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Forecasts and Valuation
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Revenue (Btm)
Operating profit
EBITDA
(Btm) (Btm)
EBT (Btm)
Net profit (Btm)
EPS (Bt)
EPS growth
Recurring Profit
Recurring EPS (Bt)
Norm. EPS growth
BVS (Bt)
CF/S (Bt)
DPS (Bt)
Dividend yield (%)
P/E (x)
P/BVS (x)
EV
EV/EBITDA (x)
P/CF (x)
Net Gearing (%)
ROE (%)
ROA
Earnings Rev (%):
Consensus EPS (Bt):

2011A

2012F

2013F

2014F

20,542
2,867
3,180
2,781
2,015
0.29
5%
2,002
0.28
0%
1.61
-0.42
0.14
3.3%
14.98
2.65
44,785
14.09
-10.18
128.30
19.35%
5.98%

29,576
4,037
4,360
3,940
3,034
0.36
27%
3,034
0.36
28%
1.78
0.27
0.18
4.2%
11.78
2.40
49,462
11.35
15.56
92.38
23.13%
7.33%
None

34,385
5,151
5,484
5,027
4,022
0.37
2%
4,022
0.37
2%
1.86
0.33
0.18
4.3%
11.58
2.31
56,358
10.28
12.92
48.50
22.96%
8.18%
None

37,023
5,546
5,889
5,479
4,383
0.40
9%
4,383
0.40
9%
2.07
0.52
0.20
4.7%
10.62
2.06
53,481
9.08
8.23
30.65
20.51%
8.23%
None
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Sector : Property Development
Principal Business: Residential Developer
Corporate Governance
CG Rating (2012)
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คาดการเปิ ดขายบ้ านและคอนโดในงาน Sansiri Life Comes
Home จะเพิ่มยอดขายได้ สูงมาก จนตลาดแปลกใจ และทา
ให้ ยอดขาย 1Q56 เป็ นไปตามเป้าหมายที่ 18 พันล้ านบาท
คิดเป็ น 37% จากเป้าขายปี นี ้
โครงการที่เปิ ดขายมีมากกว่ า 50 โครงการสูงกว่ าปี ที่แล้ ว
เป็ นคอนโดใหม่ 11 โครงการ ปี ที่แล้ ว 7 โครงการ
คอนโดที่เปิ ดขายต้ นปี ขายดีมาก ขายหมดในบางชัน้ ที่เปิ ด
ขาย เช่ น ดีบุรา พรานนก ซึ่งเป็ น theme คอนโดแถบบ้ าน
เก่ า และ dcondo เนินพระ จ.ระยอง ซึ่งเป็ นการรุกตลาด
ต่ างจังหวัดใหม่ ๆ ก็สาเร็จ
แนะนา ซือ้ ปรับราคาพืน้ ฐานใหม่ เป็ น 5.18 บาท ด้ วย P/E ปี
56 สูงขึน้ ที่ 14 เท่ า ใกล้ เคียงกับค่ าเฉลี่ยหลักทรัพย์ ขนาด
ใหญ่ ราคาปิ ดมีส่วนเพิ่มได้ อีก 21% ส่ วนคาดการณ์ อัตรา
ผลตอบแทนปั นผลปี 55 และ 56 เป็ น 4.2% และ 4.6% (Fully
Diluted ด้ วย SIRI-W1)

