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ความเห็น : ประเด็นความน่ าสนใจของ SSI (1) ผลการดาเนิ นงานทีค่ าดมีแนวโน้ มดีข้ ึน โดยเฉพาะ 2H/56 (แต่คาดทัง้ ปี ’56 ยังขาดทุน)
และ (2) ประโยชน์ ที ่ SSI ได้รบั จาก AD เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจีน ระยะเวลา 5 ปี นับจาก 26/12/55 และ Safeguard HRC เจือ
อืน่ ๆ จากทุกประเทศ ทีม่ ีผลชั ่วคราว 200 วัน (27/2/56 – 14/9/56) ทาให้แนวโน้ มการนาเข้าลดลง ขณะทีค่ วามต้องการ HRC ในประเทศ
ยังดีต่อเนื อ่ งตามอุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า อิ เลคทรอนิ คส์ และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เป็ นต้น ซึง่ คาดทาให้ปริมาณขาย HRC
ปรับตัวดีข้ ึนตามลาดับ โดย SSI คาดทัง้ ปี ’56 อยู่ที ่ 2.7 ล้านตัน
....อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการในปี ’56 อย่างไรก็ตามคาด 1Q/56 มีแนวโน้ มดีข้ ึนจากปริมาณขายทีค่ าดดีต่อเนื อ่ ง
qoq และ
ความสามารถในการทากาไรทีค่ าดดีข้ ึน จาก Stock ทีม่ ีอยู่ในราคาต ่า แต่จากฐานะการเงินทีย่ งั อ่อนแอ ทาให้ยงั คงคาแนะนา “เก็งกาไร”
ราคาเป้ าหมายเดิ มที ่ 0.90 บาท แต่ PBV เพิม่ ขึ้นจากเดิ ม 1X เป็ นประมาณ 2X จากจานวนหุ้นเพิม่ ทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นเกือบเท่าตัว
4Q/55 ขาดทุนสุทธิ เพิ่มอีก 3,259 ล้านบาท.....ทัง้ ปี ’55 ขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท
SSI ประกาศผลการดาเนินงาน 4Q/55 มีรายได้ขาย 17,444 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12%qoq และ 35%yoy และเป็นระดับทีส่ งู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์
ของ SSI จากปริมาณขาย HRC และ Slab จานวน 0.65 ล้านตัน (+10%qoq และ +114%yoy) และ 0.66 ล้านตัน (ในจานวนนี้ประมาณ 25%ขายให้กบั
บุคคลภายนอก) โดยมีราคาขาย HRC และ Slab เฉลีย่ 694USD/ตัน (-1%qoq และ -11%yoy) และ 503USD/ตัน (ชะลอตัวจาก 3Q/55 ประมาณ
40USD/ตัน) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลง
ขณะทีม่ ี (1) กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น จานวน 579 ล้านบาท (2) กลับรายการประมาณการหนี้สนิ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม จานวน 808 ล้านบาท
และ (3) กลับรายการภาษีเงินได้ จานวน 613 ล้านบาท แต่จากต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ทาให้ SSI มีขาดทุนขัน้ ต้นเกือบ 4,000 ล้านบาท และดอกเบีย้ จ่ายที่
สูงถึง 1,446 ล้านบาท ทาให้ SSI มีขาดทุนสุทธิ จานวน 3,259 ล้านบาท ดีขน้ึ จาก 3Q/55 แต่ลดลง 32%yoy
เช่นเดียวกับทัง้ ปี ’55 แม้มรี ายได้ขายสูงถึง 60,092 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 26% จากปริมาณขาย HRC และ Slab จานวน 2.18 ล้านตัน (+37%) และ
1.68 ล้านตัน (SSI UK เริม่ ผลิตใน 2Q/55) แต่ได้รบั ปจั จัยกดดันจากต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ทาให้มอี ตั ราขาดทุนขัน้ ต้นที่ 18.60% หรือประมาณ 11,583 ล้าน
บาท ขณะทีม่ ี (1) ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร 1,919 ล้านบาท +4% (2) ดอกเบีย้ จ่าย จานวน 3,926 ล้านบาท +78% ทาให้ขาดทุนสุทธิ สูงถึง 15,903 ล้าน
บาท (ซึง่ ในจานวนนี้เป็นผลขาดทุนจาก SSI UK จานวน 9,215 ล้านบาท)
ทางด้านฐานะการเงิน แม้ใน 4Q/55 จะสามารถเพิม่ ทุน และทาให้ทุนจดทะเบียน เพิม่ จาก 18,337 ล้านบาท เมื่อ 3Q/55 เป็น 27,081 ล้านบาท
แต่มสี ว่ นต่ากว่ามูลค่าหุน้ ลดลงจาก -1,238 ล้านบาท เมื่อ 3Q/55 เป็น -4,050 ล้านบาท และขาดทุนสะสมอีกเกือบ 16,000 ล้านบาท ขณะทีห่ นี้สนิ ทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว ยังทรงตัวในระดับทีส่ งู ประมาณ 25,000 ล้านบาท และ 23,000 ล้านบาท ตามลาดับ และทาให้สดั ส่วน DE ยังอยูใ่ นระดับสูง
ที่ 4.95 เท่า
โดยปจั จุบนั SSI อยูร่ ะหว่างการเจรจากับกลุม่ เจ้าหนี้ คาดมีแผนปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้ระยะสัน้ ประมาณ 5,000 – 5,200 ล้านบาท
เป็นหนี้ระยะยาว ระยะเวลาชาระคืน 3 ปี ซึง่ คาดจะสามารถลงนามได้ภายใน 1Q/56 รวมถึงปรับแผนการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว ทีจ่ ะครบกาหนดชาระ
งวดแรกในเดือน มิย. นี้ รวม 3,806 ล้านบาท แบ่งเป็น SSI UK และ SSI ประมาณ 2,339 ล้านบาท และ 1,467 ล้านบาท ตามลาดับ

