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กำไรปี นีอ้ ำจมี downside บ้ ำง แต่ ปีข้ ำงหน้ ำยังสดใส
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 แม้ รายได้ และกาไรปี นี้อาจมี downside แต่ ก็ยังเติบโตสูงมาก และเป็ นสถิติสูงสุดใหม่



เรามีมุมมองเป็ นบวกต่ อทิศทางการเติบโตใน 1-2 ปี ข้ างหน้ า เพราะ ORI มี Backlog รองรั บไว้ สูง
แนะนาซื้อ ด้ วยราคาเป้าหมายใหม่ ทปี่ รั บตามการจ่ ายหุ้นปั นผล ที่ 9.10 บ.

ประเด็นกำรลงทุน
 รายได้ และกาไรปี นี้ มี downside อยู่บ้าง ด้ วย Reject rate ที่สูงกว่าคาด และลูกค้ าบางส่วนยังชะลอการมา

ตรวจรั บห้ องเพื่อโอน ท าให้ การรั บรู้ รายได้ ปี นี จ้ ากโครงการที่ เพิ่งเสร็ จอย่าง Notting Hill Kaset (570 ลบ.) และ
Cabana (1.1 พันลบ.) อาจต่ ากว่า ที่วางไว้ ซึ่งท าให้ รายได้ รวมปี นี น้ ่าจะต่ากว่าเป้าหมายที่ 4.0 พันลบ. อยู่บ้ าง
อย่างไรก็ ตาม ด้ วยการโอนต่อเนื่ องของโครงการขนาดใหญ่ อย่า ง Knight Bridge Sky River (1.4 พันลบ.) และ
Backlog โครงการอื่นๆ ก็ยงั จะทาให้ ORI สามารถสร้ างรายได้ และกาไรใน 4Q59 เป็ นสถิติสงู สุดใหม่ โดยเราคาดไว้
ที่ 382 ลบ. (+141%QoQ, +206%YoY) ทาให้ โดยรวมแล้ วกาไรปี 59 จะเติบโตสูงถึง +82%YoY เป็ น 701 ลบ. แต่
ทังนี
้ ้ กาไรที่คาดไว้ ดงั กล่าวอาจมี downside อยูบ่ ้ าง ขึ ้นกับยอดโอนที่ทาได้ จริงในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี
้
 ตังเป้าหมายโครงการใหม่ และ Presale เติบโตสู ง ORI ทายอดขายปี นี แ้ ล้ ว 9.9 พันลบ. (YTD) ซึ่งเกิ น
เป้าหมาย 8.5 พันลบ. และคาดเป็ นบริษัทอสังหารายเดียวที่ทาได้ เกินเป้าหมาย ORI ตังเป
้ ้ ายอดขายปี หน้ าเติบโต
เพิ่มอีกเป็ น 1.1 หมื่นลบ. โดยจะสนับสนุนด้ วยการเปิ ดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึน้ +23%YoY สู่ 10 โครงการ 1.4 หมื่น
ลบ. ซึ่งเตรี ยมที่ดินรองรับหมดแล้ ว โครงการใหม่ยงั คงยึดกลยุทธ์ เดิมคือการตังติ
้ ดแนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะเส้ นทาง
ใหม่อย่างสายสีส้ม ซึ่งเตรี ยมที่ดินไว้ 2 แปลง เพื่อขึน้ โครงการ และในกลางปี หน้ าจะเป็ นครัง้ แรกที่ ORI เริ่ มทา
โครงการแนวราบ บ้ านเดี่ยว-แฝด บริเวณศรีนครินทร์

 Backlog แข็งแกร่ ง หนุนรายได้ เติบโตดี ณ 3Q59 ORI มี Backlog สูงถึง 1.13 หมื่นลบ. แบ่งเป็ นโอนปี นี ้ 1.9 พัน

ลบ. โอนปี 60 4.4 พันลบ. ปี 61 อีก 3.5 พันลบ. และที่เหลือเป็ นปี 62 โดยยอด Backlog ที่มี คิดเป็ น Secured revenue
แล้ ว 80% และ 50% ของประมาณการรายได้ ของเราในปี 60 และ 61 ซึง่ ถือว่าแข็งแกร่งกว่ากลุม่ อย่างมาก

 ปรั บประมาณการกาไรปี 60-61 เพิ่มขึ้น เรายังคงประมาณการรายได้ ปี 59-61 ไว้ ตามเดิม แต่ด้วยยอดขายที่ไป
ได้ เร็ วของโครงการที่เปิ ดใหม่ๆ ช่วยให้ ORI สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายการขายและการตลาดได้ มากกว่าคาด อีกทังมี
้
ความสามารถในการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่สูงเกิน 40% ได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ เรามองว่าสมมติฐานอัตรากาไรเดิ ม
ระมัดระวังมากเกินไป และเป็ นผลให้ ทิศทางการเติบโตโดดเด่นมากกว่ากลุม่ มากในระดับ +32%CAGR ใน 2 ปี ข้ างหน้ า

