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ประเมินโดยวิธี PEG multiple อิง PEG 1.06 เทา มอง Prospective P/E
20 เทา กําไรสุทธิตอหุนป 2557 ที่ 0.31 บาท CAGR ป 2556-2558
เฉลี่ย 22.37% ไดราคาเหมาะสมป 2557 ที่ 7.35 บาท/หุน ทางฝาย
แนะนํา “ซื้อ”
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คําแนะนําการลงทุน ?
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ป 2556 คาดรายไดเติบโต 35.48% y-y อยูที่ 921.89 ลานบาท อัตรา
กําไรขั้นตนเฉลี่ย 49.36% ลดลง y-yเล็กนอย กําไรสุทธิ 177.21 ลาน
บาท ลดลง 10.55% y-y อัตรากําไรสุทธิ 19.02% ลดลง 35% y-y จาก
คาใชจายจากการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น กําไรสุทธิ/หุน 0.28 บาท
(Fully diluted) ป 2557 คาดมีรายได 1,147 ลานบาท เติบโต 24.42%
y-y อัตรากําไรขั้นตน 48.73% เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการ
นําสินคาเขามาบรรจุในไทย กําไรสุทธิ 207.57 ลานบาท เติบโต
17.13% y-y อัตรากําไรสุทธิ 18.10% ลดลง 5.86% y-y จากอัตรากําไร
ขั้นตนลดลงและคาใชจายในการโฆษณาและทําโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น กําไร
สุทธิตอหุน 0.31 บาท (Fully diluted)
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ครอบคลุม เนนการเติบโตทั้งในและตางประเทศ ไดแก จีน พมา กัมพูชา
ใชกลยุทธการจัดจําหนายแบบ mass มากขึ้น ผาน Modern trade และ
ชองทางอื่นๆ เพื่อเสริมการเติบโตของยอดรายไดและกําไรของบริษัท
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เนนกลยุทธการจัดจําหนายแบบ mass มากขึ้น ผาน Modern
trade และชองทางอื่นๆ มุงเติบโตทั้งในและตางประเทศ
ป 2556 คาดรายได อยูที่ 921.89 ลานบาท (+35.48% y-y) กําไร
สุทธิ 177.21 ลานบาท (-10.55% y-y) จากคาใชจายจากการขาย
และบริหารสูงขึ้น กําไรสุทธิ/หุน 0.28 บาท (Fully diluted) ป 2557
คาดรายได 1,147ลานบาท(+24.42% y-y) กําไรสุทธิ 207.57
ลานบาท (+17.13% y-y) กําไรสุทธิตอหุน 0.31 บาท (Fully
diluted)
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ประวัติความเปนมาของบริษัท
กอตั้งเมื่อ พ.ค.2525 จดทะเบียนกับตลท.เมื่อ17ม.ค.2538 ณ 25 ก.พ.
2548 บริษัทไดลงทุนในบจ. สตารคอม ดําเนินธุรกิจในการจัดจําหนาย
และทําการตลาดอุปกรณการสื่อสารฯ และใหบริการดานโทรคมนาคม
แตบริษัทขายเงินลงทุนในบจ.สตารคอมทั้งจํานวน เมื่อ 20 ธ.ค. 2555 ณ
23 มิ.ย. 2552 บริษัทลงทุนในบจ. มาย บัส เพื่อขยายธุรกิจดานรถยนต
NGV และดําเนินธุรกิจเดินรถยนตโดยสารประจําทางปรับอากาศ ปอ.64
อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2553 บริษัทเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจหลักจากการ
นําเขาและจําหนายรถประจําทางที่ใชแก็ส NGV มาเปนธุรกิจนําเขาและ
จัดจําหนายเครื่องสําอางและสินคาอุปโภคบริโภค และในสวนของธุรกิจ
จําหนายรถยนตดวยแก็ส NGV นั้น มิไดมีการขยายตลาดตอและทยอย
ตัดจําหนายสินทรัพยสวนธุรกิจนี้
โครงสรางบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 บริษัทมีบริษัทยอยเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท มาย
บัส จํากัด โดยบริษัทถือหุนทั้งสิ้น 8.56 ลานหุน เปนเงิน 9.17 ลานบาท
คิดเปน สั ดสว น 95.16%ของทุ น จดทะเบียน สํา หรับ บริษัท สตารคอม
จํากัด บริษัทไดจําหนายเงินลงทุน เมื่อ 20 ธ.ค. 2555 เดิมบริษัทถือหุน
14.42 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาเงินลงทุน 144.2ลานบาท
เปนสัดสวน 70.00% ของทุนจดทะเบียน ณ 30 มิ.ย.56 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 396 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 660 ลานหุน มูลคาหุนละ
0.60 บาท ทุนชําระแลว 360 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 600 ลานหุน
มูลคาหุนละ 0.60 บาท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑและบริการ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถแบงไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาอุปโภค เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
เสริมความงามหลากหลายแบรนด ภายใตการนําเขาและจัดจําหนายใน
นาม "KARMARTS” ซึ่งเปนธุรกิจหลักและธุรกิจตอยอดของบริษัทใน
ปจจุบัน
2. ธุรกิจการผลิตและจําหนายรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ บริษัทไม
ดําเนินการธุรกิจสวนนี้แลวและทยอยตัดจําหนายสินทรัพยสวนธุรกิจนี้
คาดแลวเสร็จในป 2557
3. ธุรกิจงานใหเชาและใหบริการเดินรถโดยสารประจําทาง ปอ.64 เริ่ม
จากกระทรวงพาณิชย (แหงใหม) ถนนรัตนาธิเบศร – สนามหลวง และ
ไดรับสิทธิการเดินรถ 8 ป 9 เดือน มูลคา 14.50 ลานบาท ตั้งแต 25 ส.ค.
2552 – 31 พ.ค 2561
4. ธุรกิจใหเชาและใหบริการคลังสินคา

สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ นํ า เข า และจํ า หน า ยสิ น ค า อุ ป โภค เครื่ อ งสํ า อางและ
ผลิตภัณฑเสริมความงามนั้น บริษัทนําเขาและจัดจําหนายสินคาหลาย
ประเภททั้งเครื่องสําอาง, กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา, กลุมผลิตภัณฑ
บํารุงผิวกาย, กลุมผลิตภัณฑอุปกรณความงาม, กลุมผลิตภัณฑอาหาร
เสริม และอื่นๆ ภายใตแบรนดตางๆจากหลากหลายประเทศกวา 300 แบ
รนด เชน เกาหลี, ฮองกง, เวียดนาม, ไตหวัน, จีน เปนตน แตละแบรนด
ถู ก จํ า หน า ยในช อ งทางที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมของ
ตําแหนงทางการตลาด และกลุมเปาหมายของแตละแบรนด
รูปที่1 : ตัวอยางผลิตภัณฑของ KARMARTS

โดยแบงกลุมสินคาออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมสินคานําเขาและเปนแบรนดที่มีการทําตลาดจนเปนที่รูจัก
สิ น คา ระดั บ ราคาปลีก ปานกลางเหมาะกั บ ลูกค า ระดับ กลาง
ทํ า
การตลาดทุกชองทางจัดจําหนาย โดยคัดเลือกคูคาที่เหมาะสมกับแตละ
แบรนด เชน ผานโมเดิรนเทรด และ KARMARTS SHOP
2. กลุมสินคานําเขาแตมิไดมีการทําตลาดมากนัก
สิ น ค า ระดั บ ราคาปลี ก ไม แ พง สามารถตอบสนองความต อ งการของ
ลูกคาปลีกในระดับกลางถึงลาง เหมาะแกการกระจายตัวไปทั่วประเทศ
ตอบสนองความตองการของกลุมชองทางหางทองถิ่น ซึ่งเปนตลาดที่มี
มูลคาสูง และสามารถสรางยอดขายใหแกบริษัทไดระยะยาว
3. กลุมสินคา OEM
สิ น ค า ที่ บ ริ ษั ท เป น ผู ว างแนวความคิ ด และรู ป แบบคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณ ฑ โดยรว มกับ พั น ธมิต รในประเทศเกาหลี แบรนดห ลัก ไดแ ก
“CATHY DOLL” แบรนดเครื่องสําอางสําหรับวัยรุน มุงเนนเรื่องแนวคิด
ของสินคา การใสใจรายละเอียดแตละผลิตภัณฑใหสอดคลองกับปญหา
ผิ ว พรรณและความต อ งการของวั ย รุ น โดดเด น ด ว ยบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ มี
เอกลักษณจดจํางาย เห็นแลวสะดุดตา ในราคาที่เหมาะสม คุณภาพของ
สิ น ค า ที่ ใ ช แ ล ว เห็ น ผลจริ ง กลุ ม เป า หมายอายุ ร ะหว า ง 15-40 ป
ตอบสนองลูกคาทุกกลุมระดับ ราคาสินคาประมาณ 200-400 บาท
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3.ชองทางโมเดิรนเทรด ( Modern Trade )
เริ่มอยางเต็มรูปแบบในป 2555 โดยวางแนวทางขยายจุดจัดจําหนายทั่ว
ประเทศ เพื่อใหคลอบคลุมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ที่ชองทางอื่น
ยังเขาไมถึง อีกทั้งสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเต็มที่มากขึ้น
โดยแบงไดดังนี้
ประเภท Hypermarket ไดแก Big C, Lotus
ประเภท Supermarket ไดแก Home Fresh Mart, Gourmet Market
ประเภท Minimart ไดแก 108 shop, 7-eleven
ประเภท Cosmetic Chain Store ไดแก Watson
ประเภท Catalog ไดแก Friday Catalog, 7 catalog
ประเภท Online ไดแก Lazada

รูปที่2: ตัวอยางผลิตภัณฑ CATHY DOLL

ชองทางจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนายสินคาผาน 4 ชองทาง
1.ชองทางรานคาตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade)
ปจจุบันมีลูกคา 252 รายทั่วประเทศ และกลุมรานคารายยอยที่สั่งซื้อ
สินคาโดยตรงจากบริษัทอีกกวา 500 รายทั่วประเทศ แบงเปน
ประเภทคาปลีก: ตัวแทนจําหนายกลุมคาเครื่องสําอาง กลุมรานขายยา
และ กลุมซุปเปอรมารเก็ตและมินิมารททองถิ่น
ประเภทคาสง: ตัวแทนจําหนายกลุมสินคาเครื่องสําอางรายใหญ และ
กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค (รวมถึงเครื่องสําอาง)
2.ชองทางคารมารทชอป (KARMARTS Shop)
เปนการจําหนายผานรานที่มีเครื่องหมาย “KARMARTS” โดยดําเนินการ
ในรูปแบบแฟรนสไชน มีแนวคิดเปนหองแตงตัวของสาวผูที่ชื่นชอบการ
ดูแ ลผิ ว พรรณ และการแต ง หน า แต ง ตั ว ในสไตล เ กาหลี มี สิ น ค า กว า
1,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดสินคาที่เกี่ยวกับความงาม ขึ้นกับ
ขนาดสาขา ณ สิ้ น ป 2555 นั้ น มี จํ า นวน 80 สาขา ในกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล 41 สาขา และตางจังหวัด 39 สาขา และยังอยูในระหวางการ
กอสรางอีก 10 แหง
รูปที่3: ตัวอยางราน KARMARTS