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

SSI : 4 มีนาคม 2556

ทีม่ า : SSI
อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการปี ’56.....แต่คาดผลการดาเนิ นงานมีแนวโน้ มที่ดีขึน้ โดยเฉพาะ 2H/56 อย่างไรก็ตามคาดภาพรวมทัง้
ปี ’56 ยังขาดทุน
เราอยูร่ ะหว่างทบทวนประมาณการปี ’56 ใหม่ โดยในเบือ้ งต้นคาดผลการดาเนินงานของ SSI มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ (ขาดทุนลดลง)
หลักๆ จากโครงการ Pulverized Coal Injection -PCI (เปลีย่ นการใช้ Coking Coal เป็ นถ่านหิน ซึง่ ช่วยลดต้นทุนเชือ้ เพลิง ประมาณ 30 - 40USD/
ตัน) ของ SSI UK ทีจ่ ะเริม่ Commissioning ใน 2Q/56 และคาด Conversion Cost มีแนวโน้มดีขน้ึ (ปจั จุบนั อยูท่ ่ี ประมาณ 170 – 180USD/ตัน)
ภายใต้ปริมาณผลิต Slab ทีค่ าดเพิม่ ขึน้ จาก 0.7 ล้านตัน ใน 1Q/56 เป็ น 0.8 ล้านตัน/ไตรมาส ใน 2Q และ 3Q และเพิม่ ขึน้ เป็ น 0.9 ล้านตัน ในไตร
มาสที่ 4 ซึง่ คาดการใช้กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง
ภายใต้ประมาณการเดิ มปี ’56 ภายใต้ประมาณการปริมาณขาย 2.5 – 2.7 ล้านตัน และราคาขายเฉลีย่ HRC ทีป่ ระมาณ 750 – 775USD/ตัน
คาดรายได้ขาย 64,170 ล้านบาท คาดความสามารถในการทากาไรดีขน้ึ คาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 4 – 5% ภายใต้แรงกดดันจากค่าใช้จา่ ยของ
SSI UK เริม่ ลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะใน 2H/56 ทีค่ าดการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ในราคา Premium Grade ซึง่ มี
Margin สูงกว่า Commercial Grade ประมาณ 10 – 15% ขณะทีค่ าดค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร และดอกเบีย้ จ่าย ยังอยูใ่ นระดับสูง ประมาณ 3,300 ล้าน
บาท และ 500 – 550 ล้านบาท/ไตรมาส ทาให้คาดขาดทุนสุทธิ ประมาณ 3,201 ล้านบาท
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
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

SSI : 4 มีนาคม 2556

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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