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Financial Summary
(Btm) – Ended Dec

2014

2015

2016E

2017E

Core profit

181

-50

351

300

Net profit

181

-43

351

300

EBITDA

378

156

573

545

0.27

-0.08

0.53

0.46

Core EPS (Bt)
EPS (Bt)

0.27

-0.07

0.53

0.46

-55.5

nm.

nm.

-14.3

DPS (Bt)

0.16

0.00

0.33

0.28

BVS(Bt)

3.3

3.0

3.6

3.7

PER (x)

15.7

-66.0

8.1

9.4

Core PER (x)

15.7

-57.3

8.1

9.4

PBV (x)

1.3

1.4

1.2

1.2

Div. yield (%)

3.7

0.0

7.7

6.5

% EPS growth

Source: Company data, KTBST estimates

Stock data
SET Index (12/05/2016)

1,399.31

Market cap (Bt mn)

2,838.00

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

660.00
27.18
1.00

Source: Setsmart

Major shareholders (11/03/2016)
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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1,310
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กำไร 1Q16 พุ่งแรง ดีกว่ำคำดมำก และทำสถิติสงู สุดใหม่เป็ นประวัติกำรณ์
PAP รายงานกาไรสุทธิ 1Q16 ทาสถิตสิ ูงสุดใหม่เป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 237 ล้านบาท ดีกว่าที่
เราคาดไว้ว่าจะมีกาไรสุทธิ 106 ล้านบาท อย่างมาก โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 692% QoQ และ
ดีกว่า 1Q15 ทีข่ าดทุนสุทธิ 106 ล้านบาท ปจั จัยหลักเป็ นผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้
อย่างมาก ตามทิศทางราคาเหล็กในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ซึ่งเป็ นผลจากการที่ทางการจีน
มีการประกาศลดกาลังการผลิตเหล็กในประเทศ ทาให้อุปทานเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลง
ประกอบกับอุปทานเหล็กในประเทศค่อ นข้า งตึงตัว หลังจากที่ก่อ นหน้ านี้ ท่รี าคาเหล็กอยู่
ในช่วงขาลง ส่งผลให้ Dealer มีการสต็อกเหล็กไว้ค่อนข้างน้อย และเมื่อทิศทางราคาเหล็ก
เริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้ Dealer กลับมาเร่งสต็อกสินค้า ดังนัน้ จึงเป็ นผลให้ spread
margin ในช่วง 1Q16 สูงขึน้ อย่างมาก ซึ่งทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นใน 1Q16 พุ่งขึน้ มาเป็ น
18.1% ดีกว่าที่เราคาดว่าจะอยู่ท่ี 11.3% อย่างมาก และเพิม่ ขึ้นจาก 4Q15 ที่ 8.1% และ
1Q15 ที่ -2.1% ขระที่ปริมาณขายเหล็กในงวด 1Q16 เพิม่ ขึน้ 13% QoQ และ 15% YoY
ส่วนราคาขายเฉลีย่ ใน 1Q16 แม้จะปรับตัวขึน้ จาก 4Q15 แต่ยงั ต่ากว่า 1Q15 เนื่องจากฐานที่
สูงในปี ก่อน ส่งผลให้รายได้ใน 1Q16 เพิม่ ขึน้ 26% QoQ และ 3% YoY
โมเมนตัมกำไรใน 2Q16 คำดยังดีต่อ แต่กำไร 1Q16 น่ ำจะเป็ นจุดพีคของปี นี้ แล้ว
เราคาดว่าแนวโน้ มกาไรสุทธิในงวด 2Q16 จะยังคงมีทศิ ทางที่ดตี ่อ เนื่องจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกในช่วงเดือน เม.ย.2016-ต้นเดือน พ.ค.2016 ยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยราคา
เหล็ก HRC ในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นแล้วราว 30% QTD อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า
ทิศทางราคาเหล็กนับจากนี้ น่าจะเริม่ ชะลอการปรับตัวเพิม่ ขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้ านี้ ราคา
เหล็กปรับตัวขึน้ ค่อนข้างมาก (เทียบต้นปี ราคา HRC เพิม่ ขึน้ ราว 90% YTD) ใกล้เคียงกับ
ราคาเหล็กในช่วงต้นปี 2015 แล้ว ซึ่งการที่ราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาก ส่งผลให้อาจเกิด
แรงจูงใจทาให้ผผู้ ลิตเหล็กในตลาดโลกที่เคยหยุดการผลิตก่อนหน้านี้กลับมาผลิตอีกครัง้ ซึ่ง
จะทาให้อุปทานเหล็กในตลาดโลกเพิม่ ขึ้น ประกอบกับ Dealer เริม่ มีสต็อกเหล็กเต็มที่ อาจ
ส่งผลให้ความต้องการเหล็กเริม่ ชะลอตัวได้ ดังนัน้ เราคาดว่ากาไรสุทธิในงวด 2Q16 จะยังคง
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อ YoY ได้ต่อเนื่อง แต่อาจชะลอตัวลงเมื่อเทียบ QoQ
ทัง้ นี้ เรามีการปรับเพิม่ คาดการณ์กาไรสุทธิปี 2016 ขึน้ จากเดิม 30% เนื่องจากอัตรากาไร
ขัน้ ต้นใน 1Q16 สูงกว่าที่เราคาดอย่างมาก โดยเราจึงปรับสมมติฐานอัตรากาไรขัน้ ต้นทัง้ ปี
2016 ขึน้ จากเดิมที่เราคาด 8.3% เป็ น 10% ได้กาไรสุทธิปี 2016 ที่ 351 ล้านบาท ดีกว่าปี
2015 ทีข่ าดทุน 43 ล้านบาท
กำไรปี นี้ กลับมำ Turnaround คำดปันผลสูงรำว 7.7% แนะนำ ซื้อ เป้ ำหมำย 5.30
บำท
เราปรับราคาเป้าหมายปี 2016 ขึน้ เป็ น 5.30 บาท จากเดิม 4.80 บาท เนื่องจากเรามีการ
ปรับเพิม่ คาดการณ์กาไรสุทธิปีน้ีขน้ึ ทัง้ นี้ เราประเมินราคาเป้าหมายด้วย PER 10 เท่า ลดลง
จากเดิมที่ 12 เท่า เนื่องจากกาไรงวด 2Q16 อาจเริม่ ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปนั ผลในปี 2016 คาดว่ายังน่าสนใจ สูงราว 7.7% ยังแนะนา 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 ถนนนิพัทธ์อท
อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ชัน
ุ 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
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

่ 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

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

