
   
 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี รวบรวมมาจากแหลง่ขอ้มลูทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั ไม่สามารถทีจะยืนยนัหรือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเหล่านีได ้ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะหใ์นเอกสารนี จดัทาํขึนโดยอา้งอิง
หลกัเกณฑท์างวิชาการเกียวกบัหลกัการวิเคราะห ์และมิไดเ้ป็นการชีนาํ หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลกัทรพัยใ์ดๆ การตดัสินใจซือหรือขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของผูอ่้าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ลว้นเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ่้าน โดยไม่มีสว่นเกียวขอ้งหรือพนัธะผกูพนัใดๆ กบั บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั ไม่ว่ากรณีใด  

 
Initial Coverage 

 

 

         
การผนึกกำลังของ 3 เหล่าทัพ เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ 

การเขา้มาถือหุน้ของกลุ่มพันธมิตร (คุณธงชัยฯ, มิสเตอรแ์ฟรงค ์-Fulcrum และ BTS) 
ช่วยเสริมความแข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจ NOBLE ผ่านกลยทุธข์ยายฐานลกูคา้ต่างชาติ และ
เพิมพอรต์สินคา้ราคาตาํกวา่  ลา้นบาท เพือครอบคลมุทกุตลาด จากเดิมเนน้กลุม่ลกูคา้
กลาง-บนเป็นหลัก โดยสิน Q63 มียอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog) รวม .  หมืน
ลา้นบาท รองรบัรายได ้  ปีขา้งหนา้ (ปี - ) 

โอนฯ 3 คอนโดฯ ใหม่ หนุนกำไร 2H63 เด่นกว่า 1H63 

2H63 คาดกาํไรปกติ  พันลา้นบาท เติบโตเด่นชัดจาก H63 ทีมีกาํไรปกติ  ลา้น
บาท หนนุจากการขายทีดิน  ลา้นบาท ( Q63) และการโอนฯ โครงการทีอยู่อาศยัอีก 

.  พนัลา้นบาท ทงัหมดถูกรองรบัดว้ย Backlog รอโอนฯ H63 ซึงส่วนใหญ่มาจาก  
คอนโดฯ ใหม่ ทีมีมารจ์ินสงูเฉลีย % ภาพรวมผลกัดนักาํไรปกติปีนี .  พนัลา้นบาท 
ก่อนเพิมเป็น .  พนัลา้นบาท และสูร่ะดบั .  พนัลา้นบาทปี -  ตามลาํดบั 

PER ซื้อขายต่ำ 3-4 เท่า และ Div Yield มากกว่า 10% ต่อปี 

อิง PER 6 เท่า ใกลเ้คียงค่าเฉลียกลุ่มฯ ให ้FV ปี  ที .  บาท แนะนาํซือ จาก
จดุเด่นในเชิง Valuation ทีมี PER ซือขายตาํสดุในกลุ่ม -  เท่า และ Div Yield สงูสดุใน
กลุม่ฯ มากถึง % ตอ่ปี (ภายใต ้Div Payout Ratio เฉลีย %)  

 ราคาปัจจุบัน (บาท) 13.70 

 ราคาเป้าหมาย 64(บาท) 22.70 

 Upside (%) 65.7 

 Dividend Yield (%) 16.8 

 Total Return (%) 82.5 

 มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 6,254 

   

 Technical Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน 

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั / หมายเหต ุ: DPS ปี -  อิง Payout Ratio เฉลีย % 

เปรียบเทียบประมาณการของ  ASPS กับ IAA consensus
EPS (บาท ) IAA Cons
2563F
2564F
ทีมา : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus
CG Score : 4  = ดมีาก
Anti-corruption Indic. = ประกาศเจตนารมณ์

1%

% diffASPS

3.78
3.70 3.33

3.76
11%

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 2562 2563F 2564F 2565F
กาํไรสทุธิ (ลบ) 987 3,071 1,688 1,727 1,790
Norm Profit (ลบ) 648 2,831 1,688 1,727 1,790
Norm EPS (บาท) 1.42 6.20 3.70 3.78 3.92
EPS (บาท) 2.16 6.73 3.70 3.78 3.92
Norm PER (เท่า) 9.6 2.2 3.7 3.6 3.5
DPS (บาท) 6.90 7.40 2.20 2.30 2.40
Dividend Yield (%) 50.4 54.0        16.1        16.8        17.5        
PBV (เท่า) 0.8 1.1 1.3 1.1 1.0
EV/EBITDA (เท่า) 14.8 3.8 6.3 6.3 6.4

NOBLE 

แนะนำ:
 

ซื้อ ถูกและปันผลสูงขนาดนี้ ควรมีในพอร์ต !!! 
หลังเปลี ่ยนโครงสร้างผู ้ถือหุ ้น โดยมีพันธมิตร Fulcrum และ BTS เข้า
มาร่วมทุนในการขยายลูกค้าต่างชาติ และรุกตลาดกลาง-ล่าง ทำให้ 
Backlog 1.5 หมื่นล้านบาท รองรับรายได้ 4 ปีข้างหน้า ขณะท่ีราคาหุ้นยัง
ถูกเกินไป PER ต่ำ 3-4 เท่า แถมปันผลสูงกว่า 10% ต่อปี จึงแนะนำซื้อลงทุน 

18 กันยายน 2563 |
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ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น...สร้างจุดเปลี่ยนใหม่ให้ NOBLE 
บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์(จาํกัด) มหาชน หรือ NOBLE เป็นผูพ้ัฒนาโครงการทีอยู่
อาศยัในรูปแบบหลากหลายทัง บา้นเดียว, ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดฯ ทังแบบ Low-Rise 
(แนวราบ  ชนั) และ High-Rise (ตกึสงู) โดยสิน  ก.ย.  มีโครงการพฒันาแล้วรวม 

 โครงการ  มูลค่า .  หมืนล้านบาท  เป็นโครงการทอียู่ระหว่างการพัฒนา (Active 
Project)  โครงการ  คิดเป็นมูลค่าคงเหลือขาย .  หมืนล้านบาท   

