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แนะนํา

Sector
Share Price (8/6/59)
Target Price 59
Upside Gain

ซื้อลงทุน
mai
3.02 บาท
4.18 บาท
39%

สรุปประเด็นสําคัญ
- คาดผลประกอบการกลับมาสูระดับปกติ
- โรงงานพนสีมีแนวโนมดีขึ้น

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ
พลาสติกประเภทขวดและฝา รวมถึงชิ้นสวน
พลาสติกสําหรับยานยนตตางๆ โดยมีรายได
หลั กจากธุ รกิ จมาจากการผลิ ตบรรจุ ภั ณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น ใหแก
บริษัทชั้นนําของในและนอกประเทศ
ขอมูลบริษัทฯ :
Share O/S
Par Value
Mkt. Cap
Foreign Limit
Foreign Holding

บมจ. ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด - PJW
“ดูกันยาวๆ”

574 ลานหุน
0.50 บาท
1,722 ลบ.
49.00%
0.04%

การเคลื่อนไหวของราคารายวัน :

Quaterly Result

- ศึกษาการขยายโรงงานในตางประเทศ
- มี Upside ในระยะยาว



คาดผลประกอบการกลับมาสูระดับปกติ



โรงงานพนสีมีแนวโนมดีขึ้น



ศึกษาการขยายโรงงานในตางประเทศ



มี Upside ในระยะยาว

ในชวง 2 ไตรมาสที่ผานมา PJW รายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 4 ป 58 และ
ไตรมาส 1 ป 59 มีกํา ไร 73 และ 61 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องเปนชวงที่ลูกคาใน
สวนของสินคาบรรจุภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณสินคา และ ลูกคาในสวนของ
อุตสาหกรรมยานยนตมีการเปดตัวรุนใหม กระตุนใหเกิดความตองการสินคาจํานวน
มากในระยะสั้น สรางการฟนตัวของผลประกอบการ ปจจุบันจากภาพรวมความตองการ
สินคาที่เริ่มเขาสูระดับปกติทําใหเราประเมินวาแนวโนมผลประกอบการของบริษัทจะ
เริ่มกลับมาสูระดับปกติมากขึ้น สงผลใหแนวโนมผลประกอบการมีโอกาสออนตัวลง
QoQ อยางก็ตามจากการดําเนินแผนการลดตนทุนการดําเนินงาน และประสฺทธิภาพ
การผลิตที่ดีขึ้น ทําใหหากเปรียบเทียบในแงของ YoY แลว ผลการดําเนินงานของ
บริษัทยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได
จากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศที่ซบเซา สงใหอัตราการใชกําลังการ
ผลิตของโรงงานผนสีของบริษัทถูกใชเพียง 20% ของกําลังการผลิตรวม พรอมกับ
การอยูในชวงตนของการดําเนินธุรกิจสงผลใหเกิดของเสียขึ้นในระบบจํานวนมากราว
20% ทําใหในชวงที่ผานมาโรงงานพนสีเปนสวนหนึ่งที่กดดันผลประกอบการรวมของ
PJW
มาโดยตลอด ปจจุบันปญหาในสวนของเสีย เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามความ
ชํานาญในการผลิต ขณะที่ปญหาในเรื่องของการใชอัตราการผลิตในระดับต่ํานั้น PJW
ดําเนินการแกไขโดย 1) การเรงขยายตลาดเพิ่มเติม คาดวาจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ถึงคําสั่งซื้อไดในชวงตนไตรมาส 4 2) การยายฐานะ Supplier จาก Tier 2 สู Tier 1
สงผลใหบริษัทสามารถเจรจากับลูกคาไดโดยตรงมากขึ้น 3) การเนนจุดแข็งในดาน
การผลิตของบริษัทที่มีความครบวงจร เราจึงประเมินวา PJW จะแบกรับภาระการ
ขาดทุนในสวนนี้ลดลงในอนาคต
จากโอกาสการขยายตลาดในจีนที่มีปริมาณการใชรถยนต จํานวนมาก สงผลให PJW
อยูร ะหวางการศึกษาการขยายการลงทุนในสวนนี้ เพื่อสรางการเติบ โตในระยะยาว
นอกจากการขยายการลงทุนในประเทศ AEC ก็เปนอีกสวนที่ PJW ใหความสนใจ

