
ASIAN ปั้นแบรนด์ใหม่อาหารสัตว์พรีเมี่ยม 'มองชู' ตั้งเป้าโกยยอดขาย 

200 ลบ. ใน3 ปี คาดใช้งบสร้างแบรนด์'มองชู'ราว 50 ลบ. เจาะกลุ่ม 

Pet Shop - โรงพยาบาลสัตว์ - โมเดิร์นเทรดกลุ่มพรีเมี่ยมคาดปี 62 

ตลาดอาหารสัตว ์ เลี้ยงมีมูลค ่ารวมราว 3.6 หมื่นลบ. โต 10%

เซียนหุ้น เล็งก�าไรปี61 NER อาจดีกว่าคาด 

- ส่องผลงานปีหมู โต 24% YoY แนะซื้อ เป้า 3.10 บาท 
นายเฮ็นริคคัส แวน เวสเทนดร็อป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายการเงิน บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) หรือ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง, ผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

แบบพรีเมี่ยม (Premium Wet Pet food)  และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ประกาศแผนการรุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์..

ในสัปดาห์นี้เจ๊ยังมองว่าหุ้นขนาดใหญ่อาจมีจังหวะพักตัวต่อเนื่องนะ

เจ้าคะ ส่วนหุ้นเล็กยังคงสลับขึ้นมาเล่นให้ขาซิ่งได้สนุกกันอยู่ พร้อมลุ้น

ผลประกอบการ Q4/61 กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ....

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์วันนี้ ว่า บริษัท นอร์ท 

อีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) NER มีมุมมองเป็นบวกจาก Group Conference Call โดยภาพรวม

แนวโน้มธุรกิจในปี 2019 ยังเติบโต จากก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนของยางผสมท่ีมีมาร์จิ้นสูง และมี

การเพิ่มก�าลังการผลิต STR20 Mixture อีกเท่าตัว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�าไรสูงข้ึน บริษัทป้องกัน

ความเสี่ยงของราคายางท่ีผันผวนด้วยวิธี matching order...

หุ้นใหญ่พัก หุ้นเล็กวิ่ง!! ดัชนีตลาดเข้าสู่โหมดพักตัวกันอีก
ครั้งเจ้าค่ะ ล่าสุดอ่อนตัวลงมาปิดที่ 1,651.68 จุด -1.43 
จุดเจ ้าค ่ะ แต่ยังประคองยืนแนวรับกันได้อยู ่ เจ ้าค ่ะ 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ INTUCH รายงานผลด�าเนินงานปี 61 มีก�าไรสุทธิ 11,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 10,673 

ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ก�าไรพิเศษจากการขายบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) หรือ CSL 463 ล้านบาท... 

หุ้นใหญ่พัก หุ้นเล็กวิ่ง

ป้ันแบรนด์ใหม่อาหารสัตว์พรีเมี่ยม 'มองชู'
ASIAN

ตั้งเป้าโกยยอดขาย 200 ลบ. ใน 3ปี

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 9 อ่านต่อหน้า 7

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

เป้า NER 3.10 บาท
อ่านต่อหน้า 3

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

โบรกฯ เล็งปี62
เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท

INTUCH  ประกาศก�าไรปี 61โต8% โบรกฯ มองก�าไร Q4/61 ต�่ากว่าคาด KGI หั่นเป้าเหลือ 59 บ. , 

หยวนต้า ลดค�าแนะน�าเป็น "T-BUY" , เคที ซีมิโก้ คงค�าแนะน�า "ซื้อ" , ทิสโก้ แนะน�า "ซื้อ" เป้า 61 บาท 

เล็งปี62 เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท จากความชัดเจนทางกฎหมายของ THCOM



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ INTUCH รายงานผล

ด�าเนินงานปี 61 มีก�าไรสุทธิ 11,490 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นราว 8%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไร

สุทธิ 10,673 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ก�าไร

พิเศษจากการขายบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ CSL 463 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ หากไม่รวมก�าไรพิเศษดังกล่าว และ

รายการพิเศษจากการตั้งส�ารองด้อยค่าสินทรัพย์

ของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ THCOM บริษัทจะมีก�าไรปกติใกล้

เคียงปกปีก่อน โดยก�าไรหลักมาจาก บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ADVANC เป็นหลัก

 พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ยังมีมติจ่ายเงินปันผลปี 61 อัตรา 2.71 บาท/