จุด เปลียน สําคัญข อ ง  NOBEL เ กิด ข ึน เ มือ ปี   หลังมีก าร เ ปลียน แ ปลง
โครงสร ้างผู้ถ ือห ุ้นใหญ่ โดยมีคุณธงชยั บุศราพนัธ ์และ มิสเตอรแ์ฟรงค ์เหลียง (ถือใน
นามบริษัทnCrowne Pte. Ltd.  ซึงอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท Fulcrum Capital) เข้ามาเป็น
ประธานเจา้หนา้ทีบริหารรว่มกนั (เดิมถือหุน้สดัส่วนคนละ . % แต่เมือ  ก.ย.  
ทงั  ท่าน มีการขายหุน้รวม  ลา้นหุน้ ราคาเฉลีย .  บาท ใหก้บักลุ่มนกัลงทุนราย
ใหญ่ นาํโดยคณุนเรศ งามอภิชน และ คณุสมพงษ ์ชลคดีดาํรงกลุ ทาํใหส้ดัสว่นปัจจุบนัถือ
หุน้คนละ . 4%) นอกจากนียังมีพันธมิตรรายใหญ่อย่างกลุ่มบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮล
ดิงส ์จาํกัด (มหาชน) เขา้มาถือหุน้สัดส่วน 9.94% ส่งผลใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้หลัก  กลุ่มนี 
ปัจจบุนัถือหุน้รวมกนัทงัสิน 55% และกลายเป็นกลุ่มพนัธมิตรใหม่ทีสรา้งจดุเปลียนใหก้ับ
บริษัท เห็นไดจ้ากผลประกอบการปี  เติบโตกา้วกระโดดเด่น โดยมีรายไดส้งูสดุเป็น
ประวติัการณ ์ .  หมืนลา้นบาท และกาํไรสทุธิ  พนัลา้นบาท เทียบกบัก่อนหนา้นีมีฐาน
รายไดเ้ฉลีย  พนัลา้นบาทตอ่ปี และกาํไรไม่เกิน  พนัลา้นบาท/ปี   

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ณ ก.ย. 2563) 

 
ทีมา: NOBLE 
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จุดแข็งของพันธมิตร ผลักดันกลยุทธ์ธุรกิจสูเ่ชิงรุกมากข้ึน 
การเขา้มาของกลุม่ผูถื้อหุน้ทงั  กลุม่ขา้งตน้ ทีมีจดุแข็งทางธุรกิจแตกตา่งกนัไป โดย 

 คุณธงชัยฯ  มีประสบการณใ์นวงการอสงัหาฯ มานานกว่า  ปี อีกทงัเคยดาํรง
ตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทเมือปี -   

 nCrowne Pte. Ltd. ภายใตก้ลุ่มบริษัท Fulcrum Global โดยมีมิสเตอร ์แฟรงค ์
เหลียง ถือหุน้ % ทาํธุรกิจดา้นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(สญัชาติฮ่องกง) 
เนน้การลงทุนในโครงการอสงัหาฯ ทีอยู่ใจกลางเมืองในไทย องักฤษ และญีปุ่ น 
และมีเครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย (Distributors) มากกว่า  ราย ใน  ประเทศ
ฝังเอเซีย อาทิเช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร ์ไตห้วัน และญีปุ่ น เป็นตน้ ดังนันการ
ร่วมมือกับ Fulcrum จะท ําให ้ NOBLE สามาร ถขยายฐานลูกค้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ ผ่านการใชช้่องทางการตลาดของ Fulcrum รวมถึงหาโอกาสจาก
การลงทุนอสังหาฯ  ในต่างประเทศ  เพือขายให้กับลูกค้าไทย  และลูกค้า
ตา่งประเทศดว้ยเช่นกนั 

 กลุ่ม BTS ซึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ BTSC และ U City ดาํเนินธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชนรายใหญ่ของไทย เ ปิดโอกาสให ้ NOBLE พัฒนาโครงการบนทาํเล
ใหม่ตามแนวรถไฟฟ้าท ียังมีการขยายเคร ือข ่ายท ัวกรุงเทพฯ  ล่าสดุจบัมือ
กบั U-City รว่มกนัพฒันาโครงการแรก Nue Noble รชัดา-ลาดพรา้ว (ถือ :50) 
บนทาํเลใกลร้ถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรชัดา และ MRT ลาดพรา้ว มูลค่า  
พนัลา้นบาท  

การผนึกก ําลังกันของกลุ่มพ ันธมิตร  ท ําให ้เ ป้าหมายการ เติบโตของบร ิษัทฯ  นับ
จากนีเป็นไปอย่างเช ิงรุกมากข ึน  โดยวางเป้ารายได้รวมไม่ตาํกว่า  หมืนล้านบาท
ต่อปี ผ่านการเปิดขายโครงการใหม่มากข ึนเป็นปีละ -  โครงการ  (เด ิมเฉลียปีละ 

 โครงการ) พร้อมกาํหนด Net Profit Margin ระดับ - % (สูงกว่าค่าเฉลียกลุ่มฯ  
ทอียู่ - %) และร ักษาอัตราส่วน  IBD/E ท  ี . - .  เทา่ (Debt Covenant 2.5 เทา่) 

เป้าหมายทางธุรกิจช่วง 3 ปีข้างหน้า 

 

ทีมา: NOBLE 
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เพิ่มพอร์ตสนิค้าต่ำกว่า 5 ล้านบาท เพื่อครอบคลุมทกุตลาด 
เพอืขยายฐานลูกค้าใหค้รอบคลุมท ุกตลาด ทาํให  ้NOBLE มีการเพมิพอรต์สินค้าท ี
อยู่อาศัยในระดับราคาทจีับต้องได้ กล่าวคือ  ตาํกว่า  ล้านบาท  หวังจับกลุ่มลูกค้า
ระดับกลาง (Medium-Affordable) จากเดิมทเีน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน  (Middle 
to High – Luxury) ในราคามากกว่า  ล้านบาทขึนไป  เห็นไดจ้ากในปี  สต๊อก
สินคา้คงเหลือขายในโครงการเดิมสดัส่วนกว่า % ของสต๊อกทงัหมด อยู่ในราคา -  
ลา้นบาท ขณะทีสินคา้ราคาตาํกว่า  ลา้นบาท มีสดัส่วนเพียง % เท่านนั ดงันนัเพือเติม
เต็มฐานลกูคา้กลุ่มนี จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดฯ ภายใตแ้บรนดใ์หม่ “Nue” ในการ
ทาํตลาด เน้นลูกคา้ทีตอ้งการซือบา้นหลังแรกทีไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ใจกลางเมือง แต่ใกล้
เสน้ทางคมนาคมสาธารณะ ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายเดิม และสายใหม่ โดย
ช่วงปี -  เปิดไป  โครงการ ไดแ้ก่ Nue Noble แจง้วฒันะ มูลค่า .  พันลา้น
บาท (มียอดขาย %) และ Nue Noble ศรีนครินทร  ์ลาซาล มูลค่า .  พันลา้นบาท 
(ยอดจอง %)  