4.ชองทางสงออก (Export)
บริษัทเริ่มมีการขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ ไดแก
ลาว, เขมร, พมา, สิงคโปร โดยจะเปนการเปดตลาดแบบคอยเปนคอยไป
และเนนจําหนายสินคาในกลยุทธที่แตกตางกันในแตละประเทศ ในพมา
และเขมรมีการเปดจําหนายสินคาในรูปแบบ KARMARTS SHOP ดวย
และยังมีแผนขยายไปประเทศอื่นๆเพิ่มเติม ไดแก จีน และประเทศแถบ
อินโดจีน
โครงสรางรายได
เนื่องจากตั้งแตป 2553 บริษัทไดเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจหลักจากการ
นําเขาและจําหนายรถประจําทางที่ใชแก็ส NGV มาเปนธุรกิจนําเขาและ
จัดจําหนายเครื่องสําอาง ทําใหสัดสวนรายไดหลักในสวนงานขายและ
บริการเปลี่ยนมาเปนรายไดจากธุรกิจนําเขาและจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค และทยอยตัดจําหนาย สวนงาน NGV โดย 1H56 มีรายไดจาก
สวนงาน NGV และรายไดอื่นรวมกันเพียง 1.24%ของรายไดจากการขาย
และบริการ
รูปที่4 : สัดสวนรายไดแยกตามธุรกิจ (1H56)
รายได ให เช า
และให บริการ
คลังสินค า
รายได บริการ
เดินรถ
โดยสาร
ประจําทาง
1%

ที่มา: บริษัท
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รายได อื่ น ได แ ก รายได ด อกผลเช า ซื้ อ กํ า ไร(ขาดทุ น )จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน กําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย และ อื่นๆ
รูปที่5 : สัดสวนรายไดการขายเครื่องสําอางและสินคาอุปโภค แยก
ตามประเภทสินคา (CY55)
ของใช
ประจําวัน

อื่น ๆ
5%

เครื่ องสําอาง
ดูแลร างกาย

2%

27%

เครื่ องสําอาง
ดูแลผิวหน า
และ
เครื่ องสําอาง
66%

ที่มา: บริษัท, PSR
รูปที่6 : สัดสวนรายไดแยกตามชองทางจําหนาย (1H56)
สงออก/อืน
่ ๆ
10%

รานคาต ัวแทน
จําหนาย
40%

โมเดิรท
 เทรด
35%

คารมารทชอป
15%

ที่มา: บริษัท, PSR
โครงสรางรายจาย
รูปที่7 : สัดสวนตนทุนและคาใชจายตางๆ (1H56)
ค าใช จาย
ภาษีเงินได
ค าใช จายอืต่ นนทุนการเงิน
0%

