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Neutral‧Maintained 
Price as of 08 Nov 2016 111.0 
12M target price (Bt/shr) 111.0 
Unchanged/Revised 
up(down)(%) 

Unchanged 

Upside/downside (%) 0.0 

Key messages 
ก ำไรสุทธิของ KCE ใน 3Q59 อยูท่ี่ 786 ลำ้นบำท  
(+37% YoY; -3.2% QoQ) ซ่ึงเป็นไปตำมประมำณกำร
ของเรำและกำรคำกกำรณ์ของตลำด แต่ยำ่งไรก็ตำม
บริษทัมีรำยกำรพิเศษสองรำยกำร ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 30 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเกิดข้ึนเพียง
คร้ังเดียว 22 ลำ้นบำท ส่งผลให้ก ำไรปกติอยูท่ี่ 778 ลำ้น
บำท (+39% YoY; +1.2% QoQ) ท ำให้ท่ีก ำไรปกติงวด 
9M16 คิดเป็นสัดส่วน 71% ของประมำณกำรทั้งปีของ
เรำ อตัรำก ำไรขั้นตน้ (GPM) ท ำสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 36.0% 
เพิ่มข้ึนจำก 32% ใน 3Q58 และ 35.5% ใน 2Q59  ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกประสิทธิภำพของโรงงำนใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประกอบการ 3Q59: ออกมาดีตามคาด 

Event 
ก ำไรสุทธิของ KCE ใน 3Q59 อยูท่ี่ 786 ลำ้นบำท (+37% YoY; -3.2% QoQ) ซ่ึงเป็นไปตำมประมำณกำร
ของเรำและกำรคำกกำรณ์ของตลำด แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัมีรำยกำรพิเศษสองรำยกำร ไดแ้ก่ ก ำไรจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 30 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 22 ลำ้นบำท ส่งผลให้ก ำไรปกติ
อยูท่ี่ 778 ลำ้นบำท (+39% YoY, +1.2% QoQ) ท  ำให้ก  ำไรปกติงวด 9M16 คิดเป็นสดัส่วน 71% ของ
ประมำณกำรทั้งปีของเรำ 

lmpact 
รายได้โต 6.5% YoY แต่ทรงตัวQoQ 
รำยไดข้อง KCE อยูท่ี่ 3.52 พนัลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 6.5% YoY แต่ทรงตวั QoQ โดยรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน YoY 
มำจำกปริมำณกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรเพ่ิมอตัรำกำรใชก้  ำลงักำรผลิตของโรงงำนใหม่ ในขณะท่ีรำยได้
ท่ีทรงตวั QoQ มำจำกกำรรับรู้รำยไดบ้ำงส่วนล่ำชำ้ (consignment) และค่ำเงินบำทท่ีแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบั
ดอลลำร์สหรัฐ เน่ืองจำกมีส่วนต่ำงระหวำ่งมูลค่ำสินคำ้ท่ีส่งออก กบัยอดรับรู้รำยไดจ้ำกเง่ือนไขกำร
ขนส่งทำงเรือ ท ำให้รำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ในรูปสกุลดอลลำร์ทรงตวั (รำยไดใ้น 3Q59 อยูท่ี่ US$101.6 ลำ้น 
จำก US$102.2 ลำ้นใน 2Q59) นอกจำกน้ี กำรท่ีค่ำเงินบำทแขง็ข้ึนเป็น 34.6 บำท/ดอลลำร์ จำก 35.0 
บำท/ดอลลำร์ใน 2Q59 ก็ส่งผลให้รำยไดล้ดลง 1.8% QoQ ทั้งน้ี เรำคำดวำ่บริษทัจะยงัคงไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรรับรู้รำยไดบ้ำงส่วนล่ำชำ้ต่อไปอีกในอนำคต 
GPM ท าสถิติสูงสุดใหม่อกีคร้ัง 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ (GPM) ท ำสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 36.0% เพ่ิมข้ึนจำก 32.0% ใน 3Q58 และ 35.5% ใน 2Q59 
โดยประสิทธิภำพของโรงงำนใหม่ช่วยชดเชยผลกระทบจำกค่ำเงินบำทท่ีแขง็ข้ึนได ้ เรำคำดวำ่ GPM มี
แนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงจะท ำให้ KCE ไดเ้ปรียบคู่แข่งในระยะต่อไป 
รายการพิเศษช่วยให้ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้ 
บริษทัมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนในงวดน้ี 30 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีค่ำเงินบำทแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบั
ดอลลำร์สหรัฐ ในขณะท่ีมีค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 22 ลำ้นบำทซ่ึงเก่ียวกบัรำยไดจ้ำกเงิน
ประกนัในปีท่ีแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงรับรู้ก ำไรจำกรำยกำรท่ีไม่เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสน้ีท่ี 
8.0 ลำ้นบำท 

Valuation and action 
เรำยงัคงรำคำเป้ำหมำยปี 2560 เอำไวท่ี้ 111 บำท อิงจำก PER ท่ี 17.0x (+1.5SD) และประมำณกำร EPS 
ปี 2560 ท่ี 6.51 บำท แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำเช่ือวำ่รำคำหุ้นในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นแนวโนม้ผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีสดใสของ KCE ไปเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น เรำจึงยงัคงค ำแนะน ำถือ  

Risks 
เกิดภยัธรรมชำติ, มีกำรปิดโรงงำนโดยไม่ไดว้ำงแผนไวล่้วงหนำ้, ลูกคำ้เปล่ียนไปสัง่สินคำ้จำกผูผ้ลิตเจำ้
อ่ืน และ ค่ำเงินบำทแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐ 

Figure 1: 3Q16 earnings review 

 

Source: Company data, KGI Research 

Bt mn 3Q16 3Q15 YoY (%) 2Q16 QoQ (%) Comments

Revenue 3,515         3,301         6.5             3,579         (1.8)            Softened QoQ due to consignment and baht appreciating against US$

Gross Profit 1,264         1,058         19.5           1,270         (0.5)            

SG&A 437            434            0.6             454            (3.8)            

Operating Profit 839            618            35.8           833            0.8             

Non-Operating Inc./(Exp.) 8                13              (36.7)          43              (80.6)          Exchange gain of Bt30mn, one-time tax expense of Bt22mn

Net Profit 786          573          37.1         812          (3.2)          In line with our forecast

Normalized profit 778          560          38.9         768          1.2           In line with our forecast

EPS (Bt) 1.37           1.00           37.1           1.41           (3.2)            

Normalized EPS (Bt) 1.35           0.97           38.9           1.34           1.2             

Percent 3Q16 3Q15 YoY (ppts) 2Q16 QoQ (ppts)

     Gross margin 36.0 32.0 3.9 35.5 0.5 Higher efficiency of the new plant

     EBIT margin 23.9 18.7 5.1 23.3 0.6

     SG&A/sales 12.4 13.2 (0.7) 12.7 (0.3)
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KGI's Ratings Rating Definition 

 Outperform (OP) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's 
coverage universe in the related market (e.g. Taiwan). 

 Neutral (N) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the 
top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. 
Taiwan).1.3 

 Under perform (U) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's 
coverage universe in the related market (e.g. Taiwan). 

 Not Rated (NR) The stock is not rated by KGI Securities. 

 Restricted (R) KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain typesofcommunications, including 
an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment 
banking transaction and in certain other circumstances. 

  Excess return = 12M target price/current price- 

 Note When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess 
return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will 
assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a 
covered stock, its rating will not be changed automatically. 

Disclaimer KGI Securities (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In 
no event shall the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or 
profits, arising by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation 
to buy or sell any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice. 

 

 
 
 


