กลุม่ ยานยนต์ (Overweight)
13 June 2018

ยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ จะเด่นสุดในรอบ 5 ปี แนะนา AH, PCSGH

ปี นี้ จะเป็ นปี ที่ดีของกลุ่มยานยนต์ เพราะเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี ที่ยอดส่งออกรถยนต์และยอดขาย
ในประเทศเติ บโตพร้อมกัน ซึ่งเมื่อผนวกกับต้นทุนวัตถุดิบที่อ่อนตัวลง อัตราการใช้กาลังการผลิ ต
ที่เพิ่ มขึน้ และผลจากการลงทุนธุรกิ จใหม่ของผูป้ ระกอบการในช่วงอุตสาหกรรมชะลอตัว ทาให้
กาไรสุทธิ ของกลุ่มจะโตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (โตทัง้ รายได้และอัตรากาไร) เฉลี่ย 21% Y-Y โดย
โมเมนตัมนี้ จะต่อเนื่ องไปถึงปี หน้ าเป็ นอย่างน้ อย
เพราะเศรษฐกิ จทัง้ ในและต่างประเทศฟื้ นตัว
และการออกรุ่นใหม่ของผูผ้ ลิ ตกลับมาเร่งขึน้ ขณะที่ การเข้ามาทดแทนของรถยนต์ EV ซึ่งถือเป็ น
ประเด็นที่ตลาดกังวล ณ ขณะนี้ เรากลับมองเป็ นบวกในช่วงแรก เพราะส่วนใหญ่ยงั เริ่ มด้วย
Hybrid ที่มีชิ้นส่วนซับซ้อนกว่ารถยนต์แบบสันดาป หรือถ้า EV ขยายตัวเร็วจริ ง เชื่อว่าผลกระทบ
เชิ งลบต่อบริษทั ที่เราวิ เคราะห์จะจากัด เพราะทัง้ หมดมีการปรับตัวโดยการกระจายการลงทุนไป
ต่างประเทศ หรือในธุรกิ จอื่นที่ มีกระบวนการผลิ ตใกล้เคียงกับที่ทาอยู่ เราจึงให้น้าหนัการลงทุน
ของกลุ่มเป็ น Overweight แนะนาซื้อ AH ราคาเป้ าหมาย 47 บาท และ PCSGH ราคาเป้ าหมาย 13
บาท
ยอดผลิ ตรถยนต์ปี 2018 จะโตมากสุดนับจากจบโครงการรถคันแรก
นับตัง้ แต่โครงการรถคันแรกในปี 2012-2013 ถึงปั จจุบนั ยอดผลิตรถยนต์เติบโตเฉลีย่ เพียง 1.9% ต่อปี ปี น้ีถอื
เป็ นปี แรกทีเ่ ริม่ ต้น 1Q18 ด้วยการเติบโตพร้อมกันทัง้ ยอดขายในประเทศ 18% Y-Y อยูท่ ่ี 237,061 คัน และ
ยอดส่งออก 4% Y-Y อยูท่ ่ี 295,230 คัน หนุนให้ยอดผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ 11% Y-Y อยูท่ ่ี 539,690 เราคาดว่า
ยอดผลิตทัง้ ปี จะทาจุดสูงสุดในรอบ 5 ปี ท่ี 2,088,264 คัน เพิม่ ขึน้ 5% Y-Y ซึง่ ใกล้เคียงกับคาดการณ์ยอดขาย
รถยนต์ท ั ่วโลกของ Statista ในปี 2018 ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึ้น 3% Y-Y อยูท่ ่ี 81.57 ล้านคัน
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของผู้ผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่ มสูงขึน้
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนในประเทศต่างใช้ช่วงอุตสาหกรรมชะลอตัว เป็ นโอกาสเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้ ทัง้ ใน
รูปแบบของการลดต้นทุนการผลิต และการลงทุนในกิจการอื่นเพื่อให้เกิด Synergy ดังจะเห็นได้จากอัตรากาไร
สุทธิของผูป้ ระกอบการทัง้ 3 บริษทั ทีเ่ ราจัดทาบทวิเคราะห์ล้วนปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2015-2017 และด้วย
โครงสร้างต้นทุนทีม่ สี ว่ นของต้นทุนคงทีอ่ ยูร่ าว 30% ของต้นทุนรวม เมื่อมีการใช้กาลังการผลิตสูงขึน้ ตามการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม จึงทาให้อตั รากาไรและกาไรสุทธิปี 2018-2019 จะเร่งตัวกว่าการเติบโตของรายได้
การมาของรถยนต์ EV กลับดูเป็ นบวกในช่วงแรก
เนื่องจากสัดส่วนการผลิตรถยนต์ในประเทศราว 55% เป็ นการผลิตรถกระบะ ซึง่ ยังไม่ได้รบั ความนิยมในการ
เปลีย่ นเป็ น EV มากเท่ารถยนต์นั ่ง อีกทัง้ เราคาดว่าช่วงเปลีย่ นผ่านจะเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เช่นการเริม่ ที่
Hybrid ซึง่ มีความซับซ้อนในการใช้ชน้ิ ส่วนมากกว่ารถสันดาป ภาพระยะสัน้ จึงดูเป็ นปั จจัยบวกต่อผูผ้ ลิตในบ้าน
เรา ส่วนภาพระยะยาว Bloomberg ประเมินว่ารถยนต์ EV จะเข้าทดทแทนรถยนต์เครื่องสันดาปได้ราว 30%
ในปี 2030 และจะไปหยุดที่ 70% ในปี 2040 โดยไม่สามารถทดแทนได้ทงั ้ หมด เพราะรถยนต์สนั ดาปจะมีการ
พัฒนาเพื่อลดใช้เชือ้ เพลิงและลดมลภาวะ และยังมีความต้องการรองรับจากประเทศด้อยพัฒนา
แนวโน้ ม 3 ปี ข้างหน้ า กลุ่มยานยนต์ยงั น่ าสนใจอยู่หรือไม่
ทีผ่ า่ นมาได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่าอุต สาหกรรมสามารถเติบโตได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีมาตรการภาครัฐฯเข้ามากระตุน้
ซึง่ ถ้าอิงการเร่งออกรุน่ ใหม่ของทุกค่ายรถไปจนถึงปี 2020 ผนวกกับการสนับสนุ นการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคตจากภาครัฐฯ และการขยายการลงทุนด้านยานยนต์ในต่างประเทศของผูผ้ ลิตจีน ซึง่ เริม่
กระจายมายังภูมภิ าคเอเชีย ทาให้เราคากว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รอบนี้จะยังต่อเนื่องใน 3 ปี
ข้างหน้า แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ยกระดับเป็ น New S-Curve ให้โตอย่างก้าวกระโดดในระดับ 10-20% ต่อปี ได้
Core Profit Growth (%)
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Automotive Sector