ปี  กาํหนดเปิดโครงการคอนโดฯ แบรนด ์Nue อีก  โครงการ มลูค่า  พนัลา้นบาท 
โดยเดือน ก.ค. เปิดขาย Nue Noble งามวงศว์าน มลูคา่ .  พนัลา้นบาท ไดร้บัการตอบที
ดีดว้ยยอดจอง % ตามดว้ย Nue Noble ลาดพรา้ว (ร่วมทุนกับ U-City บริษัทในเครือ 
BTS) เมือปลาย ก.ค. มียอดขาย % ของมูลค่ารวม  พันลา้นบาท และล่าสุด ปลาย 
ส.ค. เปิดจอง Nue Noble ไฟฉาย-วงัหลงั มลูคา่ .  พนัลา้นบาท ปัจจบุนัมียอดขาย %  

ภายใตแ้ผนขยายโครงการ Middle-Affordable มากขึน ทาํใหปี้  พอรต์สินค้าราคา
ต ํากว่า  ล้านบาท  มีสัดส่วนเพ ิมเป็นกว่า % และตังเ ป้าเป็น  % ในอนาคต 
โดยสดัส่วนทีเหลืออีก % จะเป็นสินคา้สาํหรบักลุ่มลกูคา้ระดบักลาง-บน ภายใตแ้บรนด ์
Noble ทีบริษัทพัฒนาโครงการเอง หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตรรายใหญ่ ล่าสุดร่วมทุนกับ 
Hongkong Land (อสงัหาฯ รายใหญ่จากฮ่องกง) เพือพัฒนาคอนโดฯ Luxury (NOBLE 
ถือ %) บนถนนวิทย ุมลูคา่ .  หมืนลา้นบาท คาดเปิดขาย Q63 หรอืปี  

สัดส่วนมูลค่าคงเหลือขายแบ่งภายใต้แบรนด์ NOBLE และ NUE 

 

ทีมา: NOBLE 
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Brand Pyramid ของ NOBLE 

 
ทีมา: NOBLE 

 

เครือข่ายที่แข็งแกร่งของพันธมิตร ชว่ยขยายลูกค้าต่างชาตเิพิ่ม 
หลงัจาก NOBLE ไดก้ลุ่มพนัธมิตร Fulcrum ของมิสเตอร ์แฟรงค ์เหลียง (Co-CEO) ทีมี
ความชาํนาญและประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ 
โดยเฉพาะฮ่องกง และจีน รวมถึงการเข้ามาร่วมทุนของกลุ่ม BTS ทีมีความสัมพันธ์ 
(Connection) อนักวา้งขวางในแวดวงนกัธุรกิจฮ่องกง ถือเป็นการสรา้งโอกาสให ้NOBLE 
สามารถขยายฐานลูกคา้ต่างชาติ ผ่านเครือข่ายทีแข็งแกร่งของกลุ่มพันธมิตร พิจารณา
จากยอดขาย  (Presale) ให ้กับลูกค้าต่างประเทศเพ ิมข ึนอย่างก้าวกระโดดจาก
ระดับไม่ถึง  พันล้านบาทต่อ ปี  เ ป็น  .  พันล้านบาทปี   และสู่ร ะดับ  .  
พันล้านบาทปี   (คิดเป็นสดัส่วน 66% ของยอด Presale รวมที .  พันลา้นบาท) 
โดยแม ้1H63 ผลกระทบจากโควิด-  จาํกัดกิจกรรมการขายใหก้ับลูกคา้ต่างชาติ แต่
ยอดขายลกูคา้ต่างชาติยงัทาํไดร้วม  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน % ของยอด Presale 
รวม และคงยืนหนงึในการเป็นผูน้าํตลาดในการขายอสงัหาฯ ไทยใหก้บัลกูคา้ตา่งชาติ ดว้ย
ส่วนแบ่งตลาดมากกว่า % (อิงขอ้มลูจากบริษัท) โดยกลุ่มลกูคา้ต่างชาติส่วนใหญ่เป็น
ชาวจีน, ฮ่องกง และไต้หวัน สัดส่วน %, 14% และ % ของจํานวนยูนิตทีขายได้ 
ตามลาํดบั 

ในระยะยาว บริษัทมีเ ป้าหมายในการขายโคร งการ ให ้กับลูกค้าต่างชาติคิด เ ป็น
สัดส่วน  - % ของยอดขายรวม  ผ่านการสนับสนุนของพันธมิตรทัง  รายขา้งตน้ 
รวมถึงการเพิมพอรต์สินคา้ภายใตแ้บรนด ์Nue ในราคาตาํกว่า  ลา้นบาท ซึงเป็นระดบั
ราคาทีจบัตอ้งไดง้่ายขึน ยิงเพิมโอกาสในการขายใหก้บัลกูคา้ต่างชาติมากขึนเช่นกนั ทงันี
เนืองจากการวาง Down Payment ของลูกคา้ต่างชาติอยู่ในระดบัสูง - % (มากกว่า
ลกูคา้ไทยทีระดบั - %) ช่วยลดความเสียงในการเกิดยอด Cancellation ไดบ้างสว่น 
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ยอดขายจากลูกค้าต่างชาติปี 2558-2562 

 

ทีมา: NOBLE 

 
ยอด Presale 1H63 รวม 2.62 พันล้านบาท   ส่วนแบ่งตลาดการขายให้กับลูกค้าต่างชาติ 

 

 

 
ทีมา: NOBLE  ทีมา: NOBLE 

 

Unlock Value ของ Non-Core Assets สร้างมลูค่าเพิม่และกำไร 
นอกจากการเติบโตมาจากธุรกิจหลกัอย่างอสงัหาฯ เพือขายแลว้ บริษัทมีเป้าหมายเพ ิม
มูลค่าสินทร ัพยใ์นกลุ่ม Non-Core Assets ผ่านการขายโครงการอสังหาฯ  เพ ือการ
พาณิชย  ์ (Commercial Property) และทดีนิทไีม่ได้ใช ้ประโยชน  ์ เพอืสร ้างกระแสเงนิ
สดและกาํไรเพมิเตมิ โดยปี  มีการขายสินทรพัยป์ระเภท Non-Core รวม  รายการ 
มลูค่ารวม .  พนัลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรราว .  พนัลา้นบาท) ประกอบดว้ย )ทีดิน  
แปลง รวมมลูค่า .  พนัลา้นบาท (  ในนนั คือ แปลงใหญ่ทีวิทย ุขายใหก้บับรษัิท JV ที
ร่วมทุนกับ Hongkong Land ช่วง Q62) 2)โครงการ Noble Remix ใหก้ับกอง AIMCG 
มลูค่า  ลา้นบาท (เกิดขึน Q62) และ ) โครงการ Noble เพลินจิต ตกึ D ใหก้บั BTS 
มูลค่า  ลา้นบาท โดยรายการนีรบัรูเ้ป็นกาํไรพิเศษจากการขายสินทรพัยใ์นงบกาํไร
ขาดทนุ  ลา้นบาทใน Q62 
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ปี  บร ิษัทตร ียมขายทดี ินเมืองฟ ูราโน่ ญีปุ่ น  พืนท  ี  ไร ่ (หร ือ  ,  ตาราง
เมตร ) มูลค่า  ล้านบาท  (มูลค่าทางบัญชี  ล้านบาท  – อ้างอ ิงจาก - ) ใน
ง ว ด  Q63 นอกจากนียัง มี โครงการพาณิชย์อีก   โครงการ  คือ  Noble Remix 
Commercial (มูลค่า  พันลา้นบาท อยู่ระหว่างพิจารณาขายใหก้อง REIT) และ Noble 
Ora Commercial (มลูค่า  ลา้นบาท) ทีรอการขาย คาดมีโอกาสเกิดขึนปี  และ 

