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ความเห็น : SSI เริม่ ได้รบั ประโยชน์ จาก SSI UK ทีท่ าให้มีวตั ถุดิบต่อเนื อ่ งสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และคาดช่วยให้
ปริมาณขายในปี ’56 เติ บโตต่อเนื อ่ ง แต่เนื อ่ งจากยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตโดยเฉพาะโรงถลุง ซึง่ คาดยังกดดันผล
การดาเนิ นงานใน 1H/56 แต่คาดดีข้ ึน ใน 2H/56 แต่อย่างไรก็ตามคาดทัง้ ปี ’56 ยังมีขาดทุนสุทธิ
.....คาดระยะสัน้ – กลาง ได้รบั ปัจจัยบวกจากทิ ศทางราคาเหล็กทีเ่ ริม่ ทรงตัวอยู่ได้ และคาดมีแนวโน้ มปรับตัวดีข้ ึน อย่างไรก็ตามคาดมี
ความชัดเจนหลังตรุษจีน นอกจากนี้ คาด SSI ได้ประโยชน์ จาก AD เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจีน ระยะเวลา 5 ปี นับจาก 26/12/55
ในครังนี
้ ้ ปรับคาแนะนาจาก“ถือ” เป็ น “เก็งกาไร” โดย SSI ยังมีฐานะการเงินทีอ่ ่อนแอ ราคาเป้ าหมายเดิ มที ่ 0.90 บาท อิ ง PBV 1X
แนวโน้ มผลการดาเนิ นงาน 4Q/55 ขาดทุนต่อเนื่ อง
คาดผลการดาเนินงานใน 4Q/55 ยังมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่อง แม้ภาพรวมธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน จะยังเติบโตได้ดโี ดยเฉพาะปริมาณขาย
ทีค่ าดสูงกว่า 0.60 ล้านตัน ติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 2 แม้ได้รบั ผลกระทบจากการทุ่มตลาดเหล็กเจือโบรอนจากประเทศจีน แต่คาด SSI ได้รบั ปจั จัย
บวกจากโรงถลุงที่ UK ทาให้ SSI มีแหล่งวัตถุดบิ (Slab) แน่นอนและต่อเนื่อง สามารถรองรับความต้องการลูกค้า รวมถึงได้รบั คาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
ของกลุ่ม GSteel ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปิ ดโรงงานชั ่วคราว คาด Market Share ของ SSI เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 37%เมื่อ 3Q/55 เป็ นประมาณ
40% ขณะทีค่ าดราคาขาย และ HRC Rolling Margin ทรงตัว qoq ทีร่ ะดับประมาณ 700USD/ตัน และ 11 – 13% ตามลาดับ
แต่คาดภาพรวมใน 4Q/55 ยังถูกกดดันจากธุรกิจโรงถลุง ทีค่ าดขาดทุนไม่ต่ากว่า 3Q/55 (-4,266 ล้านบาท) ส่วนหนึ่งจากการใช้กาลังการ
ผลิตลดลงใน พย. – ธค. เหลือประมาณ 70 % จากประมาณ 80%เมื่อ ตค. ทาให้คาด Conversion Cost สูงกว่า 170 USD/ตัน และคาด Slab
Spread ต่ากว่า 44USD/ตัน เมื่อ 3Q/55 ซึง่ คาดยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนการผลิตทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
และจากผลการดาเนินงานใน 9M/55 ทีข่ าดทุนสุทธิสงู ถึง 12,644 ล้านบาท (หลักๆ จากธุรกิจโรงถลุง 11,499 ล้านบาท และเหล็กแผ่น
รีดร้อน 1,232 ล้านบาท) ทาให้คาดทัง้ ปี ’55 ขาดทุนสุทธิสงู ถึง 17,659 ล้านบาท ขณะทีค่ าดรายได้จากการขาย เติบโต 23 % อยูท่ ป่ี ระมาณ 58,585
ล้านบาท จากปริมาณขายทีค่ าดสูงถึง 2.4 ล้านตัน (สูงกว่าเป้าหมายที่ 2.3 ล้านตัน)
ความคืบหน้ าการเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ สถาบันการเงิน.....มีความเป็ นไปได้ลงนามสัญญาใน 1Q/56
ปจั จุบนั SSI อยูร่ ะหว่างการเจรจาปรับเงื่อนไขการชาระคืนหนี้เพิม่ เติมกับกลุ่มเจ้าหนี้ โดยมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะขยายระยะเวลา และ
จานวนเงินทีจ่ ะชาระคืน (เดิมในปี ’56 SSI UK มีเงินกูร้ ะยะยาวทีเ่ ริม่ กาหนดชาระ ประมาณ 2,339 ล้านบาท ในเดือน มิย. และ SSI อีกจานวน
1,467 ล้านบาท) คาดมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะลงนามสัญญาภายใน 1Q/56 (หลังลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความสนับสนุนทางการเงิน หรือ MOU
for Financial Backing เมื่อ 14/8/55) คาดรวม KBANK และ TCAP ทีก่ ่อนหน้านี้ไม่ได้ลงนาม MOU ขณะทีค่ าดใน 1Q/56 SSI มีเงินเพิม่ ทุนเข้ามา
อีก ประมาณ 251.87 ล้านUSD หรือประมาณ 7,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุน 391.87 ล้านUSD หรือประมาณ 11,750 ล้านบาท
(ต่ากว่าแผนการเพิม่ ทุนที่ 413 ล้านUSD) ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ใน SSI UK และใน 1Q/56 มีแผนขายสัดส่วนการถือหุน้ TCR ให้กบั (Partner – JFE และ
MISI) มูลค่าประมาณ 50ล้านUSD โดยคาดมีกาไรจากการขายครัง้ นี้ไม่มาก

