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ประเด็นสํ าคัญ
! ผลการด ําเนินงานไตรมาส 1/46  ของกลุมเงินทุนและลสิซ่ิง คาดวาจะมีกํ าไรสุทธิปรับตัวลดลง 6% YoY จาก
ก ําไรจากรายการที่มิใชจากการด ําเนินงานท่ีปรับตัวลดลง

! ก ําไรจากการดํ าเนินงานของกลุมคาดวาจะปรับตัวเพิม่ข้ึน 45% YoY
! คาด TISCO และ KK จะเปนบริษัทที่กํ าไรสุทธิปรับตัวในทิศทางที่โดดเดนกวากลุม
! แนวโนมผลการดํ าเนินงานจากการดํ าเนินงานของกลุมคาดวาจะปรับตัวเพิม่ข้ึน 8% ตอเนื่องในป 46
! แนะน ํา ‘Overweigth’ กลุมเงินทุน และแนะน ํา”’Strong Buy’ TISCO

บริษัท กํ าไรสทุธิ (ลานบาท) เติบโต (%) จํ านวนหุน
 1Q46F 4Q45 1Q45 QoQ YoY (ลานหุน)
KK 371 385 377 -4% -2% 349
NFS 331 407 374 -19% -12% 1,333
TISCO 311 182 302 71% 3% 706
SPL 172 154 205 11% -16% 199
SUM 1,184 1,128 1,259 5% -6%  
ที่มา : CNS ประมาณการ

CNS คาดผลการดํ าเนินงานไตรมาส 1/46 ของกลุมบริษัทเงินทุนและลิสซิ่งที่ CNS ศึกษา (TISCO, KK, NFS และ SPL) จะมี
ก ําไรสุทธิรวม 1,184 ลานบาท ปรับตัวลดลง 6% เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/45 ทีมี่กํ าไรสุทธิ 1,259 ลานบาท โดยบริษัทที่
คาดวาจะมีก ําไรสุทธิปรับตัวในทิศทางที่ดีกวากลุมที่สุดคือ TISCO เพิม่ข้ึน 3% และ KK ลดลง 2% ขณะที่บริษัทที่คาดวาจะมี
ก ําไรสุทธิปรับตัวในทิศทางที่ดอยกวากลุมคือ NFS ทีค่าดวาก ําไรสุทธิจะลดลง 12% และ SPL ลดลง 16% ทั้งนี้ปจจัยหลักที่
คาดวาจะท ําใหผลกํ าไรสุทธิของกลุมปรับตัวลดลง YoY มาจาก

1)  ก ําไรจากรายการที่มิใชมาจากการดํ าเนินงานและรายการพิเศษอ่ืนที่คาดวาจะปรับลดลงมากในไตรมาส 1/46 อาทิ
ก ําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยของกลุมที่คาดวาจะปรับ
ลดลงจาก 333 ลานบาท เหลือประมาณ 60 ลานบาท จากภาวะตลาดทุนที่ซบเซาในไตรมาส 1/46

2)  การตั้งสํ ารองหนี้ที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 55 ลานบาทในไตรมาส 1/45 เปนประมาณ 300 ลานบาทในไตรมาส
1/46 แมวาแนวโนมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของกลุมจะปรับลดลงก็ตาม โดยปจจัยหลักเปนผลจากการตั้งสํ ารองหนี้ที่
เพิม่ข้ึนตามปริมาณของสินเช่ือใหมท่ีเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง ประกอบกับบริษัทสวนใหญมีการปรับเปล่ียนนโยบายการตั้ง
สํ ารองหนี้ที่เขมงวดมากข้ึนกวาเดิม

3)  รายไดจากธุรกิจหลักทรัพยที่คาดวาปรับตัวลดลง เปนผลจากมูลคาการซือ้ขายเฉล่ียตอวันของตลาดทีป่รับตวัลดลง
49% จาก 11,955 ลานบาท เหลือ 6,079 ลานบาท ประกอบกับ สวนแบงตลาดของ บล.สวนใหญที่ปรับตัวลดลง
จากการแขงขันที่เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากจํ านวนผูประกอบการทีเ่ปนโบรกเกอรท่ีเพิม่ข้ึนมากจาก 27 ราย เปน 36 ราย