หุ้น โดยบริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 

1.54 บาท/หุ้น คงเหลือจ่ายปันผล 1.17 บาท/หุ้น 

ก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 21 

ก.พ. 62 และมีก�าหนดจ่าย วันที่ 24 เม.ย.62 

 INTUCH ระบุถึง แนวโน้มธุรกิจส�าหรับปี 62 

คาดว่ารายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่าง

ประเทศ คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 61 และคาด

รับรู้ผลการด�าเนินงานของเอไอเอสตามสัดส่วน

การถือหุ้นที่ 40.45% ขณะที่วางงบลงทุนใน

บริษัทร่วมลงทุน เวนเจอร์ แคปปิตอล ไม่เกิน 

200 ล้านบาท/ปี

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

โบรกฯ เล็งปี62
เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า 

3 เหตุผลที่เราปรับลดค�าแนะน�าเป็น "T-BUY" 1) 

รายงานก�าไรสุทธิ 4Q61 ที่ 1.8 พันล้านบาท (+5% 

YoY) แต่หากตัดรายการตั้งส�ารองของ THCOM 

ก�าไรปกติหดตัว 9% YoY ตามก�าไรของ ADVANC ที่

หดตัว 11% YoY ทั้งนี้ 2) เราปรับก�าไรปกติปี 2562 

ลง 1% เป็น 1.22 หมื่นล้านบาท (+3.5% YoY) 

การเติบโตมาจาก ADVANC ขณะที่ 3) จุดเด่นการ

ลงทุนใน INTUCH คือ ผลตอบแทนจากเงินปันผล 

คาดงวดปี 2562 ที่ 4.7% ส่วนเงินปันผลงวด 2H61 

ประกาศจ่ายที่ 1.17 บาทต่อหุ้น (yield 2.1%) XD 

วันที่ 21 ก.พ.62

 ก�าไรปกติ 4Q61 หดตัว YoY ตาม ADVANC

 INTUCH รายงานก�าไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาท 

(+5% YoY) โดยรายการพิเศษหลักๆ มาจากการ

ตั้งส�ารองของ THCOM ใน 4Q60 ราว 3.3 พันล้าน

บาท และใน 4Q61 ที่ 2.2 พันล้านบาท ขณะที่ก�าไร

ปกติ 4Q61 อยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท (-9% YoY) หด

ตัวตามผลการด�าเนินงานของ ADVANC ที่ลดลง 

11% YoY รายได้มือถือโตต�่าแต่ค่าใช้จ่ายการตลาด

ทรงตัวในระดับสูง เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด 

แม้ว่า ARPU ฟื้นตัว 2.4% QoQ และ 1.2% YoY 

สะท้อนผลบวกจากการถอนแพ็กเกจ fixed speed 

unlimited ออกจากตลาด ขณะที่ THCOM ขาดทุน

ลดลง YoY จากการตั้งส�ารองที่ลดลง (ตารางที่2)

 ก�าไรหลักมาจาก ADVANC ... มองปีนี้ก�าไรยัง

ทรงตัวได้

 ทั้งนี้ ADVANC ตั้งเป้าหมายปีนี้ ด้าน service 

revenue ex. IC เติบโต 4%-6% YoY (เทียบกับ

ต้นปี 2561 ที่ 7%-8% YoY) งบลงทุน 2-2.5 หมื่น

ล้านบาท (ทรงตัว YoY) และ EBITDA margin 

ทรงตัว เป้าหมายดังกล่าวสะท้อนความพยายาม

ชดเชยการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว ด้วยการ

บริหารงบลงทุนและค่าใช้จ่าย

 ขณะที่ ARPU ในปีนี้ของอุตฯมีโอกาสฟื้นตัว 

หลังผู้ประกอบการถอนแพ็กเกจ fixed speed 

unlimited ออกจากตลาด แต่การแข่งขันที่รุนแรง

มีโอกาสที่แพ็กเกจนี้จะกลับมาได้เสมอ และเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เราคาดก�าไรปกติทั้งปี

ของ ADVANC ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท (+4.3% YoY) 

หนุนจาก ARPU ที่ฟื้นตัว ขณะที่ความเสี่ยงด้านคดี

ความลดลงในระยะสั้น หลังผู้บริหาร ADVANC ไม่มี

นโยบายเร่งระงับข้อพิพาทกับ TOT เหมือนกรณี 

DTAC

 จับตา กสทช. กับแนวทางการบริหารดาวเทียม

 พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฉบับแก้ไข ผ่านการ

พิจารณาของสภานิติบัญญัติและอยู่ระหว่างรอ

ประกาศในราชกิจฯ พรบ.ดังกล่าวให้อ�านาจ กสทช. 