วันที่ 15-17 ก.พ.56 SIRI จะจัดงาน Sansiri Life Comes Home ที่
ศูนย์การค้ าพารากอน เราคาดว่างานนี ้จะสร้ างยอดขาย (presales)
เป็ นจานวนมากให้ กบั SIRI จนผลักดันให้ ยอดขาย 1Q56 บรรลุ
เป้าหมายที่ 18 พันล้ านบาท (เป้าภายใน 20 พันล้ านบาท) คิดเป็ น
สัดส่วน 37% เทียบกับเป้าขายปี นี ้ที่ 48.6 พันล้ านบาท เช่นเดียวกับปี ที่
แล้ วที่จดั งานนี ้ สามารถผลักดันให้ ยอดขาย 1Q55 ไปถึง 11 พันล้ าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วน 26% จากยอดขายปี 55 ที่ 42.6 พันล้ านบาท
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สภาพแวดล้ อมของการจัดงานในปี นีแ้ ละปี ที่แล้ วต่ างกัน ปี ที่
แล้ วเป็ นการจัดงานหลังเกิดน ้าท่วมใหญ่ปลายปี 54 จึงมีความ
ต้ องการที่อนมาจากน
ั้
้าท่วม และต้ องการสินค้ าประเภทคอนโดมาก
แต่ปีนี ้สภาพแวดล้ อมเป็ นบวกกับกลุ่มที่อยู่อาศัย ในประเด็น อัตรา
ดอกเบี ้ยที่ต่า GDP ไทยเติบโตดี กาลังซื ้อสูง ความนิยมการลงทุน
สินค้ าคอนโด และความมัน่ ใจในการซื ้อบ้ านแนวราบ หลังน ้าไม่ทว่ ม
ปลายปี 55 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบ้ านที่มีราคาสูง ขณะที่อปุ ทานมี
เหลืออยู่น้อยในอุตสาหกรรม เราเห็นว่าการเปิ ดขายสินค้ าตอนต้ นปี
จะมีข้อดีคือ เป็ นการดักกาลังซื ้อบ้ านและคอนโด ตัดหน้ าคูแ่ ข่งได้
เป็ นอย่างดี
ความพร้ อมสาหรับสินค้ าที่จะมีจาหน่ ายในงานครัง้ นี ้ ถือว่ าจัด
เต็มกว่ าปี ที่แล้ ว นัน่ คือ มีคอนโดมิเนียมเปิ ดขายใหม่ถงึ 11
โครงการ เทียบกับปี ที่แล้ วเพียง 7 โครงการ และอาจมีการให้ สิทธิ์จอง
ล่วงหน้ าก่อนเปิ ดขายจริ ง 2 โครงการ (dcondo 1 แห่ง และ The
BASE ขอนแก่น) เพื่อทดสอบตลาด ส่วนบ้ านแนวราบจะมีการเปิ ด
ขายโครงการใหม่ 4 โครงการ ส่วนใหญ่เป็ นบ้ านระดับราคาสูง
มากกว่า 10 ล้ านบาท ในตรา “นราสิริ” และอาจมีการให้ สิทธิ์จอง
ล่วงหน้ าก่อนเปิ ดขายจริ ง 2 โครงการ รวมแล้ วจะมีโครงการใหม่และ
โครงการปั จจุบนั เปิ ดขายในงานมากกว่า 50 โครงการทีเดียว

โครงการคอนโดที่เปิ ดขายก่ อนหน้ าขายดี เท่าที่ติดตามดูมี 3
โครงการ คือ 1) ดีบรุ า อยู่ถนนพรานนก เปิ ดขายเฉพาะบางชันขาย
้
ได้ หมด (sold out) theme เป็ นคอนโดสาหรับเขตบ้ านเก่า จับตลาด
สูงกว่า dcondo สถาปั ตยกรรมจะกลมกลืนกับบ้ านเก่าที่อยู่รอบๆ
2) dcondo campus resort ที่เนินพระ จังหวัดระยอง อยู่ตรงข้ าม
โรงเรี ยน อัสสัมชัญ ศรี ราชา เปิ ดขายเฉพาะบางชันขายได้
้
หมด และ
3) dcondo กู้กู จังหวัดภูเก็ต ขายได้ 50%
คงคาแนะนาซือ้ คาดการณ์อตั ราการเติบโตกาไรสุทธิปี 55 และ 56
เทียบ y-o-y สูงถึง 51% และ 33% ตามลาดับราคาพื ้นฐานใหม่เพิ่ม
เป็ น 5.18 บาท ซึง่ ประเมินด้ วย Forward P/E ปี 56 ที่ 14 เท่า ซึง่
สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึง่ ซื ้อ
ขายที่ P/E ปี 56 ขณะนี ้ที่ 14.2 เท่า ราคาปิ ดมีส่วนเพิ่มได้ อีก 21%
ส่วนคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนปั นผลปี 55 ดีเป็ น 4.2% และปี 56
เป็ น 4.3% (fully diluted จาก SIRI-W1) เราคาดว่าแรงกระตุ้นราคา
หุ้นคือ 1) งาน Life Comes Home จะกวาดยอดขายได้ มาก จน
ตลาดแปลกใจ และ 2) กาไรรายไตรมาสจะดีมากใน 1Q56 และ
4Q56 ต่างจากปี 55 ที่ต้องรอดีสดุ ใน 4Q55 เพราะมีคอนโดทยอย
เสร็ จ และขายคอนโดที่สร้ างเสร็ จแล้ วได้ เพิ่ม
11 New launch condominiums in "Sansiri Life Comes Home"

โปรโมชั่นในงาน น่ าสนใจมาก บริ ษัทสร้ างสีสรรให้ กบั การจัดงาน
ด้ วย การเปิ ดขายคอนโดพร้ อมอยู่ dcondo รัตนาธิเบศร์ เริ่ มต้ น
เพียง 999,000 บาท รวมทังมี
้ การสมนาคุณให้ iPAD mini 16 GB ฟรี
แก่ลกู ค้ าทุกยูนิตที่จองในงาน
ได้ รับความสนใจจากการเปิ ดขายให้ ลูกค้ า VIP หรือ ลูกค้ าเก่ า
แนะนาลูกค้ าใหม่ ก่อน เท่าที่ตดิ ตามมีคอนโด 2 โครงการ จาก 11
โครงการ ที่เปิ ดขายในลักษณะนี ้ และได้ รับความนิยมสูงในตลาดการ
ซื ้อขายคอนโดขณะนี ้คือ EDGE สุขมุ วิท 23 ซึง่ อยู่ใกล้ แยกถนน
อโศก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT และอีก 1 โครงการคือ
NYE by Sansiri ซึง่ อยู่ใกล้ รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ดังนัน้
เมื่อเปิ ดขายในงาน ก็เริ่ มมียอดขายบางส่วนแล้ ว

