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Fiscal Year End
Dec 31
Issued Shares (m)
2,582
Par
ValueDATA
(Bt)
1
STOCK
Market Capitalization (Btm)
71,002
Estimated Free Float (%)
84%
Foreign Limit (%)
40%
YTD Av g Daily Turnov er (Btm)
384
Turnov er Ratio (%)
125%
Statistical Beta (Raw /Adjusted)
1.34/1.11
ROIC/WACC (%) 2013A
5.1% / 5.6%
ROE/COE (%) 2013A
4.2% / 9.4%
Constituent
SET50
PRICEWATERHOUSE COOPERS ABAS LIMITED
Auditor
CG Rating (2013)
Very Good
MAJOR SHAREHOLDERS

as of 12 Sep 14
บจ. ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์

8.70%

บจ. น้ าตาลมิตรผล

5.58%

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

3.51%

บจ. ทีเ อ็มอี แคปิ ตอล

2.41%

นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ

2.38%

BUSINESS DESCRIPTION

กลุ่มบริ ษัทดาเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจถ่านหิน ที่
ผลิ ต จากเหมื อ งที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น ในสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย
2) ธุรกิจไฟฟ้ า ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอนา้ จาก
โรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด
ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
DIVIDEND POLICY

ไม่น้อยกว่า 50% ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้ แล้ วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

BUY
27.50

TARGET
VALUATION

30
15X16F EPS

UPSIDE
TOTAL SHARES

+9%

TICKER

2,582m

SECTOR

BANPU
Energy & Utilities

เหตุการณ์

 ผลประกอบการ 4Q57 BANPU รายงานกาไรสุทธิ 4Q57 ที่ 66 ล้ านบาท และกาไรสุทธิทงปี
ั ้ 57 เท่ากับ 2,680
ล้ านบาท กาไรต่อหุ้น 1.04 บาท (+15%YoY)
 จ่ ายปั นผล 2H57 บริ ษัทประกาศจ่ายปั นผลที่ 0.70 บาท/หุ้นสาหรับ 2H57 กาหนดขึน้ เครื่ องหมาย XD เมื่อ 10
เม.ย.และจ่ายปั นผลในวันที่ 29 เม.ย.58 (จ่าย 1H57 ไปแล้ วที่ 0.50 บาท/หุ้น)

ผลกระทบ

 กาไร 4Q57 ต่ากว่ าคาดเล็กน้ อย กาไร 4Q57 ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากกาไรที่ลดลงทัง้ ในธุรกิจถ่านหินและ

ไฟฟ้ า โดย 1) ก าไรในธุ รกิ จ ถ่า นหิ น ลดลง ตามราคาขายเฉลี่ย ที่ ล ดลงเป็ น $63.07/ตัน และ 66.64 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย/ตัน ส่วนปริมาณขายลดลงเป็ น 7.42 และ 3.7 ล้ านตันสาหรับเหมือง ITM และ CEY ตามลาดับ ขณะที่
ส่วนแบ่งกาไรจากเหมือง Gaohe ในจีนดีขึน้ จากปริ มาณผลิตที่เพิ่มขึน้ และ 2) ธุรกิจไฟฟ้า ส่วนแบ่งกาไรของ
โรงไฟฟ้า BLCP ลดลงจากแผนหยุดซ่อมประจาปี ใน 4Q57 นอกจากนี ้ BANPU ประกาศจ่ายปั นผล 2H57 ที่ 0.70
บาท/หุ้น ดีกว่าที่คาด ซึง่ คิดเป็ น Dividend yield ที่ 2.5% สาหรับ 2H57
 ปี 58 ธุรกิจไฟฟ้าโดดเด่ น กาไรปี 58 ของบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจไฟฟ้า ซึง่ เป็ นผลจากโรงไฟฟ้าใหม่หงสา
ในลาว กาลังผลิต 1,800 เมกะวัตต์ (MW) หน่วยที่ 1 จะเริ่ มผลิตในเดือน ก.ค.58 ส่วนหน่วยผลิตที่ 2 และ 3 ใน
เดือน ธ.ค.58 และเม.ย.59 ตามลาดับ ขณะที่กาไรในธุรกิจถ่านหินชะลอตัว ตามราคาขายเฉลี่ยปี 58 ที่คาดว่า
ลดลง $7/ตันเป็ น $60/ตัน จากปี ก่อนที่ $67/ตัน (BANPU ได้ ทาสัญญาซื ้อขายราว 40% ของปริ มาณขายปี 58 ที่
45 ล้ านตันในราคา $58-59/ตัน) แต่ผลกระทบต่อกาไรจะไม่เต็มที่ เพราะราคาขายที่ลดลงบางส่วนได้ รับชดเชย
ด้ วยแผนลดต้ นทุนผลิตจากการทาเหมืองและต้ นทุนนา้ มันดีเซลที่ต่าลง (20-25% ของต้ นทุนผลิต) รวมประมาณ
$4/ตัน ทาให้ cash cost ปี 58 จะลดลงเป็ น $53/ตันจากปี ก่อนอยูท่ ี่ $57/ตัน เราจึงคงประมาณการกาไรปี 58 เดิม
ที่ 3.9 พันล้ านบาท กาไรต่อหุ้น 1.50 บาท เพิ่มขึ ้น +45%YoY

คาแนะนา

 การประมูล IPP ใหม่ การเปิ ดประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามแผน PDP 2015 น่าจะเกิดขึน้ แต่อาจล่าช้ าไปใน

ปลายปี 58 เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินยังมีความจาเป็ นเพื่อสร้ างสมดุลของการกระจายเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ
 ปรั บคาแนะนาเป็ น “ซื้อ” จากเดิม “ถือลงทุน” โดยมีปัจจัยหนุนราคาหุ้นในอนาคตคือ 1) ราคาถ่านหินโลกน่าจะ
ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ วและเริ่มทรงตัวอยูร่ าว $60/ตัน 2) ปั จจัยผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วง 2-3 ปี ข้ างหน้ ามา
จากกาไรของโรงไฟฟ้าหงสาเป็ นหลัก และ 3) มองในแง่ valuation ราคาหุ้นมี upside gain อยู่ 9% จากราคา
เป้าหมายใหม่ปี 58 ที่ 30 บาท อิง 15x59 EPS ที่ 2.0 บาท เนื่องจากการเติบโตของกาไรมาจากธุรกิจไฟฟ้าที่มนั่ คง

ปั จจัยเสี่ยง

 ผลประกอบการอาจดีกว่ าคาด การเปิ ดประมูล IPP ใหม่ โดย BLCP (BANPU ถือหุ้น 50%) มีศกั ยภาพที่จะชนะ
ประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ กาไรของโรงไฟฟ้า IPP ใหม่ ยังไม่รวมอยูใ่ นประมาณการ
 เศรษฐกิจโลก ภาวะชะลอตัว/ชะงักงันของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้ ราคาถ่านหินโลก และอัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนและต่ากว่าประมาณการ
 อุปทานส่ วนเกิน แรงกดดันจากปั ญหา oversupply ที่ยาวนานกว่าคาด
Year End : consolidated

2012A

2013A

2014A

2015F

2016F

8,441

2,325

2,680

3,873

5,196

3.11

0.90

1.04

1.50

2.01

-58%

-71%

1.80

1.20

P/E (x)

8.84

D/P (%)

6.5%

Net Prof it (Btm)
EPS (Bt)
FORECASTS
& VALUATION
EPS Grow th (%)
DPS (Bt)

BV (Bt)
P/B (x)
ROE (%)

15%

45%

34%

1.20

1.20

1.20

30.56

26.49

18.33

13.68

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

28.45

27.72

26.25

29.20

30.21

0.97

0.99

1.05

0.94

0.91

10.7%

3.2%

3.8%

5.1%

6.7%

Source: Company, LHSEC Estimates
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DISCLOSURES & DISCLAIMERS
รายงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่
การชักจูงให้ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี ้
บริ ษัทเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของบริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“LH Bank”) ข้ อมูลใดๆ ที่มีการอ้ างอิงถึง
LH Bank ในรายงานนี ้มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านัน้
ข้ อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยได้ พิจารณาแล้ วว่ามาจากแหล่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และ/หรื อ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทไม่อาจรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัท ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า
รายงานฉบับนี ้จัดส่งให้ แก่เฉพาะบุคคลที่กาหนด ห้ ามมิให้ มีการทาซ ้า ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จาหน่าย พิมพ์ซ ้า หรื อแสวงหาประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัท
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทังบริ
้ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อผลประโยชน์
ใดๆ กับบริ ษัทใดๆ ที่ถกู กล่าวถึงในรายงาน/บทความนี ้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน
บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนาข้ อมูลหรื อความเห็นในรายงานฉบับนี ้ไปใช้ ในทุกกรณี
RATINGS DEFINITION
รายงานนี ้มีการอ้ างอิงคาแนะนาและสัญลักษณ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์หลายอย่าง ในส่วนนี ้เราจะอธิบายถึงระบบต่างๆ ดังกล่าวโดยสังเขปเพื่อให้
ผู้อ่านเข้ าใจหลักการ วิธีคิด และความหมายว่าคาแนะนาแต่ละระบบมีความแตกต่างกันอย่างไร
RATING คือ “คาแนะนาด้ านปั จจัยพื ้นฐาน” โดยพิจารณาจากการคาดการณ์แนวโน้ มผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัท แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตาม
ระดับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในรอบระยะ 12 เดือนข้ างหน้ า ได้ แก่ (1) SBUY=STRONG BUY=ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า 15%, (2) BUY=
ให้ ผลตอบแทนมากกว่า 5% แต่ไม่ถึง 15%, (3) HOLD=ให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่า 5%, (4) TBUY=TRADING BUY=ราคาหุ้นเริ่ มแพงกว่า
เป้าหมาย แล้ ว หากประเมินจากราคาเป้าหมาย อาจมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นลบได้ ถึง -10% แต่ระยะสันยั
้ งมีปัจจัยขับเคลื่อนที่หนุนให้ ราคาหุ้น
ปรับตัวขึ ้นต่อ ทาให้ ยงั สามารถเข้ าซื ้อเพื่อเก็งกาไรได้ , (5) SELL=ราคาหุ้นขาดปั จจัยพื ้นฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ คาดว่าอาจทาให้
ผลตอบแทนเป็ นลบมากกว่า –10%
ACTION คือ “คาแนะนาด้ านกลยุทธ์ ” ตามระบบ TRADEMAP ที่เราคิดค้ นขึ ้น ซึง่ ประเมินจาก VALUE และ MOMENTUM ของหลักทรัพย์นนั ้
VALUE คือความเหมาะสมของราคาหุ้น (SOUNDNESS) แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ CHEAP=ถูก, FAIR=เหมาะสม และ DEAR=แพง ประเมิน
จาก อัตราผลตอบแทนคาดหวังของผู้ถือหุ้น โดยอิงการคาดการณ์กาไรในอนาคตระดับกลางของนักวิเคราะห์ (MEDIAN ANALYST
CONSENSUS FORECAST) และปรับค่าความเสี่ยงด้ วยความอ่อนไหวของหลักทรัพย์เทียบกับตลาด (BETA) และส่วนชดเชยความเสี่ยงที่
ควรจะเป็ นของการลงทุนในตลาดหุ้น (EQUITY RISK PREMIUM)
ส่วน MOMENTUM คือความแข็งแรงของราคาหุ้น (ROBUSTNESS) พิจารณาจากแนวโน้ ม 3 กรอบเวลา (สัน=HOURLY,
้
กลาง=DAILY และ
ยาว=WEEKLY) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับเช่นกัน คือ BULL=ขึ ้น, BOAR=ทรง และ BEAR=ลง
เมื่อคาแนะนาด้ าน VALUE และ MOMENTUM มารวมกัน จะได้ คาแนะนาด้ าน ACTION แบ่งเป็ น 3x3=9 ระดับตาม MATRIX ดังนี ้

ทังนี
้ ้ คาแนะนา ACTION ทัง้ 9 ระดับ มีความหมายดังนี ้ SBUY=STRONG BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจมากและมีแนวโน้ มแข็งแกร่ง ควร
เข้ าซื ้อทันที, BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจมาก แต่แนวโน้ มแกว่งตัว สามารถทยอยซื ้อได้ , WBUY=WEAK BUY=ราคาอยูใ่ นระดับน่าสนใจ
มากแต่มีแนวโน้ มปรับตัวลงอีก ควรรอซื ้อเมื่ออ่อนตัว, ADD=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสมและยังมีแนวโน้ มขึ ้นต่อ สามารถลงทุนเพิ่มได้ ,
HOLD=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสมและมีแนวโน้ มแกว่งตัว แนะนาถือ, REDUCE=ราคาอยูใ่ นระดับเหมาะสม แต่มีโอกาสลงอีก แนะนาลดการ
ลงทุนลงบางส่วน, TBUY=TRADING BUY=ราคาเริ่ มอยูใ่ นระดับแพงแล้ ว แต่ยงั มีโอกาสปรับขึ ้นต่อได้ แนะนาเพียงแค่ซื ้อเก็งกาไร, ALERT=
ราคาอยูใ่ นระดับแพงและมีแนวโน้ มไม่ชดั เจน ควรจับตาใกล้ ชิดและเพิ่มความระมัดระวัง ,ย SELL=ราคาอยูใ่ นระดับแพงและมีแนวโน้ มลง
แนะนาขายทันที
สาหรับคาแนะนาเชิงกลยุทธ์ในระดับ SECTOR พิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ มี 3 ระดับ คือ OVERWEIGHT=ลงทุน
สูงกว่าน ้าหนักดัชนี คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (OUTPERFORM), NEUTRAL=ลงทุนเท่ากับน ้าหนักดัชนี คาดว่าให้ ผลตอบแทน
ใกล้ เคียงค่าเฉลี่ย และ UNDERWEIGHT=ลงทุนน้ อยกว่าน ้าหนักดัชนี คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนต่ากว่าค่าเฉลี่ย (UNDERPERFORM)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจถึงระดับความน่าสนใจของหุ้นต่างๆ อย่างง่ายๆ เราได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ความน่าสนใจของหุ้นเป็ นจานวนดาว
(STAR RATING) ซึง่ STAR RATING จะมีระดับความน่าสนใจสูงสุดเป็ น  และระดับความน่าสนใจต่าสุดเป็ น 
โดย STAR RATING นี ้จะประมวลจากความเห็นนักวิเคราะห์ 3 ด้ าน คือมาจาก RATING ทางด้ านพื ้นฐานสูงสุด 2 ดาว (SBUY/BUY=,
TBUY/HOLD=) ด้ านเทคนิคสูงสุด 2 ดาว (BULL=, BOAR=) และด้ านกลยุทธ์ SECTOR สูงสุด 1 ดาว (OVERWEIGHT=)
เช่น หุ้น XYZ มีคาแนะนาด้ านพื ้นฐานเป็ น BUY มีคาแนะนาด้ านเทคนิคเป็ น BOAR และมีคาแนะนาด้ านกลยุทธ์ระดับ SECTOR เป็ น
NEUTRAL เราจะให้ STAR RATING ของหุ้น XYZ เท่ากับ เป็ นต้ น
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ในรายงานนี ้ยังได้ เปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS-IOD) ในเรื่ อง
การกากับดูแลกิจการ (CORPORATE GOVERNANCE RATING) ของบริ ษัทจดทะเบียนไว้ ด้วย ซึง่ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ IOD ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์และความหมายของ CG RATING ดังนี ้
ช่วงคะแนน
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
ต่ากว่า 50

สัญลักษณ์

-

ความหมาย
ดีเลิศ (EXCELLENT)
ดีมาก (VERY GOOD)
ดี (GOOD)
ดีพอใช้ (SATISFACTORY)
ผ่าน (PASS)
-

การสารวจของ IOD นี ้เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูลบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอ (MAI) ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ เป็ นการนาเสนอมุมมองของบุคคลภายนอก ไม่ได้ เป็ น
การประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประเมิน
ผลสารวจดังกล่าวเป็ นผลสารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทมิได้ ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้ องของผลการสารวจดังกล่าว

บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100

หน้ า 3 จาก 3

