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65
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65

Net profit

66

34
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EPS (Bt)-Norm

220.35

122.53

0.13

0.15

EPS (Bt)

220.35

63.49

0.13

0.15

% EPS growth

-14.0

-71.2

-99.8

17.4

Dividend (Bt)

n.a.

n.a.

0.05

0.06

BV/share (Bt)

957.81

660.70

1.43

1.52

EV/EBITDA (x)

0.4

0.0

7.6

6.6

PER (x) – Norm

0.0

0.0

8.3

7.3

PER (x)

0.0

0.0

8.6

7.3

PBV(x)

0.0

0.0

0.8

0.7

Dividend yield (%)

n.a.

n.a.

4.7

5.5

ROE (%)

21.8

9.6

9.0

9.9

No. of shares- full dilution

0.30

0.53

430

430

100.00

100.00

0.50

0.50

Par (Bt)
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ผูน้ าการให้บริ การระบบป้ องกันฟ้ าผ่าครบวงจร
KUMWEL ดาเนิ นธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าอย่าง
ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “KUMWELL” เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี จุดเด่นคือเน้ น
คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีศกั ยภาพในการเติ บโตไปพร้อมกับการ
ผลักดันการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ และการฟื้ นตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน ขณะที่ปรับกลยุทธ์ครอบคลุมตัง้ แต่ต้นน้าถึงปลายน้า โดยการขยาย
ไปให้บริ การมากขึน้ เราคาดการณ์กาไรปกติ ปี 2019 ชะลอ 13% Y-Y จากการเริ่ม
ขายสิ นค้าใหม่ที่มาร์จิ้นตา่ แต่จะกลับมาโต 14% Y-Y ในปี 2020 จากการ
ดาเนิ นการผลิ ตโรงงานแห่งที่ 2 เฟส 1 เต็มปี และรายได้การให้บริการที่ขยายตัว
หลังหันมาเน้ นขายสิ นค้าพร้อมให้บริการ เราประเมินมูลค่าของหุ้น KUMWEL
อิ ง PER ที่ 11 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่ 1.40 บาท
แบรนด์ KUMWELL แข็งแกร่ง ตามมาตรฐานสากล
แบรนด์ KUMWELL เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง และโดดเด่นในแวดวงธุรกิจและ
เทคโนโลยี จากการมุง่ เน้นด้านคุณภาพ ซึง่ เป็ นหัวใจของธุรกิจ รวมถึงมีมาตรฐานระดับ
สากล โดยโรงงาน และสินค้าทุกประเภทได้รบั การรับรองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สร้างความเชื่อมั ่น และไว้วางใจจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
รับอานิ สงส์จากการเร่งลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ฐานลูกค้ามาจากทัง้ ในและต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วน 81% และ 18% ของรายได้รวม
ตามลาดับ โดยลูกค้าในประเทศมาจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาคการไฟฟ้ า, คมนาคม,
การสื่อสารโทรคมนาคม, อุตสาหกรรม และอาคารสิง่ ปลูกสร้าง ดังนัน้ การสานต่อ
นโยบายการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐภายหลังจัดตัง้ รัฐบาลใหม่
และความเชื่อมั ่นในการลงทุนภาคเอกชน จะเปิ ดโอกาสให้สนิ ค้าของบริษทั มีสว่ นร่วมใน
โครงการก่อสร้างจานวนมาก ทัง้ นี้ บริษทั อยูร่ ะหว่างการขยายโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อ
รองรับความต้องการระบบป้ องกันฟ้ าผ่าทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต
คาดการณ์กาไรปกติ ชะลอในปี 2019 แต่ฟื้นกลับมาโตในปี 2020
เราคาดกาไรสุทธิปี 2019 อยูท่ ่ี 55 ล้านบาท +63% Y-Y เนื่องจากปี 2018 มีคา่ ใช้จา่ ย
ทางบัญชี 2 รายการ และปี 2019 ตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ใหม่ หากตัดรายการดังกล่าวออก กาไรปกติจะอ่อนตัว 13% Y-Y จากอัตรากาไรขัน้ ต้น
ทีค่ าดลดลง หลังเริม่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบตรวจจับและเตือนฟ้ าผ่าซึง่ มีมาร์จ้ิ
นต่ากว่าสินค้าอื่น อย่างไรก็ตาม คาดรายได้รวมขยายตัว 12% Y-Y จากผลของการ
ปรับกลยุทธ์มงุ่ เน้นการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตัง้ มากขึน้ ประกอบกับได้แรงหนุ น
จากการเปิ ดโรงงานแห่งที่ 2 เฟส 1 ในเดือนมิ.ย. 2019 ซึง่ ทาให้สามารถผลิตผงเชื่อม
เพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่าตัว ขณะทีป่ ี 2020 คาดกาไรปกติฟ้ื นตัวเป็ น 65 ล้านบาท (+14% YY) หนุนจากรายได้รวมทีค่ าดเร่งขึน้ ต่อ 12% Y-Y จากการดาเนินการผลิตโรงงานแห่งที่
2 เฟส 1 เต็มปี ควบคูก่ บั การเติบโตของรายได้การให้บริการ
ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 2019 ที่ 1.40 บาท
เราประเมินมูลค่าของ KUMWEL ด้วยวิธี Relative valuation อิง PE ที่ 11 เท่า น้อย
กว่าบริษทั ทีผ่ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับระบบไฟฟ้ าอย่าง ASEFA ซึง่ PE
เฉลีย่ ย้อนหลัง 4 ปี ตงั ้ แต่เข้าตลท.ที่ 12.2 เท่า และ NVT จากประเทศสหรัฐฯ ซึง่ ซือ้ ขาย
บน PE2018 ที่ 13.8 เท่า เนื่องจาก KUMWEL มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อย
กว่า และมีความสามารถในการทากาไรที่ดอ้ ยกว่า โดย ROE ปี 2018 ของ KUMWEL
ที่ 9.6% น้อยกว่า ASEFA และ NVT ที่ 17.6% และ 11.7% ตามลาดับ เราคานวณได้
มูลค่าเหมาะสมของ KUMWEL ตามปั จจัยพืน้ ฐานปี 2019 ที่ 1.40 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั คัมเวล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) (KUMWEL) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับระบบต่อ
ลงดิน (Grounding System) ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า (Lightning Protection System) ระบบป้ องกันเสิรจ์ (Surge
Protection System) ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้ าผ่า (Lightning Detection & Warning System) อย่างครบวงจร
ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสินค้า “Kumwell”

