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GUNKUL ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน แบ่งเป็น 4 สาย
ธุรกิจหลัก 1) พลังงาน 2) รับเหมาก่อสร้าง และ Turnkey (EPC) 3)
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และ 4) กลยุทธ์การลงทุน
และนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว และ
พร้อมนำบริษัทลูกในแต่ละสายธุรกิจเข้าจดทะเบียนในอนาคต
การปรับเปลียนโครงสร้างองค์กรใหม่ของ GUNKUL ยังถื อว่ายังอยู่ในแนวทางเดิมที
ดําเนินงานมา เพียงแต่แตกสายธุรกิจให้มีความชัดเจนยิงขึน และมีผบู้ ริหารทีรับผิดชอบ
สายงานนันโดยตรง เพือความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างการเติบโตที
แข็งแกร่งได้ในระยะยาว เพือเตรียมความพร้อมในการ spin-off ธุรกิจในแต่ละสายเข้าจด
ทะเบียนในตลท.ในบําดับต่อไป ทังนีผูบ้ ริหารยังคงเป็ นชุดเดิมทีดําเนินธุรกิจมา โดย คุณ
โศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ ดํารงตําแหน่ง ประธานบริษัท และแต่งตัง ดร.สมบูรณ์ เอืออัชฌาสัย
ดํารงตําแหน่งเป็ น ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

GUNKUL
แนะนำ:

ซื้อ

ราคาปัจจุบัน

3.00

ราคาเป้าหมาย

3.15

สําหรับผูบ้ ริหารและสายงานธุรกิจแบ่งออกเป็ น สาย ได้แก่
1. ดร.พงษ์สกร ดําเนิน - ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการสายงานธุรกิจพลังงาน กํากับดูแล
งานด้านธุรกิจพลังงานทังในและต่างประเทศ เพือให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิต 1,000
MW รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และมุ่งหาพันธมิตรในธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
ของกลุม่ GUNKUL
2. คุณนฤชล ดํารงปิ ยวุฒิ - ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและ
นวัตกรรม ดูแ ลธุ รกิ จการลงทุน ของ GUNKUL และธุ รกิ จ ทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี
ตลอดจนงานด้านธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์ม อีคอมเมิรซ์ ดิจิทลั โซลูชนั
และธุรกิจบริหารจัดการพลังงานสําหรับ Smart Community และ Smart City
3. คุณ ชัยศิ ริ วัฒ นชาญณรงค์ - ประธานเจ้า หน้า ทีปฏิบัติงานสายงานก่ อสร้า ง และ
Turnkey มีความเชียวชาญและประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ
สายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือ
ดิน และโครงข่ายสือสารใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมถึงธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนทังพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็ นต้น
4. คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน - ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการสายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง
มากว่า 20 ปี
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั ยังไม่รวมการเติบโตใหม่ๆทีจะเกิดขึนในอนาคตในประมาณการ
ซึงหากมีการขยายการลงทุนใหม่ ถือเป็ น upside ทีจะเพิมมูลค่าพืนฐานให้กบั GUNKUL
ในระยะยาว ซึง GUNKUL จะมีการเปิ ดเผยถึงธุรกิจใหม่ในการประชุม Opportunity Day
ในวันพรุง่ นี (12 มี.ค. ) ซึงฝ่ ายวิจยั จะนําเสนอรายละเอียดอีกครัง
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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เบืองต้นยังคงประมาณการ และคําแนะนําซือเช่นเดิม โดยมีมลู ค่าพืนฐานที . บาท/
หุน้ ภายใต้หลักความระมัดระวัง จากการการผลิตไฟฟ้าทังจากพลังงานโซลาร์และลม
อย่างไรก็ตามราคาหุน้ วานนีได้ปรับตัวขึนแรงกว่า 5.6% ทําให้ upside เริมจํากัดเหลือ
เพียง 5.2% จึงเน้นให้หาจังหวะเข้าลงทุน โดยมีความคาดหวังมูลค่าเพิมจากการลงทุน
ใหม่ๆได้ไม่ยาก

สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
รายได้
กําไรสุทธิ
กําไรปกติ
EPS (บาท)
PER (เท่า)
PBV (เท่า)
Dividend Yield (%)
ROE (%)
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
2562
2563 2564F 2565F
7,099
2,147
2,138
0.24
12.27
2.35
4.5%
18.9%
8,783

7,736
3,412
1,203
0.38
7.81
2.14
6.1%
27.4%
8,883

9,506
2,306
2,306
0.26
11.56
1.94
4.3%
16.8%
8,883

9,549
2,178
2,178
0.25
12.23
1.76
4.1%
14.4%
8,883

2566F

9,588
2,187
2,187
0.25
12.18
1.61
4.1%
13.2%
8,883

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

| 2

