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4Q57 ปริ มาณรถใช้ ทางด่วนกลับมาเติบโต
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ตัวเลขรถทีใช้ ทางด่วนในเดือน พ.ย. โต 4.5% สูงสุดในปี นี ) ซึงหากเดือน ธ.ค. โตเท่ากัน
จะทําให้ 4Q57 ปริ มาณรถโตขึ )น 4.1% และทําให้ ทงปี
ั ) 2557 ปริ มาณรถทรงตัว y-y
4Q57 จะมีกําไรพิเศษคาดไว้ ที 5,540 ล้ านบาท ทังจากกํ
)
าไรการขายหุ้นและ mark to
market จากการลดการถือหุ้นใน TTW และ CKP เป็ นเงินลงทุนระยะยาว
เป็ นหุ้นทีจ่ายเงินปั นผลสมําเสมอ โดยในผลตอบแทนในปี 2557-2558 มากกว่า 5%
ราคาพื )นฐานปี 2558 อยูท่ ี 44 บาท ปรับคําแนะนําขึ )นเป็ น “ซื )อ”

BECL แจ้ งตัวเลขรถทีใช้ ทางด่วนในเดือน ต.ค. และ พ.ย. โตที 3.2% และ 4.5% y-y
ตามลําดับ โดยในเดือน พ.ย. ถื อเป็ นการเติบโตทีดีสุดของปี ซึงทําให้ 2 เดือนแรกของ
4Q57 รถทีใช้ ทางด่วนโตที 3.8% y-y ที 70.31 ล้ านเทียว ในขณะทีรายได้ มีการเติบโต
4.3% y-y ซึงการเติบโตทีต่อเนืองในเดือน ก.ย. – พ.ย. ส่งผลให้ ใน 9M57 ปริ มาณรถทีใช้
ทางด่วนลดลงเหลือเพียง 0.4% y-y และมีรายได้ ทีเพิมขึ )น 5.2% y-y จากการปรับขึ )นค่า
ทางด่วนในเดือน ก.ย. และ พ.ย. 2556 มองเดือน ธ.ค. ยังเห็นการเติบโต หากให้ ในเดือน
ธ.ค. มีการเติบโตเท่ากับในเดือน พ.ย. ก็จะทําให้ ใน 4Q57 รถทีใช้ ทางด่วนโต 4.1% และทํา
ให้ ปี 2557 ปริ มาณรถทีใช้ ทางด่วนทรงตัวเทียบ y-y ที 401.21 ล้ านเทียว ตํากว่าที คาดไว้
เล็กน้ อย 0.4% ที 402.92 ล้ านเทียว

ความเห็น

จากตัวเลขรถทีใช้ ทางด่วน 4Q57 ทีเพิมขึ )น ก็จะทําให้ ผลประกอบการดีขึ )นตาม และตามที
ได้ แจ้ งไว้ ในบทวิเคราะห์ฉบับ 26 พ.ย. 2557 เรื องการเปลียนนโยบายการถือหุ้นใน TTW
และ CKP จากบริ ษัทร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาว โดยได้ ขายหุ้นใน 2 บริ ษัทลงมาตํากว่า
20% คาดว่าจะมีกําไรจากการขายหุ้นราว 350 ล้ านบาท และต้ อง mark to market ในส่วน
ทีเหลือทีคาดไว้ ราว 5,190 ล้ านบาท ซึงจะบันทึกเข้ ามาใน 4Q57 จึงยังคงคาดกําไรสุทธิใน
ปี 2557 ที 8,138 ล้ านบาท (หากไม่รวมรายการพิเศษจะอยู่ที 2,672 ล้ านบาท) ส่วนในปี
2558 จากคาดการณ์ปริ มาณรถทีใช้ ทางด่วนโต 2.2% y-y โดยอาจโตดีกว่าคาดได้ จากครึง
ปี แรก 2557 ได้ รับผลจากการชุมนุมประท้ วง จึงมีฐานทีตํา โดยยังคงคาดการณ์กําไรในปี
2558 ไว้ ที 2,859 ล้ านบาท

คําแนะนําการลงทุน

บนวิธี sum of the part ราคาพื )นฐานปี 2558 อยูท่ ี 44 บาท และเป็ นหุ้นทีจ่ายปั นผลได้
สมํา เสมอ ซึงคาดครึงปี หลัง 2557 จะจ่ายปั นผลที 1.20 บาท และปี 2558 จ่ายปั นผลที 2
บาท ซึงในผลตอบแทนกว่า 5% ต่อปี ปรับคําแนะนําขึ )นเป็ น “ซื )อ”

คํ าแนะนํา
ื
ปรับขึนจากทยอยซอ

ราคาพืนฐาน (บาท)
44.00
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(%)
1. CK
15.2
2. บริษัทไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากัด
10.2
3. The Bank of New York (Nominess) Ltd. 7.8