บริหารจัดการคลื่นความถี่และสิทธิ์ในการใช้วงโคจร

ดาวเทียม ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้ THCOM เจรจา

บริหารดาวเทียมหลังหมดสัมปทานกับภาครัฐได้ง่าย

ขึ้น หากเกิดขึ้นย่อมเป็นบวกต่อ INTUCH เช่นกัน

 ปรับประมาณการปี 2562 เล็กน้อย ... ลดค�า

แนะน�าเป็น "T-BUY"

 ปรับประมาณการก�าไรปกติปี 2562 ลง 1% 

เป็น 1.22 หมื่นล้านบาท (+3.5% YoY) พร้อม

เงินปันผลงวดปีนี้ที่ 2.66 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น

ผลตอบแทน 4.7% เราลดค�าแนะน�าเป็น "T-BUY" 

หลังหุ้นปรับขึ้นมา 18.1% YTD จน upside เหลือ 

5.7% และปรับราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2562 เล็ก

น้อยเป็น 60.25 บาทต่อหุ้น (sum of the part) 

ภายใต้สมมติฐาน discount holding ที่ 25% สูง

กว่าระดับปกติที่ 20%

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

โบรกฯ เล็งปี62
เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิส
โก้ ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า INTUCH รายงาน

ผลประกอบการปี 2018 ที่ 1.15 หมื่นล้านบาท และ 

4Q18 ที่ 1.85 พันล้านบาท ลดลง 31.7% QoQ แต่

เพิ่มขึ้น 5.3% YoY พร้อมทั้งประกาศจ่ายเงินปันผล 

1.17 บาท หรือ 82% ของผลประกอบการ 2H18 

ขึ้นเครื่องหมายวันที่ 21 ก.พ. และจ่ายเงินวันที่ 24 

เม.ย. 

 ส่วนแบ่งก�าไรจาก ADVANC ลดลง : ธุรกิจ

มือถือและบรอดแบนด์คงที่ QoQ แต่ลดลง 14% 

YoY จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

 ผลขาดทุนจาก THCOM : ธุรกิจดาวเทียมมีการ

ตัดจ�าหน่าย 2.25 พันล้านบาทในช่วง 4Q18 จาก

อัตราการเช่าที่ลดลง และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น แต่

จะท�าให้ค่าเสื่อมของ THCOM ลดลง 116 ล้านบาท/

ปี โดยใน 4Q17 บริษัทมีการตัดจ�าหน่าย Thaicom 

4 และ 6 แต่รายได้จะเริ่มทรงตัวในไตรมาสนี้ แม้ว่า

ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

 ปีสุดท้ายที่ปันผลจะลดลง?: แนวโน้มเงินปันผล

ของ INTUCH ลดลงตั้งแต่ปี 2015 แต่จะชดเชย

จากการขายสินทรัพย์ใน 1Q19 ท�าให้เราคาดว่า

เงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.54 บาทในช่วง 1H19 

จากความชัดเจนทางกฎหมายของ THCOM, 

เงินปันผลของ ADVANC ที่เพิ่มขึ้นจากการต่อ

สัญญาคลื่น 900MHz ท�าให้เราคาดว่าเงินปันผลจะ

เพิ่มขึ้นในปี 2019-20F แนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่า

ที่เหมาะสม 61 บาท (SOTP) 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ ออก

บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า คงค�าแนะน�า "ซื้อ" INTUCH 

ก�าไรสุทธิของ INTUCH เติบโต 8% YoY ในปี 2018 

จากก�าไรการขายเงินลงทุน CSL และการตั้งด้อย

ค่าสินทรัพย์ที่ลดลงของ THCOMอย่างไรก็ดี ผล

ประกอบการจากธุรกิจหลักกลับอ่อนตัวลงเล็กน้อย

ตามผลประกอบการของ ADVANC เราอยู่ระหว่าง

การปรับปรุงประมาณการ INTUCH โดยมีมุมมอง

เป็นบวกทั้งต่อ ADVANC และ THCOM ดังนั้น เรา

ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" แม้ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่

ผ่านมา ส่วนลดบริษัทโฮลดิ้งที่อิงกับมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิตามราคาตลาดจะลงลงอย่างรวดเร็ว (เหลือ 

20%) จนมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะ

ยาวที่ 19%

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ออกบท

วิเคราะห์ หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า INTUCH รายงาน

ก�าไรสุทธิใน 4Q61 ลดลงเหลือ 1.9 พันล้านบาท 

(-32% QoQ, +5% YoY) ต�่ากว่าประมาณการ

ของเราและที่ตลาดคาดการณ์ราว 33% เพราะ

ผลประกอบการของ บมจ. ไทยคม (THCOM) แย่

เกินคาดเพราะมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าของสินทรัพย์  เราต้องปรับประมาณการก�าไร

ปี 2562 ของ INTUCH ลง 3% ตามการปรับปรุง 

ADVANC และ THCOM ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยภาย

ใต้ประมาณการใหม่ ราคาเป้าหมายของ INTUCH 

ปรับลดจาก 62.25 บาท เหลือ 59.00 (SOTP ที่อิง

ราคาเป้าหมายปี 2562 ของ ADVANC and ที่ 208 

บาท และ 7.40 บาท ตามล�าดับ) เราได้ปรับลดค�า

แนะน�าส�าหรับหุ้น INTUCH ลงจากเดิม "ซื้อ"เป็น 

"ถือ" โดยยังมี upside หากสามารถขายหุ้น THCOM 

ออกไปได้ซึ่งคาดจะท�าให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นได้

เป็น 67.70-71.70 บาท.

