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ราคาหุ้นในช่ วงทีผ่ ่ านมาปรั บขึ้นช้ า สวนทางกับกาไรของบริษัททีผ่ ันผวนต่ากว่ ากลุ่มโรงกลั่น
จึงแนะนา “ซื้อ” สาหรั บการลงทุนระยะยาว โดยมีราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 40 บ.
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 คาดกาไร 3Q59 ชะลอตัว: ผลประกอบการ 3Q59 คาดว่ามีกาไรสุทธิ 738 ลบ. (-69%QoQ) สาเหตุหลักมาจาก 1)

กาไรในทุกธุรกิจลดลง เพราะอยู่ในช่วง low season ยกเว้ นธุรกิจผลิตไฟฟ้า (โซลาร์ ฟาร์ ม) ดังนี ้ 1) ธุรกิจโรงกลัน่
กาไรลดลง ตามค่าการกลัน่ (Market GRM) คาดอ่อนตัวเป็ น $5.25/บาร์ เรล (2Q59: $6.27) ปริมาณกลัน่ 1.15 แสน
บาร์ เรล/วัน ขาดทุนสต็อกนา้ มันเล็กน้ อย จาก 2Q59 ที่มีกาไร +905 ลบ. ทาให้ Accounting GRM=$4.75/บาร์ เรล
(2Q59: $8.79) 2) ธุรกิจการตลาดนา้ มัน ทังปริ
้ มาณขายและ margin ลดลง QoQ 3) ธุรกิจไบโอฟลูเอล (BBF) คาด
ขาดทุนจากราคาขายที่ลดลง และขาดทุนจากสต็อก 4) ธุรกิจ E&P ของ Nido ยังขาดทุน จากต้ นทุนผลิตสูง ยกเว้ น
5) ธุรกิจโซลาร์ ฟาร์ ม กาไรเพิ่มขึ ้น โดยรายได้ คา่ ไฟฟ้าในไทย แม้ ชะลอลง ตามปริมาณผลิตที่ลดลง เพราะเป็ นฤดูฝน
แต่ได้ แรงหนุนจากโซลาร์ ฟาร์ ม ในญี่ ปนที
ุ่ ่เพิ่มขึน้ บวกกับไม่มีค่าใช้ จ่ายจานวนมากที่บันทึกครัง้ เดียวเหมื อนใน
2Q59 6) กาไร FX 150 ลบ. ตามค่าเงินบาทที่แข็งขึ ้น ส่งผลให้ กาไรสุทธิลดลงเป็ น 738 ลบ. (+71%YoY, -69%QoQ)

 ปั จจั ยลบในระยะสั้ น: ราคาหุ้นอาจถูกกดดันจากปั จจัยลบในระยะสัน้ ได้ แก่ 1) ธุรกิ จ E&P ของ Nido ที่มีผล
ขาดทุนต่อเนื่อง เป็ นลบต่อผลประกอบการของบริษัท 2) ธุรกิจ BBF ได้ รับผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของภาครัฐที่
ปรับสูตรนา้ มันไบโอดีเซล จาก B5 เป็ น B3 ทาให้ ความต้ องการนา้ มันปาล์ม (B100) ที่ใช้ ผสมในน ้ามันดีเซลลดลง
ทาให้ ราคาขายลดลง 3) การที่ BCPG เข้ าซื ้อซื ้อขายในตลาด ยังรอการปลดล็อกมูลค่าเพิ่มให้ กบั BCP (ถืออยู่ 70%)

 คงประมาณการปี 59-60: หากกาไร 3Q59 เป็ นไปตามคาด ทาให้ กาไร 9M59 คิดเป็ น 68% ของประมาณการทังปี้ นี ้
แต่ค่าการกลัน่ คาดปรับขึน้ ใน 4Q59 ที่เป็ น high season ทาให้ ความต้ องการใช้ นา้ มัน เพื่อสร้ างความอบอุ่นสูงขึ ้น
ผลักดันให้ กาไร 4Q59 เพิ่มขึ ้น QoQ เราจึงคงกาไรปี 59-60 เดิมที่ 4,708-4,984 ลบ. EPS=3.42-3.62 บ. ตามลาดับ

คาแนะนา

 แนะนา “ซื้อ” สาหรั บการลงทุนระยะยาว โดยเรามีมมุ มองเชิงบวกต่อ BCP เนื่องจาก 1) กาไรมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวใน

4Q59 2) มูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น 70% ใน BCPG 3) ราคาหุ้นปรับขึ ้นช้ า ขณะที่กาไรของบริษัทผันผวนต่ากว่ากลุ่ม
โรงกลัน่ 4) มูลค่าหุ้นถูก ซื ้อขายที่ 17F P/E=8.6x; มี upside อยู่ +29% จากราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 40 บ. (SOTP)
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นในระยะสัน้ อาจยังถูกกดดันจากราคานา้ มันดิบโลกปั จจุบนั ที่ผันผวน และคาดการณ์ กาไร
3Q59 ลดลง -69%QoQ