6%

2%

ค าใช จายบริหาร
13%

ค าใช จายขาย
17%

ต นทุนให เช า
และให บริการ
คลังสินค า
1%

ต นทุนบริการ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
1%

ที่มา: บริษัท, PSR

ต นทุนขายและ
บริการ
60%

แนวโนมอุตสาหกรรม ภาวะการแขงขัน ความไดเปรียบเชิงการ
แขงขัน และแผนการตลาด
แนวโนมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในประเทศไทยมีทิศทางดี แนวโนมเติบโตได
ตอเนื่อง มูลคาตลาดเครื่องสําอางตอปของประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป มี
อัตราการขยายตัว CAGR (2550-2554) ที่ 9.4% ภาวะเศรษฐกิจมี
ผลกระทบบ า ง เนื่ อ งจากเป น ยุ ค ของกระแสความนิ ย มในด า นความ
สวยงามและการดูแลสุขภาพทั้งผูหญิงและผูชาย ทําใหกลุมผูบริโภคมี
ฐานกวางขึ้น รูปแบบการใชชีวิตทําใหเครื่องสําอางมีความสําคัญมากขึ้น
ทางฝายคาดตลาดเครื่องสําอางยังสามารถเติบโตไดตอเนื่องในป 25562558 ในอั ต ราใกล เ คี ย งเดิ ม ท า มกลางประมาณการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจที่ราว 4% ในสวนตลาดสงออกเครื่องสําอางไทยเอง มีแนวโนม
การเติบโตดีเชนกัน โดยอัตราการสงออกเครื่องสําอางไทยมีอัตราการ
เติบโตอยางกาวกระโดดในชวง 5 ปที่ผานมา เติบโตเฉลี่ย 18%ตอป โดย
ป 2555 มีมูลคาการตลาดรวม 2.1 แสนลานบาท แบงเปนตลาดใน
ประเทศ 60% มูลคา 1.2 แสนลานบาท ตลาดสงออก 40% มูลคากวา 9
หมื่น ลานบาท ภาพรวมตลาดการสงออก1H56 เติบโต 10% มูลคา 9
หมื่นลานบาท ทั้งปคาดเติบโตเฉลี่ย 15% มูลคาสงออก 1 แสนลานบาท
มูลคาตลาดในประเทศ 1.2-1.3 แสนลานบาท นอกจากนี้ ทางฝายยังมี
มุมมองบวกตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในป 2558
จากจํานวนผูบริโภคและตลาดที่มากขึ้น
ภาวะการแขงขัน
ตลาดผลิตภัณฑความงามทั้งเครื่องสําอางและเครื่องประทินผิวจัดวามี
การแขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดระดับกลางและลางที่มีผูประกอบการ
จํานวนมาก มีการแขงขันทั้งดานราคา และภาพลักษณของสินคา คูแขง
เกิดใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและผิวกาย
(Skincare) และ กลุมเครื่องสําอางประเภทตกแตงใบหนา (Make Up)
ทั้งแบรนดนําเขาจากตางประเทศและของไทย ทําใหแตละบริษัทตองเพิ่ม
กลยุทธการขายและการตลาด การทําโปรโมชั่นตางๆมากขึ้น ซึ่งสงผลตอ
อัตรากําไรของบริษัท ในสวนแบงตลาดกลุมจําหนายผานรานขายปลีก
ซึ่งในตลาดมีผูประกอบการหลักราว 8 ราย คิดเปนสัดสวนเกือบ 80%
ของยอดขายรวม KARMARTS นับเปนผูประกอบการอันดับที่ 4 ดวย
สวนแบงตลาด 4.8% รองจาก Oriental Princess (35.5%), Cute Press
(12.7%) และBEAUTY (7.7%)
ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
1. ความหลากหลายของสินคาทั้งในดานประเภทและระดับราคาที่
ตอบสนองกลุมลูกคาไดครอบคลุมและกวางขวาง
2. การขยายชองทางจัดจําหนายที่หลากหลาย เนนขายผาน Modern
trade และการขายสงที่สามารถกระจายสินคาไดกวางกวา
3. การขายสง บริษัทใหความสะดวกแกผูประกอบการในดานการเปน
one stop service ที่สามารถเลือกซื้อสินคาไปจําหนายไดอยางครบวงจร
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มีการลงทุนรถตูและรถหกลอ เพื่อทําการจัดสงสินคาเองทั่วประเทศ และ
ยังทําโปรโมชั่น และใหสิทธิประโยชนแกรานคาอยางสม่ําเสมอ
4. พัฒนา House Brand ของตัวเองเพื่อรักษาเสถียรภาพและความ
มั่ น คงทางการทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและต อ ยอดการขยายตลาดสู
ตางประเทศ ปจจุบันมีประมาณ 7-10 แบรนด ไดแก Cathy Choo,
Cathy Doll และ Baby Bide เปนตน โดยมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑของ
บริษัทรวมกันกับคูคาพันธมิตรในประเทศเกาหลี
5. ไมมีความเสี่ยงในการลงทุนทําโรงงานผลิต โดยเปนผูนําเขาแทนการ
ผลิ ตสิ น ค า เอง ทํ า ใหมี ค วามคลอ งตั ว ที่จ ะสรรหาสิ น ค า ที่ ดี มีคุ ณ ภาพ
พรอมกับใชนวัตกรรมใหมๆ จาก Supplier จากตางประเทศไดอยาง
เต็มที่ การคัดเลือกโรงงานจากราคาตนทุนทําใหสามารถทําโครงสราง
ราคาที่เหมาะแกตลาดและกลุมเปาหมายได ปจจุบันสัดสวนการสั่งซื้อ
สิ น ค า อุ ป โภค บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป จากบริ ษั ท ผู จํ า หน า ย
ภายในประเทศประมาณ 1-2 ราย และจากตางประเทศประมาณ 3-4
ราย ในป 2555 บริษัทมีสัดสวนมูลคาในการสั่งซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ภายใน และภายนอกประเทศประมาณ 5 : 95
แผนการตลาด
การทําการตลาดของแตละแบรนดแตกตางตามกลุมเปาหมายและระดับ
ราคา ดวยความเปนธุรกิจความสวยความงาม การประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆ การตลาด และพรีเซนเตอรมีสวนสําคัญตอการเปนที่รูจักและ
ยอดขายสินคา บริษัทจึงมุงเนนการประชาสัมพันธสินคาผานสื่อตางๆทั้ง
สื่อออฟไลนและออนไลน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสารตางๆ เนน
สื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ในสวนของการประชาสัมพันธผาน
สื่อออนไลนชวยในการขยายฐานลูกคาใหม ๆ ที่ยังไมรูจักแบรนดหรือไม
เคยใชผลิตภัณฑมากอน บริษัทมีการสื่อสารการตลาดผานกิจกรรมแบบ
Intergrated Marketing Communication ใชการโฆษณารวมกับการ
ทําการตลาดแบบเขาถึงตัวของลูกคา ไดแก กิจกรรมสําหรับสมาชิก
Karmarts Member Club กิจกรรมคอนเสิรตนักรองเกาหลี กิจกรรม
สงเสริมการขายตาง ๆ กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมชวยภัย
น้ําทวม เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนสื่อโฆษณาในอนาคต ไดแก
การจัดทําปายโฆษณาในหางสรรพสินคา, Cable TV, Out Door Media
และรถโดยสารตางๆ การจางพรีเซนเตอรดาราและนักรอง เกาหลี เพื่อ
สราง Brand Awareness และการแจกตัวอยางสินคาเพื่อสราง Brand
Experience เปนตน
ทิศทางการเติบโตและโครงการในอนาคต
บริษัทตั้งเปาหมายใหบริการเครื่องสําอางและสินคาอุปโภคบริโภคแบบ
ครอบคลุม เนนการเติบโตทั้งในและตางประเทศ สําหรับในประเทศเนน
กลยุทธการจัดจําหนายแบบ mass มากขึ้น เนนผาน Modern trade
และเสริ ม ผ า นช อ งทางอื่ น ๆ บริ ษั ท มี แ ผนดั น การเติ บ โตทั้ ง ที่ กํ า ลั ง
ดําเนินการและอยูในระหวาคุยแผนงานหลายโครงการ เพื่อเสริมการ
เติบโตของยอดรายไดและกําไรของบริษัทตอเนื่อง 2-3 ปขางหนา ทั้ง
โครงการในประเทศและตางประเทศ

