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บมจ. ปญจวัฒนาพลาสติก (PJW)

ซื้อ (มูลคาพืน้ ฐาน 5.00บาท)

ศึกษาแนวทางระดมทุนเพื่อลงทุนตางประเทศ /แนวโนมกําไรจะโดดเดนใน 2H55
ดวยแนวโนมกําไรที่คาดจะโดดเดนยิ่งขึ้นใน 2H55 จากสวนขยาย
กํ า ลั ง ผลิ ต ทั้ ง โรงงานบางบอนและชลบุ รี รวมทั้ ง ความเป น ไปได ที่
โรงงานในจีนจะไดลูกคาเพิ่ม 1 รายใน 3Q55 และอีก 1 ราย (ใหญ) ใน
กลางป 56 ทําใหแนวโนมการเติบโตของกําไรนาสนใจ (คาดกําไรป 55
เติบโต 58%YoY) อีกทั้งแผนการระดมทุน เพื่อการขยายลงทุนใน
ตางประเทศรองรับการเปดตลาดประชาคมเสรีอาเซียน ทําใหเชื่อวา
แนวโนมธุรกิจของ PJW จะเติบใหญขึ้นอยางตอเนื่อง คงคําแนะนํา
“ซื้อ” ประเมินราคาเปาหมายป 55 ที่ 5.00 บาท (อิง PER 12 เทา)
ราคาหุนลาสุดมี PER ป 55 เพียง 10.4 เทา และยังมี Upside 14%
PJW ศึกษาทางเลือกออกวอรแรนต-เพิ่มทุน-ปนผลเปนหุน
จากการสอบถามผูบริหาร PJW ตอกรณีขาวเกี่ยวกับการการออกวอรแรนต
– เพิ่ ม ทุ น –ปน ผลเป น หุ น เมื่อวั น ศุก รที่ผ า นมา ไดรับการยืน ยั น วา ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีการพูดถึงประเด็นเหลานี้ แตยังอยูระหวาง
การศึกษาแนวทางที่เหมาะสม และขอสรุปอาจเกิดขึ้นปลายป55-กลางป 56
โดยตั้ ง เป า หมายอั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ไม เ กิ น 1-1.2 เท า ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น
2Q55 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 234 ลานบาท (ลดจาก 464
ลานบาท ณ สิ้นป 54) และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนต่ําเพียง 0.09 เทา (ลด
จาก 1.26 เทา ณ สิ้นป 54)
แผนระดมทุ น ใหม เ พื่ อ เตรี ย มลงทุ น ต า งประเทศใน 1-2 ป ขา งหน า
รองรับ AEC
แผนการระดมทุนใหม (ที่ยังไมมีขอสรุป) มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมพรอม
สําหรั บการลงทุนเพิ่ม ในตางประเทศ (ปจ จุบัน มีโรงงานผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑ น้ํ า มัน หล อลื่น ในจีน ซึ่งมีลูก คา 1 ราย และกํา ลั ง จะได เพิ่ม 1 ราย
ปลาย 3Q55 และอีก 1 ราย (ใหญ) กลางป 56) โดยบริษัทมองเปาหมาย
การลงทุนในอินโดนีเซียและสิงคโปร จากคําสั่งซื้อบรรจุภัณฑและชิ้นสวน
รถยนต
PJW ปรับเปายอดขายป 55 เติบโต 25% (จากเดิม 20%)
เปาหมายการเติบโตยอดขายป 55 ที่ 25% สอดคลองกับประมาณการของ
เราที่คาดไววายอดขายป 55 จะโต 25% เปน 2.05 พันลานบาท จากการ
เติ บ โตของยอดขายบรรจุ ภั ณ ฑ ใ นทุ ก กลุ ม ทั้ ง น้ํ า มั น หล อ ลื่ น นมและนม
เปรี้ ย ว สิ น ค า อุ ป โภค-บริ โ ภค เคมี ก ารเกษตร และชิ้ น ส ว นยานยนต
(โดยเฉพาะกลุมนี้ที่เติบโตอยางโดดเดน จากการขยายฐานลูกคา) จึงคาด
กําไรป 55 จะเติบโต 58%YoY เปน 230 ลานบาท หรือ 0.42 บาท/หุน
ทั้งนี้ แมกําไร 1H55 คิดเปน 41% ของประมาณการกําไรทั้งป 55 แตดวย
แนวโนมกําไรที่คาดจะโดดเดนขึ้นใน 2H55 ทําใหประมาณการกําไรป 55 ที่
เราคาดไวยังมีความเปนไปได

