน ซึ่งรวมก�าไรพิเศษ) 

เพิ่มขึ้น 74.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น

จ�านวน 60,452 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นมากกว่าการ

เติบโตของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ส่งผลให้

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็น 29.1% ใน

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562

 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อัตราส่วนสินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ เพิ่มขึ้นเป็น 3.01% จาก 2.77% ณ 

เดือนมิถุนายน 2562 การเพิ่มขึ้น ของสินเชื่อด้อย

คุณภาพเป็นผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสิน

เชื่อด้อย คุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่

ท่ี 144% ส�าหรับเงินกองทุนตามกฎหมายของ

ธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งท่ี 18.0%

 นายอาทิตย์ กล่าวว่า ในไตรมาสท่ี 3 นี้ 

ธนาคารมีการบันทึกก�าไรท่ีเกิดจากการขาย

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แต่เนื่องจาก

ธนาคารเล็งเห็นถึง ความจ�าเป็นท่ีจะต้องเตรียม

ความแข็งแกร่งเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอน

ของภาวะเศรษฐกิจ จากปัจจัยท้ังภายในและ

ภายนอก ประเทศ ธนาคารจึงได้เพิ่มระดับการต้ัง

ส�ารองเพื่อรองรับหนี้ด้อยคุณภาพท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคต ในขณะเดียวกัน ธนาคารเล็งเห็น ศักยภาพ

ในการขยายธุรกิจเพื่อท่ีจะเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะ

จากธุรกิจความมั่งค่ัง และธุรกิจประกันชีวิตท่ี

ธนาคารจะเริ่มต้นการ ท�างานร่วมกับพันธมิตร 

FWD Group ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 นี้เป็นต้นไป รวม

ถึงธนาคารยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อ

สร้าง การเติบโตในระยะยาวให้แก่ธนาคาร

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

SCBLife ดันก�าไรโค้ง3 SCB ปดู
โบรกฯ ลุ้นปันผลพิเศษราว 2 บาท
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ออกบทวิเคราะห์ เปิด

เผยว่า ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" SCB ราคาเป้าหมาย

ท่ี 133.00 บาท อิง PBV ท่ี 1.10x (-1.25SD below 

5-yr average PBV)  โดย SCB ประกาศก�าไรสุทธิ

ใน 3Q19 อยู่ท่ี 1.48 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +41% 

YoY และ +35% QoQ มากกว่าท่ีเราและตลาด

คาด 30% จากก�าไรพิเศษจากการขาย SCBLife 

แต่หากหักรายการดังกล่าว ก�าไรปกติทรงตัว YoY 

และเป็นไปตามท่ีเราและตลาดคาด ขณะท่ีมี NIM 

เพิ่มขึ้นได้ดีมาอยู่ท่ี 3.51% จากไตรมาสก่อนท่ี 

3.39% จากการขยายตัวของสินเช่ือ +0.6% YTD 

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อท่ีไม่มีหลักประกันท่ีเพิ่ม

ขึ้นได้ดี +14.6% YTD  ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียม

สุทธิมีการเติบโตได้โดดเด่น +13% YoY และ +3% 

QoQ จากธุรกิจกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมท่ี

เก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ ในด้านของ NPL ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี 3.01% จากไตรมาสก่อนท่ี 

2.77% โดยมาจากสินเชื่อรายใหญ่รายหน่ึงใน

ธุรกิจอสังหาฯ ขณะท่ียังคงมีการ write-off อย่าง

ต่อเน่ืองอีก 9.6 พันล้านบาท ส่วน Coverage 

Ratio อยู่ท่ี 144% ลดลงจากไตรมาสก่อนท่ี 

153% ท้ังนี้ เรามีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้น

จากก�าไรพิเศษจากการขาย SCBLife แต่อย่างไรก็

ดี เรารอการประชุมนักวิเคราะห์ในวันอังคารท่ี22 

ต.ค. 2019 เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ

แนวโน้มการต้ังส�ารองฯ ขณะท่ีราคาหุ้นในช่วง 3 

เดือนท่ีผ่านมามีการปรับตัวลดลง 11% เมื่อเทียบ

กับ SET เนื่องจากผลกระทบจากการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว และแนวโน้มอัตราดอกเยี้ย