1. ในประเทศ ขยายการจําหนายสินคาผาน Modern Trade ไดแก
รวมกับ 7-11 วางจําหนายสินคา Karmarts โดยตั้งเปนตู Karmarts
โดยเฉพาะ เริ่มตั้งเฟสแรกที่โครงการ Metro Park สาทร(กัลปพฤกษ)
วางสินคากวา 50-100 s.k.u. และสาขาอื่นๆอีกกวา 30 สาขา เพื่อศึกษา
ตลาด แนวโนมสินคา ที่ขายดี ตอยอดขายในสาขาอื่นๆอีกกวา 7,000
สาขา คาดเพิ่มสัดสวนยอดรายไดจากสวน Modern trade มากขึ้นกวา
35%
2. ตางประเทศ บริษัทรุกการเขาตลาดตางประเทศมากขึ้น เบื้องตน
ทดลองตลาดเซี่ย งไฮ ประเทศจีน โดยไปร ว มนิท รรศการแสดงสิน ค า
ไดรับการตอบรับอยางดี และกําลังดําเนินการจัดตั้งบริษัทที่จีนเลย โดยมี
พันธมิตรที่จีน มีผูรว มทุนเสนอเขามาหลายราย นา จะเริ่มมีรายไดใ น
4Q56 บางสวน โดยรูปแบบการดําเนินการจะจําหนายผานหนาราน
Karmart shop ผานรานคาตัวแทนจําหนาย และ E-commerce ซึ่งเปน
ชองทางที่เปนที่นิยมในจีนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายที่
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆอีก
รูปที่8: ชั้นวางจําหนายสินคา KARMART ที่ 7-11 สาขา Metro
Park

ที่มา: PSR
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายนําสินคาเขามาบรรจุในไทย ซึ่งถึงแมจะทํา
ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น แตดวยการขยายฐานเนนปริมาณในการขายจะ
ชวยรักษาอัตรากําไรไดในอนาคต
ผลประกอบการ 1H56
ผลประกอบการ 1H56 ออนตัว รายไดจากการขายและบริการ 401.7
ลานบาท เติบโต 33% y-y รายไดบริการเดินโดยสารประจําทาง 5.38
ลานบาท รายไดใหเชาและใหบริการคลังสินคา 13.20 ลานบาท โดยใน
สวนรายไดจาการขายและบริการนั้น โดยหลักมาจากกลุมสินคาอุปโภค
บริโภคที่ 397 ลานบาท เติบโต 32.78% y-y อัตรากําไรขั้นตน 49.22%
ลดลง 4.6% y-y กําไรสุทธิ 87.58 ลานบาท ใกลเคียงปที่แลว อัตรากําไร
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สุทธิ 20.84% ลดลง 22% y-y จากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง คาใชจาย
จากการขายและบริ ห ารที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง 57.5% จากการทํ า กิ จ กรรม
สงเสริมการขายและการทําโปรโมชั่น
รุ ก ช อ งทางจั ด จํ า หน า ยโมเดิ ร น เทรด พร อ มการตลาดที่ เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมาย คาดการณผลักดันรายไดป 2556 โต 21%
ทางฝ า ยมองผลประกอบการครึ่ ง ป ห ลั ง ยั ง เติ บ โต ถึ ง แม จ ะได รั บ
ผลกระทบจากภาวะชะลอทางเศรษฐกิจและภาคการบริโภคอยูบาง คาด
กําไรสุทธิ 3Q56 อยูที่ 47.19 ลานบาท เติบโต 31% y-y โดยการทํา
โปรโมชั่ น และกิ จ กรรมส ง เสริ ม ยอดขายดั น การเติ บ โต ทั้ ง นี้ ช อ งทาง
Modern Trade เปนชองทางหลักเพิ่มเติมที่ทางบริษัทใหความสําคัญ
มากขึ้น ขณะเดียวกัน คาดยอดขาย 4Q56 ฟนตัวชัดเจน จากเปนฤดูกาล
จับจาย
ทางฝายคาดผลประกอบการป 2556 รายไดจากธุรกิจหลักเติบโต
35.48% y-y อยูที่ 921.89 ลานบาท โดยรายไดหลักมาจากรายไดจาก
การขายกลุมสินคาอุปโภคบริโภค 880 ลานบาท เติบโต 40.59% y-y
รายไดบริการเดินโดยสารประจําทาง 10.67 ลานบาท รายไดใหเชาและ
ใหบริการคลังสินคา 26.41 ลานบาท อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย 49.36%
ลดลงy-yเล็กนอย กําไรสุทธิ 177.21 ลานบาท ลดลง 10.55% y-y อัตรา
กําไรสุทธิอยูที่ 19.02% ลดลง 35% y-y เนื่องจากคาใชจายจากการขาย
และบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น กําไรสุทธิ/หุน 0.28 บาท (Fully diluted)
แนวโนมการเติบโตใน 3 ปขางหนา ยังโตตอเนื่อง ผลักดันจาก
แผนรุกตลาดผานชองทางจําหนายตางๆทั้งในและตางประเทศ
จากแผนการรุกตลาดทั้งในประเทศผานการจําหนายในชองทางตางๆทั้ง
Modern Trade ตัวแทนจําหนาย และ 7-11 รวมถึงตลาดตางประเทศ
อยางเซี่ยงไฮและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยาง
พมา และเขมร ทางฝายมีมุมบวกตอยอดขายปหนาและโมเมนตัมเติบโต
ตอเนื่องถึงป 2558 คาดอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิแบบทบตนเฉลี่ย
(CAGR) ป 2556-2558 ที่ 22.37% ในป 2557 ทางฝายคาดมียอดขาย
1,147ลานบาท เติบโต 24.42% y-y อัตรากําไรขั้นตน 48.73% เนื่องจาก
ตน ทุน การผลิตที่สูงขึ้นจากการนําสินคา เขามาบรรจุในไทย แตนา จะ
ปรับตัวดีขึ้นตามการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of scale) เมื่อ
ยอดขายมากขึ้น ทางบริษัทพยายามรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่ประมาณ
50% กําไรสุทธิ 207.57 ลานบาท เติบโต 17.13% y-y อัตรากําไรสุทธิ
18.10% ลดลง 5.86% y-y จากอัตรากําไรขั้นตนลดลงและคาใชจายใน
การโฆษณาและทําโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น กําไรสุทธิตอหุน 0.31 บาท (Fully
diluted)
อัตราการจายปนผล
คาดการณจายเงินปนผล 4 ครั้งตอป อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล
เฉลี่ย 3-4% บริษัทยังมีกระแสเงินสดมากและตองการเงินลงทุนไมมาก
นัก ทางฝายมองบริษัทมีความสามารถจายปนผลในระดับสูงอยางนอย
70% ของกําไรสุทธิ