ยอดผลิ ตรถยนต์ปี 2018 จะโตมากสุดนับจากจบโครงการรถคันแรก
นับตัง้ แต่โครงการรถคันแรกในปี 2012-2013 ถึงปั จจุบนั ยอดผลิตรถยนต์เติบโตเฉลีย่ เพียง 1.9% ต่อปี ต่ากว่าค่าเฉลีย่
ตัง้ แต่ก่อนเหตุน้ าท่วมใหญ่ในปี 2011 ทีโ่ ต 7.4% ต่อปี เนื่องจากยอดขายในประเทศหดตัวจากกาลังซื้อทีถ่ ูกดึงไปล่วงหน้า
ซึง่ เพิง่ มาฟื้ นได้จริงจังในปี 2017 ทีห่ มดอายุการถือครองรถคันแรก 5 ปี แต่กม็ าถูกหักล้างด้วยยอดส่งออกในปี 20162017 ทีล่ ดลง 2% Y-Y และ 4% Y-Y ตามลาดับ เพราะตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือชะลอตัว ปี น้ีถอื เป็ น
ปี แรกทีเ่ ริม่ ต้น 1Q18 ด้วยการเติบโตพร้อมกันทัง้ ยอดขายในประเทศ 18% Y-Y อยูท่ ่ี 237,061 คัน และยอดส่งออก 4%
Y-Y อยูท่ ่ี 295,230 คัน หนุนให้ยอดผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ 11% Y-Y อยูท่ ่ี 539,690 คัน โดยถ้าอิงจากเป้ าการผลิตทัง้ ปี ของ
ส.อ.ท. ที่ 2 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ 1% Y-Y เราคาดว่ายอดผลิตจะทะลุเป้ าและทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 ปี ได้ไม่ยาก โดยใน
ประมาณการของเราคาดว่าจะโต 5% Y-Y อยูท่ ่ี 2,088,264 คัน ซึง่ ใกล้เคียงกับคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ท ั ่วโลกของ
Statista ในปี 2018 ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ 3% Y-Y อยูท่ ่ี 81.57 ล้านคัน
ยอดผลิ ต ยอดขายในประเทศ และยอดส่งออกรถยนต์