ยังมีโอกาสลงต่อ แต่เราคาดว่า ตลาดได้รับรู้เรื่องนี้

ไปแล้วระดับหนึ่ง

 มีโอกาสปรับประมาณการก�าไรสุทธิปี 2019 

ขึ้น แต่รอการประชุมนักวิเคราะห์วันอังคารหน้า 

ก�าไรสุทธิใน 9M19 คิดเป็น 89% ของก�าไรท้ัง

ปี ซึ่งเรามีโอกาสปรับประมาณการข้ึนจากก�าไร

พิเศษจากการขาย SCBLife แต่อย่างไรก็ดี เรา

รอการประชุมนักวิเคราะห์ในวันอังคารท่ี22 ต.ค. 

2019 เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแนว

โน้มการต้ังส�ารองฯและแนวโน้มผลการด�าเนินงาน

ในอนาคต 

 ราคาเป้าหมายท่ี 133.00 บาท อิง PBV ท่ี 

1.10x (-1.25SD below 5-yr average PBV) ขณะ

ท่ีมี catalyst จากการจ่ายปันผลพิเศษเพิ่มเติม 

แต่แนวโน้ม ROE จะลดลงหลังจากขาย SCB Life 

ขณะท่ีมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีมี

โอกาสปรับลดลงได้อีกในอนาคต 

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

SCBLife ดันก�าไรโค้ง3 SCB ปดู
โบรกฯ ลุ้นปันผลพิเศษราว 2 บาท
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 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  ระบุในบทวิเคราะห์

หลักทรัพย์ว่า SCB ประกาศก�าไร 3Q62 ท่ี 14,798 

ลบ.เพิ่มขึ้นถึง 34.8%QoQ และ40.8% YoY การ

เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลจากก�าไรพิเศษจากการ

ขาย SCB Life ให้กับ FWD (11,464 ลบ.)นอกจาก

นี้ก�าไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี SCB 

ได้น�าก�าไรส่วนหนึ่งมาต้ังส�ารอง 9.1 พันลบ.ใน

ไตรมาสนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษจากการขาย 

SCB Life และส�ารองท่ีต้ังเพิ่มขึ้น ก�าไรสุทธิปกติ

อยู่ท่ี 10,484 ลบ.) จะทรงตัวจากปีก่อน 

 ยอดสินเชื่อรวม ณ สิ้น 3Q62 อยู่ท่ี 2.15 ล้าน

ลบ. เพิ่มขึ้น 0.4% YTD และ 2.2% YoY ส่วน

ใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยโดย

เฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อท่ีไม่มีหลักประกัน

ท่ีให้ผลตอบแทนสูง ขณะท่ีสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการช�าระคืนของลูกค้า

   

 ทางด้านคุณภาพสินทรัพย์ SCB มีหนี้ NPL ณ 

สิ้น 3Q62  อยู่ท่ี 7.72 หมื่นลบ.เพิ่มขึ้นเป็น 3.01% 

จาก 1Q62 ท่ี 2.77% และ 2.85% สิ้นปี 61 โดย

มี Coverage Ratio (LLR/NPL) อยู่ท่ี 144% ท้ังนี้

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนี้มาจากสินเชื่อด้อย

คุณภาพเกิดใหม่ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ ่

 ผลประกอบการท่ีออกมาถือว่าเป็นไปตาม

คาด เชื่อว่าเม็ดเงินท่ีได้จากการขาย SCB LIFE ให้ 

FWD ก้อนโตราว 8 หม่ืนลบ.เข้ามาใน 2H62 จะ

ท�าให้ SCB เติบโตท้ัง Organic และ Inorganic 

growth หนุนก�าไรปี 63 ให้เติบโตได้ นอกจากนี้ยัง

คาดว่า SCB จะมีการจ่ายปันผลพิเศษราว 2 บาท

จากก�าไรพิเศษดังกล่าว ยังคงค�าแนะน�า "ซ้ือ" 

ราคาเป้าหมาย 154 บาท/หุ้น (ศิริพร #5156) 

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

SCBLife ดันก�าไรโค้ง3 SCB ปดู
โบรกฯ ลุ้นปันผลพิเศษราว 2 บาท
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 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) PTT เปิด

เผยว่า  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อ 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ได้รับทราบการรายงาน