Source: Company data

KUMWEL มีบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 2 บริษทั ได้แก่ 1) บริษทั คัมเวล จากัด (KW) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
แม่พมิ พ์ กราไฟต์ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับระบบต่อลงดิน ให้แก่ KUMWEL แต่เพียงผูเ้ ดียว 2) บริษทั คัมเวล-นาว
แคสท์ จากัด (KWN) ดาเนินธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณตรวจจับฟ้ าผ่า ให้แก่ KUMWEL แต่เพียงผูเ้ ดียว

Source: Company data

สินค้าของบริษทั แบ่งเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มระบบต่อลงดิ น (Grounding System)
มีหน้าทีห่ ลักในการนาเอากระแสไฟฟ้ าส่วนเกินลงสูพ่ น้ื ดิน และสนับสนุนให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทางานได้เร็ว
ขึน้ เมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามจุดประสงค์หลักในการใช้งาน ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
ทาหน้าทีส่ ร้างเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้ า (System Grounding) และ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผใู้ ช้ไฟฟ้ า รวมถึงผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้ า (Safety Grounding)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ หลักดิน, สายต่อหลักดิน, บ่อทดสอบคอนกรีต, หัวต่อแบบบีบอัด, ซีเมนต์ปรับสภาพ
ความต้านทานดิน, อุปกรณ์ทดสอบระบบต่อลงดิน และเครื่องมือวัดและทดสอบค่าดิน
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Source: Company data

รวมถึงอุปกรณ์อ่นื สาหรับการติดตัง้ ระบบต่อสายดิน ด้วยวิธเี ชื่อมด้วยความร้อน อาทิ ผงเชื่อมทองแดง,
แม่พมิ พ์กราไฟต์, ผงจุดชนวน, เครื่องจุดชนวน และคีมเหล็ก

Source: Company data
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2. ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มระบบป้ องกันฟ้ าผ่า (Lightning Protection System หรือ LPS)
การป้ องกันฟ้ าผ่ามี 2 แนวทาง คือ การป้ องกันภายนอก โดยการติดตัง้ ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าภายนอก ซึง่ มีไว้เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทีอ่ ยู่โดยรอบ จากการถูกฟ้ าผ่าลงโดยตรง และการป้ องกันภายใน โดยการติดตัง้
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าภายใน หรืออุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์ เพื่อป้ องกันความเสียหายของอุปกรณ์ทอ่ี ยูภ่ ายในสิง่ ปลูกสร้าง
การใช้งานระบบป้ องกันฟ้ าผ่า จะต้องได้รบั การติดตัง้ และเชื่อมโยงกับระบบต่อลงดินควบคูไ่ ปด้วย โดยระบบป้ องกัน
ฟ้ าผ่ามีส่วนประกอบสาคัญ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ 1) สายล่อฟ้ า (Lightning Air-Terminal) 2) ตัวนาลงดิน
(Down Conductor / Down Lead) 3) แท่งกราวด์ฟ้าผ่า (Lightning Ground)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบป้ องกันฟ้ าผ่า หรือ LPS ดังนี้
แท่งล่อฟ้ า (Air Terminal)

Lightning Conductor

นอตชนิ ดหัวขันขาด (Shear Bolt Connector)

KHV Cable / Insulating Down Connector

Smart Lightning Counter

Connector & Fastener

Source: Company data
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3. อุปกรณ์ป้องกันเสิ รจ์ (Surge Protection Device: SPD)
ปรากฎการณ์เสิรจ์ (Surge) เกิดขึน้ ในสายจ่ายไฟหรือสายสัญญาณจากแรงดันไฟฟ้ าส่วนเกินชั ่วขณะ ทีแ่ รงดันมีคา่
สูงกว่าแรงดันใช้งานปกติได้ถงึ หลายสิบเท่า
บริษทั ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์
ครอบคลุมทุกลักษณะการนาไปใช้งาน หน้าทีแ่ ละหลักการของ
อุปกรณ์คอื การเบีย่ งเบนกระแสฟ้ าผ่าให้ไหลผ่านตัวเองลงสูส่ ายดิน ก่อนที่พลังงานเสิรจ์ จะสามารถเข้าสูร่ ะบบไป
สร้างความเสียหายให้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าได้ สาหรับอุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ตามลักษณะการใช้งาน อาทิ อุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์ สาหรับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC Power System), อุปกรณ์
ป้ องกันเสิรจ์ สาหรับระบบไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Power System) และอุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์ สาหรับระบบสายนา
สัญญาณและสายสื่อสารต่างๆ

Source: Company data

4. ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มระบบตรวจจับและเตือนฟ้ าผ่า (Lightning Detection and Warning System)
บริษทั ได้ลงทุนติดตัง้ ระบบตรวจจับฟ้ าผ่าแบบโครงข่าย จานวน 23 แห่ง ในลักษณะของเสาสัญญาณ ครอบคลุม
พืน้ ทีท่ ั ่วประเทศไทย และบางส่วนของประเทศเวียดนาม ซึง่ สามารถตรวจจับฟ้ าผ่าตัง้ แต่ขนาด 4 กิโลแอมแปร์ขน้ึ
ไป ด้วยความแม่นยาสูงกว่า 95% โดยเก็บข้อมูลฟ้ าผ่าทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลจากระบบตรวจจับสนามไฟฟ้ า บนโปรแกรม Alarm Viewer ทีบ่ ริษทั ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อการแจ้งเตือนฟ้ าผ่า
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้ าผ่าของบริษทั และบริษทั ย่อย จะมีทงั ้ ในส่วนของ Hardware
และ Software อาทิ เสาสัญญาณ E-Field Sensor, ไฟแจ้งเตือน และลาโพงแจ้งเตือน ซึง่ แบ่งกลุ่มการขาย
ผลิตภัณฑ์เป็ น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามขนาดพืน้ ทีแ่ ละลักษณะโครงสร้างพืน้ ฐานที่จะใช้

Source: Company data
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นอกจากนี้
บริษทั มีการต่อยอดการติดตัง้ ระบบตรวจจับ
และเตือนภัยฟ้ าผ่าทีม่ อี ยูไ่ ปสู่การให้บริการข้อมูล
รายละเอียดสถิตกิ ารเกิดฟ้ าผ่าทีผ่ า่ นมาในอดีต
เพื่อให้ลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ในพืน้ ทีท่ เ่ี กี่ยวข้องได้ รวมถึงระดับบุคคล โดยนาข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้กบั ระบบเตือนฟ้ าผ่าผ่านมือถือ (Kumwell Lightning Warning Mobile Application)