 ตามลาํดบั 
แผนการขาย Commercial Properties 

 
ทีมา: NOBLE 

 

สิ้น 2Q63 Backlog 1.52 หมื่นลา้นบาท รองรับรายได้ 4 ปีข้างหน้า 
ยอด Backlog สิน Q63 รวม .  หมืนลา้นบาท และล่าสดุ ณ ส.ค.  คาดเพิมเป็น
กว่า .  หมืนลา้นบาท เมือรวมยอดขายจาก  โครงการใหม่ Nue Noble งามวงศว์าน 
(เปิด ก.ค.), รชัดา-ลาดพรา้ว (เปิดปลาย ก.ค.) และไฟฉาย-วงัหลงั (เปิดปลาย ส.ค.) โดย
แนวโนม้ Backlog มีโอกาสปรบัเพิมขนึตามยอดขายใหม่จากโครงการเดิมทีมีสินคา้รอขาย
รวมกว่า .  หมืนลา้นบาท (หากรวม  โครงการใหม่ทีเพิงเปิดไป) ซึงในส่วนนีอยู่ใน
โครงการทีสรา้งเสรจ็ราว  พนัลา้นบาท รวมถึงยงัมีอีก  โครงการใหม่ ไดแ้ก่ Noble Form 
ทองหล่อ มลูค่า .  พนัลา้นบาท และ Noble x Hongkong Land วิทยุ (JV) มลูค่า .  
หมืนลา้นบาท คาดเปิดขาย Q63 (หรืออาจเลือนเป็นปี  ขึนอยู่กับสถานการณ์
ตลาด) หากเป็นไปตามแผน จะทาํใหปี้นีมีการเปิดขายโครงการใหม่ทังสิน  โครงการ 
มลูค่า .  หมืนลา้นบาท ประกอบกบัดว้ย  โครงการใหม่ขา้งตน้ ส่วนอีก  โครงการ เปิด
ขายตังแต่ Q63 ได้แก่ Noble Above วิทยุ-ร่วมฤดี มูลค่า  พันล้านบาท (เดิมเป็น
โครงการใหเ้ช่า นาํมาปรบัปรุงใหม่เป็นคอนโดฯ พรอ้มอยู่)  และ Noble State 39 มูลค่า 

.  พนัลา้นบาท (โครงการเดิมนาํกลบัมาขายใหม่ – Relaunch) มียอดจองเพิมเป็น % 

หากพิจารณา Backlog ณ สิน  Q63 รวม .  หมืนล้านบาท  คาดรองร ับรายได้  
ปีข ้างหน้า โดยจากประมาณการของบร ิษัทคาดมูลค่า .  พันล้านบาท  จะร ับรู้
รายได้ใน  H63 และทเีหลือจะทยอยร ับรู้ในปี -   
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การขยายฐานลกูคา้ต่างชาติช่วงทีผ่านมา ทาํให ้Backlog รวมสดัส่วนราว % มาจาก
กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ  โดยเฉพาะ  คอนโดฯ ใหม่ทีพรอ้มโอนฯ H63 ไดแ้ก่ Noble B19, 
Noble Around สขุมุวิท  และ Nue แจง้วฒันะ มีกลุ่มลกูคา้ต่างชาติคิดเป็นสดัส่วนกว่า 
50-60% ของ Backlog โครงการ (รายละเอียดตามรูป) อาจสรา้งความกังวลเกียวกับ
ความสามารถในการโอนฯ กรรมสิทธิของลกูคา้กลุ่มนี เนืองจากผลกระทบของโควิด-  
อย่างไรก็ดีบริษัทยงัมีความมนัใจต่อกลุ่มลกูคา้ต่างชาติ ส่วนหนึงเป็นเพราะผูซ้ือโครงการ
เหล่านีมีการชาํระเงินผ่านการวาง Down Payment ในระดับสูงเฉลีย - % นาํโดย
โครงการ BE19 ทีมี Backlog .  พนัลา้นบาท (สดัส่วนต่างชาติ % หรือ .  พนัลา้น
บาท) มีการจ่ายเงินมัดจาํแลว้คิดเป็นสัดส่วน % หรือรวม .  พันลา้นบาท และจาก
ขอ้มลูบริษัทฯ พบว่าโครงการนีเริมโอนฯ กรรมสิทธิ ตงัแต่ ส.ค. ทีผ่านมา จนถึงตน้ ก.ย. 
โอนฯ ไปไดแ้ลว้ % ของ Backlog หรือ .  พนัลา้นบาท สะทอ้นถึงการโอนฯ ของลกูคา้
ตา่งชาติยงัไม่พบอปุสรรคจนเป็นทีน่ากงัวล อย่างไรก็ดีคงตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิดตอ่ไป  

ส้ิน 2Q63 Backlog 1.52 หมื่นล้านบาท  คอนโดฯ ใหม่พร้อมโอนฯ 2H63-2566 (ณ ส้ิน 2Q63) 

 

 

 
ทีมา: NOBLE  ทีมา: NOBLE 

 
สัดส่วนการวางมัดจำ และกลุ่มลูกค้าของคอนโดฯ ใหมที่มีกำหนดโอนฯ 2H63 (ตามมูลค่า Backlog) 

 
ทีมา: NOBLE 

โครงการ กําหนดโอนฯ มูลคา (ลบ. ) Presale (%)