    ก�าไรสุทธิของ INTUCH ใน 4Q61 ลดลง

เหลือ 1.9 พันล้านบาท (-32% QoQ, +5% YoY) 

ต�่ากว่าประมาณการของเราและที่ตลาดคาดการณ์

ราว 33% ในขณะที่ก�าไรสุทธิโดยรวมของปี 2561 

อยู่ที่ 1.15 หมื่นล้านบาท (+5% YoY)  ทั้งนี้บริษัท

ประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวด 2H61 ที่ 1.17 

บาท/หุ้น (ก�าหนดขึ้น XD วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2561)

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

โบรกฯ เล็งปี62
เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท
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 THCOM เป็นตัวฉุดผลประกอบ
การ 4Q61 
 ก�าไรที่ต�่าเกินคาดใน 4Q61 เป็นเพราะผล

ประกอบการของ บมจ. ไทยคม (THCOM) แย่เกิน

คาดเพราะมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์หลังหักภาษี 1.8 พันล้านบาท ซึ่ง

หากไม่รวมรายการพิเศษ ก�าไรหลักของ INTUCH 

ใน 4Q61 จะอยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท (-4% QoQ, 

-2% YoY) โดยก�าไรหลักที่ลดลง QoQ ถูกกดดัน

จาก i) ส่วนแบ่งก�าไรจากธุรกิจมือถือของ บมจ. 

แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (ADVANC) ซึ่งทรงตัว

อยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท และ ii) พลิกจากที่เคยได้

รับรู้ก�าไรหลัก 43 ล้านบาทใน 3Q61 จาก THCOM 

มาเป็นขาดทุน 76 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบ YoY 

ก�าไรหลักลดลงเพราะส่วนแบ่งก�าไรจาก ADVANC 

ลดลง 8% YoY 

 คาดว่าก�าไรจะยังคงเติบโตในระดับปานกลาง

ในปี 2562 

 ส�าหรับในปี 2562 เราคาดว่าก�าไรของ 

INTUCH จะเติบโตในระดับปานกลางเนื่องจาก  i) 

ส่วนแบ่งก�าไรจาก ADVANC ยังทรงตัวเนื่องจาก

การแข่งขันจะยังคงเข้มข้นต่อไป และ ii) ส่วน

แบ่งก�าไรจาก THCOM พลิกกลับมาเป็นบวกได้

หลังจากที่บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ใน 4Q61 ซึ่งจะท�าให้ค่าเสื่อมราคาลดลง

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป บวกกับสัดส่วนค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร/ยอดขายที่ลดลง 

 ปรับประมาณการก�าไรสุทธิปี 2562 ตาม

การปรับประมาณการก�าไรของ ADVANC และ 

THCOM

 ปรับประมาณการก�าไรสุทธิของ INTUCH ใน

ปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับประมาณ

การก�าไรของ ADVANC และTHCOM ก่อนหน้า

นี้ โดยสมมติฐานหลักที่เปลี่ยนไปได้แก่ i) ปรับ

ลดส่วนแบ่งก�าไรจาก ADVANC ลงจากเดิม 6% 

เหลือ 1.19 หมื่นล้านบาท ii) ปรับลดส่วนแบ่ง

ก�าไรจาก THCOM ลงจากเดิม 20% เหลือ 123 

ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ประมาณการก�าไรสุทธิของ  

INTUCH ในปี 2562 ลดลงจากเดิม 3% เหลือ 

1.21 หมื่นล้านบาท 

 เมื่ออิงตามประมาณการใหม่ ราคาเป้า

หมายของ INTUCH ในปี 2562 อยู่ที่ 59 บาท  

(ค�านวณโดยวิธี SOTP อิงจากราคาเป้าหมาย

ปี 2562 ของ ADVANC ที่ 208 บาท และของ 

THCOM ที่ 7.40 บาท โดยให้ discount 26% จาก 

NAV ของบริษัท) เรายังคงแนะน�าให้ซื้อ INTUCH 

เนื่องจากมี upside จากการที่บริษัทอาจจะขาย 

THCOM ออกไป ซึ่งจะท�าให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น

เป็น 67.70 - 71.70 บาท 

 Risks
 ส่วนแบ่งก�าไรจาก ADVANC ต�่า
กว่าที่คาดไว้

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

โบรกฯ เล็งปี62
เงินปันผล INTUCH จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.54 บาท
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 ASIAN ปั้นแบรนด์ใหม่อาหารสัตว์พรีเมี่ยม 

