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Key Takeaways 
บมจ. เอเซียน อินซูเลเตอร์ (AI) 
7 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.R. 

IAA Consensus: N.A. 
Closing price: Bt3.36 

Upside/downside: N.A. 
  
  

Sector Energy & Utilities 

Paid-up shares (shares mn) 2,800.00 

Market capitalization (Bt mn) 9,407.99 

Free float (%) 49.90 

YTD daily avg. turnover (%) 91.74 

12-mth trading range (Bt) 3.58 / 0.89 

  

 

Major shareholders (%)  

NARONG THARERATTANAVIBUL 21.29 

NOPPOL THARERATTANAVIBUL 17.85 

THANIT THARERATTANAVIBUL                        6.89 

 

ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ 
บริษัทด ำเนิน 3 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลูกถ้วยไฟฟ้ำ ซ่ึง ณ ปัจจุบันมี
ก ำลังกำรผลิตท่ี 6,000 ตันต่อปี โดยลูกค้ำหลักกว่ำ 90% ของรำยได้ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้ำ คือ กฟภ. 
และ กฟน. (2) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและติดตั้งสถำนี
ไฟฟ้ำย่อยสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง และ (3) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซล, น้ ำมันพืช และ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (โดย AI ถือหุ้น AIE 61.77%) ท้ังนีบ้ริษัทมีรำยได้ปี 63 จ ำนวน 6,683 ล้ำนบำท 
จำก (1) ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้ำ 980 ล้ำนบำท คิดเป็น 15% ของรำยได้ท้ังหมด (2) ธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง 153 ล้ำนบำท คิดเป็น 2% ของรำยได้ท้ังหมด และ (3) ธุรกิจพลังงำนทดแทน 5,514 
ล้ำนบำท คิดเป็น 83% ของรำยได้ท้ังหมด  

แนวโน้มปี 64 
เรำคำดว่ำปี 64 บริษัทจะมีผลประกอบกำรท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกปี 63 หลังแนวโน้ม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 มีสัญญำนคลี่คลำยลง จำกกำรค้นพบวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ท่ีคำดว่ำจะมีกำรฉีดอย่ำงแพร่หลำยในช่วง 2H64 โดยเฉพำะธุรกิจไบโอดีเซลท่ีคำดว่ำ
จะเติบโตต่อเน่ืองจำกช่วง 2H63 หลังได้อำนิสงส์จำกกำรท่ีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศเริ่ม
กลับเขำสู่ภำวะปกติ ประกอบกับมำตรกำรภำครัฐฯ ท่ีให้น้ ำมันดีเซล B10 เป็นเกรดมำตรฐำน 
รวมท้ังรำคำปำล์มยังอยู่ในระดับท่ีสูงท ำให้บริษัทมีค่ำกำรกลั่นท่ีปรับตัวสูงขึ้น และธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยคำดว่ำจะเป็นอีกธุรกิจท่ีจะมีกำรเติบโตของท้ังรำยได้และก ำไรอย่ำงโดด
เด่น ซ่ึงประเมินว่ำจะมีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจดังกล่ำวในปี 64 รำว 400 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
160%YoY ขณะท่ีธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้ำ แม้คำดว่ำรำยไดจ้ะอยู่ในระดับทรงตัวจำกปีก่อนหน้ำ แต่เชื่อ
ว่ำจะยังสำมำรถรักษำอัตรำก ำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ำ 50% ซ่ึงจำกภำพรวมท้ัง 3 ธุรกิจ
หลักของบริษัท ท ำให้เรำคำดว่ำก ำไรสุทธใินปี 64 จะเติบโตต่อเนื่องจำกปี 63 

ปี 63 ก าไรเติบโตก้าวกระโดด 
บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 63 ท่ี 749 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 153%YoY โดยหลักเป็นกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
รวมท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 119%YoY เป็น 6,684 ล้ำนบำท หนุนจำกธุรกิจจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (B100) 
น้ ำมันพืช และผลผลิตพลอยได้ ท่ีเพิ่มขึ้น 178%YoY เป็น 5,514 ล้ำนบำท หลังได้อำนิสงส์จำก
มำตรกำรภำครัฐฯ ท่ีมีกำรเพิ่มสัดส่วนส่วนผสมไบโอดีเซลจำก B7 เป็น B10 ซ่ึงช่วยหนุนอุปสงค์
ของน้ ำมันไบโอดีเซล ประกอบกับรำคำน้ ำมันปำล์มมีกำรฟื้นตัวขึ้นจำกจุดต่ ำสุดของปี 63 กว่ำ 1 
เท่ำตัว รวมไปถึงบริษัทสำมำรถเริ่มผลิตและจ ำหน่ำยกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