ปจจัยที่ควรระวัง
1.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาสินคา
จากตางประเทศ
2.ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาทางการเงิน และลูกหนี้อื่น
3.ความเสี่ ย งในด า นการแข ง ขั น เนื่ อ งจากบริ ษั ท เข า มาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เครื่ อ งสํ า อางได ป ระมาณ 3 ป และความเป น สิ น ค า เจาะกลุ ม วั ย รุ น
ระดับกลางที่เนนความเปนสมัยนิยม ถึงแมบริษัทจะมีการขยายสาขา
อยางตอเนื่อง แตยังเสี่ยงดานฐานลูกคาและความภักดีตอแบรนดของ
ลูกคา
4.ความเสี่ย งจากป จจั ย ทางเศรษฐกิจ จากการชะลอของการอุป โภค
บริโภคในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หรือความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ
5.ความเสี่ยงอื่นๆ ไดแก สินคาลอกเลียนแบบ การเปดสาขาผานแฟรน
ไชสท่อี าจไมเปนไปตามที่คาดการณ
แนะนํา “ซื้อ” ราคาพื้นฐานป 2557 ที่ 7.35 บาท
ประเมินโดยวิธี PEG multiple อิง PEG 1.06 เทา มอง Prospective P/E
20 เทา กําไรสุทธิตอหุนป 2557 ที่ 0.31 บาท CAGR ป 2556-2558
เฉลี่ย 22.37% ไดราคาเหมาะสมป 2557 ที่ 7.35 บาท/หุน ทางฝาย
แนะนํา “ซื้อ”
รูปที่9 : เปรียบเทียบ BEAUTY และ KAMART

BEAUTY

KAMART

Mkt Cap (ลานบาท)

6,780

3,463

ราคาปด (บาท)

22.20

5.55

ทุนชําระแลว (ลานหุน )

300

607.59

พาร (บาท)

1

0.6

EPS - CY57

1.02

0.31

29.40%

22.37%

Prospective P/E (เทา)

30

20

PEG (เทา)

1

1.06

CAGR (2556-2558)

ที่มา: Bloomberg, PSR
* อิงราคาปด ณ 30 ต.ค. 56
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งบรวมสิน
้ สุด
Valuation Ratios
P/E (X), adj.
P/B (X)
EV/EBITDA (X), adj.
Dividend Yield (%)
ขอมูลตอหุน
 (บาท)
กําไรตอหุน (ตามทีร่ ายงาน)
กําไรตอหุน (กอนรายการพิเศษ)
เงินปนผลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
อัตราการเติบโต และอัตราการทํากําไร (%)
อัตราการเติบโต
รายได
EBITDA
EBIT
กําไรกอนรายการพิเศษ
อัตราการทํากําไร
EBITDA margin
EBIT margin
อัตราการทํากําไรสุทธิ

12/53

12/54

12/55

12/56F

12/57F

(64.8)
10.0
(219.1)
-

25.9
7.5
23.5
-

18.8
6.0
16.9
3.8

19.2
4.9
13.4
4.2

17.6
4.8
11.4
4.3

(0.07)
(0.09)
0.00
0.56

0.19
0.21
0.00
0.74

0.33
0.30
0.21
0.92

0.28
0.29
0.23
1.13

0.31
0.31
0.24
1.15

-10.0
-65.2
-43.7
-14.6

203.8
-1032.3
-481.0
-349.6

63.3
38.7
40.7
38.3

35.5
26.2
26.9
2.0

24.4
18.0
17.7
14.7

-11.6
-25.1
-32.0

35.5
31.5
26.2

30.1
27.1
29.2

28.1
25.4
19.3

26.6
24.0
18.1

(17.1)
(6.6)

33.1
16.1

35.6
23.8

28.7
20.9

28.3
19.1

หนีส้ ินสุทธิ/(เงินสด)
อัตราหนีส้ ินตอทุนสุทธิ (X)

207
0.6

95
0.2

108
0.2

146
0.2

170
0.2

งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)
รายได
EBITDA
คาเสื่อมราคา/การตัดจําหนาย
EBIT
ดอกเบีย้ (จาย) รับ
รายการอืน่ ๆ
สวนแบงกําไรบริษัทรวม/กิจการรวมคา
กําไรกอนภาษี
ภาษีจา ย
กําไรหลังภาษี
สวนทีไ่ มมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสุทธิ
กําไรกอนรายการพิเศษ
ทีม่ า: PSR คาดการณ

137
(16)
19
(34)
(24)
14
0
(44)
0
(44)
(1)
(43)
(51)

