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คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที"
ควบคุมร่วมกัน 

สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส 3 ปี 2554 
 

1. สรุปสาระสาํคัญไตรมาส 3 ปี 2554 
� อัตราการบาดเจบ็ถงึขั 2นหยุดงาน LTIFR เท่ากับ 1.7 ลดลง 22% QoQ และ 50% YoY  
� รายได้จากการขายและการให้บริการ 13,439 ล้านบาท เพิ"มขึ 2น 41% QoQ และ 16% YoY โดยรายได้สูง

เป็นประวัตกิารณ์รองจากไตรมาส 1/2553  
� บันทึ กกํ า ไ รจ ากการ ซื 2อ ธุ ร กิ จ ซึ" ง เกิ ดขึ 2น จากกา ร เ ข้ า ซื 2อกิ จการ โร งถ ลุ ง เหล็กที" ป ร ะ เทศ 

สหราชอาณาจักรจาํนวนประมาณ 5,271 ล้านบาท  
� ปริมาณการผลิต HRC สะสมครบ 25 ล้านตันเป็นรายแรกของประเทศไทย 
� ปริมาณขาย HRC  414 พันตัน เพิ"มขึ 2น 25% QoQ และลดลง 22% YoY  
� สัดส่วนยอดขาย  Premium Value Product  เพิ"มขึ 2นเป็น 41% จาก 32% ในไตรมาส 2/2554 
� ปริมาณขายโค้ก  220 พันตัน เพิ"มขึ 2น 424% QoQ 
� ค่าการรีด (HRC Spread) 118 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ"มขึ 2น 15% QoQ และ 111% YoY  
� HRC EBITDA/ตัน 17.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ"มขึ 2น 185% QoQ และ 10% YoY  
� ขาดทุนสุทธิ  2,965 ล้านบาท ขาดทุนเพิ"มขึ 2นจากขาดทุนสุทธิ 1,072 ล้านบาทในไตรมาส 2/2554 และ

จากมีกําไร 18 ล้านบาทในไตรมาส 3/2553  
� Group EBITDA ก่อนรายการปรับปรุง 3,170 ล้านบาท เพิ"มขึ 2น 995% QoQ และ 657% YoY  
� NET Debt*  39,809 ล้านบาท เพิ"มขึ 2น 11% QoQ  
� โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหลก็ SSI UK จะเริ"มผลิตเหล็กแท่งแบนวันที" 6 มกราคม 2555 
� เริ"มโครงการเครนหน้าท่า PPC มูลค่ารวม 300 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 2555 
� รัฐบาลเรียกเกบ็ภาษี AD เหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนและมาเลเซีย และการเรียกเก็บภาษี AD จากเหลก็

แผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจีน 

หมายเหตุ: *Net Debt = Interest Bearing Debt – Cash and cash equivalents 

ตาราง 1: สรุปข้อมลูทางการเงนิที�สําคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที�ควบคุมร่วมกนั  
งบรวม      ล้านบาท  งบเดี"ยว EBITDA/ตัน 

(บาท) 
EBITDA 

 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

13,439  บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อน) 

516 214 

Group EBITDA* 3,170  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็)*** 

2,785 312 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,965)  บจ. ท่าเรือประจวบ 
(ธุรกิจท่าเรือนํ 2าลึก) 

- 35 

EPS (บาท) (0.17)  บจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจเินียริ"ง 
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบํารุง) 

- 16 

D/E Ratio** 1.49x  บจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค* 
(ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก) 

- 2,793 

* EBITDA =  Earning before interest, tax, depreciation and amortization expenses (คํานวณจากกําไรสทุธิก่อนรายการปรับปรุง) 
** D/E Ratio = Interest Bearing Debt/Equities 
*** บมจ.เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย บนัทกึรายการโดยใช้ Equity Method และไม่รวมในการคํานวณ Group EBITDA 
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2. ภาพรวมภาวะธุรกิจในไตรมาส 3/2554 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 

ท่ามกลางปัญหาวิกฤติกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาแร่เหล็ก (อินเดีย  

เนื ]อเหล็ก-63% ราคาส่งถึงประเทศจีนตอนเหนือ) กลับเพิcมขึ ]นจาก 175 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ณ ต้นเดือนกรกฏาคม เป็น  

190 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ณ ต้นเดือนกนัยายน ก่อนทีcจะลดกลบัมาทีc 175 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ณ ปลายเดือนกนัยายน ซึcง

สาเหตุมาจากการผลิตเหล็กของประเทศจีนทีcคงอยู่ในอตัราสูงระดบั 1.9-2.0 ล้านตนัต่อวนัตลอดไตรมาส และค่าระวาง

เรือขนาด capesize ทีcพุ่งสูงขึ ]นในช่วงเวลาเดียวกนั ในขณะทีcราคาถ่านโค้กคุณภาพสูง (ออสเตรเลีย ราคา fob หน้าท่า 

ควีนส์แลนด์) ออ่นตวัลงจาก 310 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เป็น 270 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (จากจุดสูงสุดทีc 340 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัเหตกุารณ์นํ ]าท่วมออสเตรเลียช่วงต้นปี) ต้นทนุทีcสงูขึ ]นนี ]ได้ผลกัดนัให้ราคาเหล็กในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงตลอดไตร

มาส ถงึแม้ว่าความต้องการใช้เหล็กในยโุรปจะปรับตวัลดลงก็ตาม 

เศรษฐกิจไทยได้ฟื]นตวัจากผลกระทบของมหาภยัแผ่นดินไหวประเทศญีcปุ่ นทีcมีต่ออตุสาหกรรม และได้รับแรงผลกัดนัใน

เชิงบวกจากความชดัเจนของผลการเลือกตั ]งและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ยอดการผลิตยานยนต์ได้ฟื]นกลบัมาทีc

เฉลีcย 150,000 คนัต่อเดือน รัฐบาลใหม่ได้เริcมขับเคลืcอนเศรษฐกิจตามนโยบายทีcได้หาเสียงไว้ เช่น นโยบายเพิcมค่าแรง 

นโยบายรถคนัแรก นโยบายบ้านหลงัแรก ซึcงจะเร่งเพิcมอปุสงค์โดยรวมและอตัราการบริโภคเหล็กในอนาคต 

ผลการดําเนินการไตรมาส 3 และแผนธุรกิจ 

2 ยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ ในการ “สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหล็กและบริการทีcมีมูลค่าเพิcมให้กับลูกค้า” และ 

“เสริมสร้างธุรกิจระดบัโลก” ทําให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านบททดสอบขนาดหนกัในไตรมาส 2 มาได้โดยมีผลงานระดบั

หนึcง จากไตรมาส 2 สู่ไตรมาส 3 ยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เพิcมขึ ]นจาก 330 พนัตนัเป็น 414 พนัตนั โดยทีcสดัส่วนของ

ผลิตภณัฑ์ทีcมีมลูค่าเพิcมกบัลูกค้า (Premium Value Product) เพิcมขึ ]นจาก 32% เป็น 41% ในขณะทีcยอดขายโค้กเพิcมจาก 

