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การเสนอคําแนะนํา ขอมูล บทวิเคราะหและการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ดีที่สุดที่ไดรับมา และพิจารณาเห็นวานาเชื่อถือ แตทั้งนี้ทางบริษัทหลักทรัพย บีที 
จํากัด ไมอาจรับรองความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ความเห็นที่แสดงไวในรายงานฉบับนี้ไมถือวาเปนการเสนอแนะหรือการชี้ชวนใหซื้อหรือขายหลักทรัพย ทางบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยตรงหรือเปนจากการใชเนื้อหาใด ๆ ในรายงานนี้ การนําไปใชซึ่งขอมูล บทวิเคราะหและการคาดหมายทั้งหลายที่ ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้เปนการนําไปใชโดยใหผูใชยอมรับความเสี่ยงและเปนดุลยพินิจของผูใชแตผูเดียว  
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ซิตี้ สตีล (CITY) ซื้อ 
Q2/49 มี Gross Profit Margin เฉลี่ย สูงถึง 40% ราคาปจจุบัน  2.46 บาท  

ราคาเปาหมาย 3.90 บาท (+59%) 
 
 

กําหนดราคาเปาหมายป’49 ท่ี 3.90 บาท ระดับ P/E ท่ี 8 เทา แนะนํา “ซ้ือ” ณ ระดับราคา 
2.46 บาท มี Upside Gain 59% และ Div. Yield อีก 8% อีกท้ังบริษัทยังมีจุดเดนเมื่อเทียบกับ
บริษัทในกลุมเหล็กท่ัวๆ ไป โดยผลิตภัณฑมีลักษณะเฉพาะ และผลิตตามคําสั่งซ้ือ (Made 
to Order) สามารถกําหนดราคาขายโดยใชตนทุนบวกกําไรในการกําหนดราคาขาย (Cost 
Plus Margin) ทําใหรักษาระดับ Gross Profit Margin ไดในระดับที่ตองการ และเปนปจจัย
หนึ่งท่ีชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ มีคําแนะนําทาง
เทคนิค แนวรับ 2.40 แนวตาน 2.66  

 Q2/49 ม ีGross Profit Margin เฉล่ียสูงถึง 40% : โดยมีรายไดขาย 133 ลานบาท ทรงตัว
เมื่อเทียบกับ Q2/48 แตลดลง 6% QoQ CITY มี Gross Profit Margin สูงถึง 40% ดีขึ้น
จากเฉลี่ย 35% เมื่อ Q2/48 และ Q1/49 สวนหนึ่งนาจะเปนผลจากราคาเหล็กที่ใชเปน
วัตถุดิบปรับลดลงมากในชวงปลายปที่ผานมา แตมีคาใชจายขายและบริหาร 12 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 81%YoY และ 64% QoQ โดยมีดอกเบี้ยจายเพียงเล็กนอย สงผลใหมีกําไรสุทธิ 38 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 15%YoY แตลดลง 4% QoQ หรือ 0.24 บาท/หุน 

 6M/49 มีรายไดขายและกําไรสุทธิ เพ่ิมขึ้น 6% และ 8% ตามลําดับ : โดยมีรายไดขาย 
271 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียง 6% จากกําลังการผลิตที่คอนขางจํากัด และมี Gross Profit 
Margin เฉลี่ย 38% ดีขึ้นจาก 36% เมื่อ 6M/48 มีคาใชจายขายและบริหาร 19 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 35% ขณะที่มีดอกเบี้ยจายเพียง 0.9 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ 78 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 8% หรือ 0.53 บาท/หุน 

 ฐานะการเงินแข็งแกรง : โดยมีสนิทรัพยรวม 450 ลานบาท ขณะที่มีหนี้สินรวมเพียง 107 
ลานบาท โดยไมมีหนี้สินระยะยาว และมีสวนของผูถือหุน 343 ลานบาท สงผลใหมีสัดสวน 
D/E ตํ่าเพียง 0.31 เทา เชนเดียวกับสภาพคลองอยูในเกณฑดี มี Current Ratio 2.49 เทา 

 คงประมาณการป’49 : จากผลประกอบการ 6M/49 CITY สามารถทํารายไดขายและกําไร
สุทธิ 49% และ 52% ของประมาณการ ตามลําดับ ทําใหเราคงประมาณการเดิม คาดมีการ
ใชกําลังการผลิตเพิ่มจาก 92% เปน 95% คาดวามีรายได 550 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14% และ
จากนโยบายกําหนดราคาขายโดยวิธี Cost Plus Margin ขณะเดียวกันผลิตภัณฑมี
ลักษณะเฉพาะ และผลิตตามคําสั่งซื้อ คาดวาจะชวยลดความผันผวนจากราคาวัตถุดิบ ทําให
คาดวายังสามารถรักษาระดับ Gross Profit Margin ไวไดในระดับที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา 
โดยคาดวา Gross Profit Margin จากการแปรรูปไวที่ 35.5% และธุรกิจซื้อมาขายไป ที่ 
10% คาด Gross Profit Margin เฉลี่ย 34.9% และคาใชจายขายและบริหารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
15%ตอป ขณะที่คาดวา Siam ISO Pro จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินที่
ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 30 ลานบาท ซึ่งเทียบเปนกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ประมาณ 
100 ลานบาท ทําใหคาดวามีกําไรสุทธิ 148 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% คาดจายเงินปนผล 0.20 
บาท ตามนโยบายไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธ ิ

หมายเหตุ : 1) รอบระยะเวลาบัญชี เร่ิม 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
                    2) บล.บีที เปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุน IPO 
                         ของ บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

Q4/48 กําไรสุทธิ +15%YoY แต -4%YoY  
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สรุปประมาณการ 

 ที่มา : CITY และประมาณการโดย BTSec 
 
 จิตรลดา เลขาพนัธ  
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