'มองชู' ตั้งเป้าโกยยอดขาย 200 ลบ. ใน 3 ปี 

คาดใช้งบสร้างแบรนด์'มองชู'ราว 50 ลบ. เจาะ

กลุ่ม Pet Shop - โรงพยาบาลสัตว์ - โมเดิร์น

เทรดกลุ่มพรีเมี่ยมคาดปี 62 ตลาดอาหารสัตว์

เลี้ยงมีมูลค่ารวมราว 3.6 หมื่นลบ. โต 10% 

 นายเฮ็นริคคัส แวน เวสเทน
ดร็อป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการเงิน บริษัท ห้องเย็น
เอเชี่ยน ซีฟูด้ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง, ผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุ

กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่

ยม (Premium Wet Pet food)  และผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์น�้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศ

แผนการรุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในปี 

2562 เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “มองชู” (monchou) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการ

เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 “มองชู” (monchou) นับเป็นการรุกตลาด

ภายใต้แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของ ASIAN 

ครั้งแรก ชูจุดแข็ง ด้วยประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญจากการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

สัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยมรายใหญ่ ที่มีมาตรฐาน 

และได้รับการยอมรับในตลาดอเมริกา ยุโรป และ

ญี่ปุ่น สนับสนุนให้ยอดขายกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง

เติบโตขึ้นทุกปี ณ สิ้นปี 2561 มีสัดส่วนรายได้

ราว 35 % ของยอดขายทั้งหมด ท�าให้มั่นใจได้ว่า 

แบรนด์ “มองชู” (monchou) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูง จัดอยู่ในเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งส่วนผสม

ในอาหารสัตว์เลี้ยง ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้น

อย่างพิถีพิถัน ด้วยทีมวิจัยอาหารสัตว์เลี้ยงที่มาก

ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ

 “ในปี 2562 เราประกาศแผนการบุกตลาด

อาหารสัตว์เลี้ยงเต็มก�าลัง ปั้นแบรนด์ใหม่ของตัว

เอง ในชื่อ “มองชู” (monchou) จากก่อนหน้า

นี้ เราพัฒนาอาหารธุรกิจสัตว์เลี้ยง และเป็นผู้

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงให้แบรนด์ดังใน

ต่างประเทศมากมาย แบรนด์นี้ จะแสดงให้เห็น

ศักยภาพของ Asian และท�าให้คุณภาพของสินค้า

เป็นที่รู้จัก เราใส่ใจเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

เป็นหลัก ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี แข็ง

แรง และปลอดภัย โดยแบรนด์มองชู ผลิตจาก

วัตถุดิบเนื้อสัตว์แท้ 100% คุณภาพพรีเมี่ยมเกรด 

และ Grain free ปลอดจากข้าว ข้าวโพด แป้ง

สาลี ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้สัมผัส

รสชาติที่ อร่อย สุขภาพดี ด้วยเมนูที่เต็มเปี่ยม

คุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม เพื่อมอบ

ความสุขในทุกๆ มื้อ ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณภาย

ใต้สโลแกน “เสิร์ฟความสุขในทุกวัน ….ให้กับเค้า

ที่คุณรัก “ Serve the best for your pet” นาย

เฮ็นริคคัส กล่าว

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

ป้ันแบรนด์ใหม่อาหารสัตว์พรีเมี่ยม 'มองชู'
ASIAN

ตั้งเป้าโกยยอดขาย 200 ลบ. ใน 3ปี
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 นายจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้
อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จ�ากัด ผู้

พัฒนาทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของ

ผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของ Asian เปิดเผยว่า จาก

ข้อมูลสถิติย้อนหลัง 10 ปี ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

ในไทยเติบโต 10-25% ต่อปี ซึ่งในปี 2562 คาดว่า

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 

36,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ 10% โดยตลาด

กลุ่มอาหารสัตว์พรีเมี่ยมจะอยู่ที่ 4,600 ล้านบาท 

ซึ่ง Asian เห็นเป็นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจ

 แบรนด์ “มองชู” (monchou) ตั้งเป้ายอด

ขาย 200 ล้านบาท ภายใน 3 ปีแรก ผ่านการ

สร้างแบรนด์และจัดกิจกรรมทางการตลาดทั่ว

ประเทศ  รวมถึง CLMV คาดว่าจะใช้งบประมาณ 

ในการสร้างแบรนด์ราว 50 ล้านบาท โดยเจาะ

กลุ่มร้านค้าประเภท Pet Shop  โรงพยาบาลสัตว์ 

และช่องทางโมเดิร์นเทรดกลุ่ม พรีเมี่ยมเป็นหลัก 

รวมทั้งเสริมช่องทางการจ�าหน่าย ขยายฐาน

ลูกค้าไปยังตลาดออนไลน์ด้วย

 ส�าหรับในไตรมาสแรก บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญ 

“Everyday monchou” เพื่อโปรโมทแบรนด์ภาย

ใต้ concept “เสิร์ฟความสุขในทุกวัน….ให้กับ

เค้าที่คุณรัก” “Serve the best for your pet” 

แคมเปญนี้มุ่งเน้นทั้งสื่อ online และ offline ใน

การสร้าง Engagement กับลูกค้ากลุ่มคนรักสัตว์

เลี้ยงระดับพรีเมี่ยม

 ส�าหรับตลาดประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 

2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ Pre-Launch 

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ “มองชู” 

(monchou) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศจีน

และได้รับการตอบรับที่ดี จึงประเมินศักยภาพการ

เติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศ

จีนค่อนข้างสูง เนื่องจากในปัจจุบัน ลักษณะที่

อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของชาวจีนส่งเสริมให้มี

จ�านวนผู้รักสัตว์เพิ่มขึ้น สะท้อนจากการขยาย

เมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่อยู่อาศัย

ที่ทันสมัย สะดวกสบายและรองรับไลฟ์สไตล์เลี้ยง

สัตว์ภายในครอบครัว ทั้งนี้  บริษัทฯ คาดว่าจะ

แถลงแผนการตลาดในประเทศจีนได้เร็ว ๆ นี้

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

ป้ันแบรนด์ใหม่อาหารสัตว์พรีเมี่ยม 'มองชู'
ASIAN

ตั้งเป้าโกยยอดขาย 200 ลบ. ใน 3ปี
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ระบุในบท
วิเคราะห์หลักทรัพย์วันนี้ ว่า บริษัท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
NER มีมุมมองเป็นบวกจาก Group Conference 
Call โดยภาพรวมแนวโน้มธุรกิจในปี 2019 ยังเติบโต 
จากก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของยางผสมที่มีมาร์จิ้น
สูง และมีการเพิ่มก�าลังการผลิต STR20 Mixture 
อีกเท่าตัว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�าไรสูงขึ้น บริษัท
ป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนด้วยวิธี 
matching order โดยเมื่อมีค�าสั่งซื้อจะสต็อกยางไว้
ส่งมอบด้วยราคาที่ตกลงกันในเวลานั้น ท�าให้มาร์จิ้น
ไม่ผันผวน ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อรองรับเป็นระยะเวลา 
6 เดือน คาดก�าไรสุทธิในปี 2018 จะอยู่ที่ 409 ล้าน
บาท +11%YoY ปรับเพิ่มจากเดิม 14% จากราคา
ยางที่เพิ่มขึ้น(4Q18 ปรับก�าไรเพิ่มจากเดิม 70 ล้าน
บาท เป็น 120 ล้านบาท) และปี 2019 ที่ 508 ล้าน
บาท +24% ประเมินมูลค่าเป้าหมายของ NER โดย
วิธี PER ที่ 9.5x กับผลประกอบการปี 2019 ที่ 
0.33 บาท ได้ราคาเป้าหมายที่ 3.10  บาท ยังคงค�า
แนะน�า "ซื้อ"

 **เพิ่มก�าลังการผลิตต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์
มาร์จิ้นสูง **

 มีมุมมองเป็นบวกจาก Group Conference 

Call โดยภาพรวมแนวโน้มธุรกิจในปี 2019 ยังเติบโต
ต่อเนื่องจากปี 2018 จากก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ของยางผสม(RSS Mixtures rubber) ที่มีมาร์จิ้น
สูง เพิ่มขึ้น 60,000 ตันต่อปี ในเดือนมีค. และใน
ปลายปี 2019 จะมีการเพิ่มก�าลังการผลิต  STR20 
Mixture 172,800 ตัน อีกเท่าตัว ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุน
การบริหารจัดการต่อหน่วยลดลง ส่งผลให้บริษัท
มีโอกาสท�าอัตราก�าไรสูงขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าอัตรา
ก�าไรสุทธิไว้อยู่ในช่วง 3-5% และทั้งนี้ NER มีความ
ต้องการจากลูกค้ารองรับก�าลังการผลิตที่เพิ่มใหม่ 
เป็นฐานลูกค้าเก่า 70% และลูกค้าใหม่ 30% 

