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แนวโน้มผลประกอบการยังเป็นบวก

IAA Consensus: Bt5.04

 บริษัทประกาศกาไรสุทธิ 4Q64 ที่ 444.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
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Upside/downside: +24.7%
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486.2%YoY แต่ลดลง 3.8%QoQ
 ผลประกอบการปี 64 ของบริษัทมีแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่องจาก 1)
อัตราทากาไรที่จะสูงขึ้น และ 2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเวียดนาม
 ปัจจัยบวกที่น่าสนใจ 1) การเปิดตลาดในหลายประเทศ 2)การ
แทนที่ตลาดสายไฟ High Voltage ในประเทศเวียดนาม และ 3)
การเปิดสินค้าใหม่ Submarine cable
ผลประกอบการ 4Q63 โตก้าวกระโดด YoY
บริษัทได้ทำกำรประกำศกำไรสุทธิ 4Q64 ที่ 444.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 486.2%YoY
แต่ลดลง 3.8%QoQ โดยกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นก้ำวกระโดด YoY เนื่องจำก 1) จำกกำร
รับรู้ผลประกอบกำรจำกกำรลงทุนที่เวียดนำมตั้งแต่ช่วง เดือน เม.ย. 63 ส่งผลทำให้
รำยได้เติบโต 66.5%YoY 2) บริษัทเริ่มนโยบำยลดกำรขำยสินค้ำที่มีอัตรำทำกำไรต่ำ
และมุ่ งเน้น กลุ่มสิน ค้ำ ที่ อั ตรำทำก ำไรสูง ส่ งผลท ำให้ต้ นทุ น มีอั ตรำกำรเพิ่มขึ้นที่
55.7%YoY น้ อ ยกว่ ำ รำยได้ ใ น 4Q63 ของบริ ษั ท ส่ ง ผลท ำให้ ร ำยได้ ปี 64 อยู่ ที่
16,858.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 46.2%YoY และมีกำไรสุทธิที่ 1,608.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
กว่ำ 12 เท่ำ
แนวโน้มปี 64
ผลประกอบกำรปี 64 ของบริษัทมีแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่อง หลังจำก 1) นโยบำยของ
กำรมุ่งเน้นไปที่กำรเพิ่มกำรขำยสินค้ำที่มีอัตรำกำรทำกำไรสูง โดยปัจจุบันบริษัทได้
นำกำลังกำรผลิตวัตถุดิบของ ThiPha Cable ในเวียดนำมมำใช้ผลิตให้โรงงำนใน
ประเทศไทยซึ่งทำให้ต้นทุ นของบริษั ทลดลง 2) รำยได้ของกำรลงทุนในประเทศ
เวียดนำม (ThiPha Cable) ที่จะเข้ำมำเต็มปี 64 และ 3) กำลังกำรผลิตที่จะปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรปรับปรุงกำรผลิตโรงงำนในประเทศเวียดนำม ทั้งนี้
บริษัทได้คำดหมำยรำยได้ในปี 64 อยู่ที่ 1.9-2 หมื่นล้ำนบำท โดยปัจจุบันบริษัทมี
Order Booked อยู่ที่ 8,424 ล้ำนบำท และมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มอีก รำว 1-1.2 หมื่น
ล้ำนบำท
บริษัทยังมีปัจจัยที่น่าสนใจอีกมาก
บริษัทยังมีปัจจัยที่น่ำสนใจที่เป็นบวกต่อผลประกอบกำรอีกมำก 1) กำรเปิดตลำดใน
หลำยประเทศ ซึ่งหลังจำกบริษัทได้ลงทุนในบริษัทที่เวียดนำมทำให้บริษัทมีโอกำสใน
กำรเปิ ด ตลำดในต่ ำ งประเทศได้ ม ำกขึ้ น จำกประเทศเวี ย ดนำมที่ มี FTA กั บ
หลำกหลำยประเทศ โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ก ำรส่ ง ออกไปกว่ ำ 40 ประเทศ และ
คำดหมำยกำรส่งออกไป 50 ประเทศปี 64 2) กำรแทนที่ตลำดสำยไฟ High Voltage
ในประเทศเวียดนำมหลังจำกตลำดสำยไฟ High Voltage ต้องทำกำรนำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และ 3) กำรเปิดสินค้ำใหม่ Submarine cable ซึ่งมีอัตรำทำกำไรอยู่ใน
ระดับสูง โดยบริษัทคำดหมำยในช่วง 2H65 จะสำมำรถจำหน่ำยได้

โปรดอ่ านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์ นี้
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รำยงำนกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำร (CGR)
กำรเปิดเผยผลกำรสำรวจของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ่ งกำรกำกับดูแลกิจกำร
(Corporate Governance) นี้เป็นกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดลักทรัพย์ โดยกำรสำรวจของ IOD เป็นกำรสำรวจ และประเมินจำกข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ ีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่ำวจึงเป็นกำรนำเสนอในมุมมองของบุคคลภำยนอก โดยไม่ได้เป็นกำร
ประเมินกำรปฏิบัติ และมิได้มกี ำรใช้ข้อมูลภำยในในกำรประเมิน อนึง่ ผลกำรสำรวจดังกล่ำว เป็นผลกำรสำรวจ ณ
วันที่ปรำกฏในรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยเท่ำนัน้ ดังนั้น ผลกำรสำรวจจึงอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ภำยหลังวันดังกล่ำว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมถูก ต้องของผล
สำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน
กำรเปิดเผยกำรประเมินดัชนีชี้วัดควำมคืบหน้ำกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่จัดทำโดยสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกำรเปิดเผยโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์นี้ เป็นกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย และตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนสำหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลกำรประเมินดังกล่ำว สถำบันที่เกี่ยวข้องอำศัยข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจดทะเบียนตำมที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลมำ
จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) รำยงำนประจำปี แบบ(56-2) หรือในเอกสำรหรือรำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลกำรประเมินดังกล่ำวจึงเป็นกำร
นำเสนอในมุมมองของสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก โดยมิได้เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรประเมิน
เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเป็นเพียงผลกำรประเมิน ณ วันที่ปรำกฏในผลกำรประเมินเท่ำนั้น ดังนั้น ผลกำรประเมินจึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังวันดังกล่ำว หรือรับรองควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

คาแนะนาการลงทุน
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“ซื้อ” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 10%
“เก็งกำไร” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ซื้อเก็งกำไรระยะสั้น” เนื่องจำกมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมำณกำร แม้ว่ำรำคำปัจจุบันจะสูงกว่ำมูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน
“ขำย” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน

อุตสำหกรรม
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ลงทุนมำกกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ำกับตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด
“ลงทุนน้อยกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ ต่ำกว่ำ ตลำด

รำยงำนนี้จัดทำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลที่อ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนที่ผู้ จัดทำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดทำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึง
อำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็ นและคำแนะนำที่ปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรทำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำ
ข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์

