สหวิ
รยิ าสตีป
ลอิ
นดัสนตรี
(SSI)
อมตะคอร์
อเรชั่
(AMATA)
ราคาปัจจุบนั

0.59 บาท
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29 เมษายน 2556
2 ธันวาคม 2554

เก็งกาไร Target Price

0.90 บาท

ความเห็น : แม้ปริมาณขายใน 1Q/56 จะทาจุดสูงสุดใหม่ และคาดทาให้ผลการดาเนิ นงานของ SSI ในไทยดีข้ นึ จากขาดทุนสุทธิ 422 ล้านบาท
เมือ่ 4Q/55 แต่ธรุ กิ จโรงถลุง - SSI UK ทีย่ งั ไม่ฟ้ ื นตัว หลักๆ คาดจากค่าใช้จ่ายการผลิตทีย่ งั อยู่ในระดับสูง ทาให้ภาพรวมผลการดาเนิ นงานใน
1Q/56 ของ SSI คาดยังขาดทุนสุทธิ ต่อเนื อ่ ง ขณะทีใ่ น 2Q/56 มีโอกาสอ่อนตัวลงอีก หลังราคาขาย (รูปเงิ นบาท) มีแนวโน้ มลดลงจากเงิ นบาท
ทีแ่ ข็งค่า ทาให้คาสังซื
่ ้ อชะลอออกไป โดย SSI ยังมีฐานะการเงิ นทีอ่ ่อนแอ
....คาดราคาหุ้นยังถูกกดดันจากประเด็นข้างต้น ยังแนะนาเพียง “เก็งกาไร” สาหรับการลงทุนระยะสัน้ โดยเฉพาะในช่วงราคาอ่อนตัว คาดเริม่
เห็นผลการดาเนิ นงานดีข้ นึ ใน 2H/56 (แต่คาดทัง้ ปี ’56 ยังขาดทุน) ราคาเป้ าหมายเดิ ม 0.90 บาท (มีแนวโน้ มทบทวน) หลังจานวนหุ้นเพิม่ ทุนที ่
เพิม่ ขึ้นเกือบเท่าตัว ทาให้ PBV เพิม่ ขึ้นจากเดิ ม 1X เป็ นประมาณ 2X
1Q/56.....คาดขาดทุนสุทธิ 2,000 – 2,500 ล้านบาท
คาดผลการดาเนินงานของ SSI ในไทย ได้รบั ผลดีจาก (1) ความต้องการในประเทศทีฟ่ ้ืนตัวจาก 4Q/55 ขณะที่ SSI ได้ประโยชน์จากมาตรการ
AD เหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีน ระยะเวลา 5 ปี นับจาก 26/12/55 และ Safeguard HRC เจืออื่นๆ จากทุกประเทศ ทีม่ ผี ลชัวคราว
่
200 วัน (27/2/56 –
14/9/56) รวมถึงการกลับมาของกลุม่ GSteel ยังผลิตไม่เต็มที่ ( GJS เริม่ กลับมาผลิตในเดือน มีค.) ทาให้ SSI ได้รบั คาสังซื
่ อ้ เข้ามาต่อเนื่อง และทาให้มี
ปริมาณขายสูงสุดเป็นประวัตศิ าสตร์ คาดสูงถึง 0.70 ล้านตัน (2) ราคาขาย HRC เพิม่ ต่อเนื่องนับจากปลายปีทผี า่ นมา และอยูใ่ นความคาดหมายก่อน
หน้า ทีค่ าดราคา HRC เพิม่ ขึน้ 7%qoq จาก 694USD/ตัน เมื่อ 4Q/55 (3) ต้นทุน Slab ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากเป็นการสังซื
่ อ้ ใน 4Q/55 คาดอยูท่ ่ี
ประมาณ 500 – 510USD/ตัน ทาให้คาด Rolling Margin อยูท่ ป่ี ระมาณ 18 – 20%
แต่ธุรกิจโรงถลุง – SSI UK ยังไม่ดขี น้ึ (4Q/55 ขาดทุนสุทธิ 2,695 ล้านบาท) โดยคาดผลการดาเนินงานยังถูกกดดันจาก (1) ปญั หาการส่งมอบ
วัตถุดบิ จากสภาพอากาศ ทาให้ปริมาณผลิต Slab ต่ากว่าแผนที่ 0.70 ล้านตัน คาดอยูท่ ป่ี ระมาณ 0.62 ล้านตัน (คาดประมาณ 40% เป็นการขายให้กบั
บุคคลภายนอก) ลดลงจาก 0.66 ล้านตัน เมื่อ 4Q/55 รวมถึงปญั หาคุณภาพวัตถุดบิ ทีต่ อ่ เนื่องจากไตรมาสทีผ่ า่ นมา ทาให้คาด Conversion Cost ยังอยู่
ในระดับสูง ประมาณ 190 – 200USD/ตัน (รวมค่าเสือ่ มราคา ภายใต้การใช้กาลังการผลิตทีป่ ระมาณ 70%จากกาลังการผลิตสูงสุด 3.6 ล้านตัน/ปี) และ
คาด Slab Spread ต่ากว่าเมื่อ 4Q/55 ซึง่ อยูท่ ่ี 54USD/ตัน ซึง่ คาดยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง
ในเบือ้ งต้นคาดภาพรวมผลการดาเนินงาน มีรายได้ขายสูงถึง 22,000 – 24,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ โดดเด่นทัง้ qoq และ yoy คาดเริม่ มีกาไร
ขัน้ ต้นแต่เพียงเล็กน้อย ซึง่ คาดยังไม่เพียงต่อค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร และดอกเบีย้ จ่าย ทาให้คาดยังขาดทุนสุทธิตอ่ เนื่อง 2,000 – 2,500 ล้านบาท (จาก
การดาเนินงานปกติ) ขณะทีใ่ น 4Q/55 มีรายการพิเศษจาก (1) กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น จานวน 579 ล้านบาท (2) กลับรายการประมาณการหนี้สนิ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม จานวน 808 ล้านบาท และ (3) กลับรายการภาษีเงินได้ จานวน 613 ล้านบาท
SSI ปรับโครงสร้างหนี้ กบั กลุ่มเจ้าหนี้ แล้วเสร็จ.....ส่วน SSI UK คาดลงนามได้ใน 2Q/56
SSI ในไทย มีการลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดย (1) แปลงหนี้ระยะสัน้ จานวน 4,486 ล้านบาท กับเจ้าหนี้ทงั ้ 5 ราย เป็นเงินกูย้ มื ระยะ
ยาว ชาระคืนเป็นรายไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี เริม่ 2Q/56 จานวน 170 ล้านบาท (2) ขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว จานวน 10,300
ล้านบาท กับเจ้าหนี้ 3 ราย ส่วน SSI UK ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจากับกลุม่ เจ้าหนี้ คาดสามารถลงนามสัญญาได้ใน 2Q/56

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 : 29 เมษายน 2556
ตารางการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (เดิ ม)

ทีม่ า : SSI
Debt Repayment – S/T Loan จานวน 4,486 ล้านบาท กับเจ้าหนี้ 5 ราย

Debt Repayment – L/T Loan จานวน 10,300 ล้านบาท กับเจ้าหนี้ 3 ราย

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 : 29 เมษายน 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

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