Source: Company data

โครงสร้างรายได้
ในช่วงปี 2016-2018 ทีผ่ า่ นมา โครงสร้างรายได้หลักของ KUMWEL มาจากการขายสินค้า มีสดั ส่วน 97.3% และ
รายได้จากการบริการ 0.6% ของรายได้รวม ทัง้ นี้ รายได้จากการขาย หากพิจารณาแยกตามภูมศิ าสตร์จะมาจาก
กลุ่มลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก มีสดั ส่วนถึง 74.4% ของรายได้รวม ขณะทีก่ ลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีสดั ส่วน 22.9%
ของรายได้รวม อาทิ ประเทศในแถบภูมภิ าคอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ตลอดจนประเทศในภูมภิ าคอื่นๆ เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ป่ นุ เกาหลี บังกลาเทศ ศรีลงั กา
ปากีสถาน อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาต้าร์ โอมาน เยเมน ซาอุดอิ าระเบีย ฝรั ่งเศส เบลเยีย่ ม สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก อเมริกาใต้ เป็ นต้น
หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าในประเทศจะแบ่งเป็ น 6 กลุ่ม ในปี 2016-2018 รายได้หลักจะ
มาจากกลุ่มภาคสิง่ ปลูกสร้าง มีสดั ส่วนถึง 31.6% ของรายได้รวม มาจากยอดขายทีเ่ ร่งขึน้ จากผลของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดสัมมนาของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าภาคสิง่ ปลูกสร้าง
เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานของบริษทั รองลงมาเป็ นกลุ่ม
ภาคการไฟฟ้ า 26.5% ของรายได้รวม หนุ นจากการขยายตลาดของตัวแทนจัดจาหน่ ายในประเทศ ส่วนทีเ่ หลือคือ
กลุ่มภาคอุตสาหกรรม, กลุ่มภาคการคมนาคม, กลุ่มภาคการสื่อสารโทรคมนาคม และกลุ่มภาคความมั ่นคงทาง
ทหาร มีสดั ส่วนราว 7.2%, 6.9%, 2.0% และ 0.2% ของรายได้รวม ตามลาดับ
ขณะทีใ่ น 1Q19 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าในประเทศอยูท่ ่ี 80.6% ของรายได้รวม โดยแบ่งตามกลุ่มผูใ้ ช้คอื ภาค
การไฟฟ้ าปรับขึน้ เป็ น 27.2% รองลงมาเป็ นกลุ่มภาคสิง่ ปลูกสร้าง 24.1% ส่วนทีเ่ หลือเป็ นกลุ่มภาคอุตสาหกรรม,
กลุ่มภาคคมนาคม, กลุ่มภาคการสื่อสารโทรคมนาคม และกลุ่มภาคความมั ่นคงทางทหารที่ 18.3%, 10.2%, 0.6%
และ 0.2% ตามลาดับ
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ส่วนรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มลูกค้าต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องตลอด 3 ปี เฉลีย่ 7% CAGR จากการทา
ประชาสัมพันธ์ทเ่ี พิม่ ขึน้
และความสามารถของตัวแทนจาหน่ ายทีส่ ามารถจาหน่ายสินค้าของบริษทั ได้มากขึน้
ส่งผลให้สดั ส่วนรายได้จากลูกค้าต่างประเทศอยูท่ ่ี 18.3% ของรายได้รวมใน 1Q19
Revenue from sales by customer segment
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0.0%
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29%
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18%
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Export
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Military

Source: Company data

ตัวอย่างลูกค้าของบริษทั จาก 6 กลุ่มภาคส่วนธุรกิจหลัก ดังนี้
1. กลุ่มภาคการไฟฟ้ า (Electricity Segment)
เจ้าของงาน
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จากัด

ชื่อโครงการ
โรงไฟฟ้ าเพือ่ ทดแทนโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ 4-7
โรงไฟฟ้ าเพือ่ ทดแทนโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ ระยะที่ 2
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้ าลาตะคอง ระยะที่ 2
โครงการโรงไฟฟ้ า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC)
โครงการโรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุร ี โซลาร์

2. กลุ่มภาคการคมนาคม (Transportation Segment)
เจ้าของงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
Northern Airport Authority
Central Airport Authority
Management Authority for Urban Railways
Vietnam Railways
บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จากัด

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (ปี งบประมาณ 2554-2560)
Noi Bai International Airport
Da Nang International Airport
Ho Chi Minh City Metro
Hanoi Metro
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุร ี โซลาร์

3. กลุ่มภาคการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Segment)
เจ้าของงาน
ชื่อโครงการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
โครงการจัดให้มสี ญ
ั ญาณโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละบริการอินเทอร์เน็ต
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ความเร็วสูง พืน้ ทีช่ ายขอบ (Zone C+)
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4. กลุ่มภาคอุตสาหกรรม (Industrial Segment)
เจ้าของงาน
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั มาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จากัด
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC)

ชื่อโครงการ
กลุ่มอาคารปฏิบตั กิ าร วิจยั พัฒนา
โรงงานโอเลฟิ นส์ ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 2 (MOCD2)
โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project)

5. กลุ่มภาคสิง่ ปลูกสร้าง (Building Segment)
เจ้าของงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษทั สิงห์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั นารายณ์พร็อพเพอตี้ จากัด

ชื่อโครงการ
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Singha Complex Condominium
เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญฯ-ปิ่ นเกล้า

6. กลุ่มภาคความมั ่นคงทางทหาร (Military Segment) ได้แก่ โครงสร้างพืน้ ฐาน/สิง่ ปลูกสร้างของคลังอาวุธ สถานี
เรดาร์ สถานีส่อื สาร สนามบินทหาร