42 พันตันเป็น 220 พันตนั โดยบริษัทฯ กลายเป็นผู้ นําตลาดการขายโค้กคุณภาพสูงในตลาดแอตแลนติกเหนือภายใน

ระยะเวลาอนัสั ]นหลงัจากการเข้าซื ]อกิจการ ณ สิ ]นไตรมาส 1 ปี 2554 ปัจจยัเหล่านี ]ได้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้

จากการขายและการให้บริการได้สูงถึง 13,439 ล้านบาท โดยรายได้สูงเป็นประวตัิการณ์รองจากไตรมาส 1/2553 ซึcงมี

รายได้จากการขายและการให้บริการ 13,865  ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ค่าการรีด (HRC Spread) กลบัมาอยู่ทีcระดบัปกติทีc 118 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั แตค่่า HRC EBITDA/

ตนั ฟื]นขึ ]นมาเล็กน้อยทีc 17.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซึcงยงัตํcากว่าค่าเฉลีcยระยะยาวทีc 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เนืcองจากการใช้

กําลงัการผลติทีcยงัตํcา ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีcยน และการตั ]งสํารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซื ]อวตัถดุิบเพืcอสะท้อน

ราคาตลาดทีcออ่นตวัในปัจจบุนั 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  เนืcองจากการผลิตเหลก็แท่งแบนยงัไม่เริcมและมีธุรกิจทีcมีรายได้เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ก ซึcงได้

รายได้จากการผลติและขายโค้ก และการรับจ้างผลิตโค้ก รวมถงึรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้อืcนๆ ทําให้มี

ขาดทนุสทุธิ 2,783 ล้านบาท โดยผลขาดทนุดงักล่าวเกิดจาก 1) ต้นทนุในส่วนทีcเกีcยวกับการผลติประมาณ 3,476 ล้าน
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บาท 2) ต้นทนุในส่วนทีcไม่เกีcยวกบัการผลิตประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึcงได้แก่ ต้นทนุในส่วนของค่าเผืcอการลดมลูค่าของ

สินค้าคงเหลือประมาณ 450 ล้านบาท และต้นทนุในส่วนทีcยงัไม่ได้เริcมดําเนินการผลิตประมาณ 750 ล้านบาท  

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 920 ล้านบาท ซึcงได้รวมค่าทีcปรึกษาต่างๆ ทีcถือเป็นรายการพเิศษในไตรมาส

นี ]ประมาณ 120 ล้านบาท และ 4) ดอกเบี ]ยจ่ายประมาณ 196 ล้านบาท ทั ]งนี ] เนืcองจากในไตรมาสนี ]ได้มีการบนัทึกกําไร

จากการซื ]อธุรกิจประมาณ 5,271 ล้านบาท ทําให้ธรุกิจโรงถลงุเหล็กมี EBITDA ก่อนรายการปรับปรุงเป็นบวก 2,793 ล้าน

บาท 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตาราง 2: สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

งบรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
2554 +/- 2553 +/- 2554 2553 +/- 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

13,439 9,511 +41% 11,598 +16% 34,967 37,350 -6% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 14,614 9,509 +54% 11,341 +29% 34,973 33,952 +3% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,068 583 +83% 257 +316% 1,968 755 +161% 

การตั ]งสํารองจากภาระผกูพนั
ตามสญัญาซื ]อวตัถดุิบ 

129 (96) +234% (68) +290% 129 0 N.A. 

กําไรจากการซื ]อธุรกิจ 5,271 0 N.A. 0 N.A. 5,271 0 N.A. 

EBITDA* 3,170 (354) +995% 419 +657% 3,391 3,638 -7% 

ดอกเบี ]ยจ่าย 561 512 +10% 211 +166% 1,293 624 +107% 

ค่าเสืcอมราคาและตดัจําหน่าย 301 203 +48% 189 +59% 694 604 +15% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 2 3 -33% 1 +100% 9 19 -53% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลีcยนทีcเกิดจริง 

121 34 +256% 75 61% (21) 211 -110% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลีcยนทีcยงัไม่เกิดขึ ]นจริง 

(197) 101 -295% 21 -1,038% (197)        21 -1,038% 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2,965) (1,072) -177% 18 N.A. 1,395 2,391 -42% 

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (EPS) 
(บาท) 

(0.17) (0.06) -183% 0.00 N.A. 0.08 0.18 -56% 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของไตรมาส 3/2554 เป็นการคํานวณจากกําไรสุทธิก่อนรายการปรับปรุง 
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ตาราง 3: ผลการดาํเนินงานแยกตามธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 
2554 +/- 2553 +/- 2554 2553 +/- 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและ
ให้บริการ 

        

งบการเงนิรวม 13,439 9,511 +41% 11,598 +16% 34,967 37,350 -6% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 10,373 7,734 +34% 11,522 -10% 30,052 37,122 -19% 
ธุรกิจท่าเรือนํ ]าลกึ 28 32 -13% 41 -32% 96 140 -31% 
ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบาํรุง 45 68 -34% 34 +32% 149 87 +71% 
ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 2,994 1,677 +79% 0 N.A. 4,670 0 N.A. 

EBITDA         
งบการเงนิรวม* 3,170 (354) +995% 419 +657% 3,391 3,638 -7% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 214 57 +275% 264 -19% 1,178 3,214 -63% 
ธุรกิจท่าเรือนํ ]าลกึ 35 48 -27% 59 -41% 135 224 -40% 
ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบาํรุง 16 20 +20% 27 -41% 58 84 -31% 
ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก* 2,793 (347) +904% 0 N.A. 2,051 0 N.A. 
ตดัรายการระหว่างกนั 112 (132)  69  (31) 116  

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ         
งบการเงนิรวม (2,965) (1,072) -177% 18 N.A. 1,395 2,391 -42% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (270) (391) +31% (99) -173% (119) 2,097 -106% 
ธุรกิจท่าเรือนํ ]าลกึ 9 22 -59% 35 -74% 59 135 -56% 
ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบาํรุง 4 7 -43% 11 -64% 21 35 -40% 
ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก (2,783) (620) -349% 0 N.A. 1,464 0 N.A. 
ตดัรายการระหว่างกนั 83 (79)  89  5 190  
ส่วนได้เสียทีcไม่มีอํานาจควบคมุ (8) (11)  (19)  (35) (65)  
หมายเหตุ: EBITDA ของไตรมาส 3/2554 เป็นการคํานวณจากกําไรสทุธิก่อนรายการปรับปรุง และการบนัทกึรายการในสว่นของบมจ. เหลก็

แผน่รีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทกึโดยใช้วิธี Equity Method  

ตาราง 4: สรุปตัวเลขสําคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2554 +/- 2553 +/- 2554 2553 +/- 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

