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DXG  ผลงานในไตรมาส Q4/2018 เราแนะนาํจะเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง

        บริษทัคาดการณ์รายไดข้องทงัปี 2018 ที 5,000 พนัลา้น เวียดนามด่อง ( ประมาณ 7,142.86 ลา้นบาท )  +73.0% y/y

ประมาณการกาํไรทงัปี 1,202  เวียดนามด่อง ( ประมาณ 1,717.14 ลา้นบาท )  +60.0% y/y

         โดยรายไดท้งัปี2018 เหนือกว่าทีเราคาดการณ์ไวใ้นตอนแรกที 3,965 พนัลา้น เวียดนามด่อง

( ประมาณ 566.43 ลา้นบาท )  +37.7% y/y

โดยรายไดข้อง DXG ปี 2018 เป็นไปตามทีบริษทัไดต้งัเป้าหมายไว ้100%

และกาํไรของบริษทัDXGในปี2018  มากกว่าทีคาด 7.7 %

คาํแนะนําการลงทุน  

           คงคาํแนะนาํการลงทุน  OUTPERFORM   โดยให ้FAIR VALUE ที 33,500 VND / หุน้ 

( ปัจจุบนั 23,250 VND /หุน้ )          โดยคาํนวนมลูค่าหุน้ดว้ยวิธี  RNAV

โดยให ้Forward PE ที10.8เท่า โดยเติบโตแข็งแกร่ง จากค่านายหนา้จากการขาย  และ การส่งมอบ 3โปรเจคในปีนี

โดยมลูค่าขณะนีค่อนขา้งตาํโดย เปรียบเทียบที Forward P/E ปี2019 ที 6.3 เท่า 

โดยเราประมาณการเติบโตของรายได ้บริษทัแบบอนุรักษนิ์ยม ในปี2019 ที 2.3% y/y  และกาํไรที 14.7% y/y

โดยจะมีเพียง 2-3 โปรเจคทีจะส่งมอบในปี 2019 และตลาดอสงัหาริมทรัพยที์อาจมีความยากลาํบากมากขึน

อยา่งไรก็ตาม โปรเจคของ DXG จะดาํเนินไปอยา่งต่อเนือง ดว้ยร่วมมือกบั ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ในโฮจิมินห์ซิตี

แต่อาจเป็นไปอยา่งยากลาํบากมากขึน  เนืองจาก กฎระเบียบต่างๆทีจะออกมา  ทาํใหอ้าจใชเ้วลามากกว่าทีเราคาดไวใ้น

การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ  โดยเวลาที ยดืออกไปทาํใหอ้าจกระทบ CASHFLOW  ของบริษทั

แต่ทาง DXG จะใชค้วามชาํนาญและประสบการณ์ ในดา้นทีเป็นนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ ในการสร้างและขาย

ผลิตภณัฑข์องบริษทั   ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด

           โดยตวัเร่ง Catalyst ในระยะกลางคือการทีบริษทัมีแผน ทีจะนาํบริษทัลกูเขา้ตลาด IPO คือธุรกิจ

นายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ในปี2019 



โดยสามารถแบ่งรายไดจ้ากธุรกิจในเครือไดต้ามนี

รายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้  และ การลงทุนยอ่ย 3,000 ( +87.0 % y/y )

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,500 (+40.0% )

    ( โดยมาจาก 3 โปรเจค  Opal Riverside , Luxcity office-tel , Lux Garden )

รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 618 ( +3.7 เท่า จากปี2017 )

Sale volume ลดลงเลก็นอ้ยในปี 2018   โดยในปี2018 DXG มียอดขาย ประมาณ 18,000 ยนิูต ( -6.0% y/y )

โดยยอดขายผา่นทาง Distribution network  รวม 9,600 ยนิูต ( +29.9% y/y )

ผา่นทาง Brokerage 3,300 ยนิูต ( -60.1 % y/y )

ผา่นทาง sub-investment 2,118   ยนิูต ( +61.2 % y/y )

และในส่วนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์2,850  ยนิูต ( +41.3 % y/y ) จากบริษทัในเครือ LDG

- ปลายเดือน December  2018 บริษทัเริมส่งมอบ คอนโดมิเนียม โครงการ OPAL GOLDEN PROJECT

 บนัทึกรายรับใน Q1  2019

- โดยใน Q4 ปี 2018 DXG ยงัคงรับรู้รายไดจ้ากโครงการ LUX GARDEN PROJECT  โดยบริษทํเริมส่งมอบ

 ตงัแต่ August 2018 โดยDXG คาดว่าภายในปี2018 บริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากโครงการ LUX GARDEN  PROJECT 

ได ้98% 

     ในปี2019 บริษทั มีแผนทีจะออกโครงการ 5-6 โครงการ โดยเป็นโครงการทีอยูใ่นนคร โฮจิมินห์ซิตี ดงันี