ผลการดาเนิ นงานในอดีต
ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา (ปี 2016-2018) KUMWEL มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเฉลีย่ 13% CAGR มาจากการรายได้
จากการขายเป็ นหลัก โตสม่าเสมอ เฉลีย่ 7% CAGR แบ่งเป็ น 1) ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ +8% CAGR
แม้ในปี 2018 รายได้จากกลุ่มหลักอย่างสิง่ ปลูกสร้าง และการไฟฟ้ าปรับลด Y-Y แต่ถูกชดเชยได้จากกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมทีโ่ ตโดดเด่น 97% Y-Y และ 30% Y-Y ตามลาดับ รับอานิสงค์จากการการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม และการเร่งขึน้ มูลค่าการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมของประเทศ 2) ยอดขาย
จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ +4% CAGR จากการทาประชาสัมพันธ์ และความสามารถของตัวแทนจาหน่ายที่
จาหน่ ายสินค้าได้มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ในแง่กาไรสุทธิในปี 2017-18 ปรับลด 14% Y-Y และ 49% Y-Y ตามลาดับ เนื่องจากปี 2018 มีการ
บันทึกค่าใช้จา่ ยทางบัญชี 2 รายการคือ ค่าใช้จา่ ยจากการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าล้าสมัย 13.7 ล้านบาท และ
ค่าใช้จา่ ยจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 17.7 ล้านบาท หากตัดรายการดังกล่าวออก กาไรปกติปี 2017 และ
2018 ลดลง 14% Y-Y และ 1% Y-Y ตามลาดับ เนื่องจากถูกกดดันจากฝั ง่ ต้นทุนทัง้ ค่าใช้จา่ ยการขายและบริหาร
ต่อรายได้ทป่ี รับขึน้ จาก 21.9% ใน 2016 เป็ น 24.4% และ 26.1% ในปี 2017 และ 2018 ตามลาดับ เนื่องจากมี
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังมีการปรับโครงสร้างเงินเดือน รวมถึงมีคา่ ทีป่ รึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
สาหรับ IPO นอกจากนี้ อัตรากาไรขัน้ ต้นปี 2017 และ 2018 ลดลงเป็ น 42.8% และ 42.2% ตามลาดับ เทียบกับปี
2016 ที่ 44.3% จากต้นทุนราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับขึน้ (ทองแดง,ทองเหลือง,เหล็ก) บวกกับค่าเสื่อมราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
การปรับปรุงอาคารโรงงาน ส่งผลให้อตั รากาไรสุทธิปรับลดลงจากปี 2016 ที่ 19.3% เป็ น 15.5% และ 7.3% ในปี
2017 และ 2018 ตามลาดับ
ส่วนกาไรสุทธิ 1Q19 อยูท่ ่ี 9 ล้านบาท ลดลง 40% Y-Y โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการทีล่ ดลง 3% Y-Y จากการปรับลงของยอดขายกลุ่มลูกค้าทวีปเอเชีย และรายได้จากการให้บริการ 2) อัตรา
กาไรขัน้ ต้นปรับลดอยูท่ ่ี 36.6% จาก 1Q18 ที่ 41.1% จากการปรับขึน้ เงินเดือนของบุคลากรฝ่ ายผลิต และค่าเผื่อ
สินค้าสินค้าล้าสมัยทีเ่ พิม่ ขึน้ 3) SG&A ต่อรายปรับขึน้ เป็ น 25.4% จาก 25.2% ใน 1Q18 ทัง้ นี้ กาไร 1Q19 คิดเป็ น
16% ของประมาณการกาไรทัง้ ปี
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Revenue, Net Profit, Gross Profit Margin and Net Profit Margin Y2016-2018
million
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หมายเหตุ: ปี 2018 1) ต้นทุนการดาเนินงานหลัก หักรายการค่าใช้จา่ ยจากการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าล้าสมัย 13.7 ลบ. 2)
ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร หักค่าใช้จา่ ยจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 17.7 ลบ. ซึง่ เป็ น One-time expense
Source: Company data, FSS Research

ประเด็นการลงทุน และคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ผู้นาการให้บริการระบบป้ องกันฟ้ าผ่าครบวงจร
บริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สาหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า, ระบบป้ องกันเสิรจ์
รวมถึงระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้ าผ่าอย่างครบวงจร บริษทั ดาเนินงานทางธุรกิจมานานถึง 20 ปี จุดเด่นคือเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานเป็ นอันดับแรก ควบคู่กบั ความหลากหลายของสินค้า ซึง่ มีสนิ ค้าผลิต และจัดจาหน่ายกว่า
2,500 รายการ ตอบสนองความต้องการและลักษณ์การใช้งานทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าทุกภาค ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ทัง้ การคมนาคม, การสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงภาคอุตสาหกรรม และอาคาร
สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มการไฟฟ้ า ซึง่ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กฟผ.ตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษทั นอกจากนี้ บริษทั
มีทมี งานควบคุมคุณภาพทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญ และให้ความสาคัญกับการวิจยั ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ในด้านความปลอดภัยของคนในสังคม และเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันในระยะยาว ทัง้ นี้ ปี 2019 บริษทั ปรับกลยุทธ์มงุ่ เน้นการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตัง้ มากขึน้ ครอบคลุม
ตัง้ แต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า
แบรนด์ KUMWELL แข็งแกร่ง ตามมาตรฐานสากล
ตราสินค้าของบริษทั ภายใต้แบรนด์ “KUMWELL” เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีความโดดเด่นในแวดวง
ธุรกิจและเทคโนโลยี จากการมุง่ เน้นด้านคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าและบริการ ซึง่ เป็ นหัวใจของธุรกิจนี้ โดย
โรงงานของบริษทั ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภทอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ทัง้ ในด้านการออกแบบ การทดสอบ และการติดตัง้ จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน UL รับรองโดย Underwriters Laboratories Inc. จากสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน IEC
รับรองโดย KEMA Quality from DEKRA จากเนเธอร์แลนด์ และ VDE (Verband Dutscher Klekrotechniker)
จากเยอรมนี มาตรฐาน IEEE รับรองโดย KERI (Korea Electrotechnology Research Institute) จากเกาหลีใต้
มาตรฐาน NFPA รับรองโดย National Fire Protection Association จากสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ซึ่งสร้างความ
เชื่อมั ่น และไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และความปลอดภัยสูงสุดจากลูกค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศได้
เป็ นอย่างดี

Source: Company data
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นอกจากนี้ บริษทั มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสิง่ พิมพ์ และสื่ออิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือคูม่ อื
เว็บไซต์บริษทั โซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงการร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในงานแสดงสินค้า
ต่างๆ, การนาเสนอบทความวิจยั ระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้ความรู้
แก่บุคคลภายนอกในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