Noble BE19 3Q63 5500 66%

Noble Around Sukhumvit 33 4Q63 2500 72%

Nue Chaengwattana 4Q63 2400 89%

Noble Ambience Sukhumvit 42 1Q64 1700 87%

Noble State39 3Q65 3200 45%

Nue Srinakarin-Lasalle 4Q65 2400 56%

Noble Around Ari 4Q66 4400 49%
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โอนฯ 3 คอนโดฯ ใหม่ หนุน 2H63 โดดเด่นจาก 1H63 
งวด H63 มีกาํไรสุทธิ  ลา้นบาท ลดลง % จาก H62 มีกาํไร .  พันลา้นบาท 
สาเหตจุากงวดปีก่อนรบัรูร้ายการเกียวกับการขายทีดินและกาํไรขายสินทรพัย ์ซึงมีมารจ์ิ
นสูง เขา้มาหนุนต่อรายไดแ้ละกาํไร อย่างไรก็ดีหากไม่รวมรายการดังกล่าว พิจารณา
เฉพาะธุรกิจพฒันาทีอยู่อาศยั (Residential) พบว่ามีพฒันาการดีขึนทงัในส่วนของรายได้
และมารจ์ิน สรุปไดด้งันี 

 1H63 รบัรูก้าํไรพิเศษสทุธิ  ลา้นบาท (แยกเป็นกาํไรขายเงินลงทนุ .  ลา้น
บาท และขาดทนุจากการจดัหน่ายตน้ทนุอสงัหาฯ .  ลา้นบาท) ขณะที H62 
บนัทึกกาํไรพิเศษจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์ตึก D ใหก้บั BTS รวม 

 ลา้นบาท 

 รายไดข้ายอสังหาฯ H63 รวม .  พันลา้นบาท (ทังหมดมาจากการโอนฯ 
โครงการทีอยู่อาศยั) ลดลง % จาก H62 ทีมีรายไดข้าย .  พนัลา้นบาท 
ในส่วนนีเป็นรายไดข้ายทีดิน .  พนัลา้นบาท และขายโครงการ Residential 
2.78 พนัลา้นบาท แตห่ากพิจารณาเฉพาะ Residential มีรายไดเ้พิม % yoy  

 Gross Margin ขายฯ H63 อยู่ที . % เทียบกับ % งวด H62 ซึงมีการ
ขายทีดิน และมีมารจ์ินสงู % สว่นมารจ์ินโครงการ Residential อยู่ที . %   

 

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ NOBLE 

 
ทีมา: NOBLE 

 

แนวโน้ม 2H63 คาดกาํไรปกติสู่ระดับ  พันล้านบาท  เต ิบโตเด่นชัดจาก H63 ทมีี
กาํไรปกต  ิ  ล้านบาท  หนุนจาก 

 รายไดข้ายอสงัหาฯ รวม .  พนัลา้นบาท (เทียบกบั H63 ที .  พนัลา้นบาท)
แบ่งเป็นรายไดข้ายทีดินเมืองฟูราโน่ ญีปุ่ น มูลค่า  ลา้นบาท (เกิดขึนใน 
4Q63) และจากการโอนฯ โครงการทีอยู่อาศยัอีก .  พนัลา้นบาท ซงึทงัหมดถกู
รองรบัดว้ย Backlog สิน Q63 ทีมีกาํหนดส่งมอบใน H63 ราว .  พนัลา้น

Key Data (ล านบาท) 4Q61 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63 2Q63 % QoQ % YoY 1H63 1H62 % YoY
รายไดข้ายอสังหาฯ 1,727  3,663  801     7,587  2,765  2,083  1,752  -15.9% 118.6% 3,835  4,465   -14.1%

 - ขายทดีนิและโครงการพาณชิย์ -      1,683  -      6,768  230     -      -     NA NA -      1,683   NA

 - ขายอสังหาฯ Residential 1,727  1,981  801     819     2,535  2,083  1,752  -15.9% 118.6% 3,835  2,782   37.9%

ตน้ทุนขายอสังหาฯ 920     1,574  525     5,422  1,810  1,229  1,156  -6.0% 119.9% 2,384  2,099   13.6%

กาํไรขันตน้รวม 834     2,096  281     2,172  962     859     602     -29.9% 114.1% 1,461  2,377   -38.5%

ค่าใชจ่้ายในการขาย&บริหาร 385     372     266     688     448     330     303     -8.2% 13.8% 633     638      -0.8%

กาํไรสุทธิ 627     1,309  164     1,152  446     411     303     -26.2% 84.5% 714     1,474   -51.5%

Norm Profit 277     1,312  (66)      1,152  432     411     216     -47.4% -429.4% 627     1,247   -49.7%

Norm EPS 0.61    2.87    (0.14)   2.52    0.95    0.90    0.47    -47.4% -429.4% 1.37    2.73     -49.7%

Gross Margin เฉลยี (%) 47.6% 57.1% 34.8% 28.6% 33.9% 40.5% 33.5% 37.3% 53.1%

Gross Margin ขายฯ (%) 46.7% 57.0% 34.4% 28.5% 34.5% 41.0% 34.0% 37.8% 53.0%

SG&A/Sales (%) 22.0% 10.1% 32.9% 9.1% 15.8% 15.6% 16.9% 16.2% 14.2%

Norm Profit Margin (%) 15.8% 35.7% -8.1% 15.2% 15.2% 19.4% 12.0% 16.0% 27.8%

Net Profit Margin (%) 35.8% 35.7% 20.3% 15.2% 15.7% 19.4% 16.9% 18.2% 32.9%
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บาท หลกั ๆ มาจากการโอนฯ  คอนโดฯ ใหม่ เริมจาก Noble BE19 มลูค่า 5.5 
พันลา้นบาท (มียอดจอง %) ตังแต่ ส.ค. ทีผ่านมา (ขอ้มูลจากบริษัทถึงตน้ 
ก.ย. โอนฯ ไดร้าว .  พันลา้นบาท) และอีก  โครงการใน Q63 คือ Noble 
Around สขุุมวิท  มลูค่า .  พนัลา้นบาท (ยอดขาย %) และ Nue Noble 
แจง้วฒันะ มลูค่า 2.4 พนัลา้นบาท (ยอดจอง %) นอกจากนียงัมีสต๊อกสินคา้
โครงการเดิมทีสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนฯ อีกเกือบ  พนัลา้นบาท  

 Gross Margin ขายฯ เฉลีย 39% (งวด H63 อยู่ที . %) สนบัสนนุดว้ยการส่ง
มอบคอนโดฯ ใหม่ทีมีมารจ์ินสงูเฉลีย % และมารจ์ินขายทีดินประเมินไว ้ % 

ทังปี  ประเมินรายไดข้ายอสังหาฯ รวม 9.33 พันลา้นบาท แยกเป็นโครงการ ทีอยู่
อาศยั .  พนัลา้นบาท (+ % yoy) และขายทีดิน  ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อนทีมี
รายไดส้่วนนีสูงถึง .  พันลา้นบาท) ดา้น Gross Margin ขายฯ อสงัหาฯ คาดไวเ้ฉลีย 

