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Consolidated earnings
BT (mn)

2017

2018

2019E

2020E

82

140

195

263

Normalized earnings
Net profit

82

140

195

263

Normalized EPS (Bt)

0.58

0.62

0.65

0.88

EPS (Bt)

0.58

0.62

0.65

0.88

% growth

-8.7

7.1

4.1

35.0

Dividend (Bt)

2.16

0.87

0.36

0.48

BV/share (Bt)

2.60

1.56

4.39

4.79

EV/EBITDA (x)

10.1

11.9

10.4

8.0

Normalized PER (x)

26.5

24.7

23.7

17.6

PER (x)

26.5

24.7

23.7

17.6

PBV (x)

5.9

9.9

3.5

3.2

Dividend yield (%)

14.0

5.6

2.3

3.1

ROE (%)

22.4

29.9

14.8

18.3

YE No. of shares (million)

141

225

300

300

Par (Bt)

1.0

1.0

1.0

1.0

กาไร 4Q18 ตา่ คาด และงดจ่ายปันผล
กาไร 4Q18 ตา่ กว่าคาด ลดลงทัง้ Q-Q, Y-Y
กาไรสุทธิ 4Q18 เท่ากับ 31 ล้านบาท (-18.4% Q-Q, -6.1% Y-Y) ต่ากว่าคาด (เราคาด
ไว้ 41 ล้านบาท) แม้ SSSG จะเติบโตได้ +2% Y-Y กอปรกับมีการเปิ ดสาขาใหม่ตลอด
ทัง้ ปี ทาให้รายได้รวม +8.1% Y-Y แต่ลดลง -2.7% Q-Q แต่อตั รากาไรขัน้ ต้นแผ่วลงมา
อยูท่ ่ี 23.6% จาก 24.5% ใน 3Q18 และ 24.6% ใน 4Q17 ซึง่ เป็ นผลจากต้นทุนวัตถุดบิ
อาหาร และต้นทุนค่าบริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ภายนอกเพิม่ สูงขึน้ ในขณะที่
ค่าใช้จา่ ยปรับขึน้ เล็กน้อย Y-Y ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จา่ ยพนักงานเพื่อรองรับการขยาย
สาขา และโบนัสพนักงานเพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยรายได้ทเ่ี ติบโตมากกว่า ทาให้สดั ส่วน
ค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ลดลงมาอยูท่ ่ี 18.5% จาก 19.4% ใน 4Q17 ทาให้ผลประกอบการ
ไตรมาสนี้แผ่วลงทัง้ Q-Q และ Y-Y
คงประมาณการกาไรและราคาเป้ าหมาย
บริษทั มีกาไรสุทธิปี 2018 เท่ากับ 140 ล้านบาท (+71.4% Y-Y) โดยมี SSSG ฟื้ นตัว
เป็ นบวกที่ +4.7% Y-Y และมีการเปิ ดสาขาใหม่สทุ ธิของบริษทั เองและสาขาแฟรนไชส์
เพิม่ ขึน้ +8 แห่ง และ +18 แห่ง ตามลาดับ ทาให้สน้ิ ปี 2018 มีจานวนสาขาทัง้ สิน้ 110
แห่ง และ 145 แห่ง ตามลาดับ ทาให้รายได้รวมเติบโต 17.8% Y-Y แต่อตั รากาไร
ขัน้ ต้นลดลง 20 bps เป็ น 24.1% สาหรับปั จจัยหนุ นการเติบโตในปี น้ีจะมาจากการเปิ ด
สาขาใหม่ในจานวนทีม่ ากขึน้ โดยมีเป้ าเปิ ดสาขาใหม่เพิม่ 36 แห่งสาหรับร้านของ
บริษทั เอง และ 87 แห่งสาหรับร้านแฟรนไชส์ ถือเป็ นจานวนที่คอ่ นข้าง Aggressive ซึง่
การเปิ ดร้านแฟรนไชส์มากขึน้
จะช่วยสร้างรายได้จากการขายวัตถุดบิ ให้แฟรนไชส์
และรายได้จากการให้สทิ ธิแฟรนไชส์ (Initial Fee, Royalty Fee, Marketing Fee) ซึง่
รายได้สว่ นนี้มตี น้ ทุนไม่สงู และไม่ผนั แปรตามรายได้ คาดจะช่วยเพิม่ อัตรากาไรขัน้ ต้น
ให้สงู ขึน้ ไปโดยปริยาย จึงคาดกาไรสุทธิปี 2019 ไว้ท่ี 195 ล้านบาท +38.8% Y-Y และ
คงราคาเป้ าหมายที่ 16.5 บาท (อิง PE เดิม 25 เท่า) ราคาหุน้ ปรับขึน้ มาสะท้อนการ
เติบโตในปี น้ีไปพอสมควร ทาให้ม ี Upside จากัด และบริษทั แจ้งงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับงวด 4Q18 เพื่อสารองไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จึงปรับลดคาแนะนา
เป็ น ซือ้ เมื่ออ่อนตัว

Source: Company data, FSS estimates
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ความเสีย่ ง - เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าคาด, ราคาวัตถุดบิ อาหารปรับตัวสูงขึน้ , ไม่สามารถเปิด
สาขาใหม่ได้ตามแผน และค่าแรงปรับตัวสูงขึน้
4Q18 Earnings Results
(Bt mn)

4Q18

3Q18

%Q-Q

4Q17

%Y-Y

Revenues

731

751

-2.7

676

8.1

Cost of services

559

568

-1.6

510

9.6

Gross profit

172

184

-6.5

166

3.6

SG&A

135

137

-1.5

131

3.1

6

6

0.0

7

-14.3

Normalized earnings

31

38

-18.4

33

-6.1

Net profit

31

38

-18.4

33

-6.1

23.6

24.5

-0.9

24.6

-1.0

Norm earnings margin (%)

4.3

5.0

-0.7

3.5

0.8

Net profit margin (%)

4.3

5.0

-0.7

3.5

0.8

Interest expense

Gross margin (%)

Source: Company and FSS Research
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Comment

 SSSG 4Q18 ยังบวกได้ท่ี +2% Y-Y และมีการเปิ ดสาขาใหม่ ทาให้

รายได้รวมเติบโตได้ 8.1% Y-Y แต่ลดลง Q-Q สวนทางฤดูกาล
 อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับลดลงทัง้ Q-Q และ Y-Y เผชิญต้นทุนวัตถุดบิ
อาหารปรับตัวสูงขึน้
 ค่าใช้จา่ ยปรับขึน้ ตามจานวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และโบนัสพนักงานด้วย
แต่รายได้โตมากกว่า ทาให้สดั ส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ลดลง Y-Y

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

สานักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์

สาขา อัลม่าลิงค์

สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์

สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

(สายงานสนับสนุน) 1768
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา บางกระปิ

สาขา บางนา

สาขา สินธร 1

สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สาขา สินธร 3

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3
ห้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ชั้น 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา ลาดพร้าว

สาขา ประชาชื่น

สาขา รังสิต

สาขา อับดุลราฮิม

สาขา รัตนาธิเบศร์

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

105/1 อาคารบี ชั้น 4
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12
ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

สาขา ศรีราชา

สาขา ขอนแก่น 1

สาขา ขอนแก่น 2

สาขา ขอนแก่น 3

สาขา อุดรธานี

135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 7 ชั้น 2
ถ.ศรีจันทร์ใหม่
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

สาขา เชียงใหม่ 1

สาขาเชียงใหม่ 2

สาขาเชียงใหม่ 3

สาขา เชียงราย

สาขา แม่สาย

308
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1
ห้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สาขา นครราชสีมา

สาขา สมุทรสาคร

สาขา ภูเก็ต

สาขา หาดใหญ่ 1

สาขา หาดใหญ่ 2

1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7
สานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

200/221, 200/223
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สาขา หาดใหญ่ 3

สาขา ตรัง

สาขา สุราษฏ์ธานี

สาขา ปัตตานี

200/222, 200/224, 200/226
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี

คานิยามของคาแนะนาการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ากว่า ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น
DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทาโดยบริษท
ั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ น
รายงานฉบับนีอ
้ าจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษท
ั ไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษท
ั ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นา
ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดแ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษท
ั ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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สัญลักษณ์ N/R หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนทีแ
่ สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสารวจและประเมินข้อมูลที่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอข้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัตงิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได้
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือ
เป็นการให้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษท
ั จดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู้ใช้ขอ
้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูล
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

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

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC)
1 ข้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุ่ม คือ
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared)
- ได้รับการรับรอง CAC (Certified)
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