ก ําไรจากการดํ าเนินงานของกลุมฯในไตรมาส 1/46 ปรับตัวเพิม่ข้ึนถึง 45% YoY และสวนใหญปรับตัวเพิม่ข้ึน QoQ
เปนก ําไร 1,353 ลานบาท ปจจัยหลักมาจากธุรกิจเงินทุนที่คาดวาจะมีการขยายตัวสูงตอเน่ือง ซ่ึงผลักดันจากรายไดจากการ
ใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของกลุมที่ขยายตัวสูงถึง 47% YoY และ 9% QoQ จากสินเช่ือเชาซื้อของกลุมที่คาดวาจะเติบโต 59%
YoY และ 8% QoQ ตามยอดจํ าหนายรถยนตใหมในประเทศที่เติบโตตอเน่ือง โดยในชวง 2 เดือนแรกป 46 เติบโต 48%
ประกอบกับสวนตางดอกเบี้ยที่ปรับดีขึ้น YoY และทรงตัวเม่ือเทียบ QoQ  

คาด TISCO เปนบริษัทที่มีกํ าไรสุทธิปรับตัวในทิศทางที่ดีกวากลุมสูงสุด โดยคาดวาจะมีก ําไรสุทธิ 311 ลานบาท ปรับตัว
เพิม่ข้ึน 3% YoY และ 71% QoQ (เทียบกับกลุมฯ ทีมี่กํ าไรสุทธิลดลง 6% YoY และเพิ่มขึ้น 5% QoQ) ขณะท่ีในดานกํ าไรจาก
การด ําเนินงานของ TISCO ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22% YoY และ 3% QoQ ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่ผลการดํ าเนินงานยังคงปรับตวัเพิม่ข้ึน
YoY แมวาในไตรมาส 1/45 บริษัทจะมีกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยสูงถึง 216 ลานบาท ขณะที่ไตรมาส 1/46 คาดวาราย
การดังกลาวจะไมมีนัยสํ าคัญจากภาวะตลาดทุนที่ซบเซา เปนผลมาจากธุรกิจเชาซือ้รถยนตท่ีคาดวาจะเติบโตสูงตอเน่ือง จาก
การที่บริษัทจัดเปนผูใหบริการเชาซื้อรถยนตที่ครบวงจร ทั้งตลาดรถยนตใหมและรถยนตมือสอง รวมถึงการใหเชาซื้อรถจักร

คาดการณผลการดํ าเนินงานไตรมาส 1/46 ของกลุมเงินทุนและลิสซงิ
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ยานยนต ประกอบกับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่จัดวาปรับตัวดีกวาคูแขง โดยบริษัทสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวที่
ระดับ 4.02% จาก 4.15% ในไตรมาส 1/45 จากความสามารถในการเพิ่มฐานลูกคาสถาบันตางประเทศและรายยอย เพื่อ
ทดแทนลูกคาจากซับโบรเกอรของบริษัทที่ยกระดับเปนโบรกเกอรตั้งแตไตรมาส 2/45 เปนตนมา

คาด KK จะเปนบริษัทที่มีกํ าไรสุทธิที่ปรับตัวดีกวากลุมฯ รองจาก TISCO โดยคาดวาจะมีก ําไรสุทธิ 371 ลานบาท ปรับตัว
ลดลงเล็กนอย 2% เม่ือเทียบ YoY เปนผลมาจากในไตรมาส 1/45 บริษัทมีกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 40 ลานบาท
ขณะที่ไตรมาส 1/46 คาดวาจะไมมีก ําไรดังกลาว ประกอบกับ ในไตรมาส 1/45 บริษัทมีการโอนกลับการตั้งสํ ารองหน้ีฯเขา
มาเปนรายได 134 ลานบาท ขณะที่ไตรมาส 1/46 คาดวาจะมีการตั้งสํ ารองหน้ี 63 ลานบาท จากนโยบายการตั้งสํ ารองหน้ี
ที่เขมงวดมากข้ึน อยางไรก็ด ี ในดานผลประกอบการจากการด ําเนินงานที่แทจริงคาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 102% YoY จาก
ความสามารถในการหาแหลงรายไดใหมจากการใหสินเช่ือแกผูประกอบการอสังหาริมทรัพยรายกลางถึงเล็ก (Residential
Project Loan) ซึ่งเปนตลาดที่ศักยภาพในการเติบโตและผลตอบแทนสูงและไมแขงขันกับธนาคาพาณิชยที่เจาะตลาดระดับบน
ซึ่งคาดวาจะสามารถชดเชยสัดสวนรายไดจากปรส.ที่ปรับลดลงหลังจากการประนอมหนี้แลวเสร็จไปกวา 65% ของพอรต

คาด NFS จะมีผลการดํ าเนินงานไตรมาส 1/46 ปรับตัวลดลง 12% YoY แตก ําไรจากการดํ าเนินงานปรับตัวเพิม่ข้ึน
59% โดยคาดวา NFS จะมีก ําไรสุทธิ 331 ลานบาท ลดลง 12% YoY เม่ือเทียบกับ 374 ลานบาทในไตรมาส 1/45 เปนผล
จากในไตรมาส 1/45 บริษัทมีกํ าไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 50 ลานบาทและก ําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 35
ลานบาท ขณะที่ในงวดไตรมาส 1/46 คาดวารายการดังกลาวจะไมมีนัยสํ าคัญ ประกอบกับ ในไตรมาส 1/46 คาดวาบริษัท
จะมีการตั้งสํ ารองหน้ีท่ีเพิม่ข้ึนเปน 180 ลานบาท จากนโยบายการตั้งสํ ารองหน้ีท่ีเขมงวดมากข้ึนจากปกอนและการตัง้สํ ารอง
สํ าหรับสินเช่ือใหมที่ขยายตัวสูงตอเน่ือง อยางไรก็ด ี ในดานผลประกอบการจากการด ําเนินงานคาดวาจะปรับตัวเพิม่ข้ึน 59%
YoY จากธุรกิจเชาซือ้ท่ีเติบโตสูงตอเน่ืองจากความเปนผูนํ าตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจเชาซื้อ และขอไดเปรียบจากตนทุนทางการ
เงินของบริษัทที่อยูในระดับที่ตํ่ ากวาคูแขง

คาด SPL จะมีกํ าไรสุทธิไตรมาส 1/46 ที่ปรับตัวลดลง 16% YoY แตก ําไรจากการดํ าเนินงานปรับตัวเพิม่ข้ึน 29% YoY
โดยปจจัยหลักเปนมาจากในไตรมาส 1/45 บริษัทมีรายไดจากหนี้สูญรับคืนพิเศษจํ านวน 42 ลานบาท ขณะที่งวดไตรมาส
1/46 คาดวาจะไมมีรายไดพิเศษดังกลาว ประกอบกับอัตราภาษีจายที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 13% เปน 30% ในไตรมาส
1/46 จากการใชผลประโยชนทางภาษีหมดลงตั้งแตไตรมาส 2/45 เปนตน อยางไรก็ด ีในดานก ําไรจากการดํ าเนินงานยังคง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29% จากปกอน จากฐานธุรกิจเชาซื้อที่ขยายตัวสูงตอเน่ืองจากปกอน แมวาสวนตางดอกเบี้ยรับจะปรับตัวลด
ลงทั้ง YoY และ QoQ ก็ตาม