. (เทียบกับ . % ปีก่อน) แบ่งเป็น Residential 37.8% (งวดปีก่อน . %) และ
ขายทีดิน 0% (ปีก่อน . %) ส่วน SG&A/Sales คาด 15% ภาพรวม Norm Profit 
Margin 17.8% (ตามเป้าบริษัท - %) คิดเป็นกาํไรปกติ .  พนัลา้นบาท (ปีก่อนมี
กาํไร .  พนัลา้นบาท แยกเป็นกาํไรเกียวกบัการขายทีดินและโครงการพาณิชยร์าว .  
พนัลา้นบาท ทีเหลือกว่า  ลา้นบาทมาจาก Residential) ดงันนัหากเทียบเฉพาะธุรกิจ 
Residential พบวา่ปี  เห็นพฒันาการเชิงบวกทงัการสรา้งรายไดแ้ละกาํไร 

กำไรปี 64 ยกฐานเป็น 1.73 พันล้านบาท และ 1.8 พันล้านบาทปี 65 
ปี  คาดรายไดด้าํเนินงานรวม .  พนัลา้นบาท มาจากธุรกิจอสงัหาฯ เพือขาย .  
พันลา้นบาท โดยปัจจุบันมี Backlog รองรบัรายไดปี้หน้าเกือบ % รวมถึงยังมีสต๊อก
โครงการเดิมทีจะสรา้งเสร็จปีนีและปีหน้าอีกเกือบ  พันล้านบาท และแผนการขาย
โครงการแนวราบใหม่ (บา้นเดียวและทาวนโ์ฮม) เขา้มาเติมเต็มเป้ารายไดม้ากขึน (ยงัไม่
รวมรายการขายทีดินและโครงการพาณิชย ์ซึงปัจจุบันมี  โครงการ คือ Noble Remix 
และ Noble ORA ทีรอการขายตามลาํดับ) ด้าน Gross Margin ขายอสังหาฯ กาํหนด
ใกลเ้คียงปีก่อนที . % (คอนโดฯ ใหม่ทีโอนฯ ส่วนใหญ่มีมารจ์ินสูงเฉลีย %) และ
สดัส่วน SG&A/Sales ทรงตวั % เนืองจากดว้ยจาํนวนโครงการทีมากขึน อาจนาํไปสู่
ค่าใชจ้่ายบริหารและทาํการตลาดทีเพิมขึนตามมา องคป์ระกอบรวมคาด  Norm Profit 
Margin ปี   ท ี . % เท ียบเท ่าก ําไร  .  พันล้านบาท  และแตะเกือบ  .  
พันล้านบาทปี  ภายใต้ประเมินรายได้ดาํเนินงาน   หมืนล้านบาท  
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สมมติฐานในการทำประมาณการ  ตัวเลขสำคัญทางการเงิน 

 

 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั   ทีมา: NOBLE และ สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 

ฐานะการเงนิ ยังรองรับปันผลปี 2563-2665 ที่ 2.2-2.4 บาท/หุ้น 
โครงสรา้งการเงินของ NOBLE มีพฒันาการดีขึน พิจารณาจาก Net Gearing ลดลงจากปี 

 ทีสูงถึง .  เท่า เหลือ .  เท่า, .  เท่า และ .  เท่า ในปี -  
ตามลาํดับ จากภาระหนีสินทีมีดอกเบียจ่ายลดลงเป็นหลัก แมสิ้น Q63 Net Gearing 
ขยบัเป็น .  เท่า เทียบกับ .  เท่า ณ สิน มี.ค.  แต่ยงัตาํกว่า Debt Covenant 

.  เท่า และอยู่ในเกณฑท์ีบรษัิทตงัไว ้ . - .  เท่า ขณะทีโครงสรา้งหนีทีมีภาระดอกเบีย 
ณ สิน Q63 รวม .  หมืนลา้นบาท แบง่เป็นหนีสินระยะสนั .  พนัลา้นบาท และ หนีสิน
ระยะยาว .  พนัลา้นบาท โดยทงัหมดอยู่ในรูปแบบหุน้กูท้งัสิน .  พนัลา้นบาท ซงึครบ
กาํหนดชาํระปี -  ที .  พนัลา้นบาท, .  พนัลา้นบาท, .  พนัลา้นบาท และ 

 ลา้นบาท ตามลาํดับ หากพิจารณาเฉพาะหุ้นกู้ทีครบกาํหนดระยะใกลปี้นี .  
พนัลา้นบาท รองรบัดว้ยเงินสดในมือสิน Q63 รวม  พนัลา้นบาท และ เงินกูท้ียงัไม่ได้
เบิกจากแบงค ์(Undrawn Facility) ราว .  พนัลา้นบาท ช่วยลดความเสียงเรืองปัญหา
สภาพคลอ่งและฐานะการเงิน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีการเปลียนแปลง นบัตงัแต่เปลียนโครงสรา้งผูถื้อหุน้ สะทอ้น
จากการประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรบัการดาํเนินงานปี  สงูถึง .  บาท/หุน้ เป็นการ
นาํเงินจากกาํไรสะสมมาจ่าย (สินปี  มีกาํไรสะสม 6.4 พนัลา้นบาท) ขณะทีปี  
จ่ายเพิมเป็น .  บาท (งวด H62 รวม .  บาท และ H62 อีก .  พนัลา้นบาท)  โดยให้
เหตผุลเพือเป็นการตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ (ช่วงปี -  งดจ่ายปันผล ส่วนปี  
จ่ายปันผล .  บาท คิดเป็น Payout Ratio เพียง %) ประกอบกบักาํไรปี  โดดเด่น 
จากการขายสินทรพัย ์Non-Core และการโอนฯ โครงการทีอยู่อาศยั 

คาดเงินปันผลจากนีมีเสถียรภาพมากขึน  และสอดคล้องไปกับผลประกอบการท ี
เกิดข ึน  โดยล่าสุด H63 จ่ายหุ้นละ .  บาท  (สิน  มิ.ย. มีกาํไรสะสม .  พันล้าน
บาท ) และแม้ฐานก ําไร  H63 คาดเติบโตมากข ึน  H63 ตามเหตุผลท ีกล่าวไป

สมมติฐานในการทําประมาณการ 2563F 2564F 2565F
Presale ระหว่างงวด (ลบ.) 7,922    8,477    9,070    

Backlog ยกมา (ลบ.) 15,851  14,787  13,936  

รายไดข้ายอสังหาฯ (ลบ.) 9,335    9,540    9,922    

Gross Margin อสังหาฯ (%) 38.5% 38.5% 38.5%

SG&A/Sales (%) 15.0% 15.0% 15.0%

Effective Tax Rate (%) 20.0% 20.0% 20.0%

Net Profit Margin (%) 17.8% 17.8% 17.8%

ขอมูลทางการ เงิน (ลบ. ) 2561 2562 2563F 2564F 2565F
รายไดด้ําเนนิงานรวม 5,078    14,916  9,493    9,699    10,082  