ทีม่ า : SSI และประมาณการโดย AIRA

นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 0-2684-8788

รายงานฉบับนี้จดั ทาในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่
เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2,8 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2684-8888 โทรสาร 0-2650-5477 www.aira.co.th
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ทีม่ า : SSI และประมาณการโดย AIRA
โรงถลุง (SSI UK)….ผลการดาเนิ นงานมีแนวโน้ มที่ดีขึน้ แต่คาดยังขาดทุนต่อเนื่ อง อีกไม่ตา่ กว่า 6 เดือน?
การเลื่อน Commissioning โครงการ Pulverized Coal Injection -PCI (โครงการทีช่ ่วยลดต้นทุนเชือ้ เพลิง ประมาณ 30USD/ตัน) ออกไป
อีก 1 ไตรมาส จาก 1Q/56 เป็ น 2Q/56 เนื่องจากประสบปญั หาสภาพอากาศ ทาให้งานก่อสร้างล่าช้า และคาดอาจทาให้ปริมาณการผลิต Slab ต่า
กว่าเป้าหมายที่ 3.6 ล้านตันในปี ’56 คาดทาให้ประสบกับปญั หาต้นทุนการผลิตสูงต่อเนื่องใน 1H/56
หลังในช่วงทีผ่ า่ นมาขาดทุนหนัก ส่วนหนึ่งจากต้นทุน Iron Ore ทีม่ รี าคาสูงทะยอยลดลง และคาดเริม่ สะท้อนต้นทุนปจั จุบนั ทีเ่ ฉลีย่
ประมาณ 120 – 130USD/ตัน หลังขึน้ ไประดับสูงสุดเกือบ 200USD/ตัน เมื่อปี ’54 คาด Slab Spread น่าจะมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ (จาก
7USD/ตัน เมื่อ 2Q/55 เป็ น 44USD/ตัน ใน 3Q/55) แต่ภายใต้คา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการผลิต ประมาณ 1,900 ล้านบาท/ไตรมาส และ ค่าเสือ่ ม
ราคาทีค่ าดไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท/ไตรมาส ทาให้ใน 1H/56 คาด SSI UK ยังขาดทุน ขณะทีค่ าดใน 2H/56 มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ หลังโครงการ PCI
เสร็จ คาดช่วยให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง และคาดทาให้ภาพรวมทัง้ ปี ’56 มีผลการดาเนินงานดีขน้ึ (ขาดทุนลดลง)
ขณะทีม่ ปี ระเด็นติดตามหลังจากนี้ไป โดยเฉพาะ Working Capital สาหรับการสั ่งซือ้ วัตถุดบิ (Iron Ore และ Coking Coal) ทีต่ อ้ งเพียงพอ
และสารองเพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ทีผ่ า่ นมา SSI UK ประสบปญั หาสภาพคล่อง ทาให้ SSI เข้าไปช่วยเหลือทางการเงิน
ประเมินผลการดาเนิ นงานในปี ’56 ภายใต้ประมาณการปริมาณขาย 2.5 – 2.7 ล้านตัน และราคาขายเฉลีย่ HRC ทีป่ ระมาณ 750 –
775USD/ตัน คาดรายได้ขาย 64,170 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% คาดความสามารถในการทากาไรดีขน้ึ คาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 4 – 5%
ภายใต้แรงกดดันจากค่าใช้จา่ ยของ SSI UK เริม่ ลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะใน 2H/56 ทีค่ าดการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ใน
ราคา Premium Grade ซึง่ มี Margin สูงกว่า Commercial Grade ประมาณ 10 – 15% ขณะทีค่ าดค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร และดอกเบีย้ จ่าย ยังอยูใ่ น
ระดับสูง ประมาณ 3,300 ล้านบาท และ 500 – 550 ล้านบาท/ไตรมาส ทาให้คาดขาดทุนสุทธิ ประมาณ 3,201 ล้านบาท
ตารางการชาระคืนเงินกู้ (เดิ ม)…..ที่คาดจะมีการเปลี่ยนแปลง?

ทีม่ า : SSI
รายงานฉบับนี้จดั ทาในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่
เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2,8 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2684-8888 โทรสาร 0-2650-5477 www.aira.co.th
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รายงานฉบับนี้จดั ทาในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่
เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด
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