Source: F.T.I., Finansia Research

ยอดขายรถยนต์ท ั ่วโลก

Source: Statista, Finansia Research

การฟื้ นตัวของยอดขายในประเทศรอบนี้ มาจริง
ยอดขายในประเทศทีฟ่ ้ื นตัวรอบนี้มาจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ (1) ความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึ้น ซึง่ สะท้อนมายังดัชนี
ความเหมาะสมในการซือ้ รถยนต์คนั ใหม่ (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย) ทีพ่ งุ่ ขึน้ ทาจุดสูงสุดในรอบ
35 เดือน โดยข้อมูล 5 ปี ยอ้ นหลัง (รายเดือน) มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ correlation 0.44 (2) ค่ายรถยนต์มกี ารออกรุ่น
ใหม่มากขึน้ เช่น Toyota C-HR, Mazda CX-5, Nissan Navara PPV, Toyata Camry, Honda Accord, Mitsubishi
Xpander, Suzuki Swift, Nissan March และ Nissan Almera เมื่อผนวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมืองทีม่ เี สถียรภาพ
มากขึน้ ซึง่ น่าจะหนุ นให้ความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่ ค่ายรถใหญ่ทก่ี ล่าวมายังเร่งออกรุน่ ใหม่ในปี
2019 เราจึงคาดว่ายอดขายในประเทศจะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี ในปี 2018-2019
ดัชนี ความเหมาะสมในการซื้อรถใหม่และการเติ บโตของยอดขายในประเทศ

Source: cbef, Finansia Research
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คาดการณ์รถรุ่นใหม่ในปี 2018-2019
New Model
Ford
Honda

Toyota

Isuzu
Mazda
Mitsubishi

Nisson

Suzuki

2018
Ranger RAPTOR
Civic
HR-V (Minorchange)
Accord (Full Model)
C-HR
New Camry
Rush
Hi-Ace
Commuter
Lexus UX
MU-X (Minorchange)

Xpander
Triton
Pajero
Navara
X-Trail
LEAF
Note
TERRA
SWIFT
ERTIGA

2019
City (Full Model)
Jazz (Full Model)
Civic (Minorchange)
Corolla ALTIS (Minorchange)
Hilux Revo (Minorchange)
Vios (Minorchange)

D-Max
CX-8
Mazda 3
New Mirage
New Attrage
KICKS
MARCH
ALMERA
TEANA

Source: Finansia Research

ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของผู้ผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่ มสูงขึน้
ซึง่ แม้ตน้ ทุนวัตถุดบิ จะผันผวน และการใช้กาลังการผลิตไม่ถงึ ขัน้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเต็มที่ แต่ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนในประเทศต่างใช้
ช่วงอุตสาหกรรมชะลอตัว เป็ นโอกาสในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้ (เพราะรายได้ไม่เพิม่ จึงต้องหันมาลด
ต้นทุน) ทัง้ ในรูปแบบของการลดต้นทุนการผลิตภายใน และการลงทุนในกิจการอื่นเพื่อให้เกิด Synergy ดังจะเห็นได้จาก
อัตรากาไรสุทธิของผูป้ ระกอบการทัง้ 3 รายทีเ่ รา Cover ล้วนปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดย AH เพิม่ จาก 2.2% ในปี 2015 เป็ น
7.3% ในปี 2017, SAT เพิม่ จาก 7.4% ในปี 2015 เป็ น 9.4% ในปี 2017, และ PCSGH เพิม่ จาก 13.2% ในปี 2015 เป็ น
16.3% ในปี 2017 ด้วยโครงสร้างต้นทุนทีม่ สี ว่ นของต้นทุนคงทีเ่ ช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าแรงอยู่ราว 30% ของต้นทุนรวม
เมื่อมีการใช้กาลังการผลิตสูงขึน้ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม จึงทาให้อตั รากาไรสุทธิของผูผ้ ลิตชิ้นส่วนมีแนวโน้มเร่ง
ตัวขึน้ ด้วย นั ่นหมายถึงแนวโน้ มการเติบโตของกาไรสุทธิในปี 2018-2019 จะเร่งตัวกว่าการเติบโตของรายได้
อัตรากาไรขัน้ ต้น

