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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2555 
 

1. สรุปสำระส ำคัญไตรมำส 1 ปี 2555 
 อัตรำกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยุดงำน (LTIFR) เท่ำกับ 2.67 เพิ่มขึน้ 23.6% QoQ ลดลง 2.2% YoY  
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 15,742 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 21% QoQ และ 31% YoY โดยท ำรำยได้รำย

ไตรมำสสูงสุดเป็นประวัตกิำรณ์ 
 ปริมำณขำย HRC  497 พันตัน เพิ่มขึน้ 64% QoQ ในขณะที่ลดลง 5% YoY ผลจำกกำรฟ้ืนตวัภำยหลัง

เหตุกำรณ์มหำอุทกภยัไทย  
 ปริมำณกำรผลิต HRC สะสมครบ 26 ล้ำนตนัเป็นรำยแรกของประเทศไทย 
 สัดส่วนยอดขำย  Premium Value Products  42% เพิ่มขึน้จำก 38% ในไตรมำส 4/2554  
 HRC Spread 91 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 31% QoQ และ 41% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 

12.1% 
 HRC EBITDA/ตัน 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ 58% QoQ ขณะที่ลดลง 34% YoY  
 ปริมำณขำยโค้ก 275 พันตนั ลดลง 34% QoQ  
 COKE Spread 12.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มขึน้จำกตดิลบ 7.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั QoQ 
 COKE EBITDA ติดลบ 41.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ตดิลบลดลง 24.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ 
 Group EBITDA ติดลบ 1,879 ล้ำนบำท ตดิลบลดลง 5% QoQ และปรับตัวลดลงจำกไตรมำส 1/2554 ซึ่งมี 

EBITDA 5,938 ล้ำนบำท  
 ขำดทุนสุทธิ 2,841 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 20% QoQ และปรับตัวลดลงจำกมีก ำไร 5,525 ล้ำนบำท 

ในไตรมำส 1/2554  
 NET Debt** 46,510 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 3% QoQ  
 เคร่ืองกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ ได้รับรำงวัลสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น ประจ ำปี 2555 จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 
 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่นประจ ำปี 2554 ประเภทกำรจัดกำรพลังงำน เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2555  

หมายเหต:ุ *HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉล่ีย, **Net Debt = Interest Bearing Debt – Cash and cash equivalents 
 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 2/2555 

 คำดว่ำควำมต้องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 2 จะลดลงเหลอืประมำณ 1.57 ล้ำนตัน หรือลดลง 4.3% QoQ 
 โรงถลุงเหลก็ SSI UK เร่ิมจุดเตำถลุงเมื่อ 15 เม.ย. 2555 และผลิตเหลก็แท่งแบนแท่งแรกได้เมื่อ 18 เม.ย. 2555 
 โครงกำรเครนหน้ำท่ำ PPC ด ำเนินกำรติดตัง้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งำนเมื่อ 18 เม.ย. 2555 
 ปริมำณกำรขำยเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมำส 2/2555 ของบริษัทฯ น่ำจะอยู่ ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมำส 

1/2555  โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่ำจะปรับตัวลดลง และคำดว่ำ HRC 
Rolling Margin จะอยู่ในช่วงประมำณ 15% - 18% 

 ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กยังคงมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตโค้กและรำยได้จำกกำรขำยโค้กประมำณ 100 
พันตัน รวมทัง้เร่ิมมีรำยได้จำกกำรขำยเหล็กแท่งแบน ทัง้นี ้บริษัทฯ คำดว่ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่งแบนจะอยู่
ที่ประมำณ 450 พันตัน และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยให้กับบริษัทฯ 

 เร่ิมเปิดด ำเนินกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภททั่วไปเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ภำยในสิน้เดือน
พ.ค. 2555 
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เกี่ยวกับบริษัทฯ 

บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลติเหลก็แผน่ครบวงจรรายใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วย
ก าลงัการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสงูสดุ 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์เหลก็แผน่ชัน้คณุภาพพิเศษเพื่อ
รองรับความต้องการใช้เหลก็ที่เพิม่ขึน้ของภมูิภาค ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง บริษัทฯ 
มีการลงทนุ 100% ใน บจ. สหวริิยำสตีลอินดัสตรี ยเูค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหลก็และผลติ
เหลก็กล้าครบวงจรที่ทนัสมยัในเขตทีไซด์ ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มกี าลงัการผลติ 3.6 ล้านตนัตอ่ปีในการ
ผลติเหลก็แทง่แบนคณุภาพสงูเพือ่สง่ให้กบับริษัทฯ รวมทัง้จ าหนา่ยให้กบัโรงงานผลติเหลก็ชนดิม้วนตา่งๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการร่วมลงทนุในโครงการตอ่เนื่องปลายน า้ที่ส าคญั ประกอบด้วย บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย (TCRSS) ซึง่ เป็น
ผู้ผลติเหลก็แผน่รีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บจ. เหล็กแผ่นเคลอืบไทย (TCS) ผู้ผลติเหลก็แผน่
เคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของ
กลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่วไทย ณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยูห่า่งจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยทุธศาสตร์ที่ดีที่สดุในประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหลก็แบบครบวงจร 
บจ. ท่ำเรือประจวบ (PPC) ให้บริการทา่เรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลกึที่สดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดุิบและ
ผลติภณัฑ์เหลก็ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัขยายขีดความสามารถในงานวศิวกรรมบริการโดยลงทนุ 100% 
ในบจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง (WCE) ให้บริการงานด้านวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง รวมถึงการออกแบบทางวศิวกรรมที่มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจเหลก็ พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนมีความมุง่มัน่ และพลงัขบัเคลือ่นสูค่วามส าเร็จ ซึง่สะท้อนผา่น
วิสยัทศัน์พนัธกิจของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบริการท่ีมีมลูคา่เพิม่กบัลกูค้า 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      ล้ำนบำท  งบเดี่ยว EBITDA/ตัน 

(บำท) 
EBITDA 

 (ล้ำนบำท) 

รำยได้จำกกำรขำย
และให้บริกำร 

15,742  บมจ. สหวิริยำสตลีอนิดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อน) 

1,144 569 

Group EBITDA* (1,879)  บจ.สหวิริยำสตีลอนิดสัตรี ยเูค* 
(ธุรกิจโรงถลุงเหลก็) 

- (2,486) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (2,841)  บจ. ท่ำเรือประจวบ 
(ธุรกิจท่ำเรือน ำ้ลึก) 

- 52 

EPS (บำท) (0.16)  บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง 
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง) 

