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1Q59 (ม.ค.-มี.ค.2559) Earning Preview

รำคำปิ ด (บำท) :

3.44

รำคำเป้ำหมำย (บำท) :

4.80

(Bt m)
1Q59
Sales
1,702
Expense
1,510
Gross profit
192
SG&A
90
Interest charge
12
Norm profit
106
Net profit
106
EPS
0.16
Gross margin (%)
11.3
Net profit margin (%)
6.2
Source: Company data, KTBST estimates

Financial Summary
(Btm) – Ended Dec
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EBITDA
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0.27
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0.41

0.46

Core EPS (Bt)
EPS (Bt)

0.27
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0.46
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3.3

3.0
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PER (x)

12.5

-52.8

8.4

7.6

Core PER (x)

12.6

-45.8

8.4

7.6

PBV (x)

1.0

1.1

1.0

0.9

Div. yield (%)

4.7

0.0

7.3

8.1

% EPS growth

Source: Company data, KTBST estimates

Stock data
SET Index (31/03/2559)

1,407.70

Market cap (Bt mn)

2,270.40

Paid-up shares (million)
Free float (%)
Par (Bt)

660.00
27.18
1.00

Source: Setsmart

Major shareholders (11/03/2559)
1.

บริษัท ตัง้ หมงเส็ง โฮลดิง้ จากัด

2.

น.ส. สิร ี คูวฒ
ุ ยากร

39.05%
3.86%

3.

นาย ศุภณั ฐ เลขะพจน์พานิช

3.79%

Source: Setsmart
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1,425
1,310
115
87
11
29
30
0.05
8.1
2.1

%QoQ
19
15
67
3
8
263
255
255
3.2
4.1

1Q58
1,741
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ราคาเหล็กในประเทศช่วง 1Q59 ขึน้ แรงจากหลายปัจจัยบวก
เราคาดว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มเหล็กในงวด 1Q59 จะมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นมาก โดย
ได้รบั อานิสงส์จากราคาเหล็กในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรง จากหลายปจั จัย
บวก ได้แก่ 1.) ทิ ศทางราคาเหล็กในตลาดโลกในช่วง 1Q59 ปรับตัวขึ้นมาก โดยในกลุ่ม
เหล็กแผ่น HRC ราคามีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากถึง 45% YTD (เฉพาะเดือน มี.ค.2559 HRC
+37%) โดยเป็ นผลจากการที่จนี มีการประกาศลดกาลังการผลิตเหล็กในประเทศ ส่งผลให้
อุปทานเหล็กในตลาดโลกลดลง, 2.) อุปทานเหล็ก HRC ในประเทศค่อ นข้างตึ งตัว
เนื่องจากผูผ้ ลิต HRC หลักอย่าง SSI มีปญั หาด้านเงินทุนหมุนเวียน ทาให้การผลิต HRC ทา
ได้น้อยลง ประกอบกับ ดีลเลอร์ในตลาดมีการสต็อกเหล็กไว้น้อย ขณะที่ความต้องการเหล็ก
ยังคงเดิม ส่งผลให้ราคาเหล็กที่ใช้ HRC เป็ นวัตถุดบิ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามกลไลตลาดไป
ด้วย นอกจากนัน้ ในส่วนของท่อ เหล็กซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของ PAP อยู่ระหว่างการ
สอบสวนการเรียกเก็บ AD ท่อเหล็ก ทาให้ปริมาณการนาเข้าท่อเหล็กลดลงมาก
คาดกาไร 1Q59 พุ่งขึน้ แรง และคาดทัง้ ปี 2559 พลิ กกลับมามีกาไรโดดเด่น
PAP จัดเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ ปจั จุบนั PAP มีกาลังการ
ผลิต 4.5 แสนตัน/ปี เราคาดว่า PAP จะได้รบั ผลบวกจากราคาท่อเหล็กทีป่ รับตัวขึน้ ในช่วง
1Q59 ค่อนข้างมากจากปจั จัยข้างต้น ส่งผลให้เราคาดว่าผลการดาเนินงานงวด 1Q59 PAP
จะมีกาไรสุทธิสงู ถึง 106 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 255% QoQ และดีกว่า 1Q58 ทีข่ าดทุนสุทธิถงึ
106 ล้านบาท ทัง้ นี้ ในส่วนของปริมาณขายในงวด 1Q59 เราคาดว่าจะอยูท่ ่ี 8.6 หมื่นตัน
เพิม่ ขึน้ 13% QoQ และ 15% YoY ด้านราคาขายเฉลีย่ ในงวด 1Q59 คาดเพิม่ ราว 6% QoQ
แม้จะดูเพิม่ ขึน้ ไม่มาก แต่ทศิ ทางราคา 4Q58 เป็ นช่วงขาลงต่อเนื่อง ขณะที่ 1Q59 มีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทุกเดือน โดยเฉพาะในเดือน มี.ค.2559 มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ แรง แต่ราคาขาย
คาดยังลดลง 15% YoY จากฐานราคาเหล็กทีส่ งู ในปี ก่อน ส่งผลให้คาดจะมีรายได้ใน 1Q59
ราว 1,702 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 19% QoQ แต่ลดลง 2% YoY อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าอัตรา
กาไรขัน้ ต้นในงวด 1Q59 จะค่อนข้างโดดเด่นที่ 11.3% ดีขน้ึ จาก 4Q58 ที่ 8.1% และ 1Q58
ที่ -2.1% จากทิศทางราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้
สาหรับกาไรสุทธิทงั ้ ปี 2559 คาดว่าจะพลิกกลับมามีกาไรโดดเด่นที่ 270 ล้านบาท ดีกว่าปี
2558 ทีข่ าดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท โดย PAP ได้ตงั ้ เป้าหมายปริมาณขายปี 2559 ที่ 3.5 แสน
ตัน เพิม่ ขึน้ ราว 15% YoY โดยเราคาดว่าโมเมนตันของกาไรสุทธิงวด 2Q59 ยังคงมีทศิ ทาง
ทีด่ ตี ่อเนื่อง จากแนวโน้มราคาเหล็กยังเพิม่ ขึน้ ต่อ
จัดเป็ นหุ้น Turnaround เด่น แนะนา ซื้อ เป้ าหมาย 4.80 บาท
ธุรกิจท่อเหล็ก PAP จัดว่าได้รบั ผลบวกค่อนข้างมากจากราคาเหล็กทีป่ รับตัวขึน้ ในรอบนี้
และจะได้รบั ผลบวกจากการลงทุนเมกะโปรเจ็คของภาครัฐ เนื่องจากฐานลูกค้าหลักอยู่ใน
กลุ่มก่อสร้าง เรามองว่าราคาหุน้ ปจั จุบนั ยังอยู่ในฐานทีต่ ่า จากผลการดาเนินงานปี 2558 ที่
ขาดทุน ขณะที่เราคาดว่าปี 2559 จะพลิกกลับมามีกาไรโดดเด่น โดยเฉพาะงวด 1Q59 ซึง่ ยัง
ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนจากเงินปนั ผลในงวดกาไรปี 2559 จะสูงไม่ต่ากว่า 7% ด้วย ทัง้ นี้
เราประเมินราคาเป้าหมายปี 2559 ที่ 4.80 ด้วย PER ราว 12 เท่า ใกล้เคียงกับทีเ่ ราประเมิน
มูลค่าเหมาะสมเทียบกับหุน้ เหล็กปลายน้ าอื่น มี upside สูงถึง 40% แนะนา ซือ้