อัตรากาไรสุทธิ

Source: Setsmart, Finansia Research
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การมาของรถยนต์ EV กลับดูเป็ นบวกในช่วงแรก
เนื่องจากสัดส่วนการผลิตรถยนต์ราว 55% ของยอดผลิตทัง้ หมด เป็ นการผลิตรถกระบะ ซึง่ แม้จะมีบางยีห่ อ้ ในยุโรปและ
สหรัฐฯเริม่ พัฒนาขึน้ มาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่เน้นจาหน่ายเชิงพาณิชย์ เนื่ องด้วยลักษณะโครงสร้างและการใช้งานยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการ อีกทัง้ ยังไม่คมุ้ ค่ากับการนามาใช้ในภาคเกษตรกรรม จึงยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทนั ที
เหมือนทีเ่ กิดกับรถยนต์นั ่ง
นอกจากนี้ เราคาดว่าการเปลีย่ นผ่านในประเทศไทยจะค่อยเป็ นค่อยไป โดยเริม่ จากรถยนต์ประเภท Hybrid ทีย่ งั ใช้
เครื่องยนต์เป็ นตัวทางานหลักและมีมอเตอร์หมุนล้อในช่วงความเร็วต่า, Plug-in Hybrid ทีส่ ามารถวิง่ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ าได้
ตามความเร็วขัน้ ต่าทีผ่ ผู้ ลิตกาหนด แต่ยงั ต้องมีเครื่องยนต์เพื่อใช้สลับในช่วงทีไ่ ฟฟ้ าหมด, Series Hybrid ใช้มอเตอร์สงิ่ แต่
จะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กช่วยผลิตไฟฟ้ า, ก่อนทีจ่ ะเป็ น BEV ทีไ่ ม่มสี ว่ นของเครื่องยนต์ โดยจะมีแค่มอเตอร์กบั แบตเตอรี่
เท่านัน้
ในทางตรงข้าม การเข้ามาของรถยนต์ประเภท Hybrid ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ กลับเพิม่ การใช้ชน้ิ ส่วนมากขึน้ ตามไป
ด้วย
ภาพการเปลีย่ นแปลงระยะสัน้ จึงถือเป็ นปั จจัยบวกต่อผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในบ้านเรา
ส่วนภาพระยะยาว
Bloomberg ประเมินว่ารถยนต์ EV จะเข้าทดทแทนรถยนต์เครื่องสันดาปได้ราว 30% ของสัดส่วนการซื้อรถใหม่ในปี 2030
และจะไปหยุดที่ 70% ของสัดส่วนการซือ้ รถใหม่ในปี 2040 โดยไม่สามารถทดแทนได้ทงั ้ หมด เพราะรถยนต์เครื่องสันดาป
ก็จะมีการพัฒนาเพื่อลดการใช้เชือ้ เพลิงและลดมลภาวะจนเหลือน้อยที่สดุ ด้วยเช่นกัน และคาดว่ายังมีความต้องการใช้จาก
ประเทศด้อยพัฒนาด้วยสภาพความเหลื่อมล้าของเศรษฐกิจโลกทีจ่ ะเพิม่ ช่องห่างมากขึน้
สัดส่วนการซื้อรถยนต์ใหม่ที่เป็ น EV