1. The Gem Riverside project in District 2 จาํนวน 3,175 ยนิูต ( มลูค่าประมาณ 3,954 พนัลา้น VND )

2.จาํนวน 754 ยนิูตใน Lux Riverview project ใน District 7

3.จาํนวน 717 ยนิูตใน Lux Star  project ใน District 7

4.จาํนวน 1,244 ยนิูตใน Opal Boulevard  project ใน Binh Duong 

5.จาํนวน 189 ยนิูตใน Opal Skyview   project ใน Thu Duc District

** มลูค่าการลงทุนต่างๆ ทางผูเ้ขียนจะอพัเดตใหท้ราบต่อๆไป

       โครงการ พฒันา SHOPHOUSE และ LANDPLOT  ในจงัหวดัอืนๆเป็นตวัเร่งรายไดเ้พิมขึน

คดิเป็นสัดส่วนรายได้

60.00%

30.00%

พนัล้าน VND



โดยในปี 2019 DXG วางแผนจะพฒันาทีดินในจงัหวดัต่างๆ เช่น Quang Ninh , Can Tho ,Phan Thiet ,

และ Vung Tau โดยรายไดที้เกิดขึนจะเป็นรายไดที้สามารถสร้างไดใ้นระยะสนั  ภายในระยะเวลา 6- 12 เดือน

ถึงแมว้่าโครงการเหล่านียงัไม่ไดอ้อกสู่สาธารณะ  แต่ไดอ้ยูใ่นขนัตอนของการเจรจาในการหาทีดินเพือพฒันา

  DXG โฟกสัในการพฒันาโครงการ mid-scale  ในนครโฮจิมินห์ซิตี และจงัหวดัอืนๆ

ปัจจุบนั DXG ไดพ้ฒันาพืนทีว่างแลว้ 528 เฮกตาร์ ( โดย1 เฮกตาร์ ประมาณ6.25 ไร่ )

โดย 40 เฮกตาร์ ในโฮจิมินห์ซิตี โดยมี16 โครงการในนี    และอีก 488 เฮกตาร์ในจงัหวดัอืนๆ

โดย DXG ยงัคงมีแผนการทีจะจดัหาพืนทีว่างเพิมเติมเรือยๆ  ในระยะกลาง-ยาว โดยเป็นกลยทุธก์ารเติบโตของบริษทั

โดยDXG ตอ้งการพืนทีราวๆ 5-20 เฮกตาร์ ในโฮจิมินห์ซิตี  และ 50-100 เฮกตาร์ในจงัหวดัอืนๆ เช่น

Nha Trang , Da Nang , Qunag Ninh และ Can tho เพือพฒันาทีดินสาํหรับขาย

  โดยปี 2019 ทาง HSC ของเรา คาดการว่า DXG กาํไรเติบโต14.7 % โดยยอดขายสุทธิอยูที่ 5,116 พนัลา้นVND

(+2.3% y/y ) 

-  โดยมีรายไดจ้าก ค่านายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์อยูที่ 3,058 พนัลา้น VND ( +1.9 % y/y )

- รายไดจ้ากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์คาดว่าลดลง 11.9 % y/y  จากโครงการ OPAL GARDEN PROJECT 

และโครงการพฒันาทีดินแนวราบ

- รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยูที่ 704  พนัลา้นVND (+20.0% y/y)

-โดย GPM คาดว่าเพิมขึนจาก 50.8 % เป็น 55.6% โดยเพิมขึนจากรายไดค่้านายหนา้และ Sub -investment

โดยคาดว่าGPM จะอยูที่ 2,843 พนัลา้น ( +11.0 %  y/y)

-Net financial เพิมขึน 153.8 % อยูที่ 208 พนัลา้น VND โดยบริษทัจะบนัทึกมลูค่าทีเพิมขึนของโครงการ

ขณะทีค่าใชจ่้าย SG&A  เพิม 3.5% y/y อยูที่ 981 พนัลา้น VND จากยอดขายทีเพิมขึน

- โดยเราคาดว่ารายไดจ้ากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย อยูที่ 260 พนัลา้น VND ( -29.0%) โดยส่วนใหญ่มาจากบริษทั LDG

 ( ขอ้มลูเพิมเติม SUB-Investment คือธุรกิจทีDXG ลงทุนในดา้นอืนๆ โดยอาจจะเป็นการทาํกาํไรจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย ์อืนๆทีมิใช่ธุรกิจหลกั  เช่น ซืออสงัหาฯมา แลว้ขายต่อทาํกาํไร )



**บริษทั LDGคือบริษทัในเครือของ DXG เชียวชาญดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ะดบับน โดยกระจายไปในจงัหวดั

ทีสาํคญัต่างๆรวมทงัในแหล่งท่องเทียวของเวียดนาม

ปรมาณการ EPS 2019 อยู่ที 3,545  VND   โดย Forward P/E ที 6.3เท่า

  คงคาํแนะนาํการลงทุน ทีราคา 33,500 ต่อหุน้ที Forward PE 10.8     โดยราคาปัจจุบนัมี discount ที 33%

โดยคาํนวน มลูค่าของบริษทัดว้ยวิธี RNAV 

  โปรดตดิตามบทวเิคราะห์และอพัเดตข้อมูล หุ้นเวยีดนามของเราได้ในครังถัดไป
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