
 

 

Disclaimer : ความคดิเห็นทีป่รากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ  รายงานน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลให้แกน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใชใ้นทกุกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเก ีย่วขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆกบับริษทัใดๆทีถู่กกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้
การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลทีบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เปิดเผยต่อ
สาธารณะและเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจที่แสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบตัิงานและไม่ถือเป็นการให้ค  าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุน  ท ั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดย้นิยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดงักล่าวแตอ่ยา่งใด 
การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนที่เก ีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนที่จดัท าโดยสถาบนัที่เก ีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัขิองบริษทัจดทะเบียนและมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือ่การประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผล
การประเมิน ณ วนัที่ปรากฏในผลการประเมินเทา่นั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ท ั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดย้นิยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อยา่งใด ทีม่า : www.cgthailand.org 

COMPANY   NOTE 15  ธันวาคม  2560 

Sector : MAI / Financials   ราคาปิด 10.50  บาท 

LEASE IT PCL. (LIT) “ซ้ือ” ราคาเหมาะสม 15.40 บาท 

Source:  Company Report and Globlex Securities Estimates 

PERTINENT INFORMATION 

SET Index 1,714.99   

Market Cap. Bt2,310.80bn 

Total shares 220.08m common share Par Bt1 

Major Shareholders (as of 5 April 2017) 

บริษทั เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) - SVOA 35.00 % 

นาย ชชัวาล เตชะมีเกียรติชัย 2.49 % 

นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ 2.45 % 

% free float  51.14% 

Source: Set Smart 
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Anti-Corruption score : n/a 
Corporate Governance Rating   

 
Very Good 

        
Quarterly performance (Btm) 3Q60 3Q59 %YoY 2Q60 %QoQ 9M60 9M59 %YoY

Sales 105 69 52% 99 6% 297 185 60%

Cost of sales 14 9 56% 11 21% 34 23 52%

Selling & admin exp. 19 16 23% 20 -6% 61 44 40%

Provision 15 3 422% 8 89% 28 9 201%

Interest exp. 15 12 27% 15 -2% 47 30 53%

Taxes 11 7 64% 9 21% 29 19 53%

Net profits 39 27 46% 37 7% 110 72 53%

Source : Company reports and Globlex Securities estimated   

ความเส่ียง : 1. การไดง้านใหม่ชะลอตวั 2. ตน้ทุนการเงินสูงข้ึน 3. NPL สูงข้ึน 

EARNINGS FORECAST 

Year to Dec 2557A 2558A 2559A 2560E 2561E 

Net profits (Btm) 48 70 101 150 188 

EPS (Bt) 0.24 0.35 050 0.57 0.70 

EPS Growth (%) -18% 47% 43% 13% 23% 

P/E (x) 43.9 29.8 20.9 18.4 15.0 

DPS (Bt) 0.12 0.18 0.11 0.33 0.41 

Yield (%) 1.1% 1.7% 1.1% 3.1% 3.9% 

BV (Bt) 1.8 2.1 2.4 2.6 3.2 

P/BV (x) 5.8 5.1 4.4 4.0 3.3 

คงคาดการณ์ก าไรปี 60-61 เติบโต 49% และ 26% ตามล าดับ 
 รายได้มีศักยภาพเติบโดสูงตามการเร่งออก Mega Projects   
 ก าไร 3Q60 ท าสถิติ All time high ก าไร 9M60 เติบโต 53%YoY  
 คงประมาณการก าไรสุทธิปี 60-61 ซ่ึงเติบโต 49% และ 26% ตามล าดับ 
 คงค าแนะน า “ซ้ือ” ราคาเหมาะสม 15.40 บาทส าหรับปี 61 

ประเด็นส าคัญในการลงทุน :  
 รายได้มีศักยภาพเติบโดสูงตามการเร่งออก Mega Projects  : การเติบโตของ