รายไดข้ายอสังหาฯ 4,974    14,817  9,335    9,540    9,922    

-ทดีนิและโครงการพาณชิย์ -       8,681    200      -       -       

-Residential 4,974    6,137    9,135    9,540    9,922    

รายไดค่้าเช่าบริการ 104      99        158      159      161      

ตน้ทุนขาย 2,859    9,404    5,879    6,006    6,242    

กาํไรขันตน้ 2,219    5,512    3,614    3,694    3,841    

ค่าใชจ่้ายขายบริหาร 1,177    1,774    1,424    1,455    1,512    

กําไรสุทธ ิ 987      3,071    1,688    1,727    1,790    

กําไรดําเนนิงาน 648      2,831    1,688    1,727    1,790    

EPS (บาท/หุน้) 2.16     6.73     3.70     3.78     3.92     

Norm EPS (บาท/หุน้) 1.42     6.20     3.70     3.78     3.92     

Gross Margin อสงัหาฯ (%) 43.4% 37.0% 38.5% 38.5% 38.5%

-ทดีนิและโครงการพาณชิย์ 43.4% 37.5% 70.0% 0.0% 0.0%

-Residential 0.0% 36.7% 37.5% 38.5% 38.5%

Net Profit Margin (%) 19.4% 20.6% 17.8% 17.8% 17.8%

-ทดีนิและโครงการพาณชิย์ 0.0% 26.6%

-Residential 19.2% 12.2%
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ข ้างต้น  แต่เบืองต้นฝ่ายวิจัยคงประเมินอย่างร ักษน์ ิยมสาํหร ับปันผล H63 หุ้นละ 
.  บาท  รวมทงัปี  คิดเป็น  .  บาท /หุน้  สาํหร ับปี -  ประเมินภายใต้ 

Div Payout Ratio ท ี  % คิด เ ป็ น เ งิน ปั น ผลหุ้น ล ะ  2.3 บ าท  แ ล ะ  .  บ าท  
ตามลาํดับ  

 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้น  การจ่ายเงินปันผล 

 

 

 
ทีมา: NOBLE  ทีมา: NOBLE และ สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 

กำหนด PER 6 เท่า....FV ปี 2564 ที ่22.70 บาท  
อิง PER 6 เท่า ใกลเ้คียงค่าเฉลียกลุ่มอสังหาฯ ให้มูลค่าเหมาะสมสินปี  ทีราคา 

.  บาท แนะนาํซือลงทนุ โดย NOBLE เป็นหนึงในหุน้ระดบักลางทีมีความโดดเด่นใน
เชิง Valuation ดว้ย Norm PER ซือขายตาํสุดในกลุ่มฯ  -  เทา่ และ Div Yield สูงสุด
ในกลุ่มฯ  มากกว่า % ต่อปี  

 
 PER ซื้อขาย และ Div Yield ของหุ้นในกลุ่มฯ 

 
ทีมา:สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 
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ความเสี่ยงทีต่้องเผชิญ 

 เนืองจากสินคา้หลกัของ NOBLE มาจากการขายคอนโดฯ เป็นหลกั ซึงมีความ
ผันผวนตามภาวะตลาดสูงกว่าสินคา้แนวราบ อีกทังการเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้
กลาง-ล่าง  ซงึมีความเสียงดา้นกาํลงัซือมากกว่าลกูคา้ตลาดบน ทาํใหก้ารโอนฯ 
กรรมสิทธิเมือโครงการเสรจ็อาจไม่เป็นไปตามทีคาดไวไ้ด ้

 ผลกระทบของโควิด-  ทีจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการขายและโอนฯ กรรมสิทธิของชาวต่างชาติ ซึงเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัคิดเป็น
สดัส่วนราว % ของ Backlog รวม แต่เชือว่าความชาํนาญในการขายอสงัหาฯ 
ในตลาดต่างประเทศของกลุ่มพนัธมิตร (Fulcrum) และการเพิมช่องทางการขาย
แบบ On-Line ซึงเป็น Platform ทีชาวต่างชาติ เฉพาะอย่างยิงชาวจีน (ลูกคา้
หลกัเกินสดัส่วนกว่า %) คุน้เคยกนัดี พิจารณาจากยอดขายช่องทางออนไลน์
คิดเป็นสัดส่วน - % ของยอดขายรวมในจีน ทาํใหย้อดขายต่างชาติไม่ได้
ลดลงอย่างมีนัยสาํคญั โดย Presale 2Q63 ของต่างชาติลดลง % yoy อยู่ที 

 ลา้นบาท ส่วนการโอนฯ กรรมสิทธิ เนืองจากการวาง Down Payment ของ
ตา่งชาติทีสงูกวา่คนไทย โดย  คอนโดฯ ใหม่มีกาํหนดโอนฯ งวด H63 เฉลียอยู่
ที %-38% น่าจะช่วยจาํกัดการยกเลิกจองและโอนฯ ของลูกคา้ต่างชาติได ้
ทงันีบรษัิทตงัเป้ายอดโอนฯ จากต่างชาติ Q63 อยู่ที .  พนัลา้นบาท (เพิมจาก 
1Q63 และ Q63 ที  ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

 การเขา้ถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่สุด  ราย (คุณธงชัยฯ และ มิสเตอร ์
แฟรงค)์ ผ่านการทาํ Big Lot ตงัแต่ปี  คิดเป็นตน้ทนุเฉลีย -  บาท/หุน้ 
ไดถู้กทดแทนทงัหมดดว้ยผลตอบแทนเงินปันผลนับตงัแต่ทีเขา้มาบริหารจนถึง 
1H63 รวมทงัสิน .  บาท (ปี  – .  บาท, ปี  - .  บาท และ H63 
– .  บาท) รวมถึงไดร้บัเงินจากการขายหุน้ Big-Lot (เมือตน้ ก.ย. ) รวม 

 ลา้นหุน้ (คนละ  ลา้นหุน้) ใหก้บักลุม่นกัลงทนุรายใหญ่ ทีราคาเฉลีย .  
บาท คิดเป็นมลูคา่รวม  ลา้นบาท  
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2563-65 ของ NOBLE 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 
  

งบกํา ไรขาดทุน  (ล านบาท )
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 2563F 2564F 2565F
รายไดธุ้รกจิหลัก 14,916   9,493   9,699   10,082 

ตน้ทุนขาย 9,404     5,879   6,006   6,242   

กําไรขนัตน้ 5,512     3,614   3,694   3,841   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,774     1,424   1,455   1,512   