ยอดขายรถยนต์ EV ม.ค. 18

Source: Bloomberg

Source: EV Obsession & CleanTechnica

แนวโน้ ม 3 ปี ข้างหน้ า กลุ่มยานยนต์ยงั น่ าสนใจอยู่หรือไม่
ถ้าปี น้ียอดผลิตรถยนต์เติบโตได้ตามคาดจะเป็ นการเติบโตติดต่อกันปี ท่ี 4 แนวโน้มในช่วง 3-5 ปี ขา้ งหน้ายังประเมิน
ค่อนข้างยากว่าจะเติบโตสูงเหมือนปี น้ีหรือไม่ แต่ทผ่ี า่ นมาได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้ โดยทีไ่ ม่
ต้องมีมาตรการภาครัฐฯเข้ามากระตุน้ ซึง่ ถ้าอิงจากการเร่งออกรุน่ ใหม่ของทุกค่ายรถไปจนถึงปี 2020 ทัง้ โมเดลเครื่องยนต์
สันดาปและโมเดลเปลีย่ นผ่านไปเป็ น EV ผนวกกับการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตจากภาครัฐ
ฯ และการขยายการลงทุนด้านยานยนต์ในต่างประเทศของผูผ้ ลิตในจีน ซึง่ เริม่ กระจายมายังภูมภิ าคเอเชีย ทาให้เราคาดว่า
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รอบนี้จะยังต่อเนื่องใน 3 ปี ขา้ งหน้า แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ยกระดับเป็ น New S-Curve ให้
โตอย่างก้าวกระโดดในระดับ 10-20% ต่อปี ได้
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ผู้ประกอบการควรปรับตัวอย่างไร
ด้วยความทีผ่ ผู้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั จ้างผลิต
(OEM)
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจึงกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยกลุ่มทีจ่ ะหายไปแน่ ๆคือ กลุ่มระบบส่งกาลังเครื่องยนต์ เช่น ระบายความ
ร้อน เครื่องยนต์ ไอเสีย เชือ้ เพลิง ขณะที่ กลุ่มตัวถัง ช่วงล่าง และกลุ่มไฟฟ้ าจะถูกกระทบอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการในกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องยนต์ทงั ้ PCSGH (ผลิตชิน้ ส่วนในเครื่องยนต์) และ AH (มีในส่วน
ของถังน้ ามันและส่วนทีไ่ ปลงทุนใน SGAH) จะต้องเร่งปรับตัว ทัง้ ในรูปแบบของการออกไปหาตลาดใหม่ดว้ ยตัวเอง, ผลิต
ชิน้ ส่วนให้กลุ่ม Non-Auto, หรือการปรับสายการผลิตให้ยดื หยุ่นสามารถรองรับรูปแบบของชิน้ ส่วนทีจ่ ะเปลีย่ นไปใน
อนาคต ขณะที่ SAT แม้จะดูเหมือนถูกกระทบน้อยทีส่ ุด แต่ถ้ามีผผู้ ลิตชิน้ ส่วน EV รายใหม่เข้ามาในตลาดมากขึน้ จะทาให้
เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดการผลิตแบบเดิม จึงต้องเริม่ หาตลาดใหม่ดว้ ยเช่นกัน
บริษทั ที่เรา Cover ปรับตัวอย่างไรกันบ้าง
เริม่ จาก AH ทีม่ กี ารเข้าลงทุนใน SGAH 25.1% เพื่อขยายการผลิตชิน้ ส่วนช่วงล่างและระบบส่งกาลังรถยนต์ดา้ นความ
ปลอดภัย รวมถึงเป็ นการขยายตลาดไปยังประเทศสาคัญทั ่วโลก ส่วน SAT มีการร่วมลงทุนใน MSA เพื่อเพิม่ Synergy ใน
การผลิตสปริง และ PCSGH มีการซือ้ โรงงานในยุโรปเพื่อขยายฐานลูกค้า และเริม่ รับคาสั ่งผลิตชิน้ ส่วนในรถยนต์ EV เป็ น
รายแรก ถ้าพิจารณาจากแผนลงทุนของทัง้ 3 บริษทั คงยังเร็วเกินไปทีจ่ ะสรุปว่าใครเดินได้ถูกทาง แต่จะเห็นว่า PCSGH
มีการปรับตัวเร็วสุด ซึง่ ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากธุรกิจเดิมทีม่ โี อกาสถูก Disrupt มากสุดด้วยเช่นกัน
การขึน้ ภาษีนาเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯกระทบไม่มาก
เนื่องจากประเทศไทยส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯเพียงปี ละ 2.5-3 หมื่นล้านบาท หรือราว 3% ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบทัง้ หมด ขณะที่ สัดส่วนการนาเข้ารถยนต์จากไทยของสหรัฐฯต่ าเพียง 0.4% ของมูลค่าการ
นาเข้ารถยนต์ทงั ้ หมด โดยประเทศทีส่ หรัฐฯนาเข้ามากและกระทบกับดุลการค้าอย่างมีนยั สาคัญคือ เม็กซิโก 24%,
แคนาดา 22%, ญี่ป่ นุ 21%, เยอรมัน 11%, และเกาหลีใต้ 8% ของมูลค่าการนาเข้ารถยนต์ทงั ้ หมด ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมี
ส่วนทีเ่ ราส่งออกไปประเทศเหล่านี้ถูกกระทบบ้าง แต่เนื่องจากเป็ นผลกระทบทางอ้อม มาตรการเพิม่ ภาษีนาเข้ารถยนต์
ของสหรัฐฯ จึงค่อนข้างจากัดสาหรับผูผ้ ลิตในประเทศ
นอกจากนี้ เราคาดว่าจะถูกชดเชยได้ทงั ้ หมดจากการลดภาษีนาเข้ารถยนต์ของออสเตรเลีย (23% ของยอดส่งออก) และจีน
(3% ของยอดส่งออก) โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียทีม่ แี นวโน้มเติบโตดี 9% Y-Y ในช่วง 4M18 เทียบกับตลาดสหรัฐฯที่
ลดลง 1% Y-Y ในช่วงเวลาเดียวกัน
ใครน่ าลงทุนที่สดุ ในกลุ่ม
ในมุมมองของเราขอแบ่งเป็ นภาพการลงทุนระยะสัน้ และระยะยาว โดยในส่วนของการลงทุนระยะสัน้ ภายในปี นี้ เรา
ประเมินว่า AH มีความน่ าสนใจมากที่สดุ เพราะเป็ นปี ทธ่ี รุ กิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และจาหน่ ายรถยนต์ในไทยและ
มาเลเซียขยายตัวได้พร้อมกัน อีกทัง้ ยังมีการรับรูด้ อกเบีย้ รับจาก SGAH เต็มปี โดยเราคาดกาไรสุทธิทงั ้ ปี ท่ี 1,418 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 23% Y-Y ขณะที่ PE2018-19 ยังต่าเพียง 8.3-8.6 เท่า เทียบกับค่าเฉลีย่ ในอดีตที่ 11 เท่า แนะนาซือ้ ราคา
เป้ าหมาย 47 บาท
ส่วนถ้าเป็ นการลงทุนระยะยาวเราชอบ PCSGH มากที่สดุ เพราะเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุม
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยได้มากทีส่ ดุ โดยแนวโน้มกาไรสุทธิปี 2018-2019 จะโตตามอุตสาหกรรม แต่คาดว่าจะ
Outperform กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญตัง้ แต่ปี 2020 จากการเริม่ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ EV มูลค่า 4.3 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ 5
ปี และคาดว่าโรงงานในเยอรมันและฮังการีทเ่ี ริม่ ผลิตในปี น้ีจะถึงจุดทีเ่ กิด Economy of scale อย่างเต็มขัน้ ในปี เดียวกัน ซึง่
ในจุดนัน้ เรามองว่า PCSGH จะพร้อมรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ EV ได้มากทีส่ ุด เราคาดกาไรสุทธิ
ปี น้ีโต 23% Y-Y อยูท่ ่ี 790 ล้านบาท และคาดปี 2020 จะรักษาระดับการโตเฉลีย่ ที่ 20% ต่อปี ไปได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี
2023 แนะนาซือ้ ราคาเป้ าหมาย 13 บาท (รวมชิน้ ส่วน EV)
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ขณะที่ SAT มีจดุ เด่นทีก่ าไรสุทธิและราคาหุน้ มีความผันผวนน้อยทีส่ ุด แต่เนื่องจากเราคาดกาไรสุทธิปีน้ีโต 18% Y-Y อยูท่ ่ี
854 ล้านบาท ซึง่ น้อยกว่า AH และ PCSGH อีกทัง้ ราคาปั จจุบนั ค่อนข้างเต็มมูลค่าเมื่อเทียบกับราคาเป้ าหมายของเราที่
24.10 บาท จึงแนะนาเพียงถือ
PE Band ของกลุ่มยานยนต์ยงั ไม่แพงเกิ นไป