ปั จจัยเสี่ยง
 เศรษฐกิจโลก ภาวะชะลอตัว/ชะงักงันของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้ ราคานา้ มันดิบโลก ค่าการกลัน่ ส่วนต่าง
ราคาปิ โตรเคมีอะโรเมติกส์ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนและต่ากว่าประมาณการ

 ปั ญหาอุปทานส่ วนเกิน ในธุรกิจโรงกลัน่ และปิ โตรเคมีอะโรเมติกส์ที่สงู กว่าคาด
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DISCLOSURES&DISCLAIMERS
รายงานนี ้จัดทาโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่การชักจูง
ให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี ้
บริ ษัทเป็ นหนึ่งในกลุม่ บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“LHBANK”) ข้ อมูลใดๆ ที่มีการอ้ างอิงถึงLHBANKในรายงานนี ้มี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านัน้
ข้ อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยได้ พิจารณาแล้ วว่ามาจากแหล่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และ/หรื อ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทไม่อาจรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า
รายงานนี ้จัดส่งให้ แก่เฉพาะบุคคลที่กาหนด ห้ ามมิให้ มีการทาซ ้า ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จาหน่าย พิมพ์ซ ้า หรื อแสวงหาประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัท
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทังบริ
้ ษัทและ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์
ใดๆกับบริ ษัทใดๆที่ถกู กล่าวถึงในรายงาน/บทความนี ้ก็ได้ นกั ลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจ อย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน
บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนาข้ อมูลหรื อความเห็นในรายงานฉบับนี ้ไปใช้ ในทุกกรณี
RATINGSDEFINITION
ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เราจัดทามีการให้ คาแนะนาและใช้ สญ
ั ลักษณ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์หลายอย่าง ในส่วนนี ้เราจะอธิบายถึงระบบต่างๆ
ดังกล่าวโดยสังเขปเพื่อให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจหลักการ วิธีคิด และความหมายว่าคาแนะนาแต่ละระบบมีความแตกต่างกันอย่างไร
RATING คือ “คาแนะนาด้ านปั จจัยพื ้นฐาน” โดยพิจารณาจากการคาดการณ์แนวโน้ มผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัท แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตาม
ระดับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในรอบระยะ 12 เดือนข้ างหน้ า ได้ แก่ (1) SBUY=STRONG BUY=ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า 15%, (2) BUY=
ให้ ผลตอบแทนมากกว่า 5% แต่ไม่ถึง 15%, (3) HOLD=ให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่า 5%, (4) TBUY=TRADING BUY=ราคาหุ้นขึ ้นเกินกว่าราคา
เป้าหมายแล้ ว หากประเมินจากราคาเป้าหมาย อาจปรับตัวลงได้ มากถึง -10% แต่ระยะสันยั
้ งมีปัจจัยขับเคลื่อนที่หนุนให้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ ้น
ต่อ ทาให้ ยงั สามารถเข้ าซื ้อเพื่อเก็งกาไรได้ , (5) SELL=ราคาหุ้นขาดปั จจัยพื ้นฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ คาดว่ามีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจ
ปรับตัวลงมากกว่า –10%
ACTION คือ “คาแนะนาด้ านกลยุทธ์ ” ตามระบบ TRADEMAPที่เราคิดค้ นขึ ้น ซึง่ ประเมินจาก VALUE และ MOMENTUM ของหลักทรัพย์นนั ้
VALUE คือ “ความน่าสนใจของราคาหุ้น”(ATTRACTIVENESS) แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ CHEAP=ถูก, FAIR=เหมาะสม และ DEAR=แพงซึ่งอิง
ตาม RATING ที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานนัน่ เอง โดย CHEAP=SBUY หรื อ BUY, FAIR=HOLD, DEAR=TBUY หรื อ SELL
ส่วน MOMENTUM คือ “ความแข็งแรงของราคาหุ้น”(ROBUSTNESS) หรื อ “คุณภาพของแนวโน้ ม” (TREND QUALITY) ซึง่ พิจารณาใน 3
กรอบเวลา (สัน=HOURLY,
้
กลาง=DAILY และยาว=WEEKLY) แบ่งเป็ น 3 ระดับเช่นกัน คือ BULL=ขึ ้น, BOAR=ทรงและ BEAR=ลง
เมื่อนาVALUE และ MOMENTUM มารวมกัน จะได้ ACTION ตาม MATRIX ข้ างล่าง ซึง่ มีคาแนะนาเชิงกลยุทธ์3x3=9 ระดับดังนี ้

