
  

 

 

ชื่อหุ้น: CK 
เหตุผล: บมจ. ช.การช่าง (CK) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความโดดเด่นจาก
การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ได้แก่ BEM (CK ถือหุ้น 27.50%) 
CKP (32.50%) TTW (19.40%) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ CK ได้รับอานิสงจาก
งานของบริษัทในเครือ โดยในปี 2559 Backlog ของ CK มาจากงานของไซยะบุรี, 
CKP และ TTW  รวมกัน 55% ของ Backlog รวม เมื่อมีการเซ็นสัญญางานวาง
ระบบรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย จะท้าให้ได้ Backlog เพิ่ม 25,000 ล้าน
บาท งานรับเหมาก่อสร้างจากบริษัทในเครือจะคิดเป็น 63% ของ Backlog รวม
ส้าหรับในปี 2560 แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานภาครัฐบาลยังสดใสต่อเนื่อง
ไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า จากการลงทุนของภาครัฐบาลที่จะมีการใช้จ่ายรวม 1.78 
ล้านล้านบาท คาดมีการเปิดประมูลสร้างงานโยธาของรถไฟฟ้าสายสีส้ม เหลือง 
และชมพู รวมมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาท นอกจากนี  ยังมีการสร้างมอเตอร์
เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 เป็นต้น เราประเมินมูลค่า CK ได้ 39.50 บาทต่อ
หุ้น ซ่ึง CK มีมูลค่าจากการถือหุ้นคิดตาม Fair Value ของ 3 บริษัทนี เท่ากับ 
34.57 บาทต่อหุ้น ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ CK มีมูลค่ารวม 24.70 บาท 
หักด้วยหนี สินสุทธิ 19.54 บาท  
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ชื่อหุ้น: FPI 
เหตุผล : บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี  (FPI) เป็นบริษัทชิ นส่วนยานยนต์เบอร์ 
1 ในตลาดอะไหล่ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้น้าในตลาดอะไหล่โลกที่ไม่
เพียงผลิตชิ นส่วนด้วยตัวเองเท่านั น แต่ยังขายและจัดจ้าหน่ายชิ นส่วนยานยนต์
จ้านวนราว 7 หมื่นรายการซ่ึงผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นภายใต้แบรนด์ของ FPI และ
พันธมิตร นับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่สมบูรณ์ส้าหรับชิ นส่วนรถยนต์ นอกจากนี ยัง
มีตลาดที่แข็งแรงในประเทศจีน อินเดีย ตุรกี อิตาลี เอกวาดอร์ เม็กซิโก บราซิล 
สหรัฐ แอฟริกาเหนือ แอฟริกาใต้ เอเชียและตะวันออกกลาง และเริ่มเข้าสู่ยุโรป
แล้วด้วย ล่าสุดบริษัทยังได้ค้าสั่งซื อสินค้า OEM มากขึ นส้าหรับอุปกรณ์ประดับ
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทนุ 
1. การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ในวันที่ 7 ส.ค. คาดปัจจัยการเมืองจะทวีน ้าหนักขึ นหลังจากนั นเป็นต้นไป ก่อน

การเลือกตั งในปี 2560 ตาม road map ของ คสช. ที่จะก้าหนดต่อไป 
2. การประกาศรายละเอียดของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดา้นการคลังของนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นมูลค่ารวม 2.65 แสน

ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือน ส.ค. 
3. การประชุม กนง. วันพุธท่ี 3 ส.ค. คาดคงดอกเบี ย แต่อาจแถลงมุมมองล่าสุดเกีย่วกับเศรษฐกิจท่ีเหลือของปี 
4. 15 ส.ค. สภาพัฒน์ฯ เผยแพรต่ัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2  
5. 15 ส.ค. ผลประกอบไตรมาส 2 ของ บจ.ครบก้าหนดรายงานวันสุดท้าย 
6. Fund Flows หนี Brexit จากยุโรปมาเข้าตลาดเกิดใหม ่

กลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์เดือน สิงหาคม 
1. ยังคงเน้นหุ้นท่ีได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ : UNIQ  CK  STEC  SCCC  BEM 
2. เน้นหุ้นปนัผลดี: INTUCH   ADVANC  TCAP  KKP 
3. หุ้นพื นฐานดีขนาดใหญ่ที่นักลงทุนต่างชาติชอบซื อ BBL  KBANK  SCC  SCB  AOT  MINT 



  

 

 

ยนต์ท้าให้ช่วยเพิ่มทั งรายได้และก้าไรของบริษัท เราคาดว่าก้าไรจะเติบโต
แข็งแกร่งที่ 28% ปีนี และ 17% ปี 60 เราประเมินมูลค่ายุติธรรมของ FPI ได้ 
6.10 บาทต่อหุ้น  
ชื่อหุ้น: SPALI 
เหตุผล: SPALI วางแผนที่จะเปิดตัวหลายโครงการ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 
โดยมีจุดเด่นที่ 4  โครงการคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจ คือ ศุภาลัย ซิตี  รีสอร์ท 
พระราม 8 (มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท) ศุภาลัยปาร์ค รัชวิภา (3,200 ล้าน
บาท) ศุภาลัย วีรันดา พระราม 9 (3,600 ล้านบาท) และสุขุมวิท 39 (7,500 ล้าน
บาท, ราคาขายเริ่มต้นตั งแต่ 100,000 บาทต่อ ตร.ม.) สองโครงการแรกเริ่มเปิด
ขายปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา อีกสองโครงการหลังจะเปิดขายในช่วงไตรมาส 
4/59 ซ่ึงจุดเด่นของ SPALI คือการก้าหนดราคาขายต่อ ตร.ม.ที่น่าสนใจและท้าเล
ที่ตั งโครงการดี เป็นความได้เปรียบคู่แข่งขัน นอกจากนี บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายดี 
ท้าให้คาดว่าอัตราก้าไรขั นต้นของโครงการคอนโดมีเนียมของ SPALI จะกลับขึ นไป
สูงกว่า 40% จากปัจจุบัน 38.6%) สถานการณ์ของธุรกิจ SPALI มีแนวโน้มดีขึ น
มาก รวมทั งโครงการแนวราบก็ดีขึ นทั ง QoQ และ YoY ทั งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เรามองว่าช่วงที่ เหลือของปี  2559 ยังมี เรื่องที่น่าตื่นเต้นรออยู่ 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่บน ถ.สุขุมวิท 39 เราคาดว่าก้าไรสุทธิของ SPALI 
จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 14.5% ในปีนี  และ 10.4% % ในปี 2560 โดยราคาหุ้น
ปัจจุบันซื อขาย อยู่ที่  PER เพียง 8.8 เท่า ในปี 2559 ลดลงเป็น 8.0 เท่า ในปี 
2560 ซ่ึงเทียบเป็น PEG ที่ 0.60x ในปี 2559 และ 0.77x ในปี 2560 ให้ราคา
เป้าหมายที่ 29.00 บาท จากค่าเฉลี่ย PER ในอดีตที่ 10 เท่า มี Upside Gain 
ประมาณ 16.5% บวกอัตราเงินปันผลตอบแทน 4.1% ต่อปี 
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ความเสี่ยงที่อาจท าให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามการวิเคราะห์ของหุ้นที่แนะน า 
1. CK : การใช้จ่ายของภาครัฐบาลล่าช้า การยืดเยื อของภาครัฐบาล ไม่ยอมเซ็นสัญญาจ้างงาน 
2. FPI : เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาน ้ามันลดลงท้าให้เศรษฐกิจประเทศตะวันออกกลางแย่ลง ส่งผลต่อก้าลังซื อชิ นส่วนยานยนต์    

       ความล่าช้าของการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 
3. SPALI : ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซาอย่างหนัก ท้าให้ก้าลังซื ออสังหาริมทรัพย์หดหาย และอุปทานท่ีล้นตลาด 
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