แนวโนมผลประกอบการในป 46 ของกลุมฯคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่องในอัตรา 7% แมวากํ าไรจากรายการ
พิเศษจะปรับลดลงก็ตาม โดยคาดวา TISCO จะเปนบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของกํ าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดที ่ 29%
จากธุรกิจเชาซื้อและรายไดคาธรรมเนียมจากการบริหารหน้ีของ บบส.สุขุมวิทที่จะเร่ิมมีบทบาทสํ าคัญตั้งแตป 46 เปนตนไป
รองลงมาไดแก KK เพิม่ข้ึน 8% จากความสามารถในการแหลงรายไดใหมจากการใหสินเช่ือแกธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีผล
ตอบแทนสูง เพื่อมาทดแทนรายไดจากสินเช่ือ ปรส. ทีท่ยอยปรับตัวลดลงตามลํ าดับ ขณะที ่NFS คาดวาจะเปนบริษัทที่มีกํ าไร
สุทธิปรับตัวลดลง 8% จากรายการที่มิใฃมาจากการด ําเนินงานที่คาดวาจะปรับตัวลดลงจากปกอน อาท ิก ําไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพยและกํ าไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย อยางไรก็ดี ในดานก ําไรจากการดํ าเนินงานที่แทจริงปรับตัวดีขึ้นทุก
บริษัท โดยปจจัยหลักเปนผลจากรายไดจากธุรกิจเชาซื้อที่คาดวาจะเติบโตตอเนื่อง จากการเติบโตของยอดจํ าหนายรถยนต
ใหมที่คาดวาจะเติบโตในอัตรา 15% เปนประมาณ 470,000 คัน และตลาดรถยนตมือสองที่คาดวาจะเติบโตในทิศทางเดียว
กัน ประกอบกับ แนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะยังคงปรับตัวลดลงเล็กนอยซึ่งจะสงผลใหตนทุนทางการเงินของกลุมปรับ
ลดลงตอเน่ือง
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คาดผลการดํ าเนินงานของ AEONTS งวดปบัญชี 45 สิ้นสุด ก.พ. 46 จะยังคงขยายตัวในระดับสูงท่ี 54% จากงวดป 44
โดยคาดวาในปบัญชี 45 ส้ินสุด 20 ก.พ. 46 AEONTS จะมีกํ าไรสุทธิประมาณ 450 ลานบาท คิดเปนปรับตวัเพิม่ข้ึน 54%
จากป 44 ที่มีกํ าไรสุทธิ 292 ลานบาท ขณะท่ีผลการดํ าเนินงานงวดไตรมาส 4/45 คาดวาจะมีก ําไรสุทธิ 122 ลานบาท
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาส 3/45 ที่มีกํ าไรสุทธิ 118 ลานบาท โดยปจจัยหลักเปนผลจากในไตรมาส 4/45 บริษัทได
เร่ิมการลดคาใชจายด ําเนินงานอยางเขมงวดหลายดาน ซึ่งคาดวาจะชวยลดคาใชจายด ําเนินงานเฉล่ียไตรมาสละ 15-20 ลาน
บาท ซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญที่ชวยลดผลกระทบจากมาตรการดานบัตรเครดิตใหมของทางการที่มีผลเพียง 1 เดอืน ตั้งแต 11 ม.
ค. 46 ไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงยังคงสงผลใหกํ าไรไตรมาส 4/45 ยังคงขยายตัว QoQ อยางไรก็ดี ผลกระทบตอจากมาตรการบัตร
เครดิตใหมจะสงผลตอผลการด ําเนินงานของ AEONTS เต็มไตรมาส เร่ิมตั้งแตไตรมาส 1/46 เปนตนไป ซึ่งคาดวาจะท ําให
ก ําไรสุทธิในไตรมาส 1/46 ของ AEONTS เร่ิมปรับตัวลดลงเม่ือเทียบ QoQ และทรงตัวเม่ือเทียบ YoY และคาดวาจะสงผลให
ผลการด ําเนินงานทัง้ป 46 ไมขยายตัวจากป 45 อยางไรก็ดี หากการปรับลดคาใชจายด ําเนินงานมีประสิทธิภาพกวาที่คาด ก็
อาจจะสงผลใหกํ าไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นกวาที่คาดการณ

บริษัท กํ าไรสทุธิ (ลานบาท) เติบโต (%) ก ําไรสทุธิ (ลานบาท) เติบโต (%)
 4Q45F 3Q45 4Q44 QoQ YoY 2545F 2544 YoY
AEONTS 121.62 117.82  90.18 4% 35% 450.44 292.08 54%
ที่มา : CNS ประมาณการ

CNS ยังคงใหนํ ้าหนักการลงทุนของหุนกลุมเงินทุนและลิสซิ่งที่ระดับ “Overweight” จากความสามารถในการทํ ากํ าไร
จากการดํ าเนินงานท่ีคาดวาจะเติบโตตอเนื่องและฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของบริษัทสวนใหญท่ีแข็งแกรง 
โดยแนะน ํา “Strong Buy” TISCO และแนะน ํา “Buy” KK NFS และ SPL