ั บรรษัทภิบาล - 2557
CG: การจัดอันดบ
(ดีมาก)
วิธป
ี ระเม ินมูลค่า

SOTP
น ักวิเคราะห์
สยาม ติยานนท์
นักวิเคราะห์การลงทุนด ้านหลักทรัพย์ #17970
โทร: 66 2 635 1700 # 483
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โครงสร้ างกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ของตลาดหลักทรั พย์
ชื-อกลุ่มอุตสาหกรรม
Agro & Food Industry [AGRO]

หมวดธุรกิจ
ธุรกิ จการเกษตร

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื องดืม

Consumer Products [CONSUMP]

แฟชัน
ของใช้ ในครั วเรื อนและสํานักงาน
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

Financials [FINCIAL]

ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรั พย์

Industrials [INDUS]

Property & Construction [PROPCON]

ชื-อย่ อดัชนี
AGRI
FOOD
FASHION
HOME
PERSON
BANK
FIN

ประกั นภัยและประกั นชีวิต

INSUR

ยานยนต์

AUTO

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื องจักร

IMM

บรรจุภัณฑ์

PKG

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

PAPER

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

PETRO

เหล็ก

STEEL

วัสดุก่อสร้ าง

CONMAT

บริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง

CONS

พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

PROP

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทรั สต์

FP&REIT

เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
Resources [RESOURC] ทรั พยากร
Services [SERVICE] บริ การ

พลังงานและสาธารณู ปโภค
เหมืองแร่

MINE

พาณิ ชย์

COMM

สือและสิงพิมพ์

MEDIA

การแพทย์

HELTH

การท่องเทียวและสันทนาการ

Technology [TECH] เทคโนโลยี
ตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ

คํานิยามชนิดของหุ้น
Blue Chip Stock :
Growth Stock :
Dividend Stock :
Turnaround Stock :
Defensive Stock :
Hidden Asset Stock :
Cyclical Stock :

ENERG

TOURISM

บริ การเฉพาะกิ จ

PROF

ขนส่งและโลจิสติกส์

TRANS

ชิ )นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ETRON

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ICT

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

MAI

หุ้นทีมีพื )นฐานทีดีทีสุดในกลุม่
หุ้นทีมีอตั ราการเติบโต 2 ปี ต่อเนืองเฉลียไม่ตากว่
ํ า 15%
หุ้นทีได้ รับอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลอย่างน้ อย 5%
หุ้นทีมีผลประกอบการฟื น) ตัวดีขึ )น
หุ้นทีมีเสถียรภาพ
หุ้นทีมีสนิ ทรัพย์แอบแฝง
หุ้นตามวัฎจักรธุรกิจ
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ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์
ปั จจัยพืน1 ฐาน:
ชื-อ
ศศิกร เจริ ญสุวรรณ, CFA, CAIA
รัศดา ทวีแสงสกุลไทย
ดนัย ตุลยาพิศษิ ฐ์ ชยั , CFA
นารี อภิเศวตกานต์

เลขทะเบียน
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #9744
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17972
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #2375
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17971

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

สยาม ติยานนท์

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #17970

66 2 635 1700#483

อรมงคล ตันติธนาธร
อดิสรณ์ มุ่งพาลชล

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #34100
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์#18577

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

วิชดุ า ศิริพลอยประกาย

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #55956

66 2 635 1700#525

ศุทธนุช ชัยสําเร็ จ
จิตพันธ์ ขวัญจิตร์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กลยุทธ์ การลงทุน:
ธีรดา ชาญยิงยงค์
ชุตกิ าญจน์ สันติเมธวิรุฬ
วีรจักร์ จึงเกียรติขจร
ฤทธิพร ส่งเสริ มสวัสดิ•
ภูเบศ วิริยะยุทมา

นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านหลักทรัพย์ #9501
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านสัญญาซื )อขายล่วงหน้ า #37928
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #28087
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื )นฐานด้ านหลักทรัพย์ #39756
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

66 2 635 1700#487
66 2 635 1700#494
66 2 635 1700#495
66 2 635 1700#527

วิเคราะห์ ทางเทคนิค:
ศศิมา หัตถกิจนิกร
กนกศักดิ• วุทธิพนั ธุ์

นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยทางเทคนิค#18328
นักวิเคราะห์การลงทุนด้ านตลาดทุน #32423

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

กลุ่มอุตสาหกรรม
เงินทุนหลักทรัพย์ พาณิชย์
ICT พลังงาน การแพทย์
วัสดุก่อสร้ าง อสังหาริ มทรัพย์
เกษตรและอาหาร
ชิ )นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ขนส่งและโลจิสติกส์
สือและสิงพิมพ์ การท่องเทียว
ยานยนต์ พลังงาน ปิ โตรเคมี
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์
ประกันภัย
เงินทุนหลักทรัพย์ พาณิชย์
อาหารและเครื องดืม