ดอกเบยีจ่าย 274        233      246      258      

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม -        (30)      (20)      (20)      

รายไดอ้นื 123        184      186      187      

กาํไรสุทธกิ่อนหกัภาษี 3,586     2,110   2,159   2,238   

ภาษีเงนิได ้ 755        422      432      448      

ส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อย (0)          (0)        (0)        (0)        

รายการพเิศษอนื ๆ 241        -      -      -      

กําไรสุทธ ิ 3,071     1,688   1,727   1,790   

EPS 6.73       3.70     3.78     3.92     

กําไรจากการดําเนนิงานปกติ 2,831     1,688   1,727   1,790   

Norm EPS 6.20       3.70     3.78     3.92     

การเตบิโตของยอดขาย 193.7% -36.4% 2.2% 4.0%

การเตบิโตของกาํไรจากการดาํเนนิงานปกติ 336.6% -40.4% 2.3% 3.7%

อัตราส่วนกาํไรขันตน้ 37.0% 38.1% 38.1% 38.1%

อัตราส่วนกาํไรจากการดาํเนนิงานปกติ 19.0% 17.8% 17.8% 17.8%

งบกํา ไรขาดทุนรายไตรมาส  (ล านบาท )
3Q62 4Q62 1Q63 2Q63

รายไดธุ้รกจิหลัก 7,595     2,841   2,121   1,797   

ตน้ทุนขาย 5,423     1,878   1,263   1,195   

กําไรขนัตน้ 2,172     962      859      602      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 688        448      330      303      

ดอกเบยีจ่าย 48         64       56       56       

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม -        -      (4)        (6)        

รายไดอ้นื 3           82       47       57       

กาํไรสุทธกิ่อนหกัภาษี 1,439     532      516      294      

ภาษีเงนิได ้ 287        100      104      78       

ส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อย (0)          (0)        (0)        (0)        

รายการพเิศษอนื ๆ (1)          14       (0)        87       

กําไรสุทธ ิ 1,152     446      411      303      

กําไรจากการดําเนนิงานปกติ 1,152     432      411      216      

ยอดขาย (QoQ) 367.3% 62.2% -42.2% 122.1%

อัตราส่วนกาํไรขันตน้ 28.6% 33.9% 40.5% 33.5%

กาํไรจากการดาํเนนิงานปกต ิ(QoQ) -1337.9% 13.4% -208.8% 68.6%

อัตราส วนทางการเงิน

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 2563F 2564F 2565F
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.25       2.49     2.46     2.42     

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.41       0.42     0.42     0.47     

อัตราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 0.51       0.36     0.36     0.35     

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนกีารคา้ (เท่า) 8.43       5.15     5.05     5.10     

หนสีนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.95       3.38     3.04     2.87     

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีสุทธติ่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.57       1.79     1.62     1.58     

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เฉลยี 12.9% 7.8% 7.7% 7.5%

ผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้เฉลยี 45.7% 32.3% 32.4% 29.7%
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2563-65 (ต่อ) 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 
 
 

งบกระแสเงินสด (ล านบาท )
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 2563F 2564F 2565F

กาํไรสุทธิ 3,071    1,688    1,727    1,790   

รายการเปลยีนแปลงทไีม่กระทบเงนิสด 853       655       677      705      

ค่าเสอืมราคาและตัดจําหน่าย 55        60        66        73        

กาํไร/ขาดทุนจาก Fx ทไีม่ไดรั้บรู ้ (9)         -       -       -       

ส่วนแบ่งผลกาํไรจาก บ.ร่วม -       -       -       -       

เพมิ/ลด จากกจิกรรมการดําเนนิงาน 3,951    (438)      (1,628)   (2,244)  

กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานสุทธ ิ 7,921    1,966    843      324      

เพมิ/ลด จากการลงทุนระยะสัน 122       -       -       -       

เพมิ/ลด จากการลงทุนอนื (548)      -       -       -       

เพมิ/ลด จากสนิทรัพย์ถาวร 1,066    (102)      (112)     (124)     

กระแสเงนิสดจากการลงทนุสุทธ ิ 639       (102)      (112)     (124)     

เพมิ/ลด เงนิกู ้ (2,919)   616       411      996      

เพมิ/ลด ทุนและส่วนเกนิมูลค่าหุน้ -       0          0          0         

เพมิ/ลด ส่วนทุนอนืๆ (15)       -       -       -       

ลด จ่ายปันผล (5,523)   (2,191)   (1,027)   (1,073)  

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิสุทธ ิ (8,457)   (1,575)   (616)     (76)       

เพมิ/ลด เงนิสดสุทธ ิ 103       288       114      124      

งบดุล  (ล านบาท)
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 2563F 2564F 2565F
เงนิสดและเทยีบเท่าเงนิสด 1,667    1,955    2,069    2,193   

ลูกหนกีารคา้ 1,436    908       999      1,653   

สนิคา้คงคลัง 16,048  16,369  17,188  18,047 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื 446       446       446      446      

สนิทรพัยร์วม 21,631  21,814  22,950  24,711 

เจา้หนกีารคา้ 1,106    1,176    1,201    1,248   

เงนิกูย้ืมระยะสัน/ครบกาํหนดใน 1 ปี 3,067    2,188    2,702    3,441   

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 4,538    4,538    4,538    4,538   

เงนิกูย้ืมระยะยาว/หุน้กู ้ 7,233    8,727    8,624    8,881   

หนสีนิรวม 16,152  16,838  17,274  18,317 

ทุนทชํีาระแลว้ 1,369    1,369    1,369    1,369   

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 69        69        69        69        

กาํไรสะสม 4,065    3,562    4,262    4,980   

 จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 145       145       145      145      

 ยังไม่ไดจั้ดสรร 3,920    3,417    4,117    4,834   

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,479    4,976    5,676    6,393   

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย 1          1          1          1         

หนสีนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 21,631  21,814  22,950  24,711 

สมมติฐานในการทําประมาณการ (ล านบาท)
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 2563F 2564F 2565F
Presale ระหว่างงวด 5,287    7,922    8,477    9,070   

การบันทกึรายไดจ้ากการขาย 14,817  9,335    9,540    9,922   

Gross Margin เฉลยี (%) 37.0% 38.1% 38.1% 38.1%

Gross Margin ขายฯ (%) 37.0% 38.5% 38.5% 38.5%

Norm Profit Margin (%) 19.0% 17.8% 17.8% 17.8%

SG&A/Sale (%) 11.9% 15.0% 15.0% 15.0%

Effective Tax Rate (%) 21.1% 20.0% 20.0% 20.0%