- 17 

D/E Ratio** 2.19x  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็)*** 

2,173 238 

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

3.ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 1/2555 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้เลก็น้อยจากปี 2554 รวมทัง้วิกฤติหนีย้โุรปที่เร่ิมมี
สญัญาณที่ดีขึน้ แม้วา่จะต้องจบัตาดอูยา่งใกล้ชิดก็ตาม ท าให้สถานการณ์อตุสาหกรรมเหลก็ในไตรมาส 1/2555 เร่ิมกระเตือ้ง
ขึน้เช่นเดียวกนั โดยตวัเลขการผลติเหลก็ดิบของโลกจาก World Steel Association (WSA) ในไตรมาส 1/2555 เทา่กบั 376.76 
ล้านตนั เพิ่มขึน้เลก็น้อยที่ 1.1 % จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยปริมาณการผลติเหลก็ดิบในภมูิภาคอเมริกาเหนือและใต้ มี
อตัราการผลติที่ปรับตวัเพิม่ขึน้ 6.7% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนอนัเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดขีึน้  ส าหรับใน
ภมูิภาคเอเชีย  และโอเชียเนีย  นัน้ประเทศหลกัๆ ที่ปริมาณการผลติเหลก็ดิบมีการปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ได้แก่ จีน 
เกาหลใีต้ และนิวซีแลนด์  โดยเพิม่ขึน้ 2.5%  4% และ 15.5 % ตามล าดบั ในขณะท่ี ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั และออสเตรเลยี มีปริมาณ
การผลติเหลก็ดิบท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนโดยลดลง 4.1%  2.8% และ 28.8% ตามล าดบั ในสว่นของราคา
นัน้ ราคาเหลก็แผน่รีดร้อน CFR East Asia ส าหรับไตรมาส 1/2555 เฉลีย่อยูท่ี่ 638 - 655 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ที่มา : SBB-Steel 
Business Briefing website, CFR East Asia Import price)  ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยจากไตรมาส 4/2554 เช่นเดียวกบัราคา
วตัถดุิบเหลก็แทง่แบนเฉลีย่อยูท่ี่ 580-590 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ที่มา : SBB-Steel Business Briefing website, CFR East Asia 
Import price) 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ผลจากการฟืน้ฟกูารผลติของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั
ตัง้แต่เดือนธันวาคมปีก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงและใช้เคร่ืองจักรไม่ซับซ้อน ท าให้
ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้เหล็กเป็นวตัถุดิบในการผลิต สามารถกลบัมาด าเนินการได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสงู เช่น รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หลายโรงงานยงัอยูใ่นขัน้ตอนการฟืน้ฟูและซ่อมแซม ท าให้ปริมาณ
การใช้เหลก็ของกลุม่นีเ้พิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย  จากข้อมลูของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย พบวา่ปริมาณการผลติ
เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศในไตรมาส 1/2555 มีจ านวนทัง้สิน้ 765 พนัตนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 15.9% อนัเป็น
ผลมาจากภาวะการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมภายในประเทศที่ยงัไม่กลบัสูภ่าวะปกติและปริมาณการน า เข้าจากต่างประเทศที่
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สงูขึน้ โดยมีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 1/2555 ทัง้สิน้ 879 พนัตนั เพิ่มขึน้ 8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
ปริมาณการสง่ออกจ านวน 3.4 พนัตนั ลดลง 79% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาส 1/2555 มีจ านวนทัง้สิน้ 499,560 คนั เพิ่มขึน้ 
6.52% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น ตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ มีแนวโน้มปริมาณการ
ผลิตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2555 มีการผลิตตู้ เย็น เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1.2 ล้านหน่วย ส่วนการผลิต
เคร่ืองปรับอากาศในไตรมาส 1/2555 คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2.4 ล้านหนว่ย  

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2555 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,742 ล้านบาท ซึ่งถือว่ารายได้รายไตรมาสที่สงูสดุเป็น

ประวตัิการณ์ เพิ่มขึน้ 21% QoQ และเพิ่มขึน้ 31% YoY เนื่องจากการเร่ิมฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัและ

การมีรายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหลก็ อยา่งไรก็ตามค่าใช้จ่ายระหว่างเตรียมการเร่ิมผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กสง่ผลให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ 2,841 ล้านบาท เทียบกบัขาดทนุสทุธิ 2,376 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2554 และก าไรสทุธิ 

5,525 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2554  

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน บริษัทฯ สามารถผลกัดนัยอดขายสนิค้าของบริษัทฯ  ให้กลบัมาเป็นปกติได้ในไตรมาส 1/2555 ถึงแม้ว่า

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจหลงัเหตุการณ์มหาอุทกภัยจะยงัไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตาม โดยยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนได้ปรับตัว

เพิ่มขึน้เป็น 497 พนัตนั จาก 303 พนัตนัในไตรมาส 4/2554 และมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,584 ล้านบาท ทัง้นี ้

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) โดยมีสดัสว่นต่อยอดขายรวม 

เพิ่มขึน้จาก 38% ในไตรมาส 4/2554 เป็น 42% ในไตรมาส 1/2555  

ค่าการรีด (HRC Spread) ปรับตวัลดลงจากไตรมาส 4/2554 มาอยู่ที่ 91 เหรียญสหรัฐ/ตนั และมี HRC Rolling Margin อยู่

