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ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4 ปี 2554 และประจ าปี 2554 
 

1. สรุปสาระส าคัญไตรมาส 4 ปี 2554 
 อัตราการบาดเจ็บถงึขัน้หยุดงาน (LTIFR) เท่ากับ 1.97 เพิ่มขึน้ 14% QoQ ขณะที่ลดลง 32% YoY  
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 13,008 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึน้ 21% YoY  
 ปริมาณขาย HRC  303 พันตนั ลดลง 27% QoQ และลดลง 37% YoY ผลมหาอุทกภยัไทย 
 สัดส่วนยอดขาย  Premium Value Products  38% ลดลงจาก 41% ในไตรมาส 3/2554  
 HRC Spread 132 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 12% QoQ และ 18% YoY  
 HRC EBITDA/ตัน 23.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 33% QoQ ขณะที่ลดลง 26% YoY  
 ปริมาณขายโค้ก 418 พันตนั เพิ่มขึน้ 87% QoQ ดกีว่าประมาณการ 
 COKE Spread ติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 526% QoQ 
 COKE EBITDA ติดลบ 65.9 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ลดลง 44% QoQ 
 Group EBITDA ติดลบ 1,986 ล้านบาท ลดลง 163% QoQ และ 554% YoY  
 ขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้านบาทในไตรมาส 3/2554 และ

ปรับตัวลดลงจากมีก าไร 55 ล้านบาทในไตรมาส 4/2553  
 NET Debt* 45,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% QoQ  
 ได้รับรางวัล SET Awards รางวัลดเีด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 

Award) ประจ าปี 2554 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2554 
 โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบน 

ไตรมาส 1/2555 
 โครงการเครนหน้าท่า PPC ลงนามสัญญาเม่ือวนัที่ 14 ธันวาคม 2554 ติดตัง้พร้อมใช้งานเมษายน 2555 
 รัฐบาลต่ออายุมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บหลักประกนัอากร AD เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจนี มี

ผล 18 พฤศจิกายน 2554 – 16 กุมภาพนัธ์ 2555 และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออกมาตรการ
ชั่วคราวหรือก าหนดมาตรการฉุกเฉินอกีครัง้ 

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

2. สรุปสาระส าคัญประจ าปี 2554 
 อัตราการบาดเจ็บถงึขัน้หยุดงาน (LTIFR) เท่ากับ 2.03 ลดลง 11% YoY  
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 47,975 ล้านบาท ลดลงเพียง 0.2% YoY เน่ืองจากมีรายได้จาก

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ที่สหราชอาณาจักรเพิ่มขึน้ 
 ปริมาณขาย HRC  1.57 ล้านตัน ลดลง 30% YoY ผลแผ่นดินไหวญี่ปุ่น มหาอุทกภยัไทย และการทุ่ม

ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเยน็ 
 สัดส่วนยอดขาย  Premium Value Products  39% ของยอดขายรวม  
 HRC Spread 129 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 9% YoY  
 HRC EBITDA/ตัน 29.4 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 42% YoY  
 ปริมาณขายโค้ก 686 พันตนั ที่ราคาขายเฉลี่ย 384 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
 COKE Spread ติดลบ 3.1 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และ COKE EBITDA ติดลบ 56.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
 Group EBITDA 1,405 ล้านบาท ลดลง 66% YoY  
 ขาดทุนสุทธิ 981 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากมีก าไร 2,446 ล้านบาทในปี 2553  
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3. แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 1/2555 

 ยอดขายฟ้ืนตวั V shape หลังการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ และเข้าสู่ ช่วง High Season ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก 

 คาดว่าปริมาณการขาย HRC จะปรับตัวสูงขึน้ไปสู่ระดับเดียวกนักับไตรมาส 1/2554  
 ราคาขายเฉลี่ย HRC น่าจะปรับตัวลดลง และคาดว่า HRC Rolling Margin (HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย) จะ

อยู่ในช่วงประมาณ 13% - 16% 
 ส าหรับธุรกิจโรงถลุงเหลก็ รายได้จากการขายและรับจ้างผลิตโค้กที่เป็นรายได้หลักในปี 2554 จะปรับตวั

ลดลง โดยปริมาณการขายโค้กจะปรับตัวลดลงประมาณ 40%-60% จากการเก็บไว้ใช้เอง ในขณะที่ราคาขาย
เฉลี่ยจะยงัคงอยู่ในระดบัเดิมและ COKE Spread จะปรับตัวดขีึน้ โดยตดิลบน้อยลง และเร่ิมมีรายได้จากการ
ขายเหลก็แท่งแบน 

 สินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อนและรีดเยน็ ถกูปรับลดมาตรการควบคุมตัง้แต่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เพิ่มความ
คล่องตัวในการปรับราคาขาย  

 

เกี่ยวกับบริษัทฯ 
บมจ. สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลติเหลก็แผน่ครบวงจรรายใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ด้วยก าลงัการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสงูสดุ 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์เหลก็แผน่ชัน้คณุภาพ
พิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหลก็ที่เพิ่มขึน้ของภมูิภาค ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนสง่ และการ
ก่อสร้าง บริษัทฯ มกีารลงทนุ 100% ในบจ. สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี ยเูค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึง่เป็น
โรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้าครบวงจรที่ทนัสมยัในเขตทีไซด์ ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีก าลงัการ
ผลติ 3.6 ล้านตนัตอ่ปีในการผลติเหลก็แทง่แบนคณุภาพสงูเพื่อสง่ให้กบับริษัทฯ รวมทัง้จ าหนา่ยให้กบัโรงงานผลติเหลก็
ชนิดม้วนตา่งๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้ บริษัทฯ มกีารร่วมลงทนุในโครงการตอ่เนื่องปลายน า้ที่ส าคญั ประกอบด้วย บมจ. 
เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย (TCRSS) ซึง่ เป็นผู้ผลติเหลก็แผน่รีดเยน็ รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บจ. เหลก็
แผ่นเคลือบไทย (TCS) ผู้ผลติเหลก็แผน่เคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่วไทย ณ อ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยูห่า่งจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยทุธศาสตร์ที่ดีที่สดุใน
ประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหลก็แบบครบวงจร บจ. ท่าเรือประจวบ (PPC) ให้บริการทา่เรือพาณิชย์เอกชน ทีม่ี
ความลกึที่สดุในประเทศไทยรองรับการขนถา่ยวตัถดุิบและผลติภณัฑ์เหลก็ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัขยาย
ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทนุ 100% ในบจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจเินียร่ิง (WCE) ให้บริการงานด้าน
วิศวกรรมและซอ่มบ ารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มคีวามเช่ียวชาญในธุรกิจเหลก็ พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนมี
ความมุง่มัน่ และพลงัขบัเคลือ่นสูค่วามส าเร็จ ซึง่สะท้อนผา่นวิสยัทศัน์พนัธกิจของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์
เหลก็และบริการท่ีมมีลูคา่เพิ่มกบัลกูค้า สร้างก าไรสม ่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งยัง่ยืน” 
สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่www.ssi-steel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssi-steel.com/
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ตาราง 1: สรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  
งบรวม      ล้านบาท  งบเดี่ยว EBITDA/ตัน 

(บาท) 
EBITDA 

 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

13,008  บมจ. สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อน) 

696 211 

Group EBITDA* (1,986)  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็)*** 

2,398 180 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,376)  บจ. ท่าเรือประจวบ 
(ธุรกิจท่าเรือน า้ลึก) 

- 76 

EPS (บาท) (0.14)  บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง 
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง) 

- 19 

D/E Ratio** 1.82x  บจ.สหวิริยาสตีลอนิดสัตรี ยเูค* 
(ธุรกิจโรงถลุงเหลก็) 

- (2,215) 

* EBITDA =  Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Expenses  
** D/E Ratio = Interest Bearing Debt/Equities 
*** บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บนัทกึรายการโดยใช้ Equity Method และไมร่วมในการค านวณ Group EBITDA 
 

4. ภาพรวมอุตสาหกรรมและผลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 4/2554 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ผลกระทบจากความลา่ช้าในการแก้ปัญหาหนีส้าธารณะของกลุม่อยี ูได้สง่ผลให้ปัญหามีแนวโน้ม
รุนแรงและลกุลามแผข่ยายเป็นวงกว้างมาจนถึงไตรมาส 4/2554 โดยตวัเลขการผลติเหลก็ดิบของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว 
อาทิเช่นกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปลดลง 1% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจากผลกระทบดงักลา่ว การขยายตวัของ
อตุสาหกรรมเหลก็โลกสว่นใหญ่มาจากกลุม่ประเทศก าลงัพฒันา อตัราการผลติเหลก็ดิบสว่นใหญ่มาจากกลุม่ประเทศ
ก าลงัพฒันา เช่น จีน และ อินเดยี โดยมีการขยายตวั 3% และ 7% ตามล าดบัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน  