417
148
17
131
(17)
(5)
0
109
0
109
(3)
112
128

680
205
21
184
(14)
28
0
199
0
199
1
198
178

922
259
25
234
(14)
2
0
222
44
178
0
177
181

1,147
305
30
276
(20)
4
0
260
52
208
0
208
208

อัตราสวนการเงินสําคัญๆ
ROE (%)
ROA (%)
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งบรวมสิน้ สุด
งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)
เงินสด
ลูกหนีก้ ารคา
สินคาคงคลัง
อืน่ ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนรวม
ทีด่ ิน, อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินลงทุนบริษัทรวม และกิจการรวมคา
อืน่ ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม
สินทรัพยรวม
เงินกูระยะสั้น
เจาหนีก้ ารคา
อืน่ ๆ
หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม
เงินกูระยะยาว
อืน่ ๆ
หนีส้ นิ รวม
สวนของผูมสี วนไดเสียทีไ่ มมอี ํานาจควบคุม
สวนผูถ อื หุน รวม
งบกระแสเงินสด (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับปรุง
เงินสดจากการดําเนินงานกอนทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงทุนหมุนเวียน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีจา ยสุทธิ
ดอกเบีย้ จาย
เงินสดสุทธืจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายจายลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุน สามัญใหม
เงินกูสุทธิจากการจายคืนหนี้
เงินปนผลใหผูถือหุน และการคืนทุนโดยการล
เงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลีย่ นแปลงสุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลาย
ทีม่ า: PSR คาดการณ

12/53

12/54

12/55

12/56F

12/57F

1
25
194
24
271
270
0
0
250
536
807
177
167
98
442
31
0
473
1
332

18
42
238
11
308
105
162
0
210
479
787
61
224
4
289
52
4
345
(2)
444

2
112
277
12
407
116
162
0
13
296
703
81
28
7
116
29
7
152
(1)
552

68
168
391
18
684
141
162
0
35
342
1,026
205
66
12
282
8
26
317
(1)
710

103
193
459
20
815
130
162
0
36
331
1,147
265
77
12
354
8
26
388
(1)
759

(44)
54
10
5
15
(0)
21
36

109
14
123
(35)
88
(1)
13
100

199
25
224
(115)
109
(1)
10
118

222
26
247
(134)
113
(26)
10
97

260
30
289
(83)
206
(52)
15
169

(12)
0
(10)

(18)
0
43

(26)
(0)
(30)

(47)
0
(84)

(16)
0
(21)

0
(16)
0
(23)
3
0
3

0
(151)
0
(129)
14
0
18

0
(38)
(90)
(107)
(19)
0
2

109
33
(144)
52
65
0
68

0
60
(158)
(113)
35
0
103
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คําแนะนําทีผ่ า นมา
ราคาพืน
้ ฐาน
ราคาตลาด

15

ที่มา: Bloomberg, PSR

10

5

0
มิ.ย. 57

มี.ค. 57

ธ.ค. 56

ก.ย. 56

มิ.ย. 56

มี.ค. 56

ธ.ค. 55

ก.ย. 55

มิ.ย. 55
1
2
3
4
5

เกณฑในการใหคําแนะนํา
ผลตอบแทนรวม คําแนะนํา
เกรด
> +20%
ซือ้
1
+5% to +20%
ทยอยซือ้ / ซือ้ เก็งกําไร
2
-5% to +5%
ถือ
3
-5% to -20%
ทยอยขาย / ขายทํากําไร 4
>-20%
ขาย
5
หมายเหตุ
PSR ไมไดพิจารณาคําแนะนําการลงทุนจากเพียงแคชว งผลตอบแทนการลงทุนเชิงปริมาณ
ขางตนเพียงอยางเดียว แตยังคํานึงถึงปจจัยเชิงคุณภาพ เชนผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง
ของหลักทรัพย, บรรยากาศการลงทุนในตลาด, อัตราการปรับตัวขึน้ ของราคาหุน ,ปจจัยเรง
ของราคาหุน รวมถึง แรงเก็งกําไรในหลักทรัพย กอนคําแนะนําขัน้ สุดทาย
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1 พฤศจิกายน 2556
ปจจัยพื้นฐาน:
ชื่อ
ศศิกร เจริญสุวรรณ, CFA, CAIA
รัศดา ทวีแสงสกุลไทย
ดนัย ตุลยาพิศิษฐชัย, CFA
นารี อภิเศวตกานต

เลขทะเบียน
นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน #9744
นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย #17972
นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน #2375
นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย #17971

โทรศัพท
66 2 635 1700#480
66 2 635 1700#482
66 2 635 1700#481
66 2 635 1700#484

สยาม ติยานนท

นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย #17970

66 2 635 1700#483

อรมงคล ตันติธนาธร
อดิสรณ มุงพาลชล

นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน #34100
นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย#18577

66 2 635 1700#491
66 2 635 1700#497

จันทรมณี ทวีวรเกียรติ
วิชุดา ศิริพลอยประกาย

ผูชวยนักวิเคราะห
ผูชวยนักวิเคราะห

กลยุทธการลงทุน:
ธีรดา ชาญยิ่งยงค
ชุติกาญจน สันติเมธวิรุฬ
วีรจักร จึงเกียรติขจร
ชลดา เลิศสงวนสินชัย
ฤทธิพร สงเสริมสวัสดิ์

นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย #9501
นักวิเคราะหการลงทุนดานสัญญาซือ้ ขายลวงหนา #37928
นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน #28087
ผูชวยนักวิเคราะห
ผูชวยนักวิเคราะห

66 2 635 1700#487
66 2 635 1700#494

วิเคราะหทางเทคนิค:
ศศิมา หัตถกิจนิกร
กนกศักดิ์ วุทธิพันธุ

นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย#18328
นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน #32423

66 2 635 1700#490
66 2 635 1700#485

กลุมอุตสาหกรรม
เงินทุนหลักทรัพย พาณิชย
ICT พลังงาน การแพทย
วัสดุกอสราง อสังหาริมทรัพย
เกษตรและอาหาร
ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
ขนสงและโลจิสติกส
สื่อและสิ่งพิมพ การทองเที่ยว
ยานยนต พลังงาน ปโตรเคมี
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย
ประกันภัย