ผลการด�าเนินการปิดบริษัท PT Makassar Prima 

Coal (“PT MPC") (บริษัทย่อยซ่ึง ปตท. ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 70) และบริษัท PT Cakrawala 

Bara Borneo ("PT CBB") (บริษัท ย่อยซ่ึง ปตท. 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพื่อด�า

เนินการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินใน 

ประเทศอินโดนีเซีย

 อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหิน

ดังกล่าวภายหลังจากการส�ารวจแล้วไม่คุ้มค่า

การ ลงทุน จึงได้ด�าเนินการปิดบริษัท และเพื่อให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.ในการปิดบริษัท

ย่อยท่ีไม่มีกิจกรรมทาง ธุรกิจแล้ว โดยการปิด

บริษัท PT MPC และบริษัท PT CBB ไม่ส่งผลกระ

ทบต่อการด�าเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด ซึ่งได้

ด�าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562

 รายการดังกล่าวน้ีไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกัน

และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องรายงาน 

สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการ

จ�าหน่ายไปซึ่งเงิน ลงทุนในบริษัทอ่ืน ซ่ึงเป็นผลให้

บริษัทอ่ืนนั้นสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัท ย่อยนั้น ส่งผล

ให้ PT MPC และ PT CBB สิ้นสภาพการเป็นบริษัท

ย่อยของ ปตท.

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

PTT ล้มโครงการ
พัฒนาธุรกิจถ่านหินที่อินโดฯ
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 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ออก
บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า บริษัท เพาเวอร์
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
("PSTC") ประกอบธุรกิจ 1) ออกแบบ จ�าหน่าย 

และติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาค

รัฐ และภาคเอกชน 2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานก๊าซ

ชีวภาพ 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

 ประเด็นส�าคัญในการลงทุน

  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)

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

จับตา!! PSTC จะโกยก�าไร
ปี62 โตสูง 704% YoY
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 3Q62 จะเพิ่มสัดส่วนลงทุนใน BGT สู่ 100% 

ผ่านการแลกหุ้นและ รับรู้ก�าไรจากท่ี BGT ขายหุ้น

ใน TPN ออก 43% : PSTC เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 

4,981 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 42% ท่ีราคา 

0.86 บาท เพื่อแลกกับหุ้นท่ีเหลือของ BGT อีก 

49% (จากปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 51%) ซ่ึงคาดว่าจะ

แล้วเสร็จภายใน 3Q62 และจะเริ่มรับรู้รายได้จาก 

BGT ท้ัง 100% ใน 4Q62 นอกจากน้ี BGT ได้ขาย

หุ้นในบริษัท TPN ออก 43% ให้ EGCO เป็นเงิน

รวม 2,901 ล้านบาท (ซึ่งคาดว่า PSTC จะบันทึก

ก�าไรพิเศษก่อนภาษีราว 1.8-1.9 พันล้านบาท) ใน 

3Q62 และจะเปล่ียนสถานะ TPN จากบริษัทย่อย

เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีรับรู้ราย

ได้จากงบรวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร

 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 ซึ่ง

จะช่วยหนุนให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าท่ีด�าเนินการ

แล้วเพิ่มขึ้นจาก 30.2 MW สู่ 35.8 MW ส่งผลบวก

ต่อผลประกอบการในปี 2563 เป็นต้นไป

 คาดก�าไรสุทธิปี 2562 เติบโต 704% 

YoYจากการขายเงินลงทุนใน TPN 43% และคาด

ก�าไรปกติปี 2563 เติบโต 10% YoY : ผลประกอบ

การ 1H62 อยู่ท่ีราว 61 ล้านบาท เติบโต 10%YoY 

ซ่ึงคิดเป็น 4% ของประมาณการ เนื่องจาก 3Q62 

บริษัทได้มีการขายเงินลงทุนใน TPN ออก 43% ให้ 

EGCO เป็นเงิน 2,901 ล้านบาทและคาดว่าจะบัน

ทึกเป็นรายได้อ่ืน 1.8-1.9 พันล้านบาท ขณะท่ีฝ่าย

วิจัยคาดว่าก�าไรสุทธิปี 2562 อยู่ท่ีราว 1,637 ล้าน

บาทเติบโต 704% YoY และคาดก�าไรปกติ 137 

ล้านบาท เติบโต 61% YoY โดยก�าไรปกติใน 2H62  

จะได้รับแรงหนุนจากการด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ของโรงไฟฟ้าสระยายโสม และโรงไฟฟ้าขุนพัด