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ในไตรมาส 4/2554 ได้สง่ผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจ 
ภาคอตุสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยสง่ผลให้อตุสาหกรรมตอ่เนื่องหยดุชะงกัลง โดยเฉพาะบริษัทท่ีตัง้อยูใ่น
อตุสาหกรรมที่โดนผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั อาทิ อตุสาหกรรมชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส ์อตุสาหกรรมรถยนต์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผู้ผลติบางรายต้องหยดุผลติหรือปรับแผนการผลติ สง่ผลให้ความต้องการใช้เหลก็ออ่นตวัลงอยา่งมาก   

อุตสาหกรรมเหล็กปี 2554 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปี 2554 เป็นปีที่ปริมาณการบริโภคเหลก็ยงัคงเติบโตตอ่เนื่องทกุภมูิภาคทัว่โลก โดยสมาคม

เหลก็โลก หรือ World Steel Association (WSA) ได้เปิดเผยการบริโภคเหลก็ของโลกในปี 2554 (Global Apparent Steel 

Use) เติบโตขึน้ 6.5% หรือ 1,398 ล้านตนั เมื่อเทยีบกบัปี 2553 ทัง้นีไ้ด้รับแรงหนนุจากการบริโภคเหลก็ของประเทศจีนท่ี

คาดวา่มีปริมาณการบริโภคเหลก็เทา่กบั 643 ล้านตนัหรือ เติบโต 7.5% จากเศรษฐกิจจีนท่ียงัคงเติบโตแข็งแกร่ง ในขณะที่

ปัญหาเศรษฐกิจยโุรปยงัไมม่ีทางออกในการแก้ปัญหาที่ชดัเจน สง่ผลให้ตวัเลขการบริโภคเหลก็ในทวีปยโุรปคาดวา่จะ

ชะลอตวัลงเลก็น้อยมาอยูท่ี่ 155 ล้านตนั ด้านราคาเหลก็มีความผนัผวนตลอดทัง้ปี โดยช่วงต้นปี 2554 เกิดเหตกุารณ์

อทุกภยัควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลยีเกิดการขาดแคลนถา่นโค้ก สง่ผลให้ราคาเหลก็ปรับตวัสงูขึน้มาก ราคาวตัถดุิบ
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เหลก็แทง่แบน (Slab) ปรับจาก 550 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ขึน้ถึงจดุสงูสดุที่ 748 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนเมษายน 2554 

หลงัจากนัน้ ราคาเหลก็ทยอยออ่นตวัลงเป็นเวลาหลายเดือนและมาปรับตวัลงอยา่งหนกัในเดือนตลุาคม 2554 ทา่มกลาง

วิกฤติกลุม่อีย ู  จนลงมาต า่สดุในเดือนพฤศจิกายน 2554 ราคาวตัถดุิบเหลก็แทง่แบนอยูท่ี่ 550 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ราคา

เหลก็แผน่รีดร้อน (HRC) อยูท่ี่ 640 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือต ่าสดุในรอบ 22 เดือน 

(หมายเหต:ุ เป็นราคา CFR East Asia) 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จากข้อมลูปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศของสถาบนัเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อตัราการบริโภคเหล็กในประเทศปี 2554  อยู่ที่ 14,685 พนัตนั เพิ่มขึน้ 4.8% เมื่อเทียบกบัปี 

2553 ในด้านราคาขาย ปี 2554 เป็นปีที่ราคาเหล็กมีความผนัผวนมากอีกปีหนึ่ง ราคาได้มีการปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง

ตัง้แตต้่นปีจนถึงช่วงไตรมาส 2 และออ่นตวัลงในไตรมาส 3/2554 และไตรมาส 4/2544  โดยปัจจยัหลกัๆ ของความผนัผวน

มาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอตัวของความต้องการในช่วงไตรมาส 4/2554 จากเหตุการณ์มหา

อทุกภยัในประเทศ นอกจากนีย้งัได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีมีการทุม่ตลาดจากประเทศจีนและ

มาเลเซีย และการน าเข้าสนิค้าเหลก็แผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีนเป็นปริมาณมากตัง้แต่ต้นปี โดยสถานการณ์ได้

เร่ิมดีขึน้ในเดือนกันยายน 2554 หลงัจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการชัน้ที่สดุเรียกเก็บอากรทุ่มตลาดสินค้า

เหลก็แผน่รีดร้อนจากประเทศจีนในอตัรา 30.91% และจากประเทศมาเลเซียในอตัรา 23.57%-42.51% เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 สิงหาคม 2554  รวมทัง้ได้มีการออกมาตรการฉกุเฉินเรียกเก็บหลกัประกนัอากรส าหรับการน าเข้า

สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีน ในอตัรา 19.47% เป็นระยะเวลา 90 วนั ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม- 17 

พฤศจิกายน 2554 และได้ตอ่อายมุาตรการดงักลา่วออกไปอีกเป็นระยะเวลา 90 วนั ระหว่างวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2554 - 

16 กมุภาพนัธ์ 2555 อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนจากประเทศเกาหล ีและการทุ่มตลาดสินค้า

เหลก็แผน่รีดเย็นจากประเทศจีน ไต้หวนั และเวียดนาม สง่ผลให้ความต้องการเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศเพื่อน าไปรีดเย็น

ตอ่ลดลง 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2554 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 13,008 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ ในขณะที่เพิ่มขึน้ 21% 

YoY เนื่องจากถึงแม้วา่รายได้ในประเทศจะได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัอย่างมาก แต่มีรายได้จากธุรกิจโรง

ถลุงเหล็กอังกฤษเพิ่มขึน้มาชดเชย อย่างไรก็ตามผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลงอย่างมากจากวิกฤติกลุ่มอีย ู

เหตกุารณ์มหาอทุกภยั และค่าใช้จ่ายระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กสง่ผลให้บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุสทุธิ 2,376 ล้านบาท เทียบกบัขาดทนุสทุธิ 2,965 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และก าไรสทุธิ 55 

ล้านบาท ในไตรมาส 4/2553  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงไตรมาส 4/2554 ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ 

บริษัทฯ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในไตรมาส 

4/2554 ยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนได้ปรับตวัลดลงมาอยู่ที่  303 พนัตนั จาก 414 พนัตนัในไตรมาส 3/2554 ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ยงัคงมุง่เน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ตามหนึ่งในยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ  
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ซึง่สนิค้าดงักลา่วมีอตัราก าไรสงู เพื่อลดความเสีย่งที่จะเกิดขึน้กบัความผนัผวนทางด้านราคาและปริมาณการจ าหนา่ยของ

ผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพทัว่ไป อย่างไรก็ตามสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ลดลง

เล็กน้อยจาก 41% ในไตรมาส 3/2554 เหลือ 38% ในไตรมาส 4/2554 เนื่องจากลกูค้ากลุม่ Premium Value Products 

ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั  

คา่การรีด (HRC Spread) ปรับตวัดีขึน้จากไตรมาส 3/2554 มาอยูท่ี่ 132 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั แม้วา่ราคาขายจะปรับตวั

ลดลงเนื่องจากราคาวตัถดุิบปรับตวัลดลงในอตัราที่สงูกวา่ ขณะทีค่า่ HRC EBITDA/ตนั ปรับตวัดีขึน้เช่นกนัมาอยูท่ี่ 23.6 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิ่มขึน้จาก 17.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  แตย่งัคงต า่กวา่คา่เฉลีย่ระยะยาวที่ 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

เนื่องจากการใช้ก าลงัการผลติที่ยงัต ่า ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 41 ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้า

คงเหลอื 406 ล้านบาทเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่ออ่นตวัลงในปัจจบุนั 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  อยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมผลติในไตรมาส 1/2555 ปัจจบุนั SSI UK ยงัไมม่กีารผลติเหลก็

แทง่แบนและมีธุรกิจที่มีรายได้เพยีงธุรกิจเดยีวคือ ธุรกิจโค้ก มีรายได้จากการผลติและขายโค้ก และการรับจ้างผลติโค้ก 

รวมถงึรายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้อื่นๆ 5,266 ล้านบาท จากยอดขายโค้กทัง้สิน้ 418 พนัตนั เพิ่มขึน้ 87% QoQ 

ราคาขายเฉลีย่ 373 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 4% QoQ ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 380 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 1% QoQ มี

ขาดทนุสทุธิ 2,031 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจาก 2,783 ล้านบาทในไตรมาส 3/2554 ผลขาดทนุสทุธิดงักลา่วประกอบด้วย

สาเหตหุลกัดงันี ้ (1) ผลขาดทนุจากธุรกิจโค้กประมาณ 1,100 ล้านบาท เนื่องจากวกิฤตกิลุม่อีย ู ราคาขายปรับตวัลดลงใน