Projects
1) The BASE Central Pattaya
2) The BASE Height- Phuket
3) The BASE Park East Sukhumvit 77
4) dcondo On Nut-Rama 9
5) dcondo campus resort- RatchaphruekCharan 13
6) dcondo campus resort- Rangsit
7) dcondo campus resort- Bangna
8) dcondo Pattaya
9) NYE by Sansiri
10) Bann Mai Khao Phuket
11) EDGE Sukhumvit 23

Location
Pattaya
Phuket
Sukhumvit 77
Rama 9
Charansanitwong
Rangsit
Bangna
Pattaya
Wongvienyai
Phuket
Asoke

Source: SIRI, DBSV
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DBSV recommendations are based an Absolute Total Return* Rating system, defined as follows:
STRONG BUY (>20% total return over the next 3 months, with identifiable share price catalysts within this time frame)
BUY (>15% total return over the next 12 months for small caps, >10% for large caps)
HOLD (0-15% total return over the next 12 months for small caps, 0-10% for large caps)
FULLY VALUED (negative total return i.e. > -10% over the next 12 months)
SELL (negative total return of > -20% over the next 3 months, with identifiable catalysts within this time frame)
Share price appreciation + dividends
DBS Vickers Research is available on the following electronic platforms: DBS Vickers (www.dbsvresearch.com); Thomson
(www.thomson.com/financial);
Factset
(www.factset.com);
Reuters
(www.rbr.reuters.com);
Capital
IQ
(www.capitaliq.com) and Bloomberg (DBSR GO). For access, please contact your DBSV salesperson.

คารั บรองของนักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์ขอรับรองว่าความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริ ษัทและหลักทรัพย์ในรายงานฉบับนี ้ได้ สะท้ อนถึงความคิดเห็นส่วนตัว นักวิเคราะห์รับรองว่าไม่มีผลตอบแทนส่วนหนึง่ ส่วนใดของตนมีความสัมพันธ์ กัน
กับคาแนะนาหรื อความคิดเห็นที่กล่าวไว้ ในรายงานฉบับนี ้ ทั ้งในทางตรงและทางอ้ อม
เอกสารฉบับนี ้จัดทาโดยฝ่ ายวิจัยหลักทรั พย์ บริ ษั ทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด โดยอยู่บนพื ้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรั พย์ และอาศัยข้ อ มูลจากแหล่งข้ อ มูลที่เชื่อว่า
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทาไม่รับประกันความครบถ้ วน และความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผ้ จู ดั ทาแสดงในเอกสารฉบับนี ้สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ เอกสาร
ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลโดยทัว่ ไปเท่านั ้น คาแนะนาที่ปรากฎในเอกสารนี ้ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี ้เฉพาะเจาะจงสาหรับการลงทุน และมิได้ ทาขึ ้นเพื่อแทนการตัดสินใจการซื ้อขายหลักทรั พย์
ของท่าน หรื อเพื่อสถานการณ์ ทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนที่ต้องการการแนะนาโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรั บคาแนะนาจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมายหรื อจากที่ปรึ กษาด้ านการเงินต่างหาก
ผู้จดั ทาไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น หรื อที่เกิดขึ ้นโดยตรง หรื อเป็ นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ ้น หรื อที่เกิดขึ ้นจากการใช้ เอกสารนี ้ หรื อจากการติดต่อสือ่ สารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี ้ เอกสาร
ฉบับนี ้มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรื อชักจูงให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของบริ ษัทหลักทรั พย์
ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด อาจดารงตาแหน่ง หรื อมีสว่ นได้ เสีย และอาจเข้ าทารายการเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรั พย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ รวมถึงอาจดาเนินการในลักษณะเป็ นตัวแทน
นายหน้ า ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ การทางการเงินหรื อการลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับบริ ษัทดังกล่าว ทั ้งนี ้การนาข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ไม่ว่า
ทั ้งหมดหรื อบางส่วนไปทาซ ้า ดัดแปลง แก้ ไข หรื อนาออกเผยแพร่ แก่สาธารณชน จะต้ องได้ รับความยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริ ษัทก่อน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั ้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 66 (0) 2657 7832, Fax: 66 (0) 2658 1269
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ข้ อจากัดความรั บผิด
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการ
ดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจและประเมินจาก
ข้ อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุน
ทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลการสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมิณการปฏิบตั ิ และมิได้ มี
การใช้ ข้อมูลภายในในการประเมิน

90-100

N/A

อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากฏได้ รายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของผลการ
สารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