Source: Company data

มีฐานลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
KUMWEL ถือเป็ นผูน้ าการผลิตและให้บริการระบบป้ องกันฟ้ าผ่าแบบครบวงจรในประเทศ โดยคูแ่ ข่งรายอื่นเป็ น
รูปแบบการว่าจ้างผลิตจากผูร้ บั จ้างผลิตในต่างประเทศ ขณะทีต่ ลาดต่างประเทศจะมีคแู่ ข่งเป็ นผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่ อาทิ CADWELD ประเทศสหรัฐอเมริกา, Luke Furse Earthmoving Ltd. ประเทศอังกฤษ และ nVent
Electric Railway Improvement Company (nVent ERICO) ประเทศสหรัฐอเมริกา, DEHN + SÖHNE GmbH +
Co.KG ประเทศเยอรมัน ซึง่ มีผนู้ าเข้าในประเทศนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเข้ามาจาหน่ ายในประเทศไทย
ข้อมูลผูน้ าเข้าผลิ ตภัณฑ์(ที่ ส่วนหนึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั )มาจาหน่ ายในประเทศไทย
ผูน้ าเข้า

กลุ่มสินค้าทีจ่ าหน่าย

ผูน้ าเข้า (Importers) ผลิตภัณฑ์จาก Luke Furse Earthmoving Ltd.
1) บริษทั เอ็ม ซี เอส เอลเทค ซัพพลาย จากัด

Electronic System Protection, Lightning Protection, Earthing, Surge Protection

2) บริษทั เซฟโก้ ซัพพลาย จากัด

Lighting Protection Systems, Lighting & Grounding Systems, Surge Protection
Systems, Fire Alarm, Earth Resistance Tester

ผูน้ าเข้า (Importers) ผลิตภัณฑ์จาก DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG
1) บริษทั นาคา เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2) บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด

อุปกรณ์ไฟฟ้ า, อุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่ารับติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าและ อุปกรณ์อ่นื ๆ เช่นอุปกรณ์
สาหรับระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตู, ระบบกล้องวงจรปิ ดและ CMS, ระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ, ระบบป้ องกันไฟไหม้ กันขโมย ขอความช่วยเหลือ, ระบบรักษาความปลอดภัย ภาพ
เสียง อื่นๆ เป็ นต้น
บริษทั จาหน่ายสินค้าทีไ่ ด้คุณภาพมาตรฐานจากบริษทั ชัน้ นาของโลก เช่น สินค้ากลุ่มชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ตัวไอซี ตัวทรานซิสเตอร์ ไดโอด, กลุ่ม
Cable&Accessories, กลุ่ม Lighting, กลุ่ม Connector&Socket เป็ นต้น

ผูน้ าเข้า (Importers) ผลิตภัณฑ์จาก nVent Electric Railway Improvement Company (nVent ERICO)
1) บริษทั บอสเวลล์ คอนเนคชัน่ กรุ๊ป จากัด

Fire Alarm, Security System, Lightning Protection system and Surge Protection System

Source: Company data
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บริษทั จาหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าในหลากหลายภาคส่วนในประเทศ และขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ผ่าน
ช่องทางจัดจาหน่าย 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การจาหน่ายโดยตรงให้แก่ผรู้ บั เหมาทีจ่ ะนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงาน
โครงการ (Direct Sales) ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นประเทศ และเป็ นกลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่
ได้รบั ว่าจ้างจากเจ้าของโครงการ หรือเป็ นเจ้าของงานโดยตรง และ 2) การจาหน่ายผ่านผูค้ า้ (Dealer) แบ่งเป็ นใน
ประเทศ 12 ราย และต่างประเทศอีก 38 ราย ทัง้ นี้ รายได้ตามช่องทางจัดจาหน่ ายในปี 2018 จะมีสดั ส่วนการขาย
ตรงให้กบั ผูร้ บั เหมา และขายผ่านคู่คา้ ที่ 53.6% และ 46.4% ของรายได้รวม ตามลาดับ
สภาพอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องที่สดใส สร้างโอกาสเติ บโตของบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงานระบบไฟฟ้ า ดังนัน้
หากการขยายตัวของการลงทุน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานในหลายภาคส่วน ดังนี้ 1) ภาคการไฟฟ้ า อาทิ โรงไฟฟ้ า 2) ภาคการ
คมนาคม อาทิ รถไฟใต้ดนิ รถไฟฟ้ า รถไฟความเร็วสูง สนามบิน 3) ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ สถานีสง่
สัญญาณคลื่นไมโครเวฟ, วิทยุ, โทรทัศน์, โทรศัพท์มอื ถือ 4) ภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลั ่น
น้ ามัน รวมถึงอาคารสิง่ ปลูกสร้างทั ่วไป
ความชัดเจนในการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ ส่งผลบวกในแง่ของการสานต่อนโยบายการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
ทัง้ EEC และ PPP รวมถึงกิจกรรมกระตุน้ เศรษฐกิจ ผ่านการลงทุนภาครัฐ และความเชื่อมั ่นให้เกิดการลงทุน
ภาคเอกชน เปิ ดโอกาสให้สนิ ค้าของบริษทั มีสว่ นร่วมในโครงการก่อสร้างจานวนมาก ส่งผลบวกต่อการเติบโตของ
รายได้และกาไรของบริษทั ในอนาคต
สรุปสภาพอุตสาหกรรมต่างๆที่หนุ นโอกาสการเติบโตในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ดังนี้
1.

ภาพรวมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มที ศิ ทางเติบโตดี อ้างอิงจากข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปี 2018 เพิม่ ขึน้
4.5% Y-Y อยูท่ ร่ี ะดับ 105.8 สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกทีป่ รับขึน้ เช่นกัน +6.4% Y-Y อยูท่ ่ี 38,841.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะทีแ่ นวโน้มปี 2019 คาดว่าจะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เพิม่ ขึน้ 6% Y-Y และ 7.5% Y-Y ตามลาดับ สะท้อนความต้องการใช้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง

2.

ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้ าขยายตัวตามความต้องการใช้เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ส่งผลให้กระทรวง
พลังงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ า ผ่านโรงไฟฟ้ า
สถานีไฟฟ้ าแรงสูง เสาไฟฟ้ า รวมถึงระบบสายส่งและจาหน่ายไฟฟ้ า
จานวนโรงไฟฟ้ าและกาลังผลิ ตติ ดตัง้ ระหว่างปี 2012-2018

Source: Energy Regulatory Commission, Company data
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3.

ภาพรวมด้านการคมนาคม รับอานิสงค์จากรัฐบาลทีเ่ น้นพัฒนาทัง้ ระบบขนส่งทางบก, ทางน้ า และทาง
อากาศ เพื่อเกิดระบบคมนาคมขนส่งทีค่ รบวงจร รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ ล่าสุด
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้พจิ ารณาคัดเลือกโครงการขนาดใหญ่
และมี
ความสาคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล จานวน 44 โครงการ เป็ นจานวนเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท

4.