ขณะที่ยงัมต้ีนทนุวตัถดุิบที่มีราคาสงูคงค้างอยู ่ รวมทัง้มีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 218 ล้านบาท 

(2) ผลขาดทนุจากคา่ใช้จ่ายของโรงงานในสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและไมเ่ก่ียวกบัการผลติโค้กประมาณ 650 ล้าน

บาท ซึง่มีสว่นของการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบประมาณ 311 ล้านบาทเพื่อสะท้อนราคาตลาดของ

วตัถดุิบที่ออ่นตวัลงในปัจจบุนั และ (3) ดอกเบีย้จ่ายประมาณ 261 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 47,975 ล้านบาท ลดลงเพียง 0.2% YoY เนื่องจากถึงแม้วา่

รายได้ในประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ทัง้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญ่ีปุ่ น เหตกุารณ์มหาอทุกภยัไทย 

และการทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนและรีดเย็น แต่มีรายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหล็กองักฤษเพิ่มขึน้มาชดเชย อย่างไรก็

ตามผลกระทบจากราคาเหลก็ที่ปรับลดลงอยา่งมากจากวิกฤติกลุม่อีย ูเหตกุารณ์ตา่งๆ ดงัที่กลา่วมาข้างต้น และค่าใช้จ่าย

ระหวา่งเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมผลติของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ 981 ล้าน

บาท เทียบกบัก าไรสทุธิ 2,446 ล้านบาท ในปี 2553  

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน จากเหตกุารณ์แผน่ดินไหวในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงปลายไตรมาส 1/2554 เหตกุารณ์มหาอทุกภยัไทย

ในช่วงไตรมาส 4/2554 รวมทัง้การทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนและรีดเย็น ได้สง่ผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของ

บริษัทฯ ท าให้ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2554 ยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนได้

ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 1.57 ล้านตัน จาก 2.24 ล้านตัน ในปี 2553 โดยมีสดัส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 

(Premium Value Products) ประมาณ 39% ของยอดขายรวม  
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คา่การรีด (HRC Spread) ปรับตวัดีขึน้จากปี 2553 มาอยูท่ี่ 129 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ขณะทีค่า่ HRC EBITDA/ตนั ปรับตวั

ลดลงมาอยูท่ี ่ 29.4 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ลดลงจาก 51 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  จากการใช้ก าลงัการผลติที่ยงัต ่า ขาดทนุจาก

อตัราแลกเปลีย่น 264 ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 415 ล้านบาทเพื่อสะท้อนราคาตลาดที่ออ่น

ตวัลงในปัจจบุนั 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  อยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมผลติในไตรมาส 1/2555 ปัจจบุนั SSI UK ยงัไมม่กีารผลติเหลก็

แทง่แบนและมีธุรกิจที่มีรายได้เพยีงธุรกิจเดยีวคือ ธุรกิจโค้ก มีรายได้จากการผลติและขายโค้ก และการรับจ้างผลติโค้ก 

รวมถงึรายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้อื่นๆ 9,936 ล้านบาท จากยอดขายโค้กทัง้สิน้ 686 พนัตนั ราคาขายเฉลีย่ 

384 เหรียญสหรัฐ/ตนั ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 387 เหรียญสหรัฐ/ตนั มีขาดทนุสทุธิ 567 ล้านบาท ซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ

ประมาณ 5,271 ล้านบาท ผลขาดทนุสทุธิดงักลา่วประกอบด้วยสาเหตหุลกัดงันี ้ (1) ผลขาดทนุจากธุรกิจโค้กประมาณ 

1,860 ล้านบาท เนื่องจากวิกฤติกลุม่อีย ู ท าให้ราคาขายปรับตวัลดลงอยา่งผิดปกตใินขณะท่ีราคาต้นทนุวตัถดุิบสงูขึน้

เนื่องจากเหตกุารณ์อทุกภยัในควนีส์แลนด์ รวมทัง้มกีารตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 668 ล้านบาท (2) 

ผลขาดทนุจากคา่ใช้จ่ายของโรงงานในสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและไมเ่ก่ียวกบัการผลติโค้กประมาณ 3,038 ล้าน

บาท ซึง่มีสว่นของการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบประมาณ 311 ล้านบาทเพื่อสะท้อนราคาตลาดของ

วตัถดุิบที่ออ่นตวัลงในปัจจบุนั และ (3) ดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารประมาณ 735 ล้านบาท  

  



7 
 

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตาราง 2: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

งบรวม 

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

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

13,008 13,439 -3% 10,740 +21% 47,975 48,090 -0.2% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (14,665) (14,614) +0.3% (10,161) +44% (49,638) (44,113) +13% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (385) (849) -55% (272) +42% (1,955) (1,027) +90% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนั
ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 

(182) (129) +141% - N.A. (311) - N.A. 

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจ - 5,271 N.A. - N.A. 5,271 - N.A. 

EBITDA* (1,986) 3,170 -163% 437 -554% 1,405 4,076 -66% 

ดอกเบีย้จ่าย (676) (561) +20% (203) +234% (1,969) (826) +138% 

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย (261) (301) -13% (181) +45% (956) (785) +22% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 548 (2) N.A. 1 N.A. 539 (18) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลีย่นที่เกิดจริง 

115 121 -5% 9 N.A. (502) 240 -309% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

(28) (197) +86% (36) +22% (28) (36) +22% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2,376) (2,965) +20% 55 N.A. (981) 2,446 -140% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (EPS) 
(บาท) 

(0.14) (0.17) +18%  0.006 N.A. (0.06) 0.19 -132% 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของไตรมาส 3/2554 และประจ าปี 2554 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
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ตาราง 3: ผลการด าเนินงานแยกตามธุรกิจ 

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

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ         
งบการเงนิรวม 13,008 13,439 -3% 10,740 +21% 47,975 48,090 -0.2% 
ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 7,647 10,373 -26% 10,663 -28% 37,699 47,785 -21% 
ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 39 28 +39% 40 -3% 135 180 -25% 
ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 56 45 +24% 37 +51% 204 125 +63% 
ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 5,266 2,994 +76% - N.A. 9,936 - N.A. 

EBITDA         
งบการเงนิรวม (1,986) 3,170 -163% 437 -554% 1,405 4,076 -66% 
ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 211 214 -1% 459 -54% 1,389 3,673 -62% 
ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 76 35 +117% 70 +9% 211 294 -28% 
ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 19 16 +19% 15 +27% 78 93 -16% 
ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (2,215) 2,793 -179% (83) N.A. (164) (83) -98% 
ตดัรายการระหวา่งกนั (77) 112  (24)  (108) 99  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ         
งบการเงนิรวม (2,376) (2,965) +20% 55 N.A. (981) 2,446 -140% 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน (325) (270) -20% 112 -390% (444) 2,209 -120% 
ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 51 9 +467% 46 +11% 109 181 -40% 
ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 5 4 +25% 2 +150% 26 37 -30% 
ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (2,031) (2,783) +27% (83) N.A. (567) (83) -583% 
ตดัรายการระหวา่งกนั (59) 83  (2)  (53) 188  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (17) (8)  (20)  (52) (86)  

หมายเหต:ุ รายได้ของแตล่ะธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหวา่งกนัแล้ว 
 EBITDA ที่ค านวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลงุเหล็กเป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
                การบนัทกึรายการในสว่นของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทกึโดยใช้วิธี Equity Method  

ตาราง 4: สรุปตัวเลขส าคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

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

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY 

ราคาขายเฉลีย่  783 807 -3% 729 +7% 769 663 +16% 
ต้นทนุขายเฉลีย่ 743 786 -5% 701 +6% 730 616 +19% 
คา่การรีด (HRC Spread)  132 118 +12% 112 +18% 129 118 +9% 
HRC EBITDA  23.6 17.8 +33% 31.9 -26% 29.4 51.0 -42% 
ปริมาณขาย (พนัตนั) 303 414 -27% 479 -37% 1,571 2,241 -30% 
ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 376 371 +1% 477 -21% 1,564 2,233 -30% 
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ตาราง 5: สรุปตัวเลขส าคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2554 +/- 

2554 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ 

ธุรกิจถ่านโค้ก      
ราคาขายเฉลีย่  373 388 465 -4% 384 
ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 380 386 451 -1% 387 
COKE SPREAD  (7.5) 1.8 13.7 -526% (3.1) 
COKE EBITDA  (65.9) (45.8) (21.6) -44% (56.5) 
ปริมาณขาย (พนัตนั) 418 224 44 +87% 686 
ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 407 425 421 -4% 1,252 

 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 4/2554 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 13,008 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึน้ 21% YoY 

โดยรายได้หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 303 พนัตนั ลดลง 27% QoQ และ 37% YoY ราคาขายเฉลีย่ 24,397 บาท/ตนั 