สินเช่ือไดรั้บปัจจยัหนุนจากความตอ้งการสินเช่ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนของลูกคา้ SME ใน
การรับงาน Mega Projects ของภาครัฐเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ  ขณะท่ียงัมี
ผูป้ระกอบการ SME อีกมากท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและเป็นโอกาสของ
บริษทัในการปล่อยสินเช่ือ  การท่ีลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SME มี
ลูกคา้เป็นบริษทัเอกชนขนาดใหญ่หรือหน่วยงานราชการ โดยมีสัดส่วนลูกหน้ีท่ี
เป็นเอกชน 30% ลูกหน้ีท่ีให้บริการภาครัฐ 70% ท าให้มีความเส่ียงต ่า  ในช่วง 
3Q60 มีรายได ้113 ลา้นบาทเติบโต 56%YoY จากการขยายตวัของสินเช่ือระยะ
สั้นตามแผนกลยทุธ์ในการรับซ้ือหน้ีการคา้มากข้ึน  ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และเพ่ิม
ยอดการออกหนงัสือค ้าประกนัซองประมูล   

 ก าไร 3Q60 ท าสถิติ All time high ก าไร 9M60 เติบโต 53%YoY : ก าไรสุทธิ
ในช่วง 3Q60 เท่ากบั 39 ลา้นบาท เติบโต 7%QoQ และ 46%YoY ท าสถิติสูงสุด
นบัตั้งแต่จดัตั้งบริษทั (All Time High)  ส่วนก าไรสุทธิในช่วง 9M60 เท่ากบั 110 
ลา้นบาท เติบโต 53%YoY คิดเป็น 74% ของประมาณการทั้งปี  โดยมีพอร์ต
สินเช่ือคงคา้ง ณ เดือนก.ย. 60 เท่ากบั 2,216 ลา้นบาท +50%YoY ท าไดถึ้ง
เป้าหมายแล้ว ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยงัไม่น่าเป็นห่วง แมมี้สัดส่วนหน้ี NPL 
เพ่ิมข้ึนเป็น 4.83%ใน 3Q60 ขณะเดียวกันอตัราการตั้งส ารองหน้ีฯ ก็เร่งตวัข้ึน
เช่นกนัเป็น 3.6% ของยอดลูกหน้ีคงเหลือจากระดบั 2.9% ใน 2Q60 ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายท่ีระดบั 2.75 – 3%   

 คงประมาณการก าไรสุทธิปี 60-61 ซ่ึงเติบโต 49% และ 26% ตามล าดับ  :  
ภาพรวมของ Mega Project ท่ีจะออกมาอยา่งต่อเน่ืองจากการทยอยเปิดประมูล
โครงการขนาดใหญ่ท าใหเ้รายงัเห็นถึงสัญญาณการเติบโตของสินเช่ือในระดบัสูง
โดยเฉพาะกลุ่มลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กูย้ืมในโครงการจดัหาสินคา้ท่ีเติบโตสูง
ถึง 102%YoY ณ ปลายก.ย. 60  ทั้งน้ี ฝ่ายวิจยัคงประมาณการรายไดร้วมปี 60 ราว 
397 ล้านบาท +38%YoY  และประมาณก าไรสุทธิราว 150 ล้านบาท +49% 
ตามเดิม โดยคาดก าไร 4Q60 ราว 40 ลา้นบาท ทรงตวั QoQ เติบโต 39%YoY 
ส าหรับปี 61 คาดรายไดร้วมเติบโต 21% เป็น 491 ลา้นบาท และคาดการณ์ก าไร
อยูท่ี่ราว 188 ลา้นบาท +26%YoY 

 คงค าแนะน า “ซ้ือ” ราคาเหมาะสม 15.40 บาทส าหรับปี 61 : ฝ่ายวิจยัไดป้รับมาใช้
ราคาเหมาะสมส าหรับปี 61 โดยปรับลด Prospect PE เหลือ 22 เท่าจากเดิมท่ีระดบั 
25 เท่า เน่ืองจากความเส่ียงทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตาม %NPL โดยค านวณ EPS ได้
เท่ากบั 0.70 บาทไดร้าคาเหมาะสมเท่ากบั 15.40 บาทซ่ึงยงัมี upside จากราคาปิด
ล่าสุด  จึงคงค าแนะน า “ซ้ือ”  
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The opinions and information presented in this report are those of the Globlex Securities Co. Ltd. Research Department.  No representation or warranty in any form regarding the accuracy, completeness, correctness or fairness of opinions and information of this report is offered by Globlex Securities Co. Ltd.  Globlex 

Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents.  This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of Globlex Securities Co. Ltd. 

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the 

Market for Alterative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not and evaluation of operation and is not base on inside information. 

The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of  Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date. Globlex Securities Co.Ltd. does not  confirm nor certify the accuracy of such survey result.   

 