ภาพรวมด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีปัจจัยสนับสนุ นการเติบโตจากกระแสความนิยมในการเข้าใช้โม
บาย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย 4G, กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
แบบไร้สายภายใต้สภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง และธุรกิจใหม่อย่าง Digital Tech-Startup ซึง่ ขยายตัว
ต่อเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์

5.

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถูกขับเคลื่อนจากรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการเมกะโปรเจ็กต์ออกมาประมูล
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้ นตัวของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน โดยแนวโน้มงานก่อสร้างในปี 20192020 สาหรับงานภาครัฐคาดขยายตัวต่อเนื่อง 8-12% จากการสานต่อการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาด
ใหญ่ซง่ึ เซ็นสัญญาในปี 2017 อาทิ รถไฟฟ้ าสีชมพู, สีเหลือง และรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง รวมถึงมี
โครงการใหม่ทจ่ี ะประมูลอีกมาก ส่วนภาคเอกชน คาดเติบโต 3-5% หนุนจากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นในการลงทุนของผูป้ ระกอบการ

ขยายโรงงาน เพิ่มกาลังการผลิ ต รองรับความต้องการในอนาคต
ปั จจุบนั บริษทั มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พืน้ ทีร่ วม 5,193 ตารางเมตร มีอตั รา
การใช้กาลังการผลิตเฉลีย่ 79% ดังนัน้ เพื่อรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าซึง่ มีแนวโน้มเพิม่
สูงขึน้ ต่อเนื่องในอนาคตตามแผนการลงทุนโครงการของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน บริษทั จึงอยูร่ ะหว่างการขยาย
โรงงานแห่งที่ 2 แบ่งเป็ นเฟส 1 สร้างเสร็จเดือนมิ.ย. 2019 ซึง่ จะทาให้สามารถผลิตผงเชื่อมเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่าตัว
และเฟส 2 คาดสร้างเสร็จปี 2021 จะช่วยเพิม่ จานวนชิ้นของการผลิตในส่วนหลักดินได้ถงึ 2 เท่าเช่นกัน เพิม่
ศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการอย่างมีนยั ในระยะยาว
กาลังการผลิ ตและปริ มาณการผลิ ตได้จริ ง สาหรับปี 2016 - 2018
ประเภทสินค้า
หน่วย
2016
LPS (Lightning Protection System)
กาลังการผลิตสูงสุด (Full Capacity)
ชิน้
2,700,503
ปริมาณการผลิต (Utilization)
ชิน้
2,228,036
อัตราการใช้กาลังการผลิต
%
82.50
Graphite Mould
กาลังการผลิตสูงสุด (Full Capacity)
ชิน้
139,776
ปริมาณการผลิต (Utilization)
ชิน้
98,846
อัตราการใช้กาลังการผลิต
%
70.72
Metal Powder
กาลังการผลิตสูงสุด (Full Capacity)
กิโลกรัม
140,400
ปริมาณการผลิต (Utilization)
กิโลกรัม
96,984
อัตราการใช้กาลังการผลิต
%
69.08
Ground Rod
กาลังการผลิตสูงสุด (Full Capacity)
ชิน้
146,640
ปริมาณการผลิต (Utilization)
ชิน้
142,523
อัตราการใช้กาลังการผลิต
%
97.19
Source: Company data
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2017

2018

2,700,503
1,859,912
68.87

2,700,503
2,250,565
83.34

269,776
202,482
75.06

295,776
226,386
76.54

140,400
102,330
72.88

140,400
102,888
73.28

146,640
131,543
89.70

146,640
120,536
82.20
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คาดการณ์ กาไรปกติ ปี 2019 ชะลอ ก่อนฟื้ นตัวในปี 2020
เราคาดกาไรสุทธิปี 2019 อยูท่ ่ี 55 ล้านบาท (+63% Y-Y) เนื่องจากปี 2018 มีการบันทึกค่าใช้จา่ ยจากการตัง้ ค่า
เผื่อการด้อยค่าสินค้าล้าสมัย 13.7 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 17.7 ล้านบาท รวมถึง
ปี 2019 ตัง้ สารองค่าใช้จา่ ยพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 1.6 ล้านบาททีเ่ กิดขึน้ ใน 2Q19 ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ย
ทางบัญชี หากตัดรายการดังกล่าวออก กาไรปกติจะอ่อนตัว 13% Y-Y เนื่องจากคาดอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับลดเป็ น
38.6% เทียบกับ 42.2% ในปี 2018 จากการเริม่ ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบตรวจจับและเตือนฟ้ าผ่าซึง่ มีมาร์จน้ิ ต่าก
ว่าสินค้าอื่น
อย่างไรก็ตาม คาดรายได้รวมขยายตัว 12% Y-Y เป็ น 514 ล้านบาท จากการปรับกลยุทธ์โดยการมุง่ เน้นการขาย
สินค้าพร้อมให้บริการติดตัง้ มากขึน้ ทาให้เราคาดว่ารายได้จากการให้บริการจะเติบโตเป็ น 2 เท่าตัวจากปี ก่อน และ
คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ทส่ี งู ขึน้ เป็ น 2% จาก 1% ของรายได้รวมในปี 2018 ส่วนรายได้จากการขายคาดเติบโตใน
อัตราเร่งขึน้ +10% Y-Y เทียบกับปี 2017-2018 ที่ +7% Y-Y CAGR หนุ นจากการเริม่ ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบ
ตรวจจับและเตือนฟ้ าผ่า นอกจากนี้ ได้แรงหนุ นจากการเปิ ดโรงงานแห่งที่ 2 เฟส 1 ในเดือนก.ค. 2019 ซึง่ ทาให้
สามารถผลิตผงเชื่อมเพิม่ ขึน้ 2 เท่าตัวจากโรงงานปั จจุบนั ทีม่ อี ตั ราการใช้กาลังการผลิต 70-80% ทัง้ นี้ คาดมีการตัง้
สารองค่าใช้จา่ ยพิเศษพนักงานตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ราว 1.6 ล้านบาท (ค่าใช้จา่ ยทางบัญชี) ใน 2Q19
ส่วนปี 2020 คาดกาไรปกติฟ้ื นตัว 14% Y-Y ที่ 65 ล้านบาท หนุนจากรายได้รวมทีค่ าดเร่งขึน้ ต่อ 12% Y-Y เป็ น
575 ล้านบาท จากทัง้ รายได้การขายสินค้า ซึง่ ได้ปัจจัยบวกจากการดาเนินการผลิตโรงงานแห่งที่ 2 เฟส 1 เต็มปี
รวมถึงการเติบโตต่อเนื่องของรายได้บริการ ขณะทีอ่ ตั รากาไรขัน้ ต้นคาดอยูท่ ่ี 39% ใกล้เคียงกับปี 2019