เพ็งก�าลังการผลิตรวม 5.6 MW ซ่ึงคาดว่าจะ COD 

ในเดือนธ.ค.2562 นอกจากนี้คาดว่าโรงไฟฟ้าอรัญ

พาวเวอร์จะใช้ก�าลังการผลิตได้เพิ่มข้ึนหลังติดต้ัง

เครื่องจักรใหม่แล้วเสร็จช่วง 4Q62 และคาดว่าจะ

มีรายได้จากการก่อสร้างคลังน�ามันราว 45 ล้าน

บาทเข้ามาใน 4Q62 (มูลค่าก่อสร้างรวม 1 พัน

ล้านบาทระยะเวลา 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

ฉบับที่ 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

จับตา!! PSTC จะโกยก�าไร
ปี62 โตสูง 704% YoY
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 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 1087 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

จับตา!! PSTC จะโกยก�าไร
ปี62 โตสูง 704% YoY
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 แกว่งตัว!! ตลาดบ้านเราวันนี้แกว่งตัวกรอบแคบในแดนบวกสลับลบ จากแรงขาย
ท�าก�าไรหลังปรับตัวขึ้นแรงสองวันติดนะเจ้าคะ ล่าสุดอ่อนตัวลงมาปิดบนแนวรับได้
อย่างแข็งแกร่งท่ี 1,632.80 จุด ลดลง -1.66 จุด ตามตลาดรอบบ้านหลังไร้ปัจจัยใหม่
เข้ามา ในส่วนของบ้านเรามาลุ้นงบกลุ่มแบงค์กันต่อเจ้าค่ะ หลายตัวเร่ิมทยอยออกมา
ให้เชยชมกันบ้างแล้ว ใครเล็งตัวไหนไว้กระซิบบอกเจ๊ด้วยนะเจ้าคะ

 พระเอกของเรายังคงเป็นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเหมือนเดิมนะเจ้าคะ ช่วงนี้ไม่รู้ไปกิน
อะไรกันมาถึงได้พากันคึกคักแทบยกกลุ่ม น�าทีมโดย GULF GPSC และ BGRIM 
ณ เพลาน้ีบอกได้ค�าเดียวว่าแซ่บถึงทรวงกันสุดๆเจ้าค่ะ ตัวแรก GULF พุ่งขึ้นมาท�า 
ATH ใหม่ 176.00 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 175.50 บาท บวกขึ้นมา 2.63% ตาม
มาด้วย GPSC ร้อนแรงไม่หว่ันแม้จะผ่านการเพิ่มทุนกันมาแล้วราคายังพุ่งท�า ATH 
ใหม่ 87.75 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 87.00 บาท บวกขึ้นมา 2.96% และ BGRIM 
ตามกันมาติดๆพุ่งท�า ATH ใหม่ท่ี 51.75 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 51.25 บาท บวก
ขึ้นมา 4.06% งานนี้ต้องร้อง ว้าว ว้าว ว้าว กันทีเดียวเจ้าค่ะ ยิ่งสูงคนยิ่งชอบ ยังไงก็
ระมัดระวังด้วยนะเจ้าคะ เอาเป็นว่าวันนี้ช่วยกันปรบมือให้หุ้นท้ัง 3 ตัวก่อนเจ้าค่ะ

 ช่วงน้ีเทรนด์ ATH เขามาแรงกันหรือเจ้าคะ อิอิ มาดูอีกตัวท่ีพุ่งท�า ATH ได้วันนี้
เช่นกันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นน้องสีทนได้ TOA เจ้าค่ะ แอบพุ่งสวนตลาดขึ้นมาท�า ATH 
ใหม่ 45.00 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 43.25 บาท บวกขึ้นมา 3.59% ยอดขายพุ่งท้ัง
ในและต่างประเทศ โบรกเชื่อแนวโน้มผลประกอบการดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3-4 
เดือนท่ีผ่านมา TOA เป็นหนึ่งในหุ้นท่ีให้ผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะเมื่อ
เทียบกับทิศทางตลาดเจ้าค่ะ น่าจับตาลุ้นกันต่อทีเดียวเจ้าค่ะ หุ้นถ้าได้ไฮแล้วย่อมมีไฮ
อีกเจ้าค่า