Source: Setsmart, Finansia Research

อัตราการเติ บโตของกาไรสุทธิ ปี 2018 เทียบ PE2018

Source: Finansia Research

อัตรากาไรสุทธิ ปี 2018 เทียบ D/E Ratio ปี 2018

Source: Finansia Research
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ห้ิส ฟขาสิี่ม 4 พรรราม.ช 1210
เขเาาสรนก ลสเอพมหาสรรกรุ.

รนเสา อเาศรอ.ช 576
เเมืิสสสอาุรี.าาสกรริิ ิ.
ลสสอาุรี.

สาขา ศรีราหา

สาขา ขอนแก่น1

สาขา ขอนแก่น2

สาขา ขอนแก่น3

สาขา อุดรธานี

( 99/135เึกริม าน้ส G) ชสสิุขุมาออ
เศรีราาา.ศรีราาา ิ.
ลา่าุรี.

2 าน้ส 16/311ช.ก่าสเมืิส
เ. สเมืิส ิ.เมืิสขิสฟกลส
ล.ขิสฟกลส

เ่ขอี่ 2 าน้ส 7 หมูลอี่ 9/26
ช.ศรีลนสอรอ หมล
เ . สเมืิส
ิขิสฟกลส.เมืิสขิสฟกลส ล.

1/311
ช)ฝึ่สรอมาึส( ก่าสเมืิส.
เ สเมืิส .
ิขิสฟกลส.เมืิสขิสฟกลส ล.

3/213 129/197
ชหมากฟข้ส .ิุาราุดรี เ.
ิิุาร าสี.เมืิสิุาร าสี ล.

สาขา เหียงใหม่ 1

สาขาเหียงใหม่2

สาขาเหียงใหม่3

สาขา เหียงราย

สาขา แม่สาย

308
หมูลา้าสเาียส หมลฟ่สาอ
ชาสร่าสา้.า้าสร่าส เ.
ิเาียส หมล.เมืิสเาียส หมล ล.

310
หมูลา้าสเาียส หมลฟ่สาอ
ชา้าสร่าส.า้าสร่าส เ.
ิเาียส หมล.เมืิส ล.

ิารารมร่อเพ่ิ 1 าน้ส 2 หมูลอี่ 4/32
ห้ิส B1-1, B1-2
เเมืิสเาียส หมล.ฟมลเหียร ิ.
เาียส หมล

รอมกก.เ 4 หมูล 15/353
ิเาียสราย.เมืิสเาียสราย ล.

119หมูล ฟมลิาย.เ 10
ิเาียสราย.ฟมลิาย ล.

สาขา นครราหสีมา

สาขา สมุทรสาคร

สาขา ภูเก็ต

สาขา หาดใหญ่ 1

สาขา หาดใหญ่ 2

ห้ิส 2/1242 A3 าน้ส 7
ิกาสนกสาสเาิรมิ่่อ สรรราาิีมา
ช สเมืิส.มอเรภาพ เ.
ิสรรราาิีมา.เมืิสสรรราาิีมา ล.

สริอสหอ.ช 30/813
เเมืิสิมุอริารร.มหาานย ิ.
ลิมุอริารร.

