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Outperform‧Maintained 

Price as of 11 May 2017 111.0 

12M target price (Bt/shr) 122.0 

Unchanged/Revised up(down)(%) Unchanged 

Upside/downside (%) 9.9 

Key messages 

แมว้า่ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแพงจะยงัคงกดดนัอตัรากาํไรขั้นตน้ 

(GPM) แต่เราเช่ือวา่ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนจากกาํลงัการผลิต

ใหม่ของโรงงานและค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐ จะช่วยบรรเทาผลจากแรงกดดนัดา้นตน้ทุนได้

เราคาดวา่ผลประกอบการไตรมาสแรกน่าจะเป็นจุดท่ีตํ่าสุด

แลว้ในปีน้ีและคาดวา่กาํไรน่าจะปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ืองใน 2Q-

3Q60 สาํหรับในระยะต่อไปเรายงัคงมีมุมมองเป็นบวกต่อ

แนวโนม้การเติบโตของกาํไรในปี 2561 ซ่ึงทาํให้เรายงัมองวา่

หุ้น KCE น่าสนใจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขง็แกร่งขึน้หลงัผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว 

Event 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมนกัวิเคราะห์ของ KCE อยูใ่นเชิงกลางๆ แมว้า่ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแพงจะยงัคง

กดดนัอตัรากาํไรขั้นตน้ (GPM) แต่เราเช่ือว่าประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจากกาํลงัการผลิตใหม่ของโรงงาน 

และค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐจะช่วยบรรเทาผลจากแรงกดดนัดา้นตน้ทุนได ้

lmpact 

ค่อนข้างเหน่ือยที ่GPM ปีนี ้จะทําได้ที่ 35% 

เราใชส้มมติฐาน GPM ปีน้ีท่ี 35% เท่ากบัเม่ือปี 2559 โดยคาดว่าประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงงานใหม่

เฟสท่ี 3 และค่าเงินบาทท่ีอ่อนลง YoY เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐจะช่วยบรรเทาผลจากตน้ทุนท่ีแพงข้ึน

ได ้(ทองแดงและ copper foil) เราคาดว่าแรงกดดนัดา้นตน้ทุนวตัถุดิบจะลดลงใน 2Q60 และต่อเน่ืองไปถึง 

3Q60 โดยราคาทองแดงเฉล่ียลดลงเหลือ US$5,603/ton ในเดือนพฤษภาคม จากระดบัสูงสุดท่ี 

US$5,953/ton ในเดือนกมุภาพนัธ์ (-6%) ในขณะท่ีราคา copper foil ท่ีอยูใ่นระดบัสูงก็น่าจะทาํใหมี้ผูผ้ลิต

ป้อนเขา้มาในตลาดมากข้ึน ทั้งน้ี KCE ไดเ้ก็บสตอ็กเอาไวป้ระมาณ 3 เดือน ดงันั้น ใน 2Q60 บริษทัจึงตอ้ง

เผชิญกบัภาระตน้ทุนท่ีสูงบางส่วน  แต่ GPM ท่ีไม่น่าประทบัใจใน 1Q17 (30.7%) ทาํให้สมมติฐานของ

เราเป็นระดบัท่ีทา้ทาย ดงันั้นเราจึงทาํการวิเคราะห์ sensitivity ในกรณีท่ี GPM ปีน้ีไม่ถึง 35% (figure 1) 

ประสิทธิภาพที่เพิม่ขึน้จะช่วยหนุนให้margin เพิม่ขึน้ 
โรงงานใหม่เฟสท่ี 3 (กาํลงัการผลิตรวม 700,000 sq.ft./เดือน) มีทั้งหมด 3 block โดย block ท่ีหน่ึง 
(200,000 sq.ft./เดือน) เดินเคร่ืองเตม็กาํลงัการผลิตตั้งแต่ปลาย 1Q60 ส่วน block ท่ีสอง 
(200,000sq.ft./เดือน) จะเร่ิมเปิดดาํเนินการใน 2Q60 และ block ท่ีสาม (300,000sq.ft./เดือน) จะเร่ิมเปิด
ดาํเนินการใน 2H60 เราคาดวา่ GPM ใน 2Q-3Q60 จะไดอ้านิสงส์จากตน้ทุนท่ีประหยดัไดแ้ละการ
ประหยดัต่อขนาด 

Valuation & Action 

เรายงัคงแนะนาํให้ซ้ือ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2560 ท่ี 122 บาท และคาดว่าผลประกอบการไตรมาสแรก

น่าจะเป็นจุดท่ีต ํ่าสุดแลว้ในปีน้ี นอกจากน้ี เรายงัคาดวา่กาํไรน่าจะปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ืองใน 2Q-3Q60 จาก

ปริมาณยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และ GPM เผชิญแรงกดดนัลดลง สาํหรับในระยะต่อไป เรายงัคงมีมุมมองเป็น

บวกต่อแนวโนม้การเติบโตของกาํไรในปี 2561 จากตลาด auto PCB ท่ีใหญ่ข้ึน เราคิดว่าในระยะสั้น ราคา

หุ้นอาจจะถูกกดนั แต่เรายงัมองว่า KCE น่าสนใจจากแนวโนม้ท่ีสดใสในระยะกลาง ถึงระยะยาว 

Risks 

เกิดภยัธรรมชาติ, มีการปิดโรงงานโดยไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้, ลูกคา้เปล่ียนไปสัง่สินคา้จากsupplier 

เจา้อ่ืน, ราคาวตัถุดิบสูงข้ึนและค่าเงินบาทแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
 

 

Figure 1: Sensitivity of weaker GPM impact to target price  Figure 2: Copper price historical 

GPM EPS-17 PER Target-17 EPS-17 PEG

(percent) (Baht) (times) (Baht) growth (%) (times)

35.0* 6.40 19.0 122 28% 0.7

34.5 6.26 18.5 116 25% 0.7

34.0 6.12 18.0 110 23% 0.8

33.5 5.98 17.5 105 20% 0.9

33.0 5.84 17.0 99 17% 1.0
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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 
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 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 types ofcommunications, 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- 
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ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed 
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Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or profits, arising by utilization and 
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