ฐานข้ อมูลและการผลิต:
มนันพัทธ์ ยืนยงวัฒนากร
สุธิพร อุปแก้ ว
ศรสวรรค์ ฉิมกลิน
เรียบเรียงและแปลภาษา:
ไชยยศ อิงคสรรัตน์
เนาวรัตน์ อังกุรสุชน
เกณฑ์ การจัดอันดับบรรษัทภิบาล
ระดับคะแนน
ตํากว่า 50%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

สัญลักษณ์
ไม่มีสัญ ลัก ษณ์ ใด ๆ

การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย )IOD) ในเรื องการกํากับ
ดูแ ลกิจ การ )Corporate Governance) นี ) เป็ นการดํ าเนิน การตาม นโยบายของสํ า นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและ
ประเมิ น จากข้ อมูล ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึง
ได้ ดังนัน) ผล สํารวจดังกล่าวจึง เป็ นการนํ าเสนอในมุม ของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการ
ประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูล ภายในในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฎในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน) ดังนัน) ผลการสํ ารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว
ทังนี
) ) บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป )ประเทศไทย (จํากัด )มหาชน (มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ อง
ของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใดผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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สาขาในประเทศ
กรุ งเทพ

สํานักงานใหญ่
ศรี นคริ นทร์
วิภาวดี
เยาวราช
บางกะปิ 1
บางกะปิ 2
หัวลําโพง
รังสิต
สินธร
สยามดิสคัฟเวอรี
ต่ างจังหวัด

ขอนแก่น
ขอนแก่น - ริ มบึง
เชียงใหม่
พิษณุโลก
หาดใหญ่
หาดใหญ่-เพชรเกษม
สุราษฎร์ ธานี
แหลมฉบัง
ชุมพร อินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์

สาขาต่ างประเทศ
SINGAPORE
HONG KONG
MALAYSIA
JAPAN
INDONESIA
CHINA
FRANCE

UNITED KINGDOM
UNITED STATES
AUSTRALIA
SRI LANKA
TURKEY
INDIA
DUBAI
CAMBODIA

ชัน) 15 อาคารวรวัฒน์ ถ.สีลม โทร. 0 2635 1700 , 0 2268 0999
ชัน) 17 อาคารโมเดอร์ นฟอร์ มทาวเวอร์ ถ.ศรี นคริ นทร์ โทร. 0 2722 8344-53
ชัน) 15 อาคารเล้ าเป้งง้ วน 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต โทร. 0 2618 8400
ชัน) 19 อาคารกาญจนทัต ถ.เยาวราช โทร. 0 2622 7833 , 0 2226 2777
ชัน) 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ ถ.ลาดพร้ าว โทร. 0 2363 3263
ชัน) 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ ถ.ลาดพร้ าว โทร. 0 2363 3469
ชัน) 4 อาคารตังฮั
) วปั
) … ก ถ.พระราม 4 โทร. 0 2639 1200
ชัน) G ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2958 5040
ชัน) 19 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถ.วิทยุ โทร. 0 2650 9717
ชัน) 11 อาคารสยามทาวเวอร์ ถ.พระราม โทร. 0 2658 0776
ชัน) 4 อาคารโค้ วยู่ฮะ ถ.มิตรภาพ โทร 0 4332 5044-8
ชัน) 3 อาคารอโรคยา 52 ถ.รอบบึง โทร. 0 4322 6026
313/15 ม.6 ถนนเชียงใหม่ลําพูน โทร. 0 5314 1969
ชัน) 2 อาคารไทยศิวารัตน์ ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. 0 5524 3646
ชัน) 4 อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร์ ถ.ราษฎร์ ยินดี โทร. 0 7423 4095-99
ชัน) 3 อาคารเรดาร์ กรุ๊ ป 607ถ.เพชรเกษม โทร. 0 7422 3044
62/9 ถ.ดอนนก โทร 077 206 131
53/112, 114 หมู่ที 9 ต. ทุง่ สุขลา โทร. 0 3849 0669
25/45 ถ.กรมหลวงชุมพร โทร. 0 7757 0652-3
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บทวิเคราะห์ฉบับนี )จัดทําขึ )นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลให้ กบั นักลงทุน โดยมิได้ มีเจตนาเป็ นการนําเสนอหรื อเชิญชวนให้ ซื )อหรื อขายหลักทรัพย์
ซึงผู้จดั ทําได้ แสดงความคิดเห็นตามข้ อมูลทีเชือถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทําไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้ องของข้ อมูลซึง อาจมีการเปลียน แปลง
ได้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ บทวิเคราะห์นี ) ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนันการตั
)
ดสินใจในการลงทุนจึงขึ )นอยู่กบั
วิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
Page | 4