Disclaimer
บทวิเคราะห์ฉบับนีจ
้ ัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนั กลงทุนทั่วไป
่ ถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นักลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จำก ัด: KTBST
สำน ักงำนใหญ่

สำขำเยำวรำช

สำขำขอนแก่น

สำขำอุดรธำนี

สำขำอุบลรำชธำนี

สำขำยะลำ

59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข ้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 66 (0) 4224 1149 โทรสาร 66 (0) 4224 5567

30/3 ถนนนครบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 66 (0) 4525 5120 โทรสาร 66 (0) 4525 6318

27/7-9 ถนนพิศาลอุทศ
ิ ต.สะเตง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทร. 66 (0) 7325 5538 โทรสาร 66 (0) 7325 5549

สำขำเบตง

สำขำเชียงใหม่

สำขำชลบุร ี

42 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร. 66 (0) 7324 5309 โทรสาร 66 (0) 7324 5306

เลขที่ 45/4-5 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 ห ้องเลขที่ 105-106
ถนนห ้วยแก ้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 66 (0) 5322 5133 โทรสาร 66 (0) 5322 5813

สำขำหำดใหญ่

สำขำออนไลน์ สำขำลำดพร้ำว 124

้ 18, 39 ออลซีซน
ั่ ส์เพลส
87/2 อาคารซีอาร์ซ ี ทาวเวอร์ ชัน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 (0) 2648 1111 โทรสาร 66 (0) 2648 1000

เลขที่ 200/315, 200/321, 200/323, 200/325, 200/327
้ ที่ 3 ถนนนิพท
อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ชัน
ั ธ์อท
ุ ศ
ิ 3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 66 (0) 7422 1100 โทรสาร 66 (0) 7422 1309

้ 7 ถนนเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชัน
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 66 (0) 2687 7600 โทรสาร 66 (0) 2687 7601

้ 1
เลขที่ 381 อาคาร เดอะเรสซิเด ้นซ์ ชัน
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4346 8468 โทรสาร 66 (0) 4346 8474

้ 1 อาคารศูนย์การค ้าโอเชีย
่ น เซ็นเตอร์พอยท์
894 ชัน
ถนนสุขม
ุ วิท ต.บางปลาสร ้อย อ.เมือง จ.ชลบุร ี 20000
โทร. 66 (0) 3828 6010 โทรสาร 66 (0) 3828 6026

้ 3 ห ้อง 3A
เลขที่ 23 อาคาร ชาร์เตอร์เฮาส์ ชัน
ลาดพร ้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 66 (0) 2934 1401 โทรสาร 66 (0) 2934 1676
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IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอข ้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้
ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื
เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ
ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้
ข ้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัดมิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ ้วนและถูกต ้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูล Anti-corruption Progress Indicator ประจาปี 2558 จาก สถาบันไทยพัฒน์ (ข ้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) มี 5 ระดับ ได ้แก่ ระดับ 1: มีนโยบาย
ระดับ 2: ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3: มีมาตรการป้ องกัน (3A: บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี,, 3B: บริษัทมีคามัน
่ และนโยบายของบริษัท แต่
่ ู ้ทีเ่ กีย
มิได ้ประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี ซึง่ ทัง้ 2 กรณีถอ
ื เป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน) ระดับ 4: ได ้รับการรับรอง และระดับ 5: ขยายผลสูผ
่ วข ้อง

Definition of Rating
BUY
HOLD
SELL

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้

บทวิเคราะห์ฉบับนีจ
้ ัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนัก
่ ถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
ลงทุนทัว่ ไป โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นักลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