 **แผนป้องกันความเสี่ยงด้วยการ Matching 
order **

 บริษัทป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่
ผันผวนด้วยวิธี matching order โดยเมื่อมีค�าสั่ง
ซื้อจะสต็อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาที่ตกลงกันใน
เวลานั้น ไม่ได้เป็นการรับค�าสั่งซื้อมาก่อนแล้วค่อย
หาสินค้ามาส่งมอบภายหลัง ซึ่งราคาภายหลังอาจ
จะไม่เท่าเดิม ท�าให้มาร์จิ้นไม่ผันผวน ปัจจุบันมีค�าสั่ง
ซื้อรองรับเป็นระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นประมาณ 
7.2 หมื่นตัน 

 **คาดผลประกอบการปี 2019 จะเติบโต 
+24% YoY **

 แนวโน้มปี 2018 ผลประกอบการเติบโตโดดเด่น

จากราคายางที่ 50 บาท/กก.ปรับเพิ่มจากปีก่อนที่ 
40 บาท/กก.+25%   คาดก�าไรสุทธิในปี 2018 จะ
อยู่ที่ 409 ล้านบาท +11% YoY ปรับเพิ่มจากเดิม 
14% จากราคายางที่เพิ่มขึ้น (4Q18 ปรับก�าไรเพิ่ม
จาก 70 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท)  และปี 2019 
ที่ 508 ล้านบาท +24% จากการขยายก�าลังผลิต 
รวมถึงอัตราก�าไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากการท�าผลิตภัณฑ์
ยางผสมซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่ามากขึ้น การลด
ต้นทุนโดยใช้ biogas ด้วยการใช้วัตถุดิบหญ้าเนเปีย
ร์และวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ใกล้โรงงาน ตลอดจน
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และการบริโภคบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ในชีวิตประจ�าวันซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโต

 **ยังค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.10 
บาท**

 เราเทียบกับผู้ผลิตยางรายส�าคัญใน
ตลาดหลักทรัพย์ คือ STA ซึ่งมีการซื้อขายด้วย
ระดับ PER เฉลี่ยย้อนหลัง 9 ปีที่ 12x แต่เนื่องจาก 
STA มีขนาดที่ใหญ่กว่า NER อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์
ปลายน�้าที่รองรับการผลิตจากต้นน�้าและกลางน�้า
ของบริษัท ในขณะนี้เราจึงประเมินมูลค่าเป้าหมาย
ของ NER โดยวิธี PER ที่ 9.5x กับผลประกอบการ
ปี 2019 ที่ 0.33 บาท ได้ราคาเป้าหมายที่ 3.10  
บาท ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

ฉบับที่ 920 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562

เป้า NER 3.10 บาท
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 หุ้นใหญ่พัก หุ้นเล็กวิ่ง!! ดัชนีตลาดเข้าสู่โหมดพักตัวกันอีกครั้งเจ้าค่ะ ล่าสุด

อ่อนตัวลงมาปิดที่ 1,651.68 จุด -1.43 จุดเจ้าค่ะ แต่ยังประคองยืนแนวรับกันได้

อยู่เจ้าค่ะ ในสัปดาห์นี้เจ๊ยังมองว่าหุ้นขนาดใหญ่อาจมีจังหวะพักตัวต่อเนื่องนะเจ้า

คะ ส่วนหุ้นเล็กยังคงสลับขึ้นมาเล่นให้ขาซิ่งได้สนุกกันอยู่ พร้อมลุ้นผลประกอบ

การ Q4/61 กันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มาดูหุ้นตัวเล็กแซ่บสุดจัดปลัดบอกกันสักหน่อยเจ้าค่ะ เรียกได้ว่าแรงจนฉุด

ไม่อยู่กันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับ SC ล่าสุดพุ่งจึ้นมาท�าไฮ 3.48 บาท ก่อนจะ

ย่อมาปิดที่ 3.16 บาท บวกขึ้นมา 3.95% งานนี้คนมือไวฟินสุดๆ คนส่วนข้ามี

ร้องเจ็บนี้รสปูอัดๆกะนถ้วนหน้าเจ้าค่า ฟากโบรกฯคาดก�าไร Q4/61 โตแกร่ง 81% 

Q-Q และ 27% Y-Y สูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส จากยอดโอนที่คาดแตะระดับ 5 พัน

ลบ. ถือว่างบดีวอลุ่มสวยให้ลุ้นติดตามกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 น่าจับตาอีกตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับ THCOM ต้องบอกว่าสุดจัดปลัดบอกอีกตัว พุ่ง