18/22
ช.ห่าสพลิานาฉ่ิส
เ.เ่าา หญล ิ เมืิสภูเก็เ.
ลภูเก็เ.

221/200, 200/223
ิารารลุ่าอศ หาา หญลพ่าซลา าน้ส2
ชหาา หญล.เ 3 สอพนอ อิุออศ.
ิิสข่า.หาา หญล ล.

ปรราา อปึเยอ.าน้ส่ิย ช 106
เิสข่า.หาา หญล ล.หาา หญล ิ.

สาขา หาดใหญ่ 3

สาขา ตรัง

สาขา สุราษฏ์ธานี

สาขา ปัตตานี

226/200 1224/200 1222/200
ิารารลุ่าอศ หาา หญลพ่าซลา าน้ส2
ชหาา หญล.เ 3 สอพนอ อิุออศ.
ิิสข่า.หาา หญล ล.

อนาเอี่ยส.ห้ายยิา เ.ช 28/59
ิเรนส.เมืิสเรนส ล.

าาส หญล-านายพ อว.ช 1 หมูล 84-83/173
เเมืิสิุราดสอ าสี.มรขามเเี้ย ิ.
ลิุราดสอ าสี.

รูิรมอฟ่.เ 4 หมูล 70-69/300
ิปึเเาสี.เมืิส ล.

คานิยามของคาแนะนาการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้ิ” เสื่ิสลากราราปึลลุานส ต่ากว่า มู่รลาเามปึลลนยพื้สฐาส ยายราาหานสผ่เิาฟอส 10%
“ชืิ” เสื่ิสลากราราปึลลุานส ต่ากว่า มู่รลาเามปึลลนยพื้สฐาส ยายราาหานสผ่เิาฟอส 0% - 10%
“ขาย” เสื่ิสลากราราปึลลุานส สูงกว่า มู่รลาเามปึลลนยพื้สฐาส
“ซื้ิเก็สกกาไรรรยริน้ส” เสื่ิสลากมีปรรเา็สอี่มีผ่าากเลิราราหุ้ส สรรยริน้ส ฟม้าลาราราปึลลุานสลริูสกาลามู่รลาเามปึลลนยพื้สฐาส
“่สอุสมากกาลาเ่าา” เสื่ิสลากราาหานสผ่เิาฟอสอี่ สูงกว่า ตลาด
“่สอุสเอลากนาเ่าา”
เสื่ิสลากราาหานสผ่เิาฟอสอี่ เท่ากับ ตลาด
“่สอุสส้ิยกาลาเ่าา” เสื่ิสลากราาหานสผ่เิาฟอสอี่ ต่ากว่า ตลาด

หมายเหเุ ผ่เิาฟอสอี่ราาหานสิาลเป่ี่ยสฟป่สเามราามเิี่ยสขิสเ่าาอี่เพอ่มขึ้ส หรืิ่า่ส สขณรสน้ส :
DISCLAIMER: รายสาสฉานาสี้ลนาอกายายารอดอ
น ห่นกอรนพยอ ฟสสนสเซีย ไซรนิ ลกากนา )าาสมห(“ารอดนอ” ข้ิมู่อี่ปรากร สรายสาสฉานาสี้ชูกลนาอกาขึ้สาสพืส
้ ฐาสขิสฟห่ลสข้ิมู่
อี่เาื่ิาลาหรืิรารเาื่ิาลามีราามสลาเาื่ิชืิ ฟ่รหรืิมีราามชูกเ้ิส ิยลาสไรก็เามารอดนอไมลรนาริสราามชูกเ้ิสรราช้าสขิสข้ิมู่านสก่ลาา ข้ิมู่ฟ่รราามเห็สอี่ปรากริยูล ส/
การเป่ี่ยสฟป่สรายสาสฉานาสีิ
้ าลมี ฟก้ไข หรืิเพอ่มเเอมไา้เ่ิาเา่ายายไมลเ้ิสฟล้ส ห้อราา่ลาสหส้า ารอดอ
น ไมลมีราามปรริสรออี่ลรานกลูสหรืิาี้าาส ห้ผู้่สอุส ่สอุสซื้ิหรืิ
ขายห่นกอรนพยอเามอี่ปรากร สรายสาสฉานาสี้ รามอน้สารอดอ
น ไมลไา้รนาปรรกนสผ่เิาฟอสหรืิราราขิสห่นกอรนพยอเามข้ิมู่อี่ปรากรฟเลิยลาส า ารอดนอลึสไมลรนาผอาาิาเลิราาม
เิียหาย าๆ อี่เกอาขึ้สลากการสกาข้ิมู่หรืิราามเห็ส สรายสาสฉานาสี้ไป า้ไมลาลากรณี าก็เาม ผู้่สอุสรารศึกดาข้ิมู่ฟ่ร า้าุ่ยพอสอลิยลาสริาริา สการเนาิอส ล่สอุส
ารอดนอขิิสาส่อขิออ อว สข้ิมู่ฟ่รราามเห็สอี่ปรากริยูล สรายสาสฉานาสี้ ห้ามมอ ห้ผู้ าสกาข้ิมู่ฟ่รราามเห็ส สรายสาสฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ รนา่ิก านาฟป่ส อกาซ้กา สกา
ิิกฟิาสหรืิเผยฟพรลเลิิา ารณาสไมลาลาอน้สหมาหรืิาาสิลาส ยายไมลไา้รา
น ิสุญาเเป็ส่าย่นกดณอินกดรลาการอดนอ่ลาสหส้า การ่สอุส สห่นกอรนพยอมร
ี าามเิี่ยส ผู้่สอุสราร
ศึกดาข้ิมู่ฟ่รพอลารณาิยลาสริาริากลิสการเนาิอส ล่สอุส
ารอดนอห่นกอรนพยอ ฟสสส
น เซีย ไซรนิ ลกากนา ( ิาลเป็สผู้าฟ
ู ่ิภาพร่ลิส )มหาาส(Market Maker) ฟ่รผู้ิิก าิการนญฟิาสิออ ิ
อ สุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ
อี่ปรากสิยูล สรายสาสฉานาสี้ ยายารอดอ
น ฯ ิาลลนาอกาาอาอเรรารหอขิสห่นกอรนพยอิ้าสิอสานสก่ลาาสี้ านสสน้ส สนก่สอุสรารศึกดาราย่รเิียา สหสนสิืิาี้าาสขิส าิการนญฟิาสิออ อ
ิสุพนส อานสก่ลาากลิสเนาิอส ล่สอุส
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ช่ ว งค ะแนน