ราคาปด 4.58 บาท
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ขอมูลพื้นฐาน
หมวด
ทุนเรียกชําระแลว (ลานหุน)
ราคาพาร (บาท)
มูลคาตลาด (พันลานบาท / ลานดอลลาร)
เพดานที่ตางชาติถือได / ตางชาติถือ (%)
ราคาสูงสุด / ต่ําสุด ใน 52 สัปดาห (บาท)
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย (พันหุน)
NVDR (%)
Estimated free float (%)
คาเบตา

ธุรกิจขนาดกลาง
552.00
0.50
3/80
49.00/0.02
4.76/3.70
15,826.01
0.28
29.18
0.71

โครงสรางผูถือหุน (11/05/2555)
นาง มาลี เหมมณฑารพ
นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นาย วิวรรธน เหมมณฑารพ
Consensus EPS (Bt)
KT ZMICO vs. consensus

35.75%
18.49%
13.07%
FY12

FY13

n.a.
n..a

n.a.
n.a.

ลักษณะธุรกิจ
ผลิ ต และจํ า หน า ยบรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ประเภทขวดและฝา
ไดแก น้ํามันหลอลื่น นมและนมเปรี้ยว สินคาอุปโภคและ
บริโ ภค สารเคมี สํา หรับ การเกษตร เป นตน และชิ้น สว น
พลาสติ ก สํ า หรั บ ยานยนต ที่ มี คุ ณ ภาพตามรู ป แบบความ
ตองการใชงานของลูกคา ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีตราสินคา
(Brand) เปนที่รูจักในแตละอุตสาหกรรมและผูบริโภคโดยทั่วไป
CGR 2011
-
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DISCLAIMER
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่พิจารณาแลววามีความนาเชื่อถือ แตทั้งนี้ มิอาจรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวได บท
วิเคราะห และความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา จึงมิอาจถือเปนการชักชวน หรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพยแตอยางใด ดังนั้น นักลงทุนควรใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการ
พิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในการนําขอมูลในเอกสารนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชประโยชน ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอ
สาธารณชน เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ เปนการลวงหนา ทั้งนี้ การกลาวอางตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือสรางความเสียหายแก
บริษัทฯ รวมถึงตองอางอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯอยางชัดแจงดวย

คําแนะนําการลงทุน
คําแนะนําสําหรับหุน

คําแนะนําของกลุมอุตสาหกรรม

ซื้อ: คาดใหผลตอบแทนรวม 15% หรือมากกวาในระยะ 12 เดือน
ขางหนา
ซื้อเก็งกําไร: คาดใหผลตอบแทนรวม 10% หรือมากกวาในระยะ 3
เดือนขางหนา
ทยอยขายทํากําไร: คาดใหผลตอบแทนรวมมากกวา 10%
ภายในระยะ 3 เดื อ นข า งหน า ;
ราคาหุ น สะท อ นมู ล ค า ตาม
ปจจัยพื้นฐานไปมากแลว
ซื้อเมื่อราคาออนตัว: คาดผลตอบแทนรวมติดลบไมเกินกวา
10%
ในช ว งระยะเวลา 3 เดื อ นข า งหนา ขณะที่ ค าดว า จะมี
พัฒนาการเชิงบวกในระยะกลาง-ยาว
ขาย: คาดใหผลตอบแทนติดลบ 15% หรือมากกวาในระยะ 12
เดือนขางหนา

มากกวาตลาด: คาดอุตสาหกรรมจะใหผลตอบแทนสูงกวาตลาด
อยางนอย 10% ในระยะ 12 เดือนขางหนา

เทากับตลาด: คาดอุตสาหกรรมจะใหผลตอบแทนใกลเคียงกับ
ตลาดในระยะ 12 เดือนขางหนา

ต่ํากวาตลาด: คาดอุตสาหกรรมจะใหผลตอบแทนต่ํากวาตลาดใน
ระยะ 12 เดือนขางหนา
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