ฐานขอมูลและการผลิต:
มนันพัทธ ยืนยงวัฒนากร
สุธิพร อุปแกว
มธุริน การสมพรต
เรียบเรียงและแปลภาษา:
ไชยยศ อิงคสรรัตน
เนาวรัตน อังกุรสุชน
เกณฑการจัดอันดับบรรษัทภิบาล
ระดับคะแนน
ต่ํา กวา 50%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

สัญลักษณ
ไมมส
ี ัญ ลัก ษณใด ๆ

การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกํากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้ เปนการดําเนินการตาม นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและประเมินจากขอมูลของบริษัท
จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย แหง ประเทศไทย และตลาดหลัก ทรัพ ย เอ็ ม เอ ไอ ที่มี การเป ดเผยต อ
สาธารณะชน และเปนขอมูลที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังนั้น ผล สํารวจดังกลาวจึง เปนการนําเสนอ
ในมุม ของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ และมิไดมีการใชขอมูล ภายในในการ
ประเมิน
อนึ่ง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฎในรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยเทานั้น ดังนั้น ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได ภายหลังวันดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการสํารวจดังกลาวแต
อยางใดผลการสํารวจดังกลาวแตอยางใด
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Thailand Equities Research
1 พฤศจิกายน 2556
กรุงเทพ

สํานักงานใหญ
ศรีนครินทร
วิภาวดี
เยาวราช
บางกะป 1
บางกะป 2
หัวลําโพง
รังสิต
สินธร
สยามดิสคัฟเวอรี่
ตางจังหวัด

ขอนแกน
ขอนแกน -ริมบึง
เชียงใหม
พิษณุโลก
หาดใหญ
หาดใหญ-เพชรเกษม
สุราษฎรธานี
แหลมฉบัง
ชุมพร อินเวสเตอร เซ็นเตอร
ตางประเทศ

SINGAPORE
HONG KONG
MALAYSIA
JAPAN
INDONESIA
CHINA
FRANCE
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
AUSTRALIA
SRI LANKA
TURKEY
INDIA
DUBAI
CAMBADIA

ชั้น 15 อาคารวรวัฒน ถ.สีลม โทร .0 2635 1700 , 0 2268 0999
ชั้น 17 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร โทร .0 2722 8344-53
ชั้น 15 อาคารเลาเปงงวน 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต โทร .0 2618 8400
ชั้น 19 อาคารกาญจนทัต ถ.เยาวราช โทร .0 2622 7833 , 0 2226 2777
ชั้น 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล บางกะป ถ.ลาดพราว โทร .0 2363 3263
ชั้น 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล บางกะป ถ.ลาดพราว โทร .0 2363 3469
ชั้น 4 อาคารตั้งฮั้วปก ถ.พระราม 4 โทร .0 2639 1200
ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต ปทุมธานี 12130 โทร .0 2958 5040
ชั้น 19 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ถ.วิทยุ โทร .0 2650 9717
ชั้น 11 อาคารสยามทาวเวอร ถ.พระราม โทร .0 2658 0776
ชั้น 4 อาคารโควยูฮะ ถ.มิตรภาพ โทร 0 4332 5044-8
ชั้น 3 อาคารอโรคยา 52 ถ.รอบบึง โทร .0 4322 6026
313/15 ม.6 ถนนเชียงใหมลําพูน โทร .0 5314 1969
ชั้น 2 อาคารไทยศิวารัตน ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร .0 5524 3646
ชั้น 4 อาคารเซาทแลนดรับเบอร ถ.ราษฎรยินดี โทร .0 7423 4095-99
ชั้น 3 อาคารเรดารกรุป 607ถ.เพชรเกษม โทร .0 7422 3044
62/9 ถ.ดอนนก โทร 077 206 131
53/112, 114 หมูที่ 9 ต .ทุงสุขลา โทร .0 3849 0669
25/45 ถ.กรมหลวงชุมพร โทร .0 7757 0652-3
Phillip Securities Pte Ltd Raffles City Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems.com.sg
Phillip Securities (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phillip.com.hk
Phillip Capital Management Sdn Bhd, Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems.com.my
PhillipCapital Japan K.K. Nagata-cho Bldg., 8F, Tokyo Tel (81-3) 35953631 www.phillip.co.jp
PT Phillip Securities Indonesia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phillip.co.id
Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phillip.com.cn
King & Shaxson Capital Limited 3rd Flr, 35 Rue de la Bienfaisance Tel (33-1) 45633100
www.kingandshaxson.com
King & Shaxson Capital Limited 6th Flr, Candlewick House, Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com
Phillip Futures Inc The Chicago Board of Trade Building Tel +1.312.356.9000
PhillipCapital Australia Level 37, Collins Street, Melbourne, Tel (613) 96298380 Fwww.phillipcapital.com.au
Asha Phillip Securities Ltd Level 4, Millennium House, Tel: (+94) 11 2429 100 apsl@ashaphillip.net
Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemil Bengü Cad. Tel: (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul@hakmenkul.com.tr
PhillipCapital (India) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle, K. K. Marg,
Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel: (9122) 2300 2999 Website: www.phillipcapital.in
PhillipCapital (India) Pvt Ltd.601, White Crown Building Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011
Tel: (9122) 2300 2999 Website: www.phillipcapital.in
Building No71, St 163, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: (855) 23 217 942 Website: www.kredit.com.kh

บทวิเคราะหฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอ มูลใหกับนักลงทุน โดยมิไดมีเจตนาเปนการนําเสนอหรือเชิญชวนใหซื้อหรือขายหลักทรัพย
ซึ่งผูจัดทําได แสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตาม ผูจัดทําไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึง่ อาจมีการเปลี่ยน แปลง
ไดบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชบทวิเคราะหนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึน้ อยูกบั
วิจารณญาณของผูลงทุนเปนสําคัญ
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