ขึ้นมาปิดเกือบไฮ 6.65 บาท บวกขึ้นมา 6.79% เจ้าค่ะ รับข่าว THCOM ปี 61 

พลิกก�าไร 229 ลบ.จากปี 60 ขาดทุน 2.64 พันลบ. ผลจากบุ๊กขาย CSL น่า

จับตาทีเดียวเจ้าค่ะ เพราะงบออกมาหลังตลาดปิด ราคาก็แอบขึ้นมาหน่อยๆ ขา

ซิ่งทั้งหลายมาจับตาตัวนี้กันในรอบเช้ากันต่อเจ้าค่ะ

 ท�า ATH ใหม่จนได้เจ้าค่ะ ส�าหรับโรงเรียนของหนู SISB งานนี้ขาเก็งก�าไร

ต่างฮือฮาเป็นเสียงเดียวกันหมด โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน แจ

กอั่งเปาในข่วงตรุษจีนกระจายกันเจ้าค่ะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาท�า ATH ที่ 5.40 บาท ได้

อย่างสวยงาม ก่อนจะย่อมาปิดที่ 5.35 บาท บวกขึ้นมา 2.88% ลุ้นก�าไรปี 61 

โตแตะ 72 ลบ. รับรายได้ค่าเทอม-ค่าอุปกรณ์การเรียนพุ่ง น่าจับตาส�าหรับขา

เก็งก�าไรสาย BREAK OUT เจ้าค่ะ งานนี้มีไฮแล้วไฮอีกเจ้าค่า 

 อีกตัวที่น่าจับตากันต่อจากคอลัมน์ก่อนหน้าเจ้าค่ะ ส�าหรับน้องสวย 

BEAUTY เจ้าก่าเจ้าเดิมเพิ่มเพิ่มคือความสดใสเจ้าค่ะ ล่าสุดเบรก 7.65 บาท ก็

มีคนซื้อเข้ามาเพียบราคาขยับมาปิดที่ 7.80 บาทได้อย่างสวยงาม บวกขึ้นมา 

1.96% เจ้าค่ะ อาการอยากจะกลับขึ้นไปบน 8.00 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ กางแผน

ปี 62 ตั้งเป้ารายได้โตมากกว่า 20% ชูกลยุทธ์รุกหนักตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ 

เป็นอีกตัวที่น่าลุ้นวิ่งกันต่อในสัปดาห์นี้เจ้าค่ะ

 มาต่อกันที่ทองเอก หมอยาท่าโฉลง แห่ง BEC กันต่อเจ้าค่า งานนี้ต้องบอก

ของเขาดีมากกก ซึ่งแค่ออกอากาศเพียง 2 ตอน ก็ได้รับกระแสแรงสนั่นโซเชียล 

ด้านราคาหุ้นก็ตอบสนองทันใด พุ่งขึ้นมาปิดไฮ 6.50 บาท บวกไป 3.17% และ

ได้ฤกษ์เปิดตัวแม่ทัพใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมปรับกลยุทธ์ครั้งส�าคัญเสริม

แกร่งออนไลน์ พร้อมเทิร์นอะราวด์ ทางเทคนิคกลับตัวมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ลุ้น

กลับไปบน 7.00 บาท กันต่อเจ้าค่าพ่อทองเอกของเจ๊จ๋า 

 ปิดท้ายกันด้วยสินเชื่อตัวจี๊ด ส�าหรับ ECL กันเจ้าค่า แอบพุ่งมาตอนท้าย

ตลาดอย่าคิดว่าจะพลาดสายตาเจ๊ไปได้นะเจ้าคะ ล่าสุดขึ้นมาท�าไฮ 1.93 บาท 

บวกไป 3.73% ท�านิวไฮในรอบ 1 สัปดาห์ พร้อมวอลุ่มหน่าแน่นอย่างมีนัยยะกว่า 

42 ล้านหุ้น ตั้งเป้าผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง คาดยอดปล่อยสินเชื่อแตะ 4.2 พัน

ล้านบาท พร้อมคุม NPLไม่เกิน 3.5% ระบุอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการตั้งส�ารอง 

‘IFRS9’ คาดสรุปไม่เกินครึ่งปีแรกเจ้าค่า ทางเทคนิคจ่อเบรกต้านสั้น 1.97 บาท 

ตรงนี้ผ่านได้ก็มีลุ้นกลับไปบน 2.00 บาท เพื่อเปลี่ยน spreads การเล่นอีกครั้ง 

ก�าไรเพิ่มเป็นสองเท่าต่อช่องงานนี้มีสนุกแน่นอน สายเก็งก�าไรเตรียมฟินๆกันไป

เลยเจ้าค่า แบ้วพยกันใหม่คอลัมน์หน้าเจ้าค่า

 By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

 Wall Street ตลาดหุ้น

 LineID : @wall-street

หุ้นใหญ่พัก 
หุ้นเล็กวิ่ง!!
By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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