(ประมาณ 783 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึน้ 7% YoY คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีด

ร้อนและเศษเหลก็รวม 7,647 ล้านบาท  

 ลดลง 26% QoQ  เนื่องจากปริมาณขายลดลง 27% จากผลกระทบเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในไตรมาส 4/2554 

โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดย

ยอดขายได้ปรับลดลงกลบัไปอยู่ระดบัใกล้เคียงไตรมาส 2/2554  

 ลดลง 28% YoY  เนื่องจากปริมาณขายลดลง 37% จากผลกระทบของเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในไตรมาส 

4/2554  

โดยมีสดัสว่นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ 38% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยงัไม่มีรายได้จากการขาย

เหลก็แทง่แบน มีเพียงจากธุรกิจโค้ก โดยธุรกิจโรงถลงุเหล็กมีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิตโค้ก รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์พลอยได้และรายได้อื่นๆ รวมจ านวน 5,266 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 76% QoQ โดยมียอดขายโค้กจ านวน 

418 พนัตนั เพิ่มขึน้ 87%QoQ ราคาขายโค้กเฉลีย่ 373 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 4% QoQ 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 39 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 39% QoQ  เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มขึน้ ทัง้จากปริมาณการน าเข้าผลิตภณัฑ์เหล็กและ

ปริมาณการสง่ออกน า้มนัปาล์มไปตา่งประเทศ 

 ลดลง 3% YoY  เนื่องจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ที่เป็นผลติภณัฑ์เหลก็ลดลง  



10 
 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 56 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24% QoQ และ 51% YoY เนื่องจากมีรายได้จากกลุม่ลกูค้าต่างๆ เพิ่มขึน้ ได้แก่ 1) งานโครงการ

ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ เช่น บจก.อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ (กาญจนบรีุ) และ 

บมจ. เอสโซ่ (ไทยแลนด์) และ 2) การบริการประกอบโครงสร้างโลหะและเคร่ืองจักรแก่ลกูค้า เช่น SMS INNSE 

S.p.A.  HOWDEN UK LIMITED และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 14,665 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.3% QoQ และ 44% YoY ประกอบไป

ด้วยต้นทนุขายและให้บริการ 14,042 ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 623 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายรวม 7,509 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 7,103 ล้านบาทและค่า

เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 406 ล้านบาท   

 ลดลง 24% QoQ  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง 27% และต้นทนุขายต่อตนัที่ลดลง 43 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  

หรือคิดเป็น 5% QoQ อนัเป็นผลมาจากต้นทนุวตัถดุิบที่ถกูลงประมาณ 35 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 ลดลง 27% YoY เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง 37% โดยมีต้นทนุขายต่อตนัเพิ่มขึน้ 42 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หรือคิดเป็น 6% YoY ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุการผลติที่สงูเนื่องจากปริมาณการผลติที่ต ่าลง 21% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52% QoQ จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 

87% โดยต้นทนุขายและให้บริการดงักลา่วประกอบด้วย ต้นทนุในสว่นที่เก่ียวกบัการผลิตโค้กประมาณ 6,262 ล้าน

บาท ซึง่รวมคา่เผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 218 ล้านบาท และต้นทนุค่าใช้จ่ายของโรงงานในสว่นที่อยู่

ระหวา่งเตรียมการผลติและไมเ่ก่ียวกบัการผลติโค้กประมาณ 868 ล้านบาท  

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 1,657 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 482 ล้านบาท จากไตรมาส 3/2554 ซึง่มีผลขาดทนุ

สทุธิ 1,175 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาส 4/2553 ซึง่มีก าไรขัน้ต้น 579 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้น 138 ล้านบาท  

 ลดลง 70% QoQ ถึงแม้ว่าค่าการรีด (HRC spread) จะดีขึน้จาก 118 เหรียญสหรัฐฯ/ตนัเป็น 132 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หรือคิดเป็น 12% QoQ แตป่ริมาณการขายปรับตวัลดลงในอตัราที่สงูกวา่ คือลดลง 27% QoQ   

 ลดลง 73% YoY ถึงแม้ว่าค่าการรีด (HRC spread) จะดีขึน้จาก 112 เหรียญสหรัฐฯ/ตันเป็น 132 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนัหรือคิดเป็น 18% YoY แตป่ริมาณการขายปรับตวัลดลงในอตัราที่สงูกวา่ คือลดลง 37% YoY   

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 1,864 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 181 ล้านบาทจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งขาดทนุ 

1,683 ล้านบาท โดยผลขาดทนุทีเ่พิ่มขึน้เป็นผลมาจาก (1) COKE Spread ปรับตวัลดลงจาก 1.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ในไตรมาส 3/2554 เป็นติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซึง่มีสาเหตมุาจากราคาขายปรับตวัลดลงในขณะที่ยงัมีต้นทนุ

วตัถดุิบที่มีราคาสงูคงค้างอยู ่และ (2) ต้นทนุคา่ใช้จ่ายของโรงงานในสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและไม่เก่ียวกบั

การผลติโค้ก  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 385 ล้านบาท ลดลง 55% QoQ และเพิ่มขึน้ 42% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 149 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 20% QoQ เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท 

 ลดลง 7%YoY เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงจาก 68 ล้านบาทในไตรมาส 4/2553 เหลือ 31 ล้านบาท 

และจากปริมาณขายที่ลดลง 37% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 201 ล้านบาท ลดลง 71% QoQ 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ได้รับลดหยอ่นอตัราภาษีโรงเรือนจากรัฐบาล จากการที่ยงัไม่ได้ใช้ก าลงัผลิตเต็มที่ โดย

ได้รับคืนภาษีโรงเรือนที่ช าระไปแล้วประมาณ 185 ล้านบาท และท าให้ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนส าหรับไตรมาสลดลง

ประมาณ 65 ล้านบาท และ (2) การปรับปรุงรายการคา่ใช้จ่ายที่บนัทกึไว้สงูเกินไปประมาณ 200 ล้านบาท 

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 182 ล้านบาทในไตรมาส 4/2554 ซึ่ง

เป็นการตัง้ส ารองในสว่นธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 311 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัลดลง และเป็นการ

กลบัรายการตัง้ส ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจ านวน 129 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้

วตัถดุิบคงค้างอยู ่ณ สิน้ไตรมาส 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 1,986 ล้านบาท ลดลงจาก 3,170 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และ 437 ล้าน 

ในไตรมาส 4/2553  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 211 ล้านบาท คิดเป็น HRC EBITDA 23.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (ประมาณ 

696 บาท/ตนั) 

 ลดลง 1% QoQ  ขณะที ่HRC EBITDA/ตนัเพิ่มขึน้ 33% QoQ แตป่ริมาณขายลดลง 27% QoQ  

 ลดลง 54% YoY เนื่องมาจากปริมาณการขายที่ลดลง 37%และ HRC EBITDA/ตนั ลดลง 26% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมี EBITDA ติดลบ 2,215 ล้านบาท EBITDA ติดลบลดลงจากไตรมาส 3/2554 

ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 2,478 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษจากการบนัทึกก าไรจากการซือ้ธุรกิจ  5,271 ล้านบาท

เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
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ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 676 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% QoQ และ 23% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้ 412 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 14% QoQ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ  รวมถึงผลขาดทนุจากการ

เข้าท าสญัญาผกูพนัลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 

 เพิ่มขึน้ 109% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อ

การลงทุนในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก รวมถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ที่สูงขึน้ และผลขาดทุนจากการเข้าท า

สญัญาผกูพนัลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 261 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33% QoQ โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน

กู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื่อการลงทนุภายใต้โครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI UK และเพื่อจดัซือ้วตัถดุิบในการ

เตรียมผลติของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสีย 91 ล้านบาท ลดลง

จากรับรู้ก าไร 57 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และรับรู้ขาดทนุเพิ่มขึน้จากขาดทนุ 11 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2553 โดย

สว่นก าไรที่ลดลงสาเหตหุลกัเนื่องจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็นมีผลประกอบการที่ลดลงจากผลกระทบของเหตุการณ์มหา

อทุกภยั 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 75 พนัตนั มีรายได้จากการขาย 2,447 ล้านบาท ลดลง 30% QoQ และ 

33% YoY มีก าไรสทุธิ 39 ล้านบาท ลดลง 72% QoQ และ 56% YoY เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับตวัลดลง เพราะ

กลุม่ลกูค้าในประเทศเลือ่นการรับมอบสนิค้าจากผลกระทบของเหตกุารณ์มหาอทุกภยั 

ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 2,376 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมีขาดทนุสทุธิ 2,965 ล้าน

บาท และจากไตรมาส 4/2553 ซึง่มีก าไรสทุธิ 55 ล้านบาท โดยผลขาดทนุหลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุสทุธิ 325 ล้านบาท (รวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงจ านวน 88 ล้าน

บาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 128 ล้านบาท) 

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ 20% QoQ จากขาดทนุสทุธิ 270 ล้านบาทในไตรมาส 3/2554  

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ 390% YoY จากก าไรสทุธิ 112 ล้านบาทในไตรมาส 4/2553  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 2,031 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 27% QoQ เนื่องจากได้มีการประกาศลดอตัรา

ภาษีเงินได้นิติบคุคล ท าให้ภาระภาษีเงินได้ที่มีตอ่หนีส้นิภาษีจากการตีมลูคา่สนิทรัพย์ลดลงจ านวน 552 ล้านบาท 
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ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยงวด ปี 2554 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 47,975 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2553 แม้ว่าในปี 2554 

รายได้จากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจะปรับตวัลดลง 21% YoY หรือ 10,086 ล้านบาท แต่มีรายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหล็ก

เพิ่มขึน้  9,936 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 1.57 ล้านตนั ราคาขายเฉลีย่ 23,548 บาท/ตนั (ประมาณ 769 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั) คิดเป็นรายได้จากการขายเหลก็แผน่รีดร้อนและเศษเหล็ก 37,699 ล้านบาท ลดลง 21% YoY เนื่องจากปริมาณ

ขายที่ลดลง 30% โดยมีสดัสว่นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 39% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยงัไม่มีรายได้จากการขายเหล็ก

แทง่แบน แตม่ีรายได้หลกัมาจากการขายและรับจ้างผลติโค้ก โดยเป็นการขายโค้กจ านวน 686 พนัตนั คิดเป็นรายได้

จากการขายและรับจ้างผลติโค้ก รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้และรายได้อื่นๆ รวมจ านวน 9,936 ล้านบาท 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 135 ล้านบาทลดลง 

25% YoY เนื่องจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่โดยเฉพาะผลติภณัฑ์เหลก็ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 204 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63% YoY เนื่องจากมีรายได้จากกลุ่มลกูค้าต่างๆ เพิ่มขึน้ ได้แก่ 1) งานโครงการลกูค้าในกลุ่ม

อตุสาหกรรมกระดาษ เช่น บจก. อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย บจก. ทีพีไอ โพลนี ชีวะอินทรีย์ และบมจ.ไทยเคน

เปเปอร์  (กาญจนบรีุ) และ 2) การบริการประกอบโครงสร้างโลหะและเคร่ืองจักรแก่ลกูค้าต่างประเทศ เช่น SMS 

INNSE S.p.A. HOWDEN UK LIMITED และ HOWDEN AUSTRALIA PTY LTD. เป็นต้น   

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 49,638 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% YoY ประกอบไปด้วยต้นทนุขายและ

ให้บริการ 48,554 ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 1,084 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายรวม 35,910 ล้านบาท ลดลง 19% YoY เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง 30% 

YoY โดยต้นทนุขายรวมดงักลา่วประกอบด้วย ต้นทนุขายเหล็กแผ่นรีดร้อนจ านวน 35,084 ล้านบาท ต้นทนุขายเศษ

เหลก็จ านวน 411 ล้านบาท และการบนัทกึรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือจ านวน 415 ล้านบาท โดย

ต้นทุนขายเหล็กแผ่นรีดร้อนดงักลา่วคิดเป็นต้นทุนขายต่อตนัประมาณ 730 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิ่มขึน้จาก 616

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในปี 2553 โดยต้นทนุขายตอ่ตนัท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง 30% YoY และต้นทนุ

วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ 18% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 13,643 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ต้นทนุในสว่นที่เก่ียวกบัการ

ผลติโค้กประมาณ 11,656 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากต้นทนุถ่านโค้กที่สงูผิดปกติจากเหตกุารณ์อทุกภยัควีนส์แลนด์

ในช่วงต้นปี และรวมค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 668 ล้านบาท และ (2) ต้นทนุค่าใช้จ่ายโรงงานใน

สว่นทีอ่ยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและไมเ่ก่ียวกบัการผลติโค้กประมาณ 1,987 ล้านบาท  



14 
 

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 1,663 ล้านบาท ลดลงจากมีก าไรขัน้ต้น 3,978 ล้านบาทในปี 2553 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้น 1,789 ล้านบาท ลดลง 51% YoY เนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงถึง 30% YoY 

ถึงแม้วา่ HRC Spread จะเพิ่มขึน้เป็น 129 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือเพิ่มขึน้ 9%  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีผลขาดทนุขัน้ต้น 3,707 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจาก COKE Spread ที่ติดลบ 3.1 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั อนัเป็นผลมาจากราคาขายที่ปรับตวัลดลงจากวิกฤตกลุม่อีย ูในขณะที่ต้นทนุถ่านโค้กปรับตวัสงูขึน้อย่าง

ผิดปกติจากเหตกุารณ์อทุกภยัควีนส์แลนด์ รวมทัง้สาเหตอุื่นๆ ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,955 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 90% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 612 ล้านบาท ลดลง 28% YoY เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ

ขายที่ลดลงจาก 504 ล้านบาท เหลือ 214 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากปริมาณขายที่ลดลง 30% YoY โดยค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารดงักลา่วได้รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กในปี 

2554 ประมาณ 90 ล้านบาท 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 1,251 ล้านบาท ซึ่งประกอบไป

ด้วยคา่ภาษีโรงเรือน คา่ประกนัภยั คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนสง่ รวมทัง้คา่ที่ปรึกษาตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการเข้าซือ้กิจการ 

Teesside Cast Products และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นรายการพิเศษ  

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ เป็นจ านวนรวม 311 ล้านบาท 

ซึง่เป็นการตัง้ส ารองในสว่นธุรกิจโรงถลงุเหลก็ทัง้จ านวนเพื่อสะท้อนถึงการปรับตวัลงของราคาวตัถดุิบ  

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี EBITDA 1,405 ล้านบาท ลดลง 66% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 1,389 ล้านบาท ลดลง 62% YoY เนื่องมาจาก EBITDA/ตนั ที่ลดลงเหลือ 

884 บาท/ตนั (ประมาณ 29.4 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) หรือลดลง 46% YoY และปริมาณขายที่ลดลง 30% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มี EBITDA ติดลบ 164 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากการขายและรับจ้างผลิต

โค้ก และภาระคา่ใช้จ่ายของโรงงานในสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและไมเ่ก่ียวกบัการผลติโค้ก 

ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 1,969 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 138% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้ 1,321 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 65% YoY เนื่องการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อ

การสัง่ซือ้วตัถดุิบ เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก และผลกระทบจากการท าสญัญาผกูพนัทาง

การเงิน (Interest Rate Swap)  
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ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้ 631 ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ รวมทัง้เงินกู้ยืม

ชัว่คราวจากผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายใต้การลงทนุโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI 

UK  

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสยี 130 ล้านบาท 

ลดลงจากรับรู้ก าไร 206 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับมลูคา่เงินลงทนุใน Redcar Bulk Terminal และบนัทึกสว่นแบ่งก าไร

ที่มาจากธุรกิจเหลก็แผน่รีดเย็นลดลง 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 441 พนัตนั คิดเป็นรายได้จากการขาย 13,464 ล้านบาท ลดลง 25% YoY 

มีก าไรสทุธิ 332 ล้านบาท ลดลง 55% YoY เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงท าให้ต้นทุนการผลิตต่อตันสูงขึน้ 

ประกอบกบัราคา LPG และราคาน า้มนัท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้  

ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 981 ล้านบาท ลดลง 140% YoY โดยเป็นผลมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีขาดทนุสทุธิ 444 ล้านบาท ลดลงจากมีก าไรสทุธิ 2,209 ล้านบาทในปี 2553 โดยขาดทุน

สทุธิดงักลา่วได้รวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจ านวน 136 ล้านบาท และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 128 ล้านบาทแล้ว 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 567 ล้านบาท ซึ่งรวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจประมาณ 5,271 ล้านบาท ตาม

สาเหตตุา่งๆ ท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  
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6. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตาราง 6: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 
2554 

ไตรมาส 3 
2554 

+/- 
QoQ 

ไตรมาส 4 
2553 

+/- 
YoY 

สินทรัพย์      

ลกูหนีก้ารค้า 5,240 3,781 +39% 2,962 +77% 

สนิค้าคงเหลอื 25,178 24,380 +3% 14,205 +77% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 1,025 1,849 -45% 612 +67% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 31,443 30,010 +5% 17,779 +77% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 50,149 47,024 +7% 20,293 +147% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 4,683 4,774 -2% 4,045 +16% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 89 71 +25% 376 -76% 

รวมสินทรัพย์ 86,364 81,880 +5% 42,493 +103% 

หนีส้นิ      

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

25,683 22,288 +15% 14,500 +77% 

เจ้าหนีก้ารค้า 10,685 8,686 +23% 3,157 +238% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 1,126 617 +82% 523 +115% 

หนีส้นิหมุนเวียนรวม 37,494 31,591 +19% 18,180 +106% 

หนีส้นิระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ 19,641 18,144 +8% 4,437 +343% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 4,281 4,941 -13% - N.A. 