สั ญ ลั กษ ณ์

ค วามหมาย

100-90

ดี เ ลิ ศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

สัญลักษณ์ N/R หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผ่ิการาลการกกากนาาูฟ่กอลการารอดอ
น ลาอรเาียสอีฟ
่ ิาสไา้สี้ เป็สผ่อี่ไา้ลากการิการาลฟ่รปรรเมอสข้ิมู่อี่ารอดอ
น ลาอรเาียส สเ่าาห่นกอรนพยอฟหลสปรรเอศไอย ฟ่ร
เ่าาห่นกอรนพยอ เิ็ม เิ ไิ )"ารอดนอลาอรเาียส"( เปสาเผยเลิิา ารณร ฟ่รเป็สข้ิมู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปิามารชเข้าชึสไา้ ผ่ิการาลานสก่ลาาลึสเป็สการสกาเิสิข้ิมู่ ส
มุมมิสขิสาุรร่ภายสิกเลิมาเรฐาสการกกากนาาูฟ่กอลการขิสารอดอ
น ลาอรเาียส
ยายไมลไา้เป็สการปรรเมอสผ่การปรอานเอสาสหรืิการากาเสอสกอลการขิสารอดอ
น ลาอรเาียส
ิีกอน้สมอไา้ า้ข้ิมู่ภาย สขิสารอดนอลาอรเาียส สการปรรเมอส านสสน้ส ผ่ิการาลอี่ฟิาสสี้ลึสไมลไา้เป็สการรนาริสชึสผ่การปรอานเอสาสหรืิการากาเสอสการขิสารอดอ
น ลาอรเาียส
ฟ่รไมลชืิเป็สการ ห้รกาฟสรสกา สการ่สอุส สห่นกอรนพยอขิสารอดอ
น ลาอรเาียสหรืิรกาฟสรสกา าๆ ผู้ า้ขิ
้ มู่ลึสราร า้าอลารณญาณขิสเสเิส สการาอเรรารหอฟ่รเนาิอส ล ส
การ า้ขิ
้ มู่ า ๆ อี่เกี่ยากนาารอดนอลาอรเาียสอีฟ
่ ิาส สผ่ิการาลสี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด )มหาหน( มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC)
1 ข้ิมู่ CG Score ปรรลกาปี 2560 ลาก ิมารมิลสเิรอมิชาานสกรรมการารอดนอไอย
2 ข้ิมู่ารอดนออี่เข้ารลามยรรสการฟสารลามปรอานเอขิสภารเิกาสไอย สการเลิเ้าสอุลรอเ )Thai CAC) ขิสิมารมิลสเิรอมิชาานสกรรมการารอดนอไอย
)ข้ิมู่ ณ านสอี่ 31 กรกรารม 2560( มี 2 กุ่ลม รืิ
- ไา้ปรรกาศเลเสารมณอเข้ารลาม CAC (Declared)
- ไา้รนาการรนาริส CAC (Certified)
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