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มองบวกจากการปรับตัวสร้างยอดขาย แต่ยังต้องติดตาม
ฝ่ายวิจัยร่วมประชุม ILM มุมมองเป็นบวกขึ้นในส่วนเรื่องแผนสร้างยอดขาย
รูปแบบใหม่ๆ เช่น การหาพันธมิตรธุรกิจใกล้เคียง เพิ่มสินค้าใหม่ แต่ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการก่อน หากสำเร็จจะเป็น Upside ต่อประมาณการ จาก
การสร้างยอดขายดีขึ้น รวมถึงมูล ค่าพื ้นฐาน ทั้งนี้ เชื่อว่าราคาหุ้น ยั ง
Outperform ลำบาก จนกว่าจะเริ่มเห็นพัฒนาการที่ชัด Switch ไป CRC
ฝ่ ายวิจัยร่วมประชุม ILM ประเด็นหลัก เห็นภาพบวกมากขึนในเรือง กลยุทธ์ดา้ นการ
สร้างรายได้ บริษัทจะหันมาเน้นการเพิมพันธมิตรกับธุรกิจใกล้เคียง เพือเพิมช่องทางขาย
ใหม่ ๆ ภายใต้ก ารใช้ต ้น ทุน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ขายสิ น ค้า ผ่ า น NocNoc.com
เว็บไซต์จาํ หน่ายสินค้าบ้าน, ร่วมกับ Landy Home ผูร้ บั เหมาสร้างบ้าน จําหน่ายสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเพิมสินค้าใหม่ๆ เช่น furinbox เฟอร์นิเจอร์ DIY ขณะทีรายได้อืนๆจะ
จะ
มาจากการเพิมพืนทีเช่าใน Index Mall เดิม ซึงเริมทําแล้วบางแห่ง รวมถึง ในปี
มีรายได้ให้เช่าคลังสินค้าทีเหลือ ซึงจะสร้างกําไรราวปี ละ ล้านบาท รวม ปี ส่วนเรือง
การบริห ารอัต รากํา ไรที ทํา ได้ดี ยัง ดํา เนิ น อย่ า งต่ อ เนื องตามคาด ทังในด้า น Gross
margin เช่น การแบ่งขายสินค้าแยกจากชุดเฟอร์นิเจอร์เดิม ทําให้ส่วนลดต่อชินน้อยลง,
ใช้ระบบผลิตอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการบริหารค่าใช้จ่าย

ILM
Switch

แนะนำ:

ราคาปัจจุบัน (บาท)

14.1

มูลค่าพื้นฐานปี 2564 (บาท)

13.8

ภาพรวมฝ่ ายวิจัยมีมุมมองเป็ นบวกต่อแผนธุรกิจใหม่ๆ ทังการจับมือพันธมิตรธุรกิจ +
จําหน่ายสินค้ารู ปแบบใหม่ๆ แต่ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ยังไม่มีนัยฯ จึงประเมินยังต้อง
ติดตามพัฒนาการระยะถัดไปก่อน อย่างไรก็ตาม ในระยะสันจะยังเห็นแรงกดดันจาก
แนวโน้ม ยอดขายสาขาเดิ ม (SSSG) งวด Q63 QTD ที คาดยัง ลดลงราว %yoy
ลดลง . % ขณะทีปี
สอดคล้องกับสมมติฐานของฝ่ ายวิจยั จึงยังคงคาดกําไรปี
เติบโต . % หลักๆจากผลฐานตํา + ประสิทธิภาพกําไรทีดีขึน ทังนี หากกลยุทธ์
สร้างยอดขายช่องทางใหม่ๆ สําเร็จ เชือว่ามีโอกาสเปิ ด Upside ของประมาณการได้
แต่มาจากประสิทธิภาพกําไรเป็ นหลัก โดยฝ่ ายวิจยั จะ
แม้เห็นโอกาสฟื นตัวได้ในปี
ยังขอติดตามพัฒนาการกลยุทธ์การสร้างยอดขายก่อน ทังนี เชือว่าหุน้ ยัง Outperform
ยาก จนกว่าจะเริมเห็นพัฒนาการกลยุทธ์ใหม่ คงคําแนะนํา Switch ไป CRC ทีมีความ
รวมถึงมีฐานธุรกิจออนไลน์หนุนระยะกลาง-ยาว
พร้อมฟื นตัวชัดเจนกว่าในปี
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ นสุ ด ธ.ค.
กํา ไรสุทธิ (ล้านบาท)

2561A
543

2562A
596

2563F
430

2564F
554

2565F
590

กํา ไรปกติ (ล้านบาท)

469

583

420

554

590

Norm EPS (บาท)

0.93

1.15

0.85

1.10

1.17

PER (เท่า)

15.2

12.2

16.6

12.8

12.1

DPS (บาท)

1.3

6.6

0.3

0.4

0.5

Dividend Yield (%)

8.9

46.7

2.4

3.0

3.2

PBV (เท่า)

1.2

1.4

1.4

1.3

1.2

EV/EBITDA (เท่า)

7.6

7.2

6.6

5.9

5.7
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