ประเมินราคาเบื้องต้นไว้ในกรอบ 4.88-5.35 บาท 
เรำมีมุมมองเป็นบวกต่อบริษัท ซ่ึงคำดว่ำก ำไรปี 64 ของบริษัทจะอยู่ในระดับ 800-850 ล้ำนบำท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7%YoY-13%YoY หนุนจำกท้ังจำกธุรกิจไบโอดีเซล และธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
ขณะท่ีธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้ำ แม้จะมีแนวโน้มรำยได้ทรงตัว แต่เชื่อว่ำบริษัทจะรักษำอัตรำก ำไรขั้นต้น
ให้อยู่ในระดับท่ีสูง 50% ได ้โดยเรำประเมินกรอบมูลค่ำพื้นฐำนไว้ท่ี 4.88-5.35 บำท อิง Sum of 
the Part (SOTP) 
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ปี 64 คาดก าไรเติบโตต่อเนื่อง 

► ปี 64 ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า รายได้ทรงตัว แต่อัตราก าไรขั้นต้นยังอยู่ใน
ระดับ 50% ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย คาดรับรู้รายได้
ราว 400 ล้านบาท 

► คาดว่าธุรกิจไบโอดีเซลจาก AIE จะเติบโตจากมาตรการรัฐฯ รวมถึงการ
ห้ามน าเข้าปาล์มจากต่างประเทศ 

► เบื้องต้นคาดว่าก าไรสุทธิปี 64 อยู่ในกรอบ 800-850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
7%YoY-13%YoY 

► ประเมินกรอบมูลค่าพื้นฐานเบื้องต้นไว้ที่ 4.88-5.35 บาท (SOTP) 

 

 



          

  

รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนท่ีผู้จัดท ำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึง
อำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำท่ีปรำกใในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำ
ข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 

รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CGR) 
กำรเปิดเผยผลกำรส ำรวจของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ในเรือ่งกำรก ำกับดแูลกจิกำร 
(Corporate Governance) นี้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดลักทรัพย์ โดยกำรส ำรวจของ IOD เป็นกำรส ำรวจ และประเมนิจำกข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทนุ
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ดังนั้น ผลส ำรวจดังกล่ำวจึงเป็นกำรน ำเสนอในมุมมองของบุคคลภำยนอก โดยไม่ได้เป็นกำร
ประเมนิกำรปใิบัติ และมิได้มกีำรใชข้้อมูลภำยในในกำรประเมิน อนึง่ ผลกำรส ำรวจดงักล่ำว เป็นผลกำรส ำรวจ ณ 
วันที่ปรำกใในรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยเท่ำนัน้ ดังนั้น ผลกำรส ำรวจจึงอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ภำยหลังวันดังกล่ำว ทั้งนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมถูกตอ้งของผล
ส ำรวจดังกล่ำวแตอ่ย่ำงใด 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

    

 

 

รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CGR)  
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ดี 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน  

 
กำรเปิดเผยกำรประเมินดัชนีชี้วัดควำมคืบหน้ำกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่จัดท ำโดยสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกำรเปิดเผยโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์นี้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนส ำหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลกำรประเมินดังกล่ำว สถำบันที่เกี่ยวข้องอำศัยข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจดทะเบียนตำมที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลมำ
จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี แบบ (56-1) รำยงำนประจ ำปี แบบ(56-2) หรือในเอกสำรหรือรำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลกำรประเมินดังกล่ำวจึงเป็นกำร
น ำเสนอในมุมมองของสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก โดยมิได้เป็นกำรประเมินกำรปใิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรประเมิน 

เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเป็นเพียงผลกำรประเมิน ณ วันที่ปรำกใในผลกำรประเมินเท่ำนั้น  ดังนั้น ผลกำรประเมินจึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังวันดังกล่ำว หรือรับรองควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
 

ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรำยตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก ำไร” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก ำไรระยะสั้น” เนื่องจำกมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมำณกำร แม้ว่ำรำคำปัจจุบันจะสูงกว่ำมูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน  
SELL   “ขำย” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน  
 
อุตสำหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมำกกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ำกับตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ำกว่ำ ตลำด 


