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เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น  ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย 
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บมจ. พรพรหมเม็ททอล - PPM 
“Hidden Treasure” 

สรุปประเด็นสําคัญ
- ความตองการสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
- เพิ่มสินคาในสวนของ Consumer Product มากขึ้นในป 57 

- พรอมเปด Community Mall ชวงไตรมาส 4 

- คาดหมายการเติบโตของกําไร +80%YoY ในป 56  แนะนํา “ซื้อ” 
 ความตองการสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ภาพรวมความตองการสินคาทอทองแดง ทอทองเหลืองของบริษัทมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตามเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่การผลิตในประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการ
เปดโอกาสให PPM ในการนําเขาสินคา โดยสินคาหลักของ PPM จะมีการจําหนาย
ใหกับลูกคาสองกลุมไดแกกลุม 1) อุตสาหกรรมตางๆ เพ่ือนําไปผลิตเปนของใช 
ชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา และ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวตาม
เศรษฐกิจในประเทศ 2) กลุมอุตสาหกรรมกอสรางที่ใชในงานระบบ ซึ่งมีแนวโนม
ขยายตัวจากตามการขยายการลงทุนของภาครัฐ และการเปดโครงการอสังหาของ
ภาคเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการขยายการสินคาใหมๆ อยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะสินคาจําพวกอะลูมิเนียมที่มีความไดเปรียบในเรื่องน้ําหนักเบาและความ
ทนทาน ทําใหบริษัทวางแผนขยายตลาดในสวนของการทําหลังคา และโครงสราง
รถยนตจากความเปรียบในเรื่องของตนทุนของบริษัท 
 

 เพิ่มสินคาในสวนของ Consumer Product มากขึ้นในป 57 
เม่ือวันที่ 18 เมษายน ที่ผานมา PPM ไดดําเนินการตั้งบริษัทย อยใหมชื่อ พรีเม่ียม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเก็จจิ้ง ประกอบธุรกิจเก่ียวของกับการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ 
ซึ่ง PPM ไดดําเนินการซื้อสินทรัพยที่มีปญหาเรื่องหน้ีสินจากธนาคารเขามา จากจุด
แข็งของบริษัทในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบประเภทอะลูมิเนียม  ทําใหบริษัทมองวา
การเขาซื้อสินทรัพยเพ่ือขยายการผลิตปลายน้ําจะชวยบริษัทมีการผลิตที่ควบวงจร
มากข้ึน และชวยตอการบริหารภาษีของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทเนนความสําคัญ
ของคุณภาพของสินคา ที่ตรงตอการใชงาน โดยเฉพาะตลาดในสวนของสินคา
อุปโภคบริโภค ที่ตองการความปลอดภัยมากกวาสินคาอ่ืนๆ โดยตลาดแรกที่บริษัทให
ความสนใจ ไดแกตลาดในสวนของผลิตภัณฑประเภทโยเกิรต และเครื่องดื่มตางๆ  
 

 พรอมเปด Community Mall ชวงไตรมาส 4  
เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดจากธุรกิจ Trading และการได
สัญญาเชาพ้ืนที่ที่นาสนใจ สงผลให PPM ไดดําเนินการเปด Community Mall ที่
บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในจังหวัด นครปฐมซึ่งจะเริ่มดําเนินการไดในชวง
ไตรมาส 4 น้ีบนพื้นที่กวา 6,000 ตารางเมตร 
 

 คาดหมายการเติบโตของกําไร +80%YoY ในป 56  แนะนํา “ซื้อ” 
เราประเมินแนวโนมกําไรในป 56 ของ PPM ที่ 106 ลานบาทเพิ่มข้ึน +81%YoY 
แมวาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนสวนเพิ่มจากการขยายการลงทุน แตดวยการ
บริหารสินคาของบริษัทสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับความตองการ
สินคาที่มีอยางตอเนื่องเขามาชดเชย ตอเน่ืองถึงป 57 ที่โครงการใหมจะเริ่มดําเนิน
เขามาเต็มป เราประเมินมูลคาเหมาะสมของ PPM ที่ 10.90 บาทตอหุน อิง PER ที่ 14 
เทาบนคาเฉล่ียของเปาหมายป 56 และ57 แนะนํา “ซื้อ”  
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Net Profit 
(Btm) EPS (Bt) BV (Bt) PER (x) P/BV (x) DPS (Bt)

2014F 143 0.90 4.48 9 1.79 0.45
2013F 106 0.66 3.91 12 2.05 0.33
2012 59 0.37 3.36 9 0.97 0.11
2011 28 0.17 3.09 17 0.93 0.10

Source: CGS estimates

Historical Ratings and Forecasts based on Current Price

 

 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 
PPM ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑโลหะ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมประเภทตาง  ๆและการกอสราง 
โดยบริษัทใหความสําคัญในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยผูผลิตที่
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก 

 

ขอมูลบริษัทฯ : 
Share O/S 160 ลานหุน 
Par Value 1 บาท 
Mkt. Cap 1,120 ลบ. 
Foreign Limit 49.0% 
Foreign Holding 0.00% 
  
 
การเคลื่อนไหวของราคารายวัน : 

 

Major Shareholders : 
1. นางกนกกร แทนไกรศร 35.13% 
2. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ 35.13% 
3. นางณีรนุช อําไพพิพัฒนกุล 4.10% 
4. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 3.27% 
5. นายประพล อัศวธีระธรรม 2.55% 

Analyst   วรายุ วัฒนศิริ        
Tel: 0-2205-7000  Ext. 4406 
Emai:varayu.wa@countrygroup.co.th 

  แนะนํา  ซื้อ 
Sector mai 
Share Price (11/6/56) 7.25 บาท 
Target Price 10.90 บาท 
Upside Gain 50%  

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย 
หรือเก่ียวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้         

PPM  Scoring 2012:  na 
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คําชี้แจง 
       การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) น้ี เปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและ
ประเมินจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย 
เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลท่ีผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังน้ัน ผลการ
สํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ 
และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน 
       อน่ึง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเทาน้ัน ดังน้ัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว ท้ังน้ี 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการ
สํารวจดังกลาวแตอยางใด 
 
Source : IOD 
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