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Highlight Issue:
 คาด 4Q57 มีกาไรสุทธิ 63.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.8 ล้านบาท(+33.1% QoQ, +14.8% YoY) หนุนโดยเทศกาลช่วงปลายปี
 คาดNew Flagship Store เปิ ดใน 1Q58 เพิ่มรายได้ 150-180 ล้านบาท และมีแผนเปิ ดสาขาถึง 83 สาขาใน 2 ปี ข้างหน้ า
 คาดปี 2558 มีกาไรสุทธิ ที่ 270 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท(+22.6%YoY) จาก SSSG ที่แข็งแกร่งและจานวนสาขาเปิ ดใหม่
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คาด 4Q57 กาไรสุทธิ 63.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.8 ล้านบาท (+33.1% QoQ, +14.8% YoY)...
หนุนโดยเทศกาลซึง่ เป็ น Peak Season ของ JUBILE โดยเราคาดรายได้ใน 4Q57 เพิม่ ขึน้ 94 ล้าน
บาท(+22.21%QoQ,+24.14%YoY)เป็ น 515.1ล้านบาท และความสามารถในการทากาไรทีค่ าดดีขน้ึ
โดยคาดอัตรากาไรขัน้ ต้น (GPM) เฉลีย่ 41.78 % เพิม่ ขึน้ จาก 38.73% เมื่อ 3Q57 และคาดอัตรา
กาไรสุทธิ(NPM) 12.34% ดีขน้ึ จาก 11.33 % เมื่อ 3Q57 ทาให้คาดกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 15.8 ล้านบาท
เป็ น 63.75 ล้านบาท
คาด New Flagship Store เปิ ดใน 1Q58 และเปิ ดสาขาถึง 83 สาขาใน 2 ปี ... ผูบ้ ริหารกล่าวว่า
New Flagship Store แห่งใหม่บนพืน้ ทีข่ ายกว่า 1,500 ตร.ม. จะเปิ ดดาเนินงานใน 1Q58 ถือเป็ น
กลยุทธ์รองรับลูกค้าต่างชาติเป็ นหลัก และคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิม่ ประมาณ 1 50-180 ล้าน
บาท นอกจากนี้เราได้ทาการประเมินเป้าหมายของบริษทั ฯทีจ่ ะเปิ ดเพิม่ อีก 83 สาขาในอีก 2 ปี
ข้างหน้า(ปี 58-59) คาดช่วยทาให้รายได้ของบริษทั ฯเติบโตถึง 80% และกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 70 %
เทียบกับประมาณการปี 2557
คาด 2558 กาไรสุทธิ 270 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท (+22.66%YoY) … หลักๆมาจากการ
เติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เพิม่ ขึน้ 18 %YoY ซึง่ ใกล้เคียงกับ SSSG ในอดีตของบริษทั ฯ
รวมทัง้ คาดว่าบริษทั ฯจะเปิ ดสาขาเพิม่ ในต่างจังหวัดราว 25 สาขา (ไม่รวม New Flagship Store) ทา
ให้คาดว่ารายได้บริษทั เพิม่ ขึน้ 448.78 ล้านบาท (+25.42%YoY) เป็ น 2,214.15 ล้านบาท อีกทัง้
ความสามารถในการทากาไรทีแ่ ข็งแกร่งของผูน้ าธุรกิจค้าปลีกเพชรคาดช่วยให้บริษทั ฯรักษาอัตรา
GPM ไว้ราว 40% และ NPM ที่ 12% ทาให้กาไรสุทธิปี 2558 อยูท่ ่ี 270 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 50 ล้าน
บาทหรือ 22.66% เมื่อเทียบกับปี 2557
ปรับคาแนะนาจาก “ซื้อ” เป็ น “ถือ” ราคาเหมาะสม 35.50 บาท
เราปรับคาแนะนาจาก “ซือ้ ” เป็ น “ถือ” เนื่องจากราคาหุน้ ในปจั จุบนั ใกล้เคียงกับราคาทีเ่ หมาะสม
(Upside 3.65%) เราใช้วธิ ี DCF บนมุมมองแบบอนุรกั ษ์นิยม โดยเราคาดว่าบริษทั ฯ จะมีสาขารวม
ประมาณ 80% ของเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯตัง้ ไว้หรือรวม 165 สาขาในปี 2559 และ SSSG ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลีย่ ในอดีต (CAGR) ราว 20% ทาให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม 35.50 บาทหรือ PER ปี 2558 ราว 22
เท่า
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รายงานฉบับนี้จดั ทาในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่
เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด
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