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บมจ. แปซิฟกไพพ – PAP
PAP: สัญญาณ Turn Around รุนแรง









ผลประกอบการป 58 ที่ผานมาขาดทุนครั้งแรกในรอบหลายป
o PAP รายงานผลการดําเนินงานป 58 ขาดทุนครั้งแรกในรอบหลายป โดยมีการขาดทุนสุทธิที่ –43 ลานบาท ลดลง
จากปกอนที่มีกาํ ไร 181 ลานบาท โดยไดรบ
ั แรงกดดันจากราคาเหล็กทีป
่ รับตัวลดลง สงผลใหเกิดการตั้งสํารอง
ดอยคาสินคามูลคา 42 ลานบาท
o ปริมาณการขายในป 58 ที่ผานมา สามารถขยายตัวได 15%YoY จาก 2.6 แสนตัน สูร ะดับ 3 แสนตน มากกวาเปา
ที่ 2.7 แสนตันจากการขยายตลาดทีท
่ ําไดนา ประทับใจ แตดวยระดับราคาขายทีล
่ ดลง -18%YoY ทําให รายได
จากการขายลดลง -5%YoY
o จากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนสงผลใหบริษท
ั งดจายปนผลในป 58
ไดรับผลดีจากราคาเหล็กที่ฟนตัวขึ้น
่ ขึ้นจาก 2 ปจจัยหลัก 1) การปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันซึ่งเปน
o ปจจุบันแนวโนมราคาเหล็กโลกเริ่มปรับตัวเพิม
ตนทุนทางดานการผลิต 2) การปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนซึ่งเปนผูผลิตรายใหญของโลก
หลังในชวงทีผ
่ า นมาราคาเหล็กทรงตัวในระดับต่ํา สงผลใหมีผูประกอบการทยอยลดกําลังการผลิตลง รวมไปถึง
การเขาแทรกแซงในเรื่องของปริมาณการสงออกของรัฐบาล
o ดานในประเทศ แนวโนมราคา HRC ก็มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับ จากปญหาทาง Supply Shortage
หลังผูประกอบการรายใหญ 1 รายประสบปญหาดานการเงิน ทําใหปริมาณการผลิตขาดความสม่ําเสมอ
มีสัญญาณการฟนตัวในรุนแรงในไตรมาส 1 เขาใกลระดับสูงสุดในชวง 8 ไตรมาสที่ผา นมา
o คาดหมายกําไรในไตรมาส 1 ที่ 104 ลานบาทพลิกกลับมามีกําไรจากปกอนที่ขาดทุน 106 ลานบาท และ
เปลี่ยนแปลงเพิม
่ ขึ้น + 247%QoQ โดยไดรับผลดีจากแนวโนมราคาเหล็กทีฟ
่ นตัวขึ้นสงผลใหความสามารถใน
การทํากําไรฟนตัวเชนกัน รวมไปถึงปริมาณการขายที่เพิ่มขึน
้ ทําใหเกิดจากประหยัดตอขนาด
o ประเมินแนวโนมปริมาณการขายในไตรมาส 1 มีแนวโนมขยายตัวขึ้นราว 17%YoY และ 15%QoQ สู 8.7 หมื่นตัน
โดยไดรับผลดีจาก 1) แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศทีฟ
่ นตัวขึ้น 2) ความสามารถในการขยายตลาดของ
บริษัทชวยสรางการขยายตัวของ Market Share 3) แนวโนมราคาเหล็กโลกที่เริ่มดีดตัวขึ้น ทําใหผูประกอบการ
ตัวแทนจําหนายรีบสตอกสินคามากขึ้น
คาดแนวโนมผลประกอบการป 59 กลับมามีกําไร ประเมินราคาเหมาะสมที่ 4.75 บาท
o บริษัทตั้งเปาปริมาณการขายที่ 3.5 แสนตันในปนี้ เพิ่มขึ้น +17%YoY คิดเปนอัตราการใชกําลังการผลิตที่ 78%
จากกําลังการผลิตรวมที่ 4.5 แสนตน โดยไดรับผลดีจาก 1) ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศทีฟ
่ นตัว 2) จุดเดนใน
เรื่องของคุณภาพสินคาและการใหบริการ สรางการขยายตัวของ Market Share 3) การขยายการลงทุนของภาครัฐ
ในสวนของโครงการโครงสรางพื้นฐานตางๆ อยางรถไฟฟา รถไฟรางคู และสนามบิน
o แนวโนมราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น และ อัตราการใชกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น สรางการฟนตัวของความสามารถในการทํา
กําไรใหกลับมามีกําไรอีกครั้ง
o คาดหมายกําไรป 59 ที่ 261 ลานบาท turn around จากขาดทุนในปกอน โดยมาจากกําไรในไตรมาส 1 คิดเปน
สัดสวน 40% ของประมาณการทั้งป ประเมินราคาเหมาะสมอิง PER ที่ 12 เทา ไดราคาเหมาะสมของ PAP ที่
4.75 บาท มี Upside ที่นาพอใจ พรอมโอกาสกลับมาจายปนผลในปนี้ ให Dividend Yield ราว 6% โดยมี
Upside ในสวนของ แผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และการปรับโครงสราง AD ในสวนของทอเหล็ก
Historical Ratings and Forecasts based on Current Price
Net Profit
EPS (Bt)
(Btm)
2016F
261
0.40
2015
(43)
(0.07)
2014
181
0.27
2013
407
0.62
Source: CGS estimates

BV (Bt)
3.44
3.05
3.28
0.00

PER (x)
9
(70)
19
0
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DPS (Bt)

1.00
1.49
1.62
#DIV/0!

0.20
0.00
0.16
0.40

นักวิเคราะหฯ: วรายุ วัฒนศิริ
รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย

