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วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ซินเน็คฯ อวดผลงาน Q1/62 โกยรายได้ 9,554 ลบ.
ส่ องแนวโน้ ม Q2/62 ไม่ ธรรมดา เสริมทัพสินค้ าไฮมาร์ จิน้ เข้ าพอร์ ต

ซินเน็คฯ อวดผลงานไตรมาสแรกของปี 62 ทารายได้ กว่ า 9,553.78 ล้ านบาท โตจากปี ก่ อน 7.22%
กาไรสุทธิ 184.14 ล้ านบาท ด้ านแม่ ทัพใหญ่ “สุธิดา มงคลสุธี ” มองแนวโน้ มไตรมาส 2/62 ผลงานผ่ าน
ฉลุย หลังมีการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ แบรนด์ ดังกระตุ้นตลาด แถมเล็งเพิ่มสินค้ าใหม่ เข้ าพอร์ ตในปี นี ้ โดยให้
ความสาคัญสินค้ าที่มีมาร์ จนิ ้ สูง มั่นใจรายได้ ปี 62 โตไม่ ต่ากว่ า 15% เดินหน้ าทุบสถิตใิ หม่ ต่อเนื่องได้
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อ
SYNEX ผู้ น าธุ ร กิ จ ไอที ร ายใหญ่ ข องประเทศไทย เปิ ดเผยถึ ง ทิ ศ ทางธุ ร กิ จ ในปี 2562 มั่น ใจเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะกลุ่ม สิ น ค้ าประเภทอุป กรณ์ สื่ อ สาร และสิ น ค้ า กลุ่ม คอมเมอร์ เชี ย ลที่ มี แนวโน้ ม อัต ราการเติบ โตสูง
ตลอดจนการเพิ่ม กลุ่ม สิ นค้ าใหม่ๆ ทัง้ Gaming, Cloud service, Security และ IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็ น
กลุ่มสินค้ าที่มีมาร์ จิ ้นสูง เข้ ามาเสริ มพอร์ ตสินค้ าจากเดิมที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายมากกว่า 60 แบรนด์ในปั จจุบนั ตาม
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และความต้ องการของตลาด พร้ อมการให้ บริ การทังก่
้ อน และหลังการขายเต็มรูปแบบ
เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า และมีช่องทางจัดจาหน่ายครอบคลุมกว่า 5,000 ราย ควบคูก่ บั ศูนย์บริ การหลัง
การขายกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ เสริ มจุดเด่นและความแข็งแกร่ งให้ ซินเน็ คฯ ยิ่งขึน้ สนับสนุนเป้าหมายรายได้ ปี
2562 เติบโตไม่ต่ากว่า 15% ทาสถิตสิ งู สุดใหม่ตอ่ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมามีรายได้ อยูท่ ี่กว่า 38,000 ล้ านบาท
สาหรับผลการดาเนินงานประจางวดไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การ 9,553.78
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 643.38 ล้ านบาท หรื อ 7.22% และมีกาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 399.29 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยู่ที่ 431.95 ล้ านบาท ลดลงจานวน 32.66 ล้ านบาท และมี กาไรสุทธิ อยู่ที่ 184.14 ล้ านบาท
ลดลง 12.25% ทังนี
้ ้ เนื่องจากในงวดเดียวกันของปี ก่อน บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสนับสนุนพิเศษ (จ่ายครัง้ เดียว) จากคูค่ ้ า
เพื่ อเพิ่ ม ยอดขายและเพิ่ ม จ านวนลูกค้ า ซึ่งนอกจากรายการพิ เศษดังกล่าวแล้ ว ในไตรมาส 1/2562 บริ ษั ท ฯ มี
ผลประกอบการกาไรขันต้
้ นในอัตราที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ต่อการควบคุม ค่าใช้ จ่าย ทัง้ ด้ านการจัดจาหน่ายและการบริ หาร
ซึ่ง สามารถควบคุม ได้ ดีเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ยอดขายปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารอยู่ที่
219.55 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.30% ต่อรายได้ จากการขายและให้ บริ การ โดยมีสดั ส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนอยู่ที่
2.43% ประกอบกับ การใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยบริ หารจัดการให้ ธุรกิจดาเนินไปได้ อย่างรวดเร็ ว และตอบสนองได้
ในทุกความต้ องการของลูกค้ า จึงเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ และสร้ างโอกาสการเจริ ญเติบโต
ของธุรกิจได้ ดี

สาหรับแนวโน้ มไตรมาส 2/2562 มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จากความสาเร็จในฐานะผู้จดั จาหน่ายสินค้ าไอที
อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่มีสินค้ าและบริ การครอบคลุมทุกความต้ องการของลูกค้ า มีการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่
แบรนด์ดงั กระตุ้นตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสมาร์ ทโฟน อาทิ APPLE และ HUAWEI P30 Series ที่เปิ ดตัวในช่วงที่ผ่าน
มา ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าอย่างล้ นหลาม
ด้ านบทวิ เคราะห์ จ ากบล.หยวนต้ า (ประเทศไทย) ระบุ SYNEX ปรั บ ค าแนะน าขึน้ เป็ น "ซื อ้ " อิ ง ราคา
เหมาะสม 14.00 บาทกาไร 1Q62 คิดเป็ น 23% ของประมาณการทังปี
้ 2562 ที่ 793 ล้ านบาท (+10% YoY) ขณะที่
เบื ้องต้ น คาดกาไรปกติกลับมาเติบโต YoY ใน 2Q62 จากกระแส Huawei P30 ที่แรงกว่า Huawei P20 ราคาหุ้น
ปรั บ ลดลง 12% ในรอบสามเดื อ นหลั ง สุ ด ท าให้ ปั จ จุ บั น ซื อ้ ขาย บน PER62 ที่ 12.0X (-0.5SD) และให้
คาดการณ์ปันผลราว 5% เริ่มมี downside จากัด เราปรับคาแนะนาขึ ้นเป็ น "ซื ้อ"
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