ประเมิ นมูลค่าเหมาะสม
เราประเมินมูลค่าเหมาะสมของ KUMWEL ด้วยวิธี Relative valuation อิง PE Multiplier ปี 2019 ที่ 11 เท่า อ้างอิง
กับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายระบบไฟฟ้ าอย่าง บริษทั อาซีฟา จากัด (มหาชน) (ASEFA) ซึง่ มี
PE เฉลีย่ ย้อนหลัง 4 ปี ตงั ้ แต่เข้าตลท.ที่ 12.2 เท่า รวมถึงบริษทั nVent Electric PLC (NVT) ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าจากประเทศสหรัฐฯ ซึง่ ซือ้ ขายบน PE2018 ที่ 13.8 เท่า (ทีม่ า: Bloomberg) อย่างไรก็ตาม
KUMWEL มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อยกว่า และมีความสามารถในการทากาไรทีด่ อ้ ยกว่า พิจารณาจาก
ROE ปี 2018 ที่ 9.6% น้อยกว่า ASEFA และ nVent ที่ 17.6% และ 11.7% ตามลาดับ เราจึงอิงระดับ PE ทีต่ ่า
กว่า 2 บริษทั ข้างต้น
ดังนัน้ เราจึงเลือกประเมิ นหุ้น KUMWEL โดยอิ ง PE ที่ 11 เท่า และคาดการณ์ EPS ปี 2019 ที่ 0.13 บาท/
หุ้น จึงคานวณได้มลู ค่าเหมาะสมตามปัจจัยพืน้ ฐานปี 2019 ที่ 1.40 บาทต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น การเพิ่มทุน และนโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
KUMWEL มีทุนจดทะเบียน 215 ล้านบาท เรียกชาระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 300 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 130 ล้านหุน้ แก่
ประชาชนเป็ นครัง้ นี้ บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วเต็มมูลค่า 215 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
430 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วัตถุประสงค์การเพิม่ ทุนครัง้ นี้

1) ก่อสร้างโรงงานสาหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground Rod) ที่
โรงงานแห่งใหม่ทอ่ี าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ใน 2Q21
2) ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภายในปี
2020
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3) วิจยั และพัฒนาระบบและสินค้ารุน่ ใหม่ ภายในปี 2020
4) ปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ทโ่ี รงงานแห่งเดิม อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ใน 2Q21
5) เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ใน 2Q21
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. กลุ่ม นายบุญศักดิ ์ เกียรติจรูญเลิศ
1.1 นายบุญศักดิ ์ เกียรติจรูญเลิศ
1.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ
2. นายโชคอนันต์ พิเชียรนวกุล
3. นายศรัณย์ แซ่จู
4. ประชาชนทัวไป
่
รวม

ก่อน IPO
77.95%
14.70%
5.64%
1.71%
100.00%

หลัง IPO
54.39%
10.25%
3.93%
1.19%
30.23%
100.00%

Source: Company Data

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงินปั นผลที่กล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั
อย่างมีนยั สาคัญ

ปัจจัยเสี่ยงในการดาเนิ นธุรกิ จ
1. ความเสี่ยงจากการไม่มีข้อกาหนดมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์จากหน่ วยงานราชการ
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารกาหนดมาตรฐานทีช่ ดั เจนของผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบต่อลงดินและระบบป้ องกัน
ฟ้ าผ่า ทาให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นมีโอกาสทีจ่ ะออกแบบ ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพไม่ได้
มาตรฐาน เพื่อลดต้นทุนและกาหนดราคาต่าเพื่อแข่งขันในตลาดได้ ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการ
แข่งขันด้านราคากับผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ซึง่ ส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้าในอนาคต
2. ความเสี่ยงจากการเกิ ดอัคคีภยั
บริษทั มีวตั ถุดบิ ในการผลิตบางรายการเป็ นวัตถุไวไฟ ซึง่ ติดไฟง่ายในสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดประกายไฟ หรือ
ไฟฟ้ าลัดวงจร ทีม่ อี ุณหภูมมิ ากกว่า 400 องศาเซลเซียส ดังนัน้ บริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภยั
ในโรงงาน และนาไปสู่ความสูญเสียด้านทรัพย์สนิ และชีวติ
3. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ต่อสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้ โรงงาน
บริษทั เช่าที่ดนิ พืน้ ที่ 1 ไร่ 380 ตาราวา ตัง้ อยูท่ ่ี ตาบลบางกร่าง อาเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนางสงวน
เสมคา และเช่าทีด่ นิ พืน้ ที่ 262 ตารางวา ตัง้ อยูท่ ่ี ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากนายศิริ ดี
มี และสมจิตร์ ดีม ี โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 15 ปี (ปั จจุบนั เหลือระยะเวลาสัญญาเช่า 11-13 ปี ) เพื่อใช้เป็ น
ทีต่ งั ้ โรงงานสาหรับการผลิตสินค้า โดยมีเงื่อนไขเจรจาและแจ้งการต่อสัญญาเช่าล่วงหน้าก่อนหมดสัญญาเป็ น
เวลา 1 ปี ดังนัน้ หากผูใ้ ห้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่ากับบริษทั เมื่อสัญญาครบกาหนด หรือผูใ้ ห้เช่าบอกเลิกสัญญา
เช่าก่อนกาหนด อาจส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายได้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ซอ้ื ทีด่ นิ พืน้ ที่ 29 ไร่ 23 ตารางวาตัง้ อยูท่ ต่ี าบลไทรใหญ่ อาเภอไทรน้อยจังหวัด
นนทบุรี และอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิต และรองรับ
ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าดังกล่าว
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีการจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึง่ รับชาระเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีการสั ่งซือ้ วัตถุดบิ /
สินค้าจากต่างประเทศ โดยจ่ายชาระเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน ซึง่ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีความ
ผันผวน อาจส่งผลให้เกิดผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่ออัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ าการบันทึก
บัญชีซอ้ื หรือขายสินค้า/วัตถุดบิ และวันทีร่ บั หรือจ่ายชาระมีความแตกต่างกัน
5. ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ก่อนทีจ่ ะรับทราบผลการพิจารณาการรับหุน้
สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ในเบือ้ งต้นแล้ว เห็นว่าบริษทั และหุน้ สามัญของบริษทั มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึง่ บริษทั จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่
น้อยกว่า 300 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว บริษทั จึงยังคงมีความไม่แน่นอน
ในการทีจ่ ะได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงยังคงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่องในการ
ซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดรอง
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KUMWEL
Income Statement (Consolidated)

Cash Flow Statement (Consolidated)

(Bt mn)

2016

2017

2018

2019E

2020E

Revenue

399

426

461

514

575

Net profit

Cost of sales

223

244

266

315

351

Gross profit

177

182

195

199

SG&A

87

104

120

Operating profit

89

79

74

Other income

(KUMWEL TB)

2016

2017

2018

2019E

2020E

77

66

63

55

63

Depreciation etc.