รวมหนีส้ิน 61,416 54,676 +12% 22,617 +172% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 24,096 26,365 -9% 19,093 +26% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 852 839 +2% 842 +1% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,948 27,204 -8% 19,875 +26% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 86,364 81,880 +5% 42,493 +103% 
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ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ สิน้ไตรมาส 4/2554  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เทา่กบั 0.84 เทา่ ลดลงจาก 0.95 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 3/2554 และ 0.98 เทา่ ณ สิน้

ปี 2553 โดยอตัราสว่นท่ีลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียน 19% QoQ และ 106% YoY มากกวา่การเพิ่มขึน้

ของสินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ 5% QoQ และ 77% YoY  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของ (1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบและหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 15% QoQ และ 77% YoY  ซึ่งเป็นเงิน

กู้ยืมที่เพิ่มขึน้ทัง้ที่บริษัทฯ และที่ SSI UK โดยสว่นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เนื่องจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ท าให้มีการใช้

วงเงินสินเช่ือระยะสัน้เพิ่มขึน้ สว่น SSI UK ใช้วงเงินสินเช่ือในการซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตโค้ก และซือ้สินแร่เหล็กและวตัถดุิบ

อืน่ๆ เพื่อเตรียมผลติเหลก็แทง่แบนที่ก าลงัจะเร่ิมในไตรมาส 1/2555  (2) เจ้าหนีก้ารค้าเพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ 23% 

QoQ และ 238% YoY เนื่องจากบริษัทฯ มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ช่วงปลายปี ในขณะที่ยอดขายในไตรมาส 4/2554 ต ่า

กวา่ทีค่าดหมายไปมากจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั อยา่งไรก็ตามสภาวะตลาดมีแนวโน้มที่ดีขึน้ในไตรมาส 1/2555 จะช่วย

ให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าออกได้เร็วขึน้ และลด (1) และ (2) ได้ (3) การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิชั่วคราว 

(Subordinated Bridging Loan) จ านวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างส าหรับ

โครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI UK ในระหว่างรอการระดมทนุของบริษัทฯ เพื่อน าเงินไปเพิ่มทนุในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 

รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของคา่ก่อสร้างที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินส าหรับโครงการดงักลา่ว ซึง่อยูร่ะหวา่งรอการเบิกเงินกู้ยืมระยะ

ยาวเพื่อน ามาช าระ จ านวนประมาณ 713 ล้านบาท ทัง้นีค้า่ก่อสร้างที่ยงัไม่ถึงก าหนดจ่ายนี ้ในที่สดุจะได้รับการช าระด้วย

การเบิกเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคาร และสว่นของเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชัว่คราวจะถกูช าระคืนด้วยการเพิ่มทนุของ SSI UK ซึ่ง

ท้ายที่สดุแล้วจ านวนหนีส้นิหมนุเวียนนีก็้จะลดลงและถกูทดแทนด้วยหนีส้นิระยะยาวหรือสว่นของผู้ ถือหุ้น  

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลกูหนีก้ารค้ารวมจ านวน 5,240 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39% QoQ 

และ 77% YoY โดยสิน้ไตรมาส 4/2554 ไมม่ีหนีเ้สยีหรือมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ 

สนิค้าคงเหลอื (Inventory) มีสนิค้าคงเหลือสทุธิ 25,178 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% QoQ และ 77% YoY เนื่องมาจากปริมาณ

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (SSI UK) ที่เพิ่มขึน้ โดยแบ่งเป็นวตัถดุิบ (เหล็กแท่งแบน ถ่านโค้ก และโค้ก) 

มลูคา่ 13,248 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% QoQ และ 189% YoY  วตัถดุิบระหวา่งทาง (เหลก็แทง่แบน) มลูคา่ 4,858 ล้านบาท 

ลดลง 32% QoQ แตเ่พิ่มขึน้ 69% YoY  สินค้าส าเร็จรูปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรีดร้อน และ เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิว

และเคลือบน า้มนั) มลูค่า 5,966 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41% QoQ และ 4% YoY    และวสัดโุรงงานและอะไหล ่มลูค่า 2,411 

ล้านบาท โดยมีคา่เผ่ือมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2554 จ านวน 1,306 ล้านบาท  

การบริหารจดัการหนีส้ินและสภาพคลอ่ง (Liabilities and liquidity Management) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม

จ านวน 61,416 เพิ่มขึน้ 12% QoQ และ 172% YoY    โดยมีสว่นประกอบท่ีส าคญัคือ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและ

เจ้าหนีก้ารค้า ปัจจุบนับริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินกู้ ยืม ณ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 42,463 ล้านบาท โดย

ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 22,838 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของการสัง่ซือ้วตัถุดิบและเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน  

1 ปี 1,423 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19,625 ล้านบาท นอกจากนี ้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กก าลงัอยู่

ระหวา่งการลงทนุตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหลก็ SSI UK ท าให้มียอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ โดยสว่นหนึง่เป็นเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ
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ชัว่คราวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการระดมทนุของบริษัทฯ เพื่อน าเงินไปเพิ่มทนุในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก เพื่อ

ช าระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าว รวมถึงจะท าการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบนัการเงินจ านวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับ

โครงการดงักลา่วอีกด้วย ทัง้นี ้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะมีระยะเวลาปลอดช าระเงินกู้  2 ปี และ

ทยอยช าระคืนเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลา 4-7 ปี 

สดัสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)   บริษัทฯ มีสว่นของผู้

ถือหุ้นจ านวน 24,948 ล้านบาทลดลง 8% QoQ และ 26% YoY    เนื่องจากผลขาดทนุในปี 2554 ท าให้ก าไรสะสมลดลง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายรวมจ านวน 45,324 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% QoQ และ 139% YoY    จาก

การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (SSI UK) มีการกู้ยืมเพิ่มขึน้เพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก สง่ผลให้สดัสว่นหนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1.82 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 1.49 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 3/2554 และ 0.95 เทา่ ณ สิน้

ปี 2553 

7. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (Ongoing Projects) 

โครงการ ก าลงัการผลติ / รายละเอียด งบประมาณลงทนุ ก าหนดเวลาที่ส าคญั 

โครงการปรับปรุงโรงถลงุ
เหลก็ SSI UK 

เหลก็แทง่แบน 3.6 ล้านตนัตอ่ปี 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ไตรมาส 1/2555 เร่ิมผลิต 

 ไตรมาส 4/2555 PCI เร่ิม 

 มี.ค. 56 แล้วเสร็จทัง้
โครงการ 

โครงการเครนหน้าทา่ 
PPC 

สามารถรองรับเรือขนาด 
70,000 เดทเวทตนัขึน้ไป 

10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  14 ธ.ค. 54 ลงนามสญัญา 

 มี.ค. 55 อปุกรณ์สง่ถงึ
ท่าเรือประจวบ 

 เม.ย. 55 ติดตัง้พร้อมใช้
งาน 

โครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI UK โครงการเพื่อปรับปรุงโรงงานและเร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนที่โรงงานสหวิริยาสตีล 

ทีไซด์ มีงบประมาณการลงทนุ 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556)  โดยมี

รายจ่ายที่จดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  ณ สิน้ปี 2554 เป็นเงิน 243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมียอดเงินสดจ่าย 

(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบนั SSI UK ได้ด าเนินการปรับปรุงทกุหน่วยธุรกิจให้อยู่ในสภาพพร้อม

เดินเคร่ืองจักรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีการปรับเลื่อนก าหนดการเร่ิมผลิตออกไปจากวันที่ 6 มกราคม 2555 

เนื่องมาจากผลกระทบของสภาพภมูิอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ปัญหาการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงานบริษัทผู้ รับเหมาช่วง 

และการพบกิจกรรมหน้างานเพิ่มเติมจากที่วางแผนไว้  หลงัจากปรับปรุงเสร็จสิน้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบในทกุๆ หน่วย

ของโรงงานเพื่อให้มัน่ใจในความปลอดภยัก่อนเดินเคร่ืองจักรจริง  ทัง้นีก้ารเร่ิมด าเนินการผลิตช้ากว่าก าหนดจะสง่ผลให้ 

SSI UK มีรายได้ในปี 2555 ลดลงจากประมาณการเดิมในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่างที่เกิดขึน้ก่อนเร่ิมด าเนินการผลิต
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และขายสินค้ายงัคงมีอยู่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มุ่งมัน่และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะลด

ระยะเวลาในการด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการได้โดยเร็วในไตรมาส 1/2555 

ส าหรับเป้าหมายการผลติเหลก็แทง่แบนในปี 2555 ตามแผนการใหมค่ือ 2.7 ล้านตนั โดยที่การผลติจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนถึง

ระดบั 3.6 ล้านตนัต่อปีในไตรมาส 4/2555 สว่นอปุกรณ์ Pulverized Coal Injection (“PCI”) ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทนุ

เชือ้เพลิงได้ ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (ค านวณจากต้นทุนเชือ้เพลิงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554) จะเร่ิมใช้งานได้

ภายในไตรมาส 4/2555  

โครงการเครนหน้าทา่ PPC ความคืบหน้าของโครงการเครนหน้าทา่ PPC เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ที่ผา่นมา บจ. ท่าเรือ

ประจวบได้ลงนามในสญัญาซือ้เครนจาก บจ.ก๊อดวาล์ว พอร์ท เทคโนโลยี ประเทศเยอรมนี เพื่อจดัซือ้เครนที่มีขนาดยก

สงูสดุ 100 ตนั จ านวน2 ตวั โดยในปลายเดือนมกราคม 2555 อปุกรณ์ทัง้หมดจะสง่มาจากประเทศเยอรมนี และถึงท่าเรือ

ประจวบในกลางเดือนมีนาคม 2555 ต่อจากนัน้อุปกรณ์ทัง้หมดจะถูกประกอบและติดตัง้โดยผู้ รับเหมาช่วงของบจ.ก๊อด

วาล์ว พอร์ท เทคโนโลยี พร้อมใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 2555 ซึง่จะสอดคล้องกบัช่วงเวลาที่ขนสง่เหล็กแท่งแบนจาก 

SSI UK  

โครงการเครนหน้าท่า PPC ดงักลา่วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน และผลิตภณัฑ์เหล็กอื่นๆ ของ

บริษัทฯ ที่ขนสง่ด้วยเรือ Panamax หรือเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งไม่มีเครนในตวั โดยจะสามารถช่วยลดต้นทนุค่าขนสง่ได้

ประมาณ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (ค านวณจากสภาวะของคา่ระวางเรือ ณ เดือนตลุาคม 2554) 

8. พัฒนาการที่ส าคัญ (Recent Development) 

การตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรีดร้อน 

กระทรวงพาณิชย์ได้ตอ่อายมุาตรการฉกุเฉินเรียกเก็บหลกัประกนัอากรส าหรับการน าเข้าสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน

จากประเทศจีน ในอตัรา 19.47% ซึง่ครบก าหนดเมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 ออกไปอีก 90 วนั ระหวา่งวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2554 - 16 กมุภาพนัธ์ 2555 และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อออกมาตรการชัว่คราวหรือก าหนดมาตรการ

ฉกุเฉินอีกครัง้  

บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องตอ่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 ให้พิจารณาทบทวนการบงัคบัใช้อากรตอบโต้การ

ทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนจากสาธารณรัฐเกาหลซีึง่มีแนวโน้มทุม่ตลาด โดยคาดวา่กระทรวงพาณิชย์จะเร่ิม

ด าเนินการพิจารณาไตส่วนตัง้แตต้่นปี 2555  

การปรับลดมาตรการควบคุมส าหรับสนิค้าเหลก็แผ่นรีดร้อนและเหลก็แผ่นรีดเยน็ 

คณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสนิค้าและบริการ ได้ประกาศรายการสนิค้าและบริการควบคมุ ปี 2555 โดยยงัก าหนดให้

สนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อน และสนิค้าเหลก็แผน่รีดเย็นอยูใ่นรายการสนิค้าควบคมุ แตถ่กูปรับลดมาตรการควบคมุ จากเดิม

กรณีเปลีย่นแปลงราคาต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 7 วนั รวมถึงต้องแจ้งต้นทนุ ราคา รายละเอยีดสนิค้า เป็นไมม่มีาตรการ

ควบคมุ โดยเร่ิมมีผลตัง้แต ่2 กมุภาพนัธ์ 2555  ซึง่ท าให้การปรับราคาสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อน และสนิค้าเหลก็แผน่รีดเย็น

สามารถเป็นไปตามกลไกตลาดและคลอ่งตวัมากขึน้ 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ ได้รับ SET Awards รางวลัดีเดน่ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility 

Award) ประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 

 บริษัทฯ ได้พฒันาเรือเหลก็นวตักรรม เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัอทุกภยั โดยได้สง่มอบให้กบัหน่วยงานราชการ
และองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั จ านวน  175 ล า เรือเหล็กนวตักรรมนีเ้ป็นเรืออเนกประสงค์ท่ี
ออกแบบและสร้างสรรค์ขึน้เป็นพิเศษ เพ่ือใช้เป็นพาหนะท่ีมีความคล่องตวัในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของ
เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั นอกจากนีย้งัสามารถดดัแปลงต่อกนัเป็นเรือ หรือ แพขนาดใหญ่  โดย
นอกจากน ามาใช้เป็นเรือแล้ว ยงัมีอรรถประโยชน์อื่นๆ อาทิเช่น ใช้เป็นชัน้วางหนงัสือ หรือ ตู้ เก็บของได้อีกด้วย 

 

มาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp  

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุงได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp เมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2554 

ซึง่สง่ผลให้ WCE สามารถรับงานด้านการออกแบบ ผลติ และซอ่มแซม งานประเภทภาชนะแรงดนั หม้อต้มไอน า้และทอ่

แรงดนัสงู และเพิม่รายได้รวมทัง้อตัราก าไร จากงาน High Value Engineering ได้ 

ความส าเร็จในการเปลี่ยนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเตาเผาหมายเลข 1 

ในไตรมาส 4/2554 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ “โครงการเปลี่ยนอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของ

เตาเผาเหล็ก (Recuperater) ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสงู” ที่เตาเผาหมายเลข 1 ท าให้

สามารถลดอตัราการใช้น า้มนัเตาได้ 1.63 ลติรตอ่ตนัวตัถดุิบ หรือคิดเป็น 4.15% ของอตัราการใช้น า้มนัเตาตอ่ตนัวตัถดุิบ 

โครงการตดิต้ังระบบตรวจสอบผิวเหลก็แผ่นรีดร้อน (Surface Inspection System) 

บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการติดตัง้ระบบตรวจสอบผิวเหล็กแผ่นรีดร้อน (Surface Inspection System หรือ SIS) ด้วยงบ

ลงทนุ 37 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้งานเหล็กแผ่นรีดร้อนคณุภาพสงู ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดย

ด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจสอบผิว เพื่อใช้ตรวจจบัต าหนิ (Defect) ผิวด้านบนและด้านลา่งของเหลก็แผน่รีดร้อน ซึง่การ

ติดตัง้อปุกรณ์ดงักลา่วด้านหน้าเคร่ืองม้วน (Down Coiler) แล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2554 ที่ผ่านมา ท าให้โรงงานเหล็ก

แผน่รีดร้อนสามารถลดปริมาณผลติภณัฑ์ด้อยคณุภาพ (Non-Conformed Product) ได้จากระดบั 0.60% เหลอื 0.54% ใน

ไตรมาส 4/2554 และคาดวา่จะลดลงเหลอื 0.49% ในปี 2555 เมื่อด าเนินการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสมบรูณ์ 

โครงการยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ์ตัดแผ่นและท่อ 

กลางปี 2554 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงยกระดบัมาตรฐานการผลติเหลก็แผน่รีดร้อน ผลติภณัฑ์ตดัแผน่ (Cut sheet) และทอ่ 

(Pipe) ให้มีคณุภาพสงูขึน้ ก่อนคดักรองและจดัสรรผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

ด้วยวิธีการนีท้ าให้ลกูค้าได้รับผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูขึน้ และมผีลดีตอ่การลดความสญูเสยีจากการตดัของเสยี (Yield 

Loss) ที่ Hot Finishing Line จาก 1.19% ในปี 2553 เหลอื 0.96% ในปี 2554  
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9. แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/2555 และปี 2555 

ในไตรมาส 1/2555 คาดการณ์ปริมาณการบริโภคเหลก็ปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจากเข้าสูช่ว่ง High Season สง่ผลตอ่การปรับ

ขึน้ของราคาเหลก็โลก คาดการณ์การผลติเหลก็ดิบของโลกเพิม่ขึน้ 4% จากปี 2554 ไปอยูท่ี่ระดบั 1,590 ล้านตนั ขณะที่

สมาคมเหลก็โลก หรือ World Steel Association (WSA) ได้ประเมินความต้องการเหลก็ของโลกในปี 2555 เติบโตขึน้ 