Major Shareholders :
1. นางมาลี เหมมณฑารพ

20.00%

2. นายวิวรรธน เหมมณฑารพ

31.10%

3. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

13.05%

4. นายสาธิต เหมมณฑารพ

7.43%

5. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ

6.22%

Analyst

วรายุ วัฒนศิริ
Tel: 0-2205-7000 Ext. 4406

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย
หรือเกี่ยวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้
PJW’s CG Scoring 2015:
Anti-corruption Progress Indicator –na-

จากผลการดําเนินงานที่ลดความรอนแรงลง ทําใหเราคาดหมายถึงแรงกดดันในระยะ
สั้นของราคาหุนกระดาน ขณะที่ในระยะยาว อัตราการใชกําลังการผลิตทีอยูในระดับ
ต่ํา และการขยายตลาดในประเทศจีน เปนปจจัยที่สรางการเติบโตในระยะยาว เราจึง
แนะนํา แนะนํา “ซื้อลงทุน” สําหรับ PJW โดยประเมินมูลคาเหมาะสมดวยวิธี DCF
ที่ WACC 13% ไดราคาเหมาะสมของ PJW ที่ 4.18 บาทตอหุน ใกลเคียงการ
ประเมินมูลคาเหมาะสนดวย PER ที่ 16 เทาของป 59
Historical Ratings and Forecasts based on Current Price
Net Profit
(Btm)
2016F
146
2015
98
2014
35
2013
145
Source: CGS estimates

EPS (Bt)

BV (Bt)

PER (x)

P/BV (x)

DPS (Bt)

0.25
0.17
0.06
0.26

1.92
1.77
1.65
1.69

12
19
54
20

1.56
1.89
2.12
3.13

0.10
0.10
0.00
0.10

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิไดเจตนาที่
จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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คําชี้แจง
1.CG Scoring การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance) นี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและประเมินจากขอมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลที่
ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังนั้น ผลการสํารวจดังกลาวจึงเปน
การนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก
โดยไมไดเปนการ
ประเมินการปฏิบัติ และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏ
ในรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเทานั้น
ดังนั้น
ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือ
รับรองถึงความถูกตองของผลการสํารวจดังกลาวแตอยางใด
2. Anti-corruption Progress Indicator การประเมินบริษัท
จดทะเบียนไทยดวยตัวชี้วัดดานความคืบหนาในเรื่องการปองกัน
การมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชันโดยสถาบันไทยพัฒน เปนหนึ่งใน
แผนดําเนินงานของ ก.ล.ต. ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน ที่เนนให
บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดีดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง เปนตนแบบใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของได
ปฏิบัติตามตอไป

Source : IOD , สถาบันไทยพัฒน

1.CG Scoring

ชวงคะแนน
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
ต่ํากวา 50

สัญญาลักษณ

No Logo Given

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
ผาน
N/A

2. Anti-corruption Progress Indicator
ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed) : มีคํามั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการ
ดําเนินธุรกิจที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและการดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ (Declared) : มีการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) หรือโครงการตอตาน
ทุจริตที่กําหนดใหองคกรตองมีกระบวนการในทํานองเดียวกัน
ระดับที่ 3 มีมาตรการปองกัน (Established) : มีมาตรการปองกัน การประเมิน
ความเสี่ยง การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงาน รวมทั้งการดูแลใหมีการดําเนินการและ
การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 4 ไดรับการรับรอง (Certified) : มีการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหใหความเห็นชอบ และไดรับการรับรอง
หรือผานการตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระจากหนวยงานภายนอก (เชน
CAC)
ระดับที่ 5 ขยายผลสูผูที่เกี่ยวของ (Extended) : มีการขยายผลการดําเนิน
นโยบายตอตานการทุจริตสูผูที่เกี่ยวของในหวงโซธุรกิจ และการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น
เปดเผยบางแตไมมีนโยบายที่ชัดเจน
ไมเปดเผยหรือไมมีนโยบาย

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิไดเจตนา
ที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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