ทังนี
้ ้ คาแนะนา ACTION ทัง้ 9 ระดับ มีความหมายดังนี ้ SBUY=STRONG BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจมากและมีแนวโน้ มแข็งแกร่ง ควร
เข้ าซื ้อทันที, BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจมาก แต่แนวโน้ มแกว่งตัว สามารถทยอยซื ้อได้ , WBUY=WEAK BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจ
มากแต่มีแนวโน้ มปรับตัวลงอีก ควรรอซื ้อเมื่ออ่อนตัว, ADD=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสมและมีแนวโน้ มขึ ้นต่อสามารถลงทุนเพิ่มได้ , HOLD=
ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสมและมีแนวโน้ มแกว่งตัวแนะนาถือ, REDUCE=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสม แต่มีโอกาสลงอีกแนะนาลดการลงทุนลง
บางส่วน, TBUY=TRADING BUY=ราคาอยูใ่ นระดับแพง แต่ยงั มีโอกาสปรับขึ ้นต่อได้ แนะนาเพียงแค่ซื ้อเก็งกาไร, ALERT=ราคาอยูใ่ นระดับ
แพงและมีแนวโน้ มไม่ชดั เจน ควรจับตาใกล้ ชิดและเพิ่มความระมัดระวัง, SELL=ราคาอยูใ่ นระดับแพงและมีแนวโน้ มลง แนะนาขายทันที
สาหรับคาแนะนาเชิงกลยุทธ์ในระดับ SECTOR พิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ มี 3 ระดับ คือ OVERWEIGHT=ลงทุน
สูงกว่าน ้าหนักดัชนีคาดว่าจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (OUTPERFORM), NEUTRAL=ลงทุนเท่ากับน ้าหนักดัชนีคาดว่าให้ ผลตอบแทน
ใกล้ เคียงค่าเฉลี่ย และ UNDERWEIGHT=ลงทุนน้ อยกว่าน ้าหนักดัชนี คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนต่ากว่าค่าเฉลี่ย (UNDERPERFORM)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจถึงระดับความน่าสนใจของหุ้นต่างๆ อย่างง่ายๆ เราได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ความน่าสนใจของหุ้นเป็ นจานวนดาว
(STAR RATING)ซึง่ STAR RATING จะมีระดับความน่าสนใจสูงสุดเป็ น  และระดับความน่าสนใจต่าสุดเป็ น 
โดย STAR RATING นี ้จะประมวลจากความเห็นนักวิเคราะห์ 3 ด้ าน คือมาจาก RATING ทางด้ านพื ้นฐานสูงสุด 2 ดาว (SBUY/BUY=,
TBUY/HOLD=) ด้ านเทคนิคสูงสุด 2 ดาว (BULL=, BOAR=) และด้ านกลยุทธ์ SECTOR สูงสุด 1 ดาว (OVERWEIGHT=)
เช่น หุ้น XYZ มีคาแนะนาด้ านพื ้นฐานเป็ น BUY มีคาแนะนาด้ านเทคนิคเป็ น BOAR และมีคาแนะนาด้ านกลยุทธ์ระดับ SECTOR เป็ น
NEUTRAL เราจะให้ STAR RATING ของหุ้น XYZ เท่ากับ เป็ นต้ น
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วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ในรายงานนี ้ยังได้ เปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS-IOD) ในเรื่ อง
การกากับดูแลกิจการ (CORPORATE GOVERNANCE RATING) และผลการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ทางด้ านดัชนีชี ้วัดความคืบหน้ า
การป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR) ของบริ ษัทจดทะเบียนไว้ ด้วย
ทังนี
้ ้ การประเมิน CG RATING และ ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ดังกล่าว กาหนดสัญลักษณ์และความหมายดังนี ้
CORPORATE GOVERNANCE RATING
ช่วงคะแนน
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
ต่ากว่า 50

สัญลักษณ์

-

ความหมาย
ดีเลิศ (EXCELLENT)
ดีมาก (VERY GOOD)
ดี (GOOD)
ดีพอใช้ (SATISFACTORY)
ผ่าน (PASS)
-

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR
ระดับ
ความหมาย
5 ขยายผลสูผ่ ้ เู กี่ยวข้ อง (EXTENDED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง
หรื อตัวแทนธุรกิจที่จะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ
4 ได้ รับการรับรอง (CERTIFIED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงการนาไปปฏิบตั ิ โดยมีการสอบทานความครบถ้ วนเพียงพอของ
กระบวนการทังหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื
้
อผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริ ต หรื อผ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก
3 มีมาตรการป้องกัน (ESTABLISHED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริ ษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ต่อต้ านผู้เกี่ยวข้ อง สื่อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
2 ประกาศเจตนารมณ์ (DECLARED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ
(COLLECTIVE ACTION COALITION) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต
1 มีนโยบาย (COMMITTED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงคามัน่ จากผู้บริ หารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของ
คณะกรรมการในเรื่ องการดาเนินธุรกิจที่จะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
การจัดอันดับดังกล่าวเป็ นผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว หรื อเมื่อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมี
การเปลี่ยนแปลง การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรื อรับรองถึงความถูกต้ องครบถ้ วนของการ
ประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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