4.5% หรือประมาณ 1,460 ล้านตนั อยา่งไรก็ตามจากปัญหาวิกฤติหนีใ้นยโุรปที่แผข่ยายวงกว้างออกไป ยงัต้องใช้เวลาอีก

นานในการแก้ไข ท าให้การบริโภคเหลก็ในปี 2555 ต้องอาศยัแรงขบัเคลือ่นจากประเทศเกิดใหม ่ และประเทศก าลงัพฒันา

ซึง่มีปริมาณการใช้เหลก็รวมกนัคดิเป็น 73% ของปริมาณการใช้เหลก็ทัง้โลก โดยประเทศจีนยงัคงเป็นประเทศที่มกีารใช้

เหลก็มากที่สดุ และคาดการณ์วา่จะมีอตัราการเติบโตที่ 6% ในปี 2555 ไปอยูท่ี่ประมาณ 681 ล้านตนั  

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ISIT)และส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (FPO) คาดการณ์วา่ความต้องการเหล็กในประเทศเติบโต 2.3% ไปอยู่ที่ประมาณ 15 

ล้านตนัในปี 2555 ทา่มกลางภาวะตลาดที่ยงัคงไม่มีเสถียรภาพ ราคาวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์เหล็กยงัไม่มีทิศทางที่ชดัเจน 

แต่ World Steel Dynamic (WSD) ได้คาดการณ์ไว้ว่าราคาของสินแร่เหล็กจากบราซิลรวมค่าขนสง่มายงัยโุรป จะอยู่ที่

ประมาณ 147 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในปี 2555 ซึง่ลดลงจากคา่เฉลีย่ 186 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในปี 2554 

นอกจากนี ้มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มเหล็กทรงยาวซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะขยายตวัขึน้ สว่นหนึ่งเพื่อเร่ง

ซอ่มแซมสาธารณปูโภคและบ้านเรือนที่เสียหายจากภาวะอทุกภยัในประเทศ  นอกจากนีย้งัเป็นการผลิตเพิ่มขึน้เพื่อรักษา

ระดบัสต๊อกที่ลดลงในช่วงปลายปี 2554  

ส าหรับแนวโน้มการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมในประเทศในปี 2555 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) 

คาดการณ์แนวโน้มภาคอตุสาหกรรมปี 2555 วา่ ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม (MPI) จะขยายตวัในชว่งระหวา่ง 5-6% โดยยงั

อยูใ่นภาวะชะลอตวัในไตรมาสที ่ 1/2555 และเร่ิมอยูใ่นภาวะขาขึน้ในไตรมาส 2/2555 ซึง่อาจเติบโตในระดบัปกติหรือทรง

ตวัเมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัปีก่อน อนัเป็นผลมาจากภาคอตุสาหกรรมการผลติสว่นใหญ่ทีย่งัไมส่ามารถฟืน้ตวัได้เตม็ที่ 

โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงขยายตวัได้  แต่มีอตัราการขยายตวัที่ไม่สูงมากนกั  โดย

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าคาดวา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้ 5-7% เนื่องจากจะมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาด

สง่ออก สว่นอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตวัเพิ่มขึน้ 10-12% เนื่องจากความต้องการสินค้าไอทีใหม่ๆ ยงัคง

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ยงัมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา  ที่มีความไม่

แน่นอนค่อนข้างสงู ด้านอตุสาหกรรมรถยนต์คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คนั เพิ่มขึน้ 37% จากปี 

2554 เนื่องจากการลงทนุผลติรถยนต์รุ่นใหมแ่ละรถยนต์ยี่ห้อใหมท่ี่เร่ิมผลติในประเทศ เพื่อจ าหนา่ยในประเทศและสง่ออก

ไปยงัประเทศส าคญัในเอเชีย ตลอดจนการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ภายหลงัจากปัญหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ในหลาย

พืน้ที่ของประเทศ นอกจากนีผ้ลของนโยบายเชิงบวกของรัฐบาลชุดปัจจุบนั เช่น การเพิ่มงบประมาณรัฐบาลในการ

ซอ่มแซมสาธารณปูโภคและฟืน้ฟอูตุสาหกรรม นโยบายเพิ่มคา่แรงขัน้ต ่า นโยบายรถคนัแรก นโยบายบ้านหลงัแรก จะเป็น

ตวัเร่งเพิ่มอปุสงค์มวลและอตัราการบริโภคเหลก็ในปี 2555  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มองวา่จดุต ่าสดุได้ผา่นพ้นไปแล้ว ซึง่ในระยะยาวการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

จะช่วยสง่เสริมอาเซียนให้กลายเป็นฐานการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมของโลก ความต้องการเหล็กในภมูิภาคจะเพิ่มเป็น 70 

ล้านตนั/ปี สนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจในประเทศ และภูมิภาค และในปี 2555 บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)  เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ (High Grade Products) ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ที่ผา่นมา

บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพจากลกูค้าในระดบัหนึ่ง  โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขายจากลกูค้าในกลุ่ม

ดังกล่าวได้เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้ยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value 

Products) เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากขึน้ ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ตัง้เป้าให้มีสดัส่วนการขายสินค้า 

Premium Value Products  เพิ่มขึน้เป็น 50% ของยอดขายรวม  สงูขึน้จากปี 2554 ที่มีสดัสว่นอยูท่ี่ 39% 

บริษัทฯ คาดวา่ปริมาณการขายเหลก็แผน่รีดร้อนในไตรมาส 1/2555 นา่จะปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาส 4/2554 ซึ่งสะท้อนถึง

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโดยรวมภายหลงัเหตกุารณ์มหาอทุกภยั โดยคาดว่าปริมาณการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทฯ 

จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกบัไตรมาส 1/2554 ราคาขาย HRC เฉลี่ยและราคาวตัถดุิบเหล็กแท่งแบน น่าจะปรับตวัลดลง โดย

คาดวา่ HRC Rolling Margin (HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่) จะอยูใ่นช่วงประมาณ 13% - 16% 

ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รายได้จากการขายและรับจ้างผลิตโค้กที่เป็นรายได้หลกัในปี 2554 จะปรับตัวลดลงใน 

ไตรมาส 1/2555 โดยปริมาณการขายโค้กจะปรับตวัลดลงประมาณ 40%-60% จากการเก็บไว้ใช้เอง ในขณะที่ราคาขาย

เฉลี่ยจะยงัคงอยู่ในระดบัเดิม และ COKE Spread จะปรับตวัดีขึน้ โดยติดลบน้อยลง และเร่ิมมีรายได้จากการขายเหล็ก

แทง่แบน 

บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการด าเนินงานโครงการหลกัตา่งๆ ซึง่ในไตรมาส 1/2555 งานวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงโรงถลงุ

เหลก็ SSI UK จะแล้วเสร็จทัง้หมด และหลงัจากนัน้การผลิตเหล็กแท่งแบนจะเร่ิมขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพและ

แข็งแกร่งมากขึน้ในด้านความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว เนื่องจากมีแหล่งวตัถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอน และมี

คณุภาพตามที่ต้องการในราคาที่มีเสถียรภาพมากขึน้ และช่วยสง่เสริมและท าให้บริษัทฯ สามารถบรรล ุ2 ยทุธศาสตร์หลกั

ของบริษัทฯ ในการ“สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มให้กบัลกูค้า” และ “เสริมสร้างธุรกิจระดบั

โลก” ได้ 

Disclaimer 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4 ปี 2554 ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นัก
ลงทนุทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วยสว่นตา่งๆ ที่แสดงข้อมลูปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการที่ควบคมุ
ร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 อยา่งไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิดเหตกุารณ์
ใดภายหลงัจากวนัที่จดัท าเอกสารฉบบันี ้อนัอาจมีผลให้ข้อมลูตา่งๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารฉบบันี ้นักลงทนุทัว่ไปและผู้
ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติมด้วย  
ข้อมลูในเอกสารฉบบันีบ้างสว่นเป็นข้อมลูที่เกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็นการคาดหมายในอนาคต ทัง้นี ้ ข้อมลูสว่นใดๆ 
ซึง่ไมใ่ชข้่อเท็จจริงที่ได้เกิดขึน้แล้ว รวมถึงข้อมลูที่เก่ียวกบัความเชื่อ และการประมาณการของ บริษัทฯ เป็นข้อมลูซึง่เป็นการคาดหมายใน
อนาคต และสามารถจ าแนกข้อมลูดงักลา่วได้จากการใช้ถ้อยค าที่มีลกัษณะเป็นการคาดหมายในอนาคตตา่งๆ เชน่ ค าวา่ “มีความเชื่อวา่” 
“คาดวา่” “คาดหวงัวา่” “วางแผนไว้วา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “ประเมิน” และค าอื่นๆ ในลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี ้ ผู้อ่านควรใช้ความ
ระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูที่เป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี ้

 