ราคาขายเฉลีcย  807 761 +6% 674 +20% 766 645 +19% 
ต้นทนุขายเฉลีcย 786 753 +4% 694 +13% 727 593 +23% 
ค่าการรีด (HRC Spread)  118 103 +15% 56 +111% 129 119 +8% 
HRC EBITDA  17.8 6.2 +187% 16.2 +10% 30.8 56.2 -45% 
ปริมาณขาย (พนัตนั) 414 330 +25% 533 -22% 1,268 1,762 -28% 
ปริมาณการผลิต (พนัตนั) 371 280 +33% 520 -29% 1,188 1,757 -32% 
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คําอธิบายผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 3/2554 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 13,439 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 41% QoQ และ 16% YoY โดย

รายได้หลกัมาจาก 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 414 พนัตนั ราคาขายเฉลีcย 24,504 บาท/ตนั (ประมาณ 807 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั) เพิcมขึ ]น 6% QoQ และ 20% YoY โดยมีสัดส่วนผลิตภณัฑ์ทีcมีมูลค่าเพิcมกบัลูกค้า (Premium Value Product) 

ประมาณ 41% คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็กรวม 10,373 ล้านบาท  

� เพิcมขึ ]น 34% QoQ  เนืcองจากปริมาณขายทีcเพิcมขึ ]น 25% เป็นผลจากมาตรการฉกุเฉินป้องกนัการทุ่มตลาดของ

ภาครัฐ และภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ทีcเริcมกลบัสู่สภาวะปกติ รวมทั ]งราคาขายเฉลีcยทีcปรับขึ ]นได้ 46 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ตามตลาดโลก หรือคิดเป็น 6% QoQ 

� ลดลง 10% YoY  เนืcองจากปริมาณขายทีcลดลง 22% โดยยอดขายเพิcงฟื]นตัวจากปัญหาต่างๆ ในไตรมาส 

2/2554 มาได้เพียงระดบัหนึcง แต่ยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติดงัเดิมเช่นไตรมาส 3/2553 ถึงแม้ว่าราคาขายเฉลีcยจะ

เพิcมขึ ]น 133 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือคิดเป็น 20% YoY 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เนืcองจากอยู่ระหว่างการดําเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยงัไม่มีรายได้จากการขาย

เหล็กแท่งแบน มีเพียงธุรกิจโค้ก ซึcงมียอดขายจํานวน 220 พนัตนั โดยคิดเป็นรายได้จากการขายและรับจ้างผลิตโค้ก 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้และรายได้อืcนๆ รวมจํานวน 2,994 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 79% QoQ 

ธุรกิจท่าเรือนํ�าลึก มีรายได้จากการให้บริการรวม 28 ล้านบาท ลดลง 13% QoQ และ 32% YoY เนืcองจากปริมาณ

สินค้าผ่านท่าลดลง  

ธรุกิจวิศวกรรมและซ่อมบํารุง มีรายได้จากการให้บริการรวม 45 ล้านบาท ลดลง 34% QoQ โดยมีสาเหตมุาจากการ

ส่งมอบงานทีcลดลง เนืcองจากลกัษณะของงานและความซบัซ้อนของงานทีcเพิcมมากขึ ]น ในขณะทีcเพิcมขึ ]น 32% YoY 

เนืcองจากมีรายได้จากการให้บริการลกูค้าต่างประเทศเพิcมขึ ]นเมืcอเปรียบเทียบกบัปีก่อน   

ต้นทุนขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 14,614 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 54% QoQ และ 29% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายรวม 9,917 ล้านบาท ซึcงประกอบด้วยต้นทนุขายจํานวน 9,980 ล้านบาทและการ

โอนกลบัรายการค่าเผืcอการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จํานวน 63 ล้านบาท   

� เพิcมขึ ]น 29% QoQ  เนืcองจากปริมาณการขายทีcเพิcมขึ ]น 25% และต้นทนุขายต่อตนัทีcเพิcมขึ ]น 33 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั  หรือคิดเป็น 4% QoQ ซึcงสะท้อนถงึต้นทนุวตัถดุิบทีcสงูขึ ]นแต่ต้นทุนต่อหน่วยสามารถลดลงได้จากปริมาณ

การผลิตทีcสงูขึ ]นมาจากไตรมาส 2/2554 

� ลดลง 13% YoY เนืcองจากปริมาณการขายทีcลดลง 22% โดยมีต้นทุนขายต่อตนัเพิcมขึ ]น 92 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หรือคิดเป็น 13% YoY ซึcงสะท้อนให้เห็นถงึต้นทนุการผลิตทีcตํcาจากปริมาณการผลิตทีcสงูในไตรมาส 3/2553 
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ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  มีต้นทุนขายและให้บริการรวม 4,676 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 2,839 ล้านบาท จากไตรมาส 2/2554

โดยต้นทนุขายและให้บริการดงักล่าวประกอบด้วย ต้นทุนในส่วนทีcเกีcยวกับการผลิตประมาณ 3,476 ล้านบาท และ

ต้นทุนในส่วนทีcไม่ได้เกีcยวกบัการผลิตประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึcงได้แก่ 1) ต้นทุนในส่วนของค่าเผืcอการลดมูลค่า

ของสินค้าคงเหลือประมาณ 450 ล้านบาท และ 2) ต้นทุนในส่วนทีcยงัไม่ได้เริcมดําเนินการผลิตประมาณ 750 ล้าน

บาท  

กําไรขั9นต้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทนุขั ]นต้น 1,175 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2554 ซึcงมีกําไรขั ]นต้น 2 ล้านบาท และลดลง

จากไตรมาส 3/2553 ซึcงมีกําไรขั ]นต้น 256 ล้านบาท 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีกําไรขั ]นต้น 456 ล้านบาท  

� เพิcมขึ ]น 637% QoQ เนืcองมาจากค่าการรีด (HRC spread) ทีcดีขึ ]นจาก 103 เหรียญสหรัฐฯ/ตันเป็น 118 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือคิดเป็น 15% QoQ และรวมผลจากการโอนกลบัรายการบญัชีค่าเผืcอการลดมูลค่าของ

สินค้าคงเหลือ 63 ล้านบาท 

� เพิcมขึ ]น 159% YoY เนืcองมาจากค่าการรีด (HRC spread) ทีcดีขึ ]นจาก 56 เหรียญสหรัฐฯ/ตนัเป็น 118 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนัหรือคิดเป็น 111% YoY และรวมผลจากการโอนกลบัรายการบัญชีค่าเผืcอการลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือ 63 ล้านบาท 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขั ]นต้น 1,683 ล้านบาท ขาดทุนเพิcมขึ ]นจากไตรมาส 2/2554 ซึcงขาดทุนขั ]นต้น 160 

ล้านบาท โดยผลขาดทุนดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากต้นทุนในส่วนทีcยงัไม่ได้เริcมดําเนินการผลิตและการตั ]งค่าเผืcอ

การลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,068 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 83% QoQ และ 316% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 124 ล้านบาท 

� ลดลง 29% QoQ เนืcองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารทีcลดลงจาก 129 ล้านบาทในไตรมาส 2/2554 เหลือ 77 

ล้านบาท เนืcองจากการลดลงของค่าทีcปรึกษาต่างๆ ทีcเกีcยวข้องกบัการเข้าซื ]อกิจการโรงถลงุเหล็กเป็นหลกั 

� ลดลง 47%YoY เนืcองจากค่าใช้จ่ายในการขายทีcลดลงจาก 127 ล้านบาทในไตรมาส 3/2553 เหลือ 47 ล้าน

บาท เนืcองจากปริมาณขายทีcลดลง 22% YoY 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจํานวน 920 ล้านบาท เพิcมขึ ]นจาก 326

ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554 โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้รวมค่าทีcปรึกษาต่างๆ ประมาณ 120 ล้านบาท ทีcถือเป็น

รายการพิเศษในไตรมาสนี ] 
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การตั9งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื9อวัตถุดบิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตั ]งสํารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซื ]อวตัถุดิบจํานวน 129 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 234% QoQ 

และ 290% YoY  โดยการตั ]งสํารองดังกล่าวเกิดจากการตั ]งสํารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน เพืcอสะท้อนราคาเหล็กทีc

ปรับตวัลดลงในปัจจบุนั 

กําไรก่อนหักดอกเบี9ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA ก่อนรายการปรับปรุง 3,170 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 995% QoQ และ 657% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จํานวน 214 ล้านบาท คิดเป็น HRC EBITDA 17.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (ประมาณ 

516 บาท/ตนั) 

� เพิcมขึ ]น 275% QoQ เนืcองจาก HRC EBITDA/ตนั ทีcเพิcมขึ ]น 187% QoQ 

� ลดลง 19% YoY เนืcองมาจากปริมาณการขายทีcลดลง ถงึแม้ว่า HRC EBITDA/ตนั จะเพิcมขึ ]น 10% YoY  

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ก่อนรายการปรับปรุง 2,793 ล้านบาท เนืcองจากมีการบนัทึก

รายการกําไรจากการซื ]อธุรกิจประมาณ 5,271 ล้านบาท ซึcงหากไม่รวมรายการพิเศษดงักล่าวจะมี EBITDA ติดลบ 

2,478 ล้านบาท เนืcองจากยงัอยู่ระหว่างการดําเนินการเตรียมการผลิต ในขณะทีcมีภาระค่าใช้จ่ายทั ]งในส่วนต้นทุน

คงทีcและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจํานวนมาก  

ดอกเบี9ยจ่าย 

ดอกเบี ]ยจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเท่ากบั 561 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 10% QoQ และ 166% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบี ]ย 361 ล้านบาท  

� เพิcมขึ ]น 5% QoQ เนืcองจากการเพิcมขึ ]นของเงินกู้ยืมระยะสั ]นเพืcอการสัcงซื ]อวตัถุดิบ รวมถึงผลกระทบจากอตัรา

ดอกเบี ]ยทีcสงูขึ ]น 

� เพิcมขึ ]น 76% YoY เนืcองจากการเพิcมขึ ]นของเงินกู้ยืมระยะสั ]นเพืcอการสัcงซื ]อวตัถุดิบและเงินกู้ ยืมระยะยาวเพืcอ

การลงทนุในธรุกิจโรงถลงุเหล็ก รวมถงึผลกระทบจากอตัราดอกเบี ]ยทีcสงูขึ ]น 

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบี ]ยจ่าย 196 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 20% QoQ โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิcมขึ ]นของเงิน

กู้ยืมด้อยสิทธิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพืcอการลงทุนสําหรับโครงการ

ปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK  

อื�นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการทีcควบคุมร่วมกัน 2,373 ล้านบาท และมีการรับรู้

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการทีcควบคุมร่วมกนัตามวิธีส่วนได้เสีย 57 ล้านบาท เพิcมขึ ]นจาก 0.4 ล้านบาทในไตร

มาส 2/2554 และลดลง 33% YoY  โดยส่วนแบง่กําไรทีcบนัทกึมาจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นหลกั 
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ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 112 พนัตนั มีรายได้จากการขาย 3,505 ล้านบาท ลดลง 0.1% QoQ และ 

21% YoY มีกําไรสุทธิ 139 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 439% QoQ เนืcองจากราคาขายทีcปรับตัวสูงขึ ]นและการโอนกลับ

รายการค่าเผืcอการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน 28 ล้านบาท และกําไรสุทธิเพิcมขึ ]น 6% YoY เนืcองจากมีการ

โอนกลบัรายการดงักล่าว 

กําไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้านบาท ขาดทุนเพิcมขึ ]นจากไตรมาส 2/2554 ซึcงมีขาดทุนสุทธิ 1,072 

ล้านบาท และจากไตรมาส 3/2553 ซึcงมีกําไรสทุธิ 18 ล้านบาท  โดยผลขาดทนุหลกัมาจาก 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุสุทธิ 270 ล้านบาท (รวมกําไรจากอตัราแลกเปลีcยนทีcเกิดขึ ]นจริงจํานวน 73 ล้าน

บาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีcยนทีcยงัไม่เกิดขึ ]นจริงจํานวน 183 ล้านบาท) 

� ขาดทนุลดลง 31% QoQ จากขาดทนุสทุธิ 391 ล้านบาทในไตรมาส 2/2554  

� ขาดทนุเพิcมขึ ]น 173% YoY จากขาดทนุสทุธิ 99 ล้านบาทในไตรมาส 3/2553  

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมีผลขาดทนุสุทธิ 2,783 ล้านบาท ขาดทุนเพิcมขึ ]น 349% QoQ เนืcองจากธุรกิจ

อยูร่ะหวา่งการดําเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยังไม่มีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน และมีรายการ

พิเศษ ดงัทีcกล่าวมาแล้วข้างต้น 

คําอธิบายผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2554) 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 34,967 ล้านบาท ลดลง 6% YoY มีสาเหตุหลกัมาจาก

รายได้จากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 7,070 ล้านบาท ถงึแม้จะมีรายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหล็กเพิcมขึ ]น  4,670 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 1.27 ล้านตนั ราคาขายเฉลีcย 23,344 บาท/ตัน (ประมาณ 766 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก 30,052 ล้านบาท ลดลง 19% YoY เนืcองจาก

ปริมาณขายทีcลดลง 28% โดยมีสัดส่วนผลิตภณัฑ์ทีcมีมูลค่าเพิcมกบัลูกค้า (Premium Value Product) ประมาณ 

39% 

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก กําลงัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยงัไม่มีรายได้จากการขายเหล็ก

แท่งแบน แต่มีรายได้หลกัมาจากการขายและรับจ้างผลิตโค้ก โดยเป็นการขายโค้กจํานวน 262 พนัตนั คิดเป็นรายได้

จากการขายและรับจ้างผลิตโค้ก รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้และรายได้อืcนๆ รวมจํานวน 4,670 ล้านบาท  

ธรุกิจท่าเรือนํ�าลึก มีรายได้จากการให้บริการรวม 96 ล้านบาทลดลง 31% YoY เนืcองจากปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลง

อนัเป็นผลมาจากภาวะอตุสาหกรรมเหล็กทีcมีความผนัผวน 

ธรุกิจวิศวกรรมและซ่อมบํารุง มีรายได้จากการให้บริการรวม 149 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 71% YoY เนืcองจากมีรายได้จาก

การให้บริการลกูค้าต่างประเทศเพิcมขึ ]น 
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ต้นทุนขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 34,973 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 3% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทุนขายรวม 28,402 ล้านบาท ลดลง 17% YoY เนืcองจากปริมาณการขายทีcลดลง โดย

ต้นทุนขายรวมดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนขายเหล็กแผ่นรีดร้อนจํานวน 28,060 ล้านบาท ต้นทุนขายเศษเหล็ก

จํานวน 332 ล้านบาท และการบนัทกึรายการค่าเผืcอการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน 10 ล้านบาท โดยต้นทุน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อนดงักล่าวคิดเป็นต้นทุนขายต่อตนัประมาณ 727 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิcมขึ ]นจาก 593 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ใน 9 เดือนแรกของปี 2553 โดยต้นทนุขายต่อตนัทีcเพิcมขึ ]นเนืcองจากต้นทนุวตัถดิุบทีcเพิcมสงูขึ ]น  

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  มีต้นทุนขายและให้บริการรวม 6,513 ล้านบาท โดยมีส่วนของค่าเผืcอการลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือประมาณ 450 ล้านบาท   

กําไรขั9นต้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทนุขั ]นต้น 6 ล้านบาท ลดลงจากมีกําไรขั ]นต้น 3,398 ล้านบาท สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2553 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีกําไรขั ]นต้น 1,651 ล้านบาท ลดลง 47% YoY ในขณะทีcมี HRC Spread 129 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั เพิcมขึ ]น 8% YoY เนืcองจากปริมาณการขายทีcลดลงอนัเนืcองมาจากภาวะความผนัผวนของอตุสาหกรรม

เหล็ก 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  มีผลขาดทุนขั ]นต้น 1,843 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในส่วนทีcยังไม่ได้เริcม

ดําเนินการผลิตและการตั ]งค่าเผืcอการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,968 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 176% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 463 ล้านบาท ลดลง 33% YoY เนืcองจากค่าใช้จ่ายในการ

ขายทีcลดลงจาก 436 ล้านบาท เหลือ 183 ล้านบาท เนืcองจากปริมาณขายทีcลดลง 28% YoY 

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจํานวน 1,438 ล้านบาท ซึcงส่วนใหญ่มา

จากธุรกิจในส่วนทีcยงัไม่ได้เริcมดําเนินการผลิต โดยในจํานวนดงักล่าวรวมค่าทีcปรึกษาต่างๆ ทีcเกีcยวกับการเข้าซื ]อ

กิจการ Teesside Cast Products ประมาณ 322 ล้านบาท ซึcงถือเป็นรายการพิเศษ  

การตั9งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื9อวัตถุดบิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตั ]งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ]อวตัถุดิบจํานวน 129 ล้านบาท โดยการตั ]งสํารอง

ดงักล่าวเกิดจากการตั ]งสํารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน เพืcอสะท้อนราคาเหล็กทีcปรับตวัลดลงในปัจจุบนั 

กําไรก่อนหักดอกเบี9ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 3,391 ล้านบาท ลดลง 7% YoY  
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จํานวน 1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA/ตันเท่ากับ 929 บาท/ตัน 

(ประมาณ 31 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 63% YoY  

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก มี EBITDA 2,051 ล้านบาท เนืcองจากมีการบนัทึกรายการกําไรจากการซื ]อธุรกิจประมาณ 5,271 

ล้านบาท ซึcงหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวจะมี EBITDA ติดลบ 3,220 ล้านบาท เนืcองจากยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการเตรียมการผลิต ในขณะทีcมีภาระค่าใช้จ่ายทั ]งในส่วนต้นทุนคงทีcและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็น

จํานวนมาก และมีรายการพิเศษ  

ดอกเบี9ยจ่าย 

ดอกเบี ]ยจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากบั 1,293 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 114% YoY  

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบี ]ย 909 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 50% YoY เนืcองการเพิcมขึ ]นของเงินกู้ยืมระยะสั ]นเพืcอ

การสัcงซื ]อวตัถุดิบและเงินกู้ยืมระยะยาวเพืcอการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงผลกระทบจากอตัราดอกเบี ]ยทีc

สงูขึ ]นในปี 2554 

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบี ]ย 370 ล้านบาท ซึcงเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะสั ]นเพืcอการสัcงซื ]อวตัถุดิบ รวมทั ]งเงินกู้ ยืม

ชัcวคราวจากผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพืcอการลงทนุโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK  

อื�นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการทีcควบคุมร่วมกัน 1,477 ล้านบาท และมีการรับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการทีcควบคุมร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย 38 ล้านบาท ลดลง 118% YoY เนืcองจากมี

การปรับมลูค่าเงินลงทนุใน Redcar Bulk Terminal ลงเป็นจํานวน 112 ล้านบาท และบนัทึกส่วนแบ่งกําไรทีcมาจากธุรกิจ

เหล็กแผ่นรีดเย็น 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 366 พนัตนั คิดเป็นรายได้จากการขาย 11,017 ล้านบาท ลดลง 24% YoY 

มีกําไรสุทธิ 293 ล้านบาท ลดลง 54% YoY เนืcองจากราคาขายในประเทศทีcปรับตวัลดลงและต้นทุนการผลิตทีcเพิcม

สงูขึ ]น 

กําไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 1,395 ล้านบาท ลดลง 42% YoY โดยเป็นผลมาจาก 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีขาดทุนสุทธิ 119 ล้านบาท ลดลง 106% YoY โดยขาดทุนสุทธิดงักล่าวได้รวมขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีcยนทีcเกิดขึ ]นจริงจํานวน 40 ล้านบาท และขาดทุนจากอตัราแลกเปลีcยนทีcยังไม่เกิดขึ ]นจริงจํานวน 183 

ล้านบาทแล้ว 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีผลกําไรสุทธิ 1,464 ล้านบาท เนืcองจากการบนัทึกกําไรจากการซื ]อธุรกิจซึcงเป็นรายการพิเศษ

ดงัทีcกล่าวมาแล้วข้างต้น 
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4. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตาราง 5: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 3 
2554 

ไตรมาส 2 
2554 

+/- 
QoQ 

สินทรัพย์    

ลูกหนี ]การค้า  3,781 3,892 -3% 

สินค้าคงเหลือ 24,380 21,779 +12% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืcนๆ 1,849 2,218 -17% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 30,010 27,890 +8% 

ทีcดิน อาคารและอปุกรณ์ 47,024 34,192 +38% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืcน 4,846 4,906 -1% 

รวมสินทรัพย์ 81,880 66,987 +22% 

หนี 2สิน    

เงนิกู้ ยืมระยะสั ]น และหนี ]สินทีcมีภาระดอกเบี ]ยทีcถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

22,288 19,344 +15% 

เจ้าหนี ]การค้า 8,686 4,293 +102% 

หนี ]สินหมนุเวียนอืcนๆ 617 530 +16% 

หนี 2สินหมุนเวียนรวม 31,591 24,167 +31% 

หนี ]สินระยะยาวทีcมีภาระดอกเบี ]ย 18,144 17,906 +1% 

หนี ]สินไม่หมนุเวียนอืcนๆ 4,941 125 +3,853% 

รวมหนี 2สิน 54,676 42,198 +30% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 26,365 23,955 +10% 

ส่วนได้เสียทีcไม่มีอํานาจควบคมุ 839 835 +0.5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,204 24,789 +10% 

รวมหนี 2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 81,880 66,987 +22% 
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ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวมไตรมาส 3/2554  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.95 เท่า ลดลงจาก 1.15 เท่าในไตรมาส 2/2554 โดยอตัราส่วนทีcลดลง

เนืcองจากมีการเพิcมขึ ]นของหนี ]สินหมุนเวียน 31% QoQ มากกว่าการเพิcมขึ ]นของสินทรัพย์หมุนเวียนทีcเพิcมขึ ]น 8% QoQ 

โดยเป็นการเพิcมขึ ]นของเงินกู้ ยืมระยะสั ]นจากสถาบนัการเงิน 9% QoQ และเจ้าหนี ]การค้า 102% QoQ เพืcอการสัcงซื ]อ

วตัถดุิบเพิcมขึ ]นในช่วงปลายไตรมาส การเพิcมขึ ]นของเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิชัcวคราว (Subordinated Bridging Loan) จากผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ เพืcอจ่ายค่าก่อสร้างสําหรับโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ในระหว่างรอการออกและเสนอขายหุ้น

กู้แปลงสภาพเพืcอนําเงินไปเพิcมทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมทั ]งการเพิcมขึ ]นของค่าก่อสร้างทีcยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน

สําหรับโครงการดงักล่าว ซึcงอยู่ระหว่างรอการเบกิเงินกู้ ยืมระยะยาวเพืcอนํามาชําระ 

ลูกหนี ]และตั�วเงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลูกหนี ]การค้ารวมจํานวน 3,781 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ 

โดยสิ ]นไตรมาส 3/2554 ไม่มีหนี ]เสียหรือมีการตั ]งสํารองเพิcมขึ ]น 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) มีสินค้าคงเหลือสุทธิ 24,380 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 12% QoQ โดยแบ่งเป็นวตัถุดิบ (เหล็กแท่ง

แบน ถ่านโค้ก และโค้ก) มูลค่า 11,280 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน) มูลค่า 7,146 ล้านบาท สินค้า

สําเร็จรูปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรีดร้อน และ เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบนํ ]ามนั) มูลค่า 4,225 ล้านบาท และ

วสัดโุรงงานและอะไหล่ มลูค่า 2,415 ล้านบาท โดยมีการตั ]งค่าเผืcอมลูค่าของสินค้าลดลงจํานวน 687 ล้านบาท ทั ]งนี ]สินค้า

คงเหลือทีcมีปริมาณมากขึ ]นเป็นผลจากการสัcงซื ]อวตัถดุิบทีcเพิcมขึ ]นในไตรมาส 3/2554 และระดบัสินค้าคงเหลือทีcค่อนข้างตํcา

ในไตรมาส 2/2554 ทําให้ในไตรมาส 3/2554 ต้องมีการสัcงซื ]อเพิcมขึ ]น  

การบนัทกึมลูค่ายุติธรรมจากการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ในระหว่างไตรมาสบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากดั 

ได้มีการสอบทานมลูค่ายุติธรรม สําหรับรายการสินทรัพย์และหนี ]สินทีcได้มาจากการซื ]อ Teesside Cast Products โดยได้

บนัทกึผลปรับปรุงจากรายการดงักล่าวเข้าในไตรมาสทีcมีการซื ]อกิจการ ทําให้มีกําไรจากการซื ]อธุรกิจจํานวนประมาณ 174 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,271 ล้านบาท) และได้บนัทึก สินทรัพย์และหนี ]สินในส่วนทีcเกีcยวกับธุรกิจโรงถลุงเหล็กใน

มลูค่ายตุิธรรม โดยมกีารประเมินมลูค่าทีcดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิcมขึ ]น 10,981 ล้านบาท เมืcอรวมกับส่วนทีcมีการเพิcมขึ ]น

ระหว่างงวดจากการลงทนุเพิcมเติมจํานวน 1,851 ล้านบาท ทําให้ทีcดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิcมขึ ]น 12,832 ล้านบาท เป็น 

47,024 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% QoQ รวมทั ]ง มีการบนัทกึประมาณการหนี ]สินเกีcยวกบัสิcงแวดล้อมและอืcนๆ และหนี ]สิน

ภาษีจากการตีมลูค่าสินทรัพย์ ทําให้หนี ]สินไม่หมนุเวียนอืcนๆ เพิcมขึ ]นเป็น 4,941 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,853% QoQ 

การบริหารจดัการหนี ]สินและสภาพคล่อง (Liabilities and liquidity Management) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี ]สินรวม

จํานวน 54,676 ล้านบาท เพิcมขึ ]น 30% QoQ โดยมีส่วนประกอบทีcสําคญัคือ เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ปัจจุบนับริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ ยืมรวมประมาณ 48,925 ล้านบาท และมียอดเงินกู้ ยืมคงเหลือ 39,037 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของ

เงินกู้ ยืมระยะสั ]นจํานวน 19,357 ล้านบาท เนืcองมาจากการเพิcมขึ ]นของการสัcงซื ]อวตัถุดิบ ณ ปลายไตรมาส เป็นส่วนของเงิน

กู้ ยืมระยะยาวทีcถึงกําหนดชําระใน 1 ปี 1,540 ล้านบาท และเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีcยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 18,140 

ล้านบาท นอกจากนี ] ธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึcงกําลงัอยู่ระหว่างการลงทุนตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ทําให้มี
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ยอดเงินกู้ ยืมเพิcมขึ ]น 1,627 ล้านบาทจากไตรมาส 2/2554 โดยส่วนหนึcงเป็นเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิชัcวคราวจากผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ซึcงกําลงัอยู่ระหว่างดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพืcอนําเงินไปเพิcมทุนในธุรกิจโรงถลุง

เหล็กจํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพืcอชําระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าว รวมถึงจะทําการกู้ ยืมเงินเพิcมเติมจากสถาบนัการเงิน

จํานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับโครงการดงักล่าวอีกด้วย ทั ]งนี ] เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมี

ระยะเวลาปลอดชําระเงินกู้  2 ปี และทยอยชําระคืนเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลา 4-7 ปี 

สดัส่วนหนี ]สินทีcมีภาระดอกเบี ]ยจ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)   บริษัทฯ มีส่วนของผู้

ถือหุ้นจํานวน 27,204 ล้านบาท มีหนี ]สินทีcมีภาระดอกเบี ]ยจ่ายรวมจํานวน 40,433 ล้านบาท สัดส่วนหนี ]สินทีcมีภาระ

ดอกเบี ]ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.49 เท่า ลดลงจาก 1.50 เท่าในไตรมาส 2/2554 เนืcองจากมีการบนัทึกมูลค่า

ยุติธรรมจากการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็กดังทีcกล่าวมาข้างต้น โดยรับรู้กําไรจากการซื ]อธุรกิจ ทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้น

เพิcมขึ ]นมากกว่าเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทีcเพิcมขึ ]น 

5. โครงการที"อยู่ระหว่างดาํเนินการ (Ongoing Project) 

โครงการ กําลงัการผลติ / รายละเอียด งบประมาณลงทนุ กําหนดเวลาทีcสําคญั 

โครงการปรับปรุงโรงถลงุ
เหล็ก SSI UK 

เหล็กแท่งแบน 3.6 ล้านตนัต่อปี 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเริcมผลิตมกราคม 

2555 โดย PCI เริcมไตรมาส 

4/2555 และจะแล้วเสร็จทั ]ง

โครงการมีนาคม 2556 

โครงการเครนหน้าท่า 
PPC 

สามารถรองรับเรือขนาด 
70,000 เดทเวทตนัขึ ]นไป 

10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 

2555 

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK โครงการเพืcอปรับปรุงโรงงานและเริcมผลิตเหล็กแท่งแบนทีcโรงงานสหวิริยาสตีล 

ทีไซด์ มีงบประมาณการลงทุน 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 2 ปี (ตั ]งแต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556) ได้

คืบหน้าไปอย่างต่อเนืcอง โดยมีรายจ่ายทีcจัดซื ]อจัดจ้างไปแล้ว ณ สิ ]นไตรมาส 3 ปี 2554 เป็นเงิน 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และมียอดเงินสดจ่ายแล้ว 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการปรับกําหนดการเริcมผลิตเป็นวนัทีc 6 มกราคม 2555 เนืcองจากมีการ

พบงานปรับปรุงเตาเผาอากาศทีcต้องทําเพิcมเติม 

เป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 คือ 3.3 ล้านตนั โดยทีcการผลิตจะเพิcมขึ ]นเรืcอยๆ จนถึงระดบั 3.6 ล้านตนัต่อปี

ในไตรมาส 4/2555 ส่วนอปุกรณ์ Pulverized Coal Injection (“PCI”) ซึcงคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนเชื ]อเพลิงได้ประมาณ 30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (คํานวณจากต้นทนุเชื ]อเพลิงปัจจบุนั) จะเริcมใช้งานได้ภายในไตรมาส 4/2555 เช่นเดียวกนั 

โครงการเครนหน้าท่า PPC บริษัทฯ เริcมโครงการเครนหน้าท่า โดยลงทุนจัดซื ]อเครนทีcมีขนาดยกสูงสุด 100 ตนั จํานวน  

2 ตวั ซึcงคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื ]อขายภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2554 และสามารถติดตั ]งพร้อมใช้งานได้
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ภายในเดือนเมษายน 2555 โครงการเครนหน้าท่า PPC ดงักล่าวจะช่วยเพิcมประสิทธิภาพในการการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน 

และผลิตภณัฑ์เหล็กอืcนๆ ของบริษัทฯ ทีcขนส่งด้วยเรือ Panamax หรือเรือทีcมีขนาดใหญ่กว่า ซึcงไม่มีเครนในตวั 

ในช่วงแรกของการลงทุนในครั ]งนี ]จะทําให้บริษัทฯ สามารถนําเข้าและส่งออกผลิตภณัฑ์เหล็ก ด้วยเรือขนาดใหญ่ขนาด 

70,000 เดทเวทตนัขึ ]นไป  โดยมีเครืcองมือรองรับการขนถ่ายทีcมีประสิทธิภาพ ซึcงคาดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง

ได้ประมาณ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (คํานวณจากสภาวะของค่าระวางเรือในปัจจุบนั) ในระยะต่อไป เมืcอการดําเนินงาน

ของธุรกิจโรงถลงุเหล็กและโครงการเครนหน้าท่า PPC เริcมมีเสถียรภาพในช่วงไตรมาส 4/2555 โครงการเครนหน้าท่า PPC 

จะช่วยสนบัสนนุการนําเข้าเหล็กแท่งแบนจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กเพืcอมาผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย ทําให้บริษัทฯ 

สามารถนําเข้าวตัถุดิบได้อย่างสมํcาเสมอซึcงคาดว่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และ

ลดความต้องการเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

6. พัฒนาการที"สําคัญ (Recent Development) 

การตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั ]นทีcสุดเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีนใน

อตัราร้อยละ 30.91 และจากประเทศมาเลเซียในอตัราร้อยละ 23.57 – 42.51 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลตั ]งแต่วนัทีc  

12 สิงหาคม 2554 รวมทั ]งได้ออกมาตรการฉุกเฉินเรียกหลกัประกันอากรสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ

โบรอนจากประเทศจีน ในอตัราร้อยละ 19.47 เป็นระยะเวลา 90 วนั ระหว่างวนัทีc 20 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2554 

ก่อนจะมีมาตรการชัcวคราวทีcอยู่ระหว่างขั ]นตอนการพจิารณา  

Corporate Governance  

� บริษัทฯ ได้แต่งตั ]งนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการทีcดี โดยมีผลตั ]งแต่วนัทีc 20 ตลุาคม 2554 เป็นต้นไป   

� บจ. ท่าเรือประจวบ ได้แต่งตั ]งนายทวีศกัดิ� เสนาณรงค์ เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั ]งแต่วนัทีc 1 ตุลาคม 

2554 เป็นต้นไป 

� บจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริcง ได้แต่งตั ]งนายกมล จนัทิมา เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั ]งแต่วนัทีc 1 ตุลาคม 

2554 เป็นต้นไป 

การปรับโครงสร้างองค์กร  

แต่งตั ]งนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที"บริหารกลุ่ม หรือ Group 

CEO อีกตําแหน่งหนึcง โดยมีบทบาทหน้าทีcเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม และได้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารแล้ว

แต่งตั ]งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึ ]นประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าทีcบริหารกลุ่ม กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสูงจากทุกสายธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม มีหน้าทีcรับผิดชอบจดัการและดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ตามทีcคณะกรรมการบริษัทมอบนโยบายให้ เพืcอสามารถตัดสินใจตามอํานาจดําเนินการได้โดยรวดเร็วพร้อมรับ

การแข่งขนัทางธุรกิจทั ]งในปัจจบุนัและอนาคต โดยมีผลตั ]งแต่วนัทีc 1 กนัยายน 2554 เป็นต้นไป 
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มาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบาํรุงได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp ในเดือนตลุาคม 2554 ซึcงทํา

ให้สามารถรับงานด้านการออกแบบ ผลิต และซอ่มแซม งานประเภทภาชนะแรงดนั หม้อต้มไอนํ ]าและท่อแรงดันสูงได้ โดย

จะขยายธุรกิจประเภทนี ]ออกสู่ตลาดทั ]งกลุ่มลกูค้าภายในและต่างประเทศ โดยงานประเภทนี ]ถือได้ว่าเป็นงาน High Value 

Engineering ทีcสามารถสร้างรายได้และอตัรากําไรได้สงูขึ ]น 

7. แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 4 

ราคาแร่เหล็กได้ปรับลดลงอย่างหนักในเดือนตุลาคมตลอดทั ]งเดือน จากการทีcกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประสบปัญหา

หนกัและประเทศจีนมีมาตรการคมุเข้มอตัราเงินเฟ้อและกําจดัฟองสบูอ่สงัหาริมทรัพย์ จากต้นเดือนจนถึงปลายเดือน การ

ผลิตเหล็กต่อวนัของประเทศจีนลดระดับลงจาก 2.0 ล้านตนัเหลือ 1.5 ล้านตัน ราคาแร่เหล็ก (อินเดีย เนื ]อเหล็ก-63% 

ราคาส่งถึงประเทศจีนตอนเหนือ) ลดจาก 175 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เป็น 120 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และราคาถ่านโค้ก

คณุภาพสงู (ออสเตรเลีย ราคา fob หน้าท่าควีนส์แลนด์ ) ลดลงจาก 270 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เป็น 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ซึcงส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับลดลงเช่นเดียวกนั 

การปรับฐานราคาครั ]งนี ]ได้ผ่านจดุตํcาสดุไปแล้ว และราคาแร่เหลก็ได้ฟื]นขึ ]นมาเป็นประมาณ 130 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ในขณะทีcราคาถ่านโค้กคณุภาพสงูทรงตวั (ณ วนัทีc 10 พฤศจิกายน 2554) ซึcงราคาเหล็กก็ปรับตวัเพิcมขึ ]นมาในทิศทาง

เดียวกนักบัราคาแร่เหล็ก 

ในขณะทีcสถานการณ์นํ ]าท่วมในประเทศรุนแรงหนกัขึ ]นมากในเดือนตลุาคม การคมนาคมถกูตดัขาดในบางพื ]นทีc ภาคกลาง

ส่วนใหญ่และนิคมอตุสาหกรรม 7 นิคมถูกนํ ]าท่วมอย่างหนกั โดยหนงัสือพิมพ์ Nikkei ได้รายงานผลการสํารวจของบริษัท

วิจยัญีcปุ่ นแห่งหนึcงว่า มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของญีcปุ่ นจํานวน 139 บริษัท ซึcงมีโรงงานทีcประสบปัญหานํ ]า

ท่วมในไทยประมาณ 215 โรงงาน โดยมีโรงงานทีcต้องปรับแผนการผลิตจํานวน 7 โรงงาน และมีโรงงานทีcต้องหยุดผลิต

จํานวน 173 โรงงาน เนืcองมาจาก 95 โรงงานจมนํ ]า ขณะทีc 41 โรงงานปิดทําการเพืcอความปลอดภยัของพนกังาน และ  

28 โรงงานได้รับคําสัcงให้อพยพ  และยังมีบริษัททีcไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญีcปุ่ นอีกกว่า 96 บริษัททีc

ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั ]ง 7 แห่งทีcได้รับความเสียหาย ถึงแม้ว่าฐานการผลิตของบริษัทฯ ไม่ได้รับความ

เสียหายเนืcองจากอยู่ทีcจังหวดัประจวบฯ แต่บริษัทในอตุสาหกรรมชิ ]นส่วนอิเลคโทรนิคและอตุสาหกรรมรถยนต์ (ซึcงเป็น

ลกูค้าปลายทางของอตุสาหกรรมเหล็ก) ประสบปัญหาจํานวนมาก บางรายต้องหยุดผลิตหรือปรับแผนการผลิตดังทีcกล่าว

มาแล้วข้างต้น จึงอาจทําให้ความต้องการใช้เหล็กอ่อนตวัลงมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการอตัราการเติบโต

เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ติดลบ และปรับลดประมาณการของปี 2554 จาก 4.1% ลงเหลือ 2.6% การบริโภคเหล็ก

คาดการณ์ว่าจะลดลงครึcงหนึcงจากปกต ิ

ถงึจะมีอปุสรรคในระยะเฉพาะหน้า บริษัทฯ ยงัมองโอกาสระยะยาวในเชิงบวก บริษัทฯ คาดว่ากิจกรรมภาคเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมจะทยอยฟื]นตวัหลงัจากนํ ]าลด  และจะเพิcมขึ ]นอย่างมากในไตรมาส 1/2555 จากผลของงบประมาณรัฐบาล
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ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและฟื]นฟูอุตสาหกรรม  บริษัทฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทฯ จะมีความต้องการ

อย่างมากในระยะกลางและระยะยาว 

บริษัทฯ จะยงัคงมุง่มัcนในการดําเนินงานโครงการหลักต่างๆ ซึcงในไตรมาส 4/2554 งานวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงโรง

ถลุงเหล็ก SSI UK จะเสร็จทั ]งหมด และเครืcองจักรต่างๆ จะเข้าสู่การเตรียมพร้อมการผลิต และในไตรมาส 1/2555 การ

ผลิตเหล็กแท่งแบนจะเริcม และเชืcอว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตทางรายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ 

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

คําอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2554 ฉบบันี ]จดัทําขึ ]นเพืcอเป็นข้อมูล
เบื ]องต้นให้แก่นกัลงทุนทัcวไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบบันี ]ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ทีcแสดงข้อมูลปัจจุบนัของ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการทีcควบคุมร่วมกนั ณ วนัทีc 14 พฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรือการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลีcยนแปลงไป หรืออาจเกิดเหตุการณ์ใดภายหลังจากวนัทีcจดัทําเอกสารฉบบันี ] อนัอาจมี
ผลให้ข้อมูลต่างๆ เปลีcยนแปลงไปจากทีcได้ชี ]แจงไว้ในเอกสารฉบบันี ] นกัลงทุนทัcวไปและผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลอืcนๆ 
ประกอบเพิcมเติมด้วย  
ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ]บางส่วนเป็นข้อมลูทีcเกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็นการคาดหมายในอนาคต 
ทั ]งนี ] ข้อมลูส่วนใดๆ ซึcงไม่ใช่ข้อเท็จจริงทีcได้เกิดขึ ]นแล้ว รวมถงึข้อมลูทีcเกีcยวกบัความเชืcอ และการประมาณการของ 
บริษัทฯ เป็นข้อมลูซึcงเป็นการคาดหมายในอนาคต และสามารถจําแนกข้อมลูดงักล่าวได้จากการใช้ถ้อยคําทีcมีลกัษณะ
เป็นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น คําว่า “มีความเชืcอว่า” “คาดว่า” “คาดหวงัว่า” “วางแผนไว้ว่า” “ตั ]งใจว่า” 
“ประมาณ” “ประเมิน” และคําอืcนๆ ในลกัษณะเดียวกนั ทั ]งนี ] ผู้อา่นควรใช้ความระมดัระวงัในการอ้างองิข้อมลูทีcเป็นการ
คาดหมายในอนาคตซึcงมีปัจจยัความเสีcยง และความไม่แน่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี ] 

 