บริษัท ราคาปด (04/04/03) (บาท) มูลคาที่เหมาะสม (บาท) คํ าแนะน ํา
KK 27.75 38.57 Buy
NFS 12.40 16.22 Buy
TISCO 19.20 31.36 Strong Buy
SPL 33.50 46.28 Buy
AEONTS 99.00 106.00 Hold
กลุม Overweight

นักวิเคราะห : พัชรา กิติจารุรัตน (Ext. 3517)

Strong Buy หมายถึง นักวิเคราะหคาดวาราคาหุนจะปรับตัวขึ้นดีกวาตลาดฯ 15% หรือมากกวา ภายในระยะเวลา 6 เดือน
Buy  หมายถึง นักวิเคราะหคาดวาราคาหุนจะปรับตัวขึ้นดีกวาตลาดฯ 5% ถึง 15% ภายในระยะเวลา 6 เดือน
Hold หมายถึง นักวิเคราะหคาดวาราคาหุนจะปรับตัวขึ้นดีกวาตลาดฯ ไมเกิน 5% หรือปรับตัวลงตํ่ ากวาตลาดฯ ไมเกิน 5%
ภายในระยะเวลา 6 เดือน
Reduce  หมายถึง นักวิเคราะหคาดวาราคาหุนจะปรับตัวลงตํ่ ากวาตลาดฯ 5% ถึง 15% ภายในระยะเวลา 6 เดือน
Sell หมายถึง นักวิเคราะหคาดวาราคาหุนจะปรับตัวลงตํ่ ากวาตลาดฯ 15% หรือมากกวา ภายในระยะเวลา 6 เดือน
เอกสารฉบับนีจั้ดทํ าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย  พัฒนสิน จ ํากดั (มหาชน) ("บริษัท")  ขอมลูท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนีจั้ดทํ าโดยอาศัยขอมูลท่ีจัดหามาจากแหลงท่ีเชือ่หรือควรเชือ่วามีความนาเชือ่ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรกต็าม บริษัทไมยืนยัน และไมรับรองถึงความครบถวนสมบูรณหรือถูกตองของขอมูลดังกลาว  และไมไดประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ีปรากฏขางตน   แมวาขอมลูดังกลาวจะปรากฏขอความท่ีอาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนัน้ได  บริษัท จึงไมรับผิดชอบตอการน ําเอาขอมูล ขอความ ความเห็น และหรือบทสรุปท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนีไ้ปใชไมวากรณีใดๆ บริษัท รวมท้ังบริษัทท่ีเกี่ยวของ ลูกคา ผูบริหารและพนกังานของบริษัทตางๆ  อาจจะทํ าการลงทุนใน หรือซ้ือ หรือขายหลักทรัพยท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนีไ้ดทุกเวลา ขอมลูและความเห็นท่ีปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้มิไดประสงคจะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจใหลงทุนใน หรือซ้ือ หรือขายหลักทรัพยท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และขอมูลอาจมีการแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา   ผูลงทุนควรใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการลงทุนในหรือซ้ือหรือขายหลักทรัพยบริษัทสงวนลิขสิทธ์ิในขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารนี ้หามมิใหผูใดใชประโยชน ทํ าซ้ํ า ดัดแปลง น ําออกแสดง ทํ าใหปรากฏ หรือเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาดวยประการใด ๆ ซ่ึงขอมลูในเอกสารนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากบริษัทเปนการลวงหนา การกลาว คัด หรืออางอิง ขอมูลบางสวนตามสมควรในเอกสารนี ้ ไมวาในบทความ บทวิเคราะห บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการส่ือสารอ่ืนใดจะตองกระทํ าโดยถูกตอง และไมเปนการกอใหเกิดการเขาใจผิดหรือความเสียหายแกบริษัท ตองรับรูถึงความเปนเจาของลขิสิทธ์ิในขอมูลของบริษัท และตองอางอิงถึงฉบับท่ีและวันท่ีในเอกสารฉบับนีข้องบริษัทโดยชดัแจงการลงทุนในหรือซ้ือหรือขายหลักทรัพยยอมมีความเส่ียง   ทานควรทํ าความเขาใจอยางถองแทตอลักษณะของหลักทรัพยแตละประเภท และควรศึกษาขอมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยและขอมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกอนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย


