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บมจ. อีสเทิ รน์ โพลีเมอร์ กรุป๊
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Consolidated earnings
BT (mn) Ended March

2018

2019

2020E

2021E

Normalized profit

1,073

957

1,003

1,119

Net profit
EPS (Bt) - norm
EPS (Bt)- reported

991

905

1,003

1,119

0.38

0.34

0.36

0.40

0.35

0.32

0.36

0.40

% growth y-y

-28.2

-8.8

10.9

11.6

Dividend (Bt)

0.15

0.14

0.15

0.14

BV/share (Bt)

3.61

3.68

3.42

3.26

EV/EBITDA (x)

13.4

13.4

12.6

11.3

PER (x) - norm

16.8

18.9

18.0

16.1

PER (x)

18.2

20.0

18.0

16.1

PBV (x)

1.8

1.8

1.7

1.7

Dividend yield (%)
ROE (%)
YE No. of shares (million)
Par (Bt)

2.3

2.2

2.3

2.5

13.4

13.4

12.6

11.3

2,800

2,800

2,800

2,800

1.00

1.00

1.00

1.00

กาไรปกติ ฟื้น Q-Q เป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ไตรมาสและดีกว่าคาด
กาไรปกติ ดีกว่าคาดมากโดยเฉพาะ EPP ที่ทามาร์จิ้นได้ดีสดุ ในรอบ 5 ไตรมาส
EPG รายงานกาไรสุทธิ 1Q20 (เม.ย.-มิ.ย.) 215.9 ล้านบาท +92.3% Q-Q, -29.2% YY หากตัดรายการพิเศษคือขาดทุนอัตราแลกเปลีย่ น 32.0 ล้านบาทและกาไรจากการ
ขายทีด่ นิ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง 9.4 ล้านบาท จะเป็ นกาไรปกติ 240.0 ล้านบาท ดีกว่า
คาด 18% ฟื้ นตัว 43.6% Q-Q (ดีขน้ึ Q-Q เป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ไตรมาส) แต่ยงั ลดลง
12.2% Y-Y ตอกย้ามุมมองว่าผลประกอบการของ EPG ผ่าน bottom แล้วใน 4Q19
กาไรที่ดกี ว่าคาดมาจาก 2 ธุรกิจคือ Aeroflex (ฉนวนยาง) ทีม่ รี ายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
ในตลาดสหรัฐและญี่ป่ นุ ทีเ่ ลือกใช้สนิ ค้า premium ขณะทีย่ งั รักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นไว้ได้
ที่ 41.6% และธุรกิจ EPP (บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก) ทีแ่ ม้รายได้จะยังฟื้ นไม่เต็มที่ -2.6%
Q-Q, +2.6% Y-Y แต่กลยุทธ์การปรับ product mix ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้
เป็ น 18.9% สูงทีส่ ดุ ในรอบ 5 ไตรมาส สาหรับส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมทุน (ส่วน
ใหญ่เป็ น TJM) อยูใ่ นทิศทางเดียวกันคือฟื้ น Q-Q (แต่ฟ้ื นช้ากว่า EPG) แต่ยงั ลด Y-Y
ซึง่ บริษทั ได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหามาตลอด ผูบ้ ริหารตัง้ เป้ าว่าปี น้ีจะขาดทุนลดลงและ
เริม่ สร้างกาไรได้ในปี หน้า
แนะนาซื้อ ราคาเป้ าหมาย 8.50 บาท

Source: Company data, FSS estimates
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กาไร 1Q20 คิดเป็ น 22% ของประมาณการทัง้ ปี (มี.ค. 2019 – เม.ย. 2020) ทีเ่ ราคาด
1,003 ล้านบาท ฟื้ นตัว 11% Y-Y แนวโน้มในช่วงทีเ่ หลือของปี ยงั สดใสโดยเฉพาะธุรกิจ
EPP (พึง่ กาลังซือ้ ในประเทศ) หากใช้กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ได้มากกว่านี้ อัตรากาไร
ขัน้ ต้นจะปรับขึน้ ได้เร็วมากจากผลของ Operating leverage และต้นทุนเม็ดพลาสติกที่
ลดลง ราคาหุน้ ปั จจุบนั มี PE 18 เท่า EV/EBITDA 12.6 เท่า ถือว่าถูกเมื่อกับอดีตที่
บริษทั สร้างกาไรได้ดี (PE 27 เท่า EV/EBITDA 20 เท่า) เรายังคงแนะนาซือ้ จากผล
ประกอบการทีม่ แี นวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ความเสีย่ ง – ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น การชะลอของเศรษฐกิจโลก การปรับขึน้ ของ
ราคาน้ ามันดิบ และการจับจ่ายใช้สอยในประเทศทีช่ ะลอ

1Q20 (Apr – Jun 2019) Earnings Results
(Bt mn)

1Q20

4Q19

%Q-Q

1Q19

%Y-Y

Total revenue

2,675

2,536

5.5

2,624

1.9

Costs of sales

1,918

1,883

1.8

1,867

2.7

Gross profit

757

653

16.0

757

0.1

SG&A costs

536

487

10.1

518

3.4

-2

10

Nm

18

nm

240

167

43.6

274

-12.2

Interest expense
Normalized earnings
Net profit

215

112

92.3

305

-29.2

Gross margin (%)

28.3

25.7

2.6

9.1

-0.8

EBITDA margin (%)

14.7

13.2

1.5

15.4

-0.7

8.1

4.4

3.6

11.6

-3.5

Net profit margin (%)
Source: Company and FSS Research
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Comment

รายได้ 1Q20 ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลักๆมาจากรายได้ของ Aeroflex ที่ +16.5%
Q-Q, +3.8% Y-Y สินค้า premium ของบริษทั เป็ นทีต่ อ้ งการในตลาด
สหรัฐและญี่ป่ นุ ส่วนรายได้จาก Aeroklas และ EPP ทรงตัวได้
 อัตรากาไรขัน้ ต้นของธุรกิจ EPP ฟื้ นตัวดีมาก บริษทั มาถูกทางในการ
ปรับกลยุทธ์การขาย เข้าสูต่ ลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีก่ ารแข่งขันรุนแรง
น้อยกว่าตลาด mass
 ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง หนี้ท่จี า่ ยดอกเบีย้ ต่อทุนยังอยู่ในระดับต่ า
0.13 เท่า


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่

สำขำ อัลม่ำลิงค์

สำขำ อัมรินทร์ ทำวเวอร์

สำขำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 1

สำขำ บำงกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25
G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3
ห้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ บำงนำ

สำขำ สินธร 1

สำขำ เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สำขำ ลำดพร้ำว

สำขำ ประชำชื่น

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

105/1 อาคารบี ชั้น 4
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ รังสิต

สำขำ อับดุลรำฮิม

สำขำ รัตนำธิเบศร์

สำขำ แจ้งวัฒนะ

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12
ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 2203, ชั้น 22
หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี

สำขำ ขอนแก่น 1

สำขำ ขอนแก่น 3

สำขำ อุดรธำนี

สำขำ เชียงใหม่ 1

สำขำเชียงใหม่ 2

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

308
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำขำเชียงใหม่ 3

สำขำ เชียงรำย

สำขำ แม่สำย

สำขำ นครรำชสีมำ

สำขำ สมุทรสำคร

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1
ห้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7
สานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตรัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี

คำนิยำมของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ำกว่ำ ตลำด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทาโดยบริษท
ั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด
บริษท
ั จึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออก
แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
หนังสือชี้ชวนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ค วามหมาย
ช่ ว งค ะแนน
สั ญ ลั กษ ณ์

100-90

ดี เ ลิ ศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

สัญลักษณ์ N/R หมำยถึง “ไม่ปรำกฏชื่อในรำยงำน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนทีแ
่ สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสารวจและประเมินข้อมูลที่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอข้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัตงิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน อีกทัง้ มิได้
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือ
เป็นการให้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษท
ั จดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู้ใช้ขอ
้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูล
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC)
1 ข้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุ่ม คือ
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared)
- ได้รับการรับรอง CAC (Certified)
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