คำแนะนำ
 แนะนาซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.1 บ. ด้ วยแนวโน้ มกาไรจะเติบโตโดดเด่น +32% ต่อปี ตาม Backlog ที่สงู และ

ความสามารถการทากาไรที่ดี และ ROE โดดเด่น ขณะที่ราคาหุ้นซื ้อขายด้ วย P/E เพียง 8.8x ทาให้ มองว่า ORI เป็ น
หุ้นอสังหาที่น่าสนใจ เราแนะนาซื ้อ ด้ วยราคาเป้าหมายที่ปรับใหม่เป็ น 9.1 บ. ตามจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น ตามการจ่าย
ปั นผลเป็ นหุ้น

ปั จจัยเสี่ยง
 พึ่งพารายได้ จากคอนโดมิเนียมและอัตรากาไร ปั จจุบนั ORI ยังมีผลิตภัณฑ์เพียงคอนโดมิเนียมอย่างเดียว
นอกจากนี ้ ยังมีความเสี่ยงจาก GPM ที่อาจปรับลดลง และปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่กระทบต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ลูกค้ าและการโอน เช่น การปฏิเสธสินเชื่อของธนาคาร ทางด้ านราคาหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากการขายทากาไรของ
หุ้นปั นผลที่กาลังจะเข้ าซื ้อขาย
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DISCLOSURES & DISCLAIMERS
รายงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่
การชักจูงให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี ้
บริ ษัทเป็ นหนึ่งในกลุม่ บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“LHBANK”) ข้ อมูลใดๆ ที่มีการอ้ างอิงถึง LHBANK ในรายงานนี ้
มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ 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
รายงานฉบับนี ้จัดส่งให้ แก่เฉพาะบุคคลที่กาหนด ห้ ามมิให้ มีการทาซ ้า ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จาหน่าย พิมพ์ซ ้า หรื อแสวงหาประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัท
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทังบริ
้ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์
ใดๆ กับบริ ษัทใดๆ ที่ถกู กล่าวถึงในรายงาน/บทความนี ้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน
บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนาข้ อมูลหรื อความเห็นในรายงานฉบับนี ้ไปใช้ ในทุกกรณี
RATINGS DEFINITION
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 คาดว่าอาจทาให้ ราคาหุ้นปรับตัวลง
ได้ มากกว่า –10%
ACTION คือ “คาแนะนาด้ านกลยุทธ์ ” ตามระบบ TRADEMAP ที่เราคิดค้ นขึ ้น ซึง่ ประเมินจาก VALUE และ MOMENTUM ของหลักทรัพย์นนั ้
VALUE คือ “ความน่าสนใจของราคาหุ้น” (ATTRACTIVENESS) แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ CHEAP=ถูก, FAIR=เหมาะสม และ DEAR=แพง ซึง่ อิง
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=ทรง และ BEAR=ลง
เมื่อนา VALUE และ MOMENTUM มารวมกัน จะได้ ACTION ตาม MATRIX ข้ างล่าง ซึง่ มีคาแนะนาเชิงกลยุทธ์ 3x3=9 ระดับ ดังนี ้

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
มาก แต่มีแนวโน้ มปรับตัวลงอีก ควรรอซื ้อเมื่ออ่อนตัว, ADD=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสม และมีแนวโน้ มขึ ้นต่อ สามารถลงทุนเพิ่มได้ , HOLD=
ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสมและมีแนวโน้ มแกว่งตัว แนะนาถือ, REDUCE=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสม แต่มีโอกาสลงอีก แนะนาลดการลงทุนลง
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 ้าหนักดัชนี คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (OUTPERFORM), NEUTRAL=ลงทุนเท่ากับน ้าหนักดัชนี คาดว่าให้ 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
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 Indicators) ของบริ ษัทจดทะเบียนไว้ ด้วย
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วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ทังนี
้ ้ การประเมิน CG RATING และ ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ดังกล่าว กาหนดสัญลักษณ์และความหมาย ดังนี ้
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 INDICATORS
ระดับ
ความหมาย
5 ขยายผลสูผ่ ้ เู กี่ยวข้ อง (EXTENDED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรื อ
ตัวแทนธุรกิจที่จะไม่มีสว่ 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 อผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ อย่างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก
3 มีมาตรการป้องกัน (ESTABLISHED)
บริ ษัทแสดงให้ เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริ ษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้ าหน้ าที่รัฐ ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง ต่อต้ านผู้เกี่ยวข้ อง สื่อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ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 อมูลที่เกี่ ยวข้ องมี
การเปลี่ยนแปลง การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรื อรับรองถึงความถูกต้ องครบถ้ วนของการประเมินดังกล่าวแต่
อย่างใด
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