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• ประเด็นหลังการประชุมนักวิเคราะห์ (25/11/64) คาดกาไรสุทธิ 4Q/64 อยู่ที่ประมาณ 230 – 240 ล้านบาท

ชะลอตัว qoq แม้คาดราคาขาย HRC เฉลี่ย ยังสูงต่อเนื่อง qoq อยู่ที่ 33,900 บาท/ตัน แต่คาด Gross Profit

TMT

ทีเอ็มที สตีล

Margin เฉลี่ย 8% ลดลงจาก 10.72% และ 9.80% เมื่อ 3Q/64 และ 4Q/64 ตามลาดับ จากต้นทุนที่สูงขึ้น

ขณะที่คาดปริมาณขาย อยู่ที่ ~176,000 ตัน ดีขึ้น qoq หลังไตรมาสที่ผ่านมาเกือบทุกกลุ่มลูกค้า (Wholesaler,
Factory และ General Construction ยกเว้นกลุ่ม Mega Project และ Fabricator ยังเติบโตดีทั้ง qoq และ

yoy) ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 มีการปิด Camp คนงาน และหยุดงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามคาด 4Q/64
ยังโดดเด่น yoy ซึ่งมีกาไรสุทธิ 173 ล้านบาท

• ภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรช่วง 4Q/64 ลดลงจากความ

คาดหมายของเราก่อนหน้านี้ คาด Gross Profit Margin เฉลี่ยไว้ที่ 12% ทาให้มีการปรับประมาณการกาไรสุทธิ
ปี’64 ลงจากเดิม 9% คาดอยู่ที่ 1,609 ล้านบาท ขณะที่คาดรายได้ขาย 21,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากประมาณ
การเดิม แต่เติบโตโดดเด่น 50% จากปี’63

คาดปี’65 กลับสู่ระดับปกติ
คาดกาไรสุทธิ 856 ล้านบาท
และคาด Div.Yield ~7%

• พร้อมปรับสมมติฐานที่ใช้ในประมาณการปี’65 (1) คาดปริมาณขาย 742,800 ตัน เพิ่มขึ้น 3%จากปี’64 แต่ลดลง
จากคาดการณ์เดิม ซึ่งคาดอยู่ที่ 800,000 ตัน และ (2) คาดราคาขายเฉลี่ย ทรงตัวในระดับสูง ~29,000 บาท/

ตัน จากเดิมคาด ~25,000-27,000 บาท/ตัน ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่คาดสูงขึ้น ภายใต้นโยบาย Green
Energy ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยยังคงประมาณการ Gross Profit Margin ที่ 9% ทาให้คาดรายได้ขาย
และกาไรสุทธิ อยู่ที่ 21,542 ล้านบาท และ 856 ล้านบาท ลดลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย

• ประเมินราคาเป้าหมายปี’65 ที่ 12.00 บาท อิง PE 12X คงคาแนะนา “ซื้อ” แม้คาดผลการดาเนินงานผ่านจุดสูงสุด

ไปแล้ว และเข้าสู่ระดับปกติในปี’65 แต่ TMT ยังมีความน่าสนใจ จากความสามารถในการบริหารจัดการ Stock
ของ TMT คาดรักษากาไรที่ดไี ว้ได้ โดยเฉพาะในช่วงราคาเหล็กผันผวนในทางลง นอกจากนี้ TMT มีผลิตภัณฑ์
หลากหลายและพร้อมใช้ ซึ่งรองรับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า (Solution Provider) ขณะที่คาด Div.Yield ปี’65
~7%
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