 มาต่อกันท่ีหุ้นน้องใหม่ป้ายแดงท่ีเพิ่งลงสนามเทรดไปหมาดๆเจ้าค่ะ ส�าหรับเสี่ย
เจริญ AWC ถึงจุดนี้เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนกันราบเป็นหน้ากลองไปถ้วนหน้า
เจ้าค่ะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิด ATH ใหม่ท่ี 6.80 บาท บวกขึ้นมา 5.43% กราบในความ
ใจปล�าของเส่ียเจริญจริงๆเจ้าค่า เจ๊ขอคาราวะ 3 จอก แนวโน้มพุ่งทดสอบแนวต้าน

จิตวิทยาท่ี 7.00 บาทเจ้าค่ะ น่าสนใจเลยทีเดียวเจ้าค่ะ หลังเข้าตลาดมาราคาปรับตัว
บวกต่อเนื่อง 5 วันท�าการเจ้าค่ะ อีกท้ังมีข่าว GIC PRIVATE LIMITED เข้าซื้อหุ้น AWC 
จ�านวน 7.4191% พร้อมกับ FTSE ประกาศน�า AWC เข้าค�านวณ FTSE All-World 
Index มีผล 18 ต.ค.นี้ข่าวดีมารัวๆ งานนี้ต้องจับตากันให้ดีเจ๊มองว่ายังไม่จบเท่านี้
แน่นอนเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นก�าลังต้ังล�าเอาใจสายย่อท่ีไม่ชอบไล่ราคากันสักหน่อยเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น 
HMPRO ระหว่างวันขยับขึ้นมาเทสแรงขายท่ี 17.00 บาท ก่อนจะย่อมาปิดแนวรับ
เหลืองๆท่ี 16.80 บาทเจ้าค่ะ มั่นใจรายได้ปีนี้โต 5-7% ลุ้นยอดขายพุ่งจากซ่อมแซม
บ้านหลังน�าลด สายย่อคนไม่ชอบไล่ราคาน่าลุ้นทีเดียวเจ้าค่ะ รอวอลุ่มหนุนราคากลับ
ขึ้นไปแนวต้าน 17.00 บาทผ่านได้ลุ้นไปท�านิวไฮบน 18.80 บาทต่อย่ัวๆเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นเบรกสวยๆ อย่างน้องหอยทาก DDD กันบ้างนะเจ้าคะ พุ่งแรง
สวนตลาดข้ึนมาท�าไฮ 29.00 บาท พร้อมมีวอลุ่มเข้าหนาแน่นน่าสนใจเจ้าค่ะ ก่อนจะ
ย่อลงมาปิดท่ี 28.00 บาท บวกข้ึนมา 3.70% เป็นสัญญาณลุ้นเก็งก�าไรเจ้าค่ะ สายซิ่ง
เจ๊อยากให้จับตากันสักนิดเจ้าค่ะ เพราะนิสัยตัวนี้มักไม่จบวันเดียวไปแล้วต้องไปให้สุด 
ต้านรอบนี้มองบน 30.00 บาทเจ้าค่ะ ย่อๆมาต้องจัดอย่าตกรถกันนะเจ้าคะ

 ปิดท้ายวันนี้เอาใจสายซิ่งอีกสักตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับสินเชื่อตัวเล็กอย่าง 
AMANAH เจ้าค่ะ วันนี้แอบร้อนแรงสุดๆ แอบว่ิงในช่วงท้ายตลาดข้ึนมาท�าไฮ 3.40 
บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 3.36 บาท บวกขึ้นมา 7.69% โบรกฯคาดเด้งกลับหลังปรับ
ฐานไปแล้ว-เล็งก�าไร Q3/62 ดี-แง่ Valuation ยังถูก/เทคนิคหนุนเจ้าค่ะ ทางเทคนิค
เบรกจ้ึนมาสวยพร้อมวอลุ่ม ลุ้นต้านสั้น 3.56 บาทผ้านได้ปังๆเลยเจ้าค่า แล้วพบกัน
ใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุด
แนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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