157

14

13

16

19

224

Change in working capital

-24

-40

-38

-17

-30

134

150

Other adjustments

64

74

10

7

9

9

9

EBIT

100

86

83

73

83

EBITDA

110

100

96

89

102

(Bt mn)

Cash flow from operation
Capital expenditures
Others
Cash flow from investing

0

0

0

0

0

210

40

38

53

52

-178

-51

-41

-65

-30

0

0

0

0

0

-178

-51

-41

-65

-30

Interest charge

3

1

3

5

5

Free cash flow

32

-11

-3

-12

22

Tax on income

20

18

17

14

16

Net borrowings

-24

9

7

3

4

Earnings after tax

77

66

63

55

63

Equity capital raised

0

16

14

205

0

Minority Interests

0

0

-2

-2

-2

Dividend paid

-1

-4

-30

-19

-24

77

66

65

57

65

Others

0

0

-31

-2

0

77

66

34

55

65

2016

2017

2018

2019E

2020E

12

22

10

187

189

Growth (%)

Norm profit
Extraordinary items
Net profit

Balance Sheet (Consolidated)
(Bt mn)
Cash and equivalent
Accounts receivable

Cash flow from financing
Net Change in cash

0

0

0

0

0

-25

21

-9

189

-20

7

10

-12

177

2

2017

2018

2019E

2020E

Important Ratios (Consolidated)
2016

87

93

92

103

115

Revenue

24.3

6.7

8.1

11.6

12.0

119

151

190

205

228

EBITDA

55.4

-9.1

-3.6

-7.1

14.0

Other current asset

0

0

0

0

0

Net profit

68.0

-14.0

-48.9

63.4

17.4

Total current assets

218

266

293

495

532

Normalized earnings

68.0

-14.0

-1.4

-12.9

14.1

0

0

1

1

1

PPE

77

114

141

191

202

Gross profit margin

44.3

42.8

42.2

38.6

39.0

Other assets

5

5

7

7

7

EBITDA margin

27.4

23.4

20.8

17.3

17.7

Total Assets

300

385

442

693

742

EBIT margin

24.9

20.1

18.1

14.3

14.4

Short term loan

25

32

11

10

10

Normalized profit margin

19.3

15.5

14.2

11.0

11.3

Account payable

28

27

33

38

42

Net profit margin

19.3

15.5

7.3

10.7

11.3

0

1

6

7

8

Normalized ROA

25.6

17.2

14.8

8.2

8.7

Other current liabilities

15

9

5

5

5

Normalize ROE

34.1

21.8

9.6

9.3

10.3

Total current liabilities

68

69

55

60

65

Normalized ROCE

33.1

20.9

8.7

8.7

9.6

0

2

24

27

30

Risk (x)

Inventory

Investment

Current maturities

Long term debt
Other LT liabilities

Profitability (%)

6

11

11

14

15

D/E

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

Total liabilities

75

81

90

101

111

Net D/E

0.3

0.2

0.2

Cash

Cash

Registered capital

30

30

53

215

215

Net debt/EBITDA

0.6

0.6

0.8

Cash

Cash

Paid-up capital

30

30

53

215

215

Per share data (Bt)

Share Premium

0

0

451

494

494

Reported EPS

256.35

220.35

63.49

0.13

0.15

Legal reserve

3

3

4

6

6

Normalized EPS

256.35

220.35

122.53

0.13

0.15

192

254

287

320

359

EBITDA

365.22

331.93

180.37

0.21

0.24

Others

0

0

0

0

0

Book value

751.60

957.81

660.70

1.43

1.52

Minority Interest

0

16

0

0

0

Dividend

n.a.

n.a.

n.a.

0.05

0.06

225

304

351

592

631

100.00

100.00

100.00

0.50

0.50

P/E

0.0

0.0

0.0

8.6

7.3

Norm P/E

0.0

0.0

0.0

8.3

7.3

P/BV

0.0

0.0

0.0

0.8

0.7

EV/EBITDA

0.3

0.4

0.0

7.6

6.6

n.a.

n.a.

n.a.

4.7

5.5

Retained earnings

Shareholders' equity

Par
Valuations (x)

Source: Company data, FSS research

Dividend yield (%)
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่

สำขำ อัลม่ำลิงค์

สำขำ อัมรินทร์ ทำวเวอร์

สำขำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 1

สำขำ บำงกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25
G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน 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

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

สำขำ บำงนำ

สำขำ สินธร 1

สำขำ เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สำขำ ลำดพร้ำว

สำขำ ประชำชื่น

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

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

สำขำ รังสิต

สำขำ อับดุลรำฮิม

สำขำ รัตนำธิเบศร์

สำขำ แจ้งวัฒนะ

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

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 2203, ชั้น 22
หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี

สำขำ ขอนแก่น 1

สำขำ ขอนแก่น 3

สำขำ อุดรธำนี

สำขำ เชียงใหม่ 1

สำขำเชียงใหม่ 2

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง
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

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

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

สำขำเชียงใหม่ 3

สำขำ เชียงรำย

สำขำ แม่สำย

สำขำ นครรำชสีมำ

สำขำ สมุทรสำคร

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

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

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตรัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

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

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์
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

คำนิยำมของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ำกว่ำ ตลำด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทาโดยบริษท
ั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด
บริ ษท
ั จึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออก
แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
หนังสือชี้ชวนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ค วามหมาย
ช่ ว งค ะแนน
สั ญ ลั กษ ณ์

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 หมำยถึง “ไม่ปรำกฏชื่อในรำยงำน 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 จำกัด (มหำชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

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

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (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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