ประมาณ 12.1% โดยราคาขายได้ปรับตวัลดลงในขณะที่ต้นทนุวตัถดุิบยงัอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงูเนื่องจากเป็นวตัถดุิบที่ซือ้

มาตัง้แต่ไตรมาส 3/2554 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าจ านวน 366 ล้านบาท ที่

บริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองไว้ตัง้แต่ไตรมาส 4/2554 ท าให้ค่า HRC EBITDA/ตนั ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั จาก 

23.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2554  แตย่งัคงต ่ากวา่คา่เฉลีย่ระยะยาวที่ 50 เหรียญสหรัฐ/ตนั  

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  ด าเนินการปรับปรุงโรงถลงุเหล็กให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ

ได้เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยงัไมม่ีการผลติเหลก็แทง่แบนและมีธุรกิจ

ที่มีรายได้เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ก มีรายได้จากการผลิตและขายโค้ก และการรับจ้างผลิตโค้ก รวมถึงรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์พลอยได้อื่นๆ ประมาณ 4,085 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากการจ าหน่ายโค้กทัง้สิน้ 275 พนัตนั ลดลง 34% 

QoQ ราคาขายเฉลี่ย 372 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 0.3% QoQ ต้นทนุวตัถดุิบเฉลี่ย 360 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 5% QoQ 

COKE Spread ปรับตวัสงูขึน้จากติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็นบวก 12.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบที่ปรับ

ลดลงและการกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 192 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงถลงุเหล็กยงัคงมี

ขาดทนุสทุธิ 2,849 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 40% QoQ ผลขาดทนุสทุธิดงักลา่วประกอบด้วยสาเหตุหลกัดงันี ้(1) ผลขาดทนุ

จากธุรกิจโค้กและคา่ใช้จ่ายโรงงานในสว่นท่ีเร่ิมด าเนินการแล้วประมาณ 657 ล้านบาท (2) ผลขาดทนุจากคา่ใช้จ่ายโรงงานใน

สว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติประมาณ 1,907 ล้านบาท และ (3) ดอกเบีย้จ่ายประมาณ 266 ล้านบาท  
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4.ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตาราง 2: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
งบรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

2555 2554 +/- 2554 +/- 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 QoQ ไตรมำส 1 YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 15,742 13,008 +21% 12,016 +31% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (17,312) (14,665) +18% (10,810) +60% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (600) (385) +56% (377) +59% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตาม  
สญัญาซือ้วตัถดุิบ 

(5) (182) -97% (96) -94% 

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 0 0 N.A. 5,271 N.A. 

EBITDA* (1,879) (1,986) -5% 5,938 -132% 

ดอกเบีย้จ่าย (684) (676) +1% (219) +212% 

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย (286) (262) +9% (190) +50% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 548 -99% (4) -310% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นที่
เกิดจริง 

 (249) 115 -317% (110) +126% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

 230 (28) -920% 35 +547% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2,841) (2,376) +20% 5,525 -152% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (EPS) (บาท) (0.16) (0.14) +14% 0.36 -144% 
หมายเหต:ุ *EBITDA ของไตรมาส 1/2554  เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
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ตาราง 3: ผลการด าเนินงานแยกตามธุรกิจ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

2555 2554 +/- 2554 +/- 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 QoQ ไตรมำส 1 YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ           
งบกำรเงนิรวม 15,742 13,008 +21% 12,016 +31% 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 11,584 7,647 +51% 11,946 -3% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  4,085 5,266 -22% -  N.A. 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 28  39 -27% 35  -20% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 45  56 -20% 35  +29% 
EBITDA           

งบกำรเงนิรวม* (1,879) (1,986) -5% 5,938 -132% 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 569 211 +169% 907 -37% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็*  (2,486) (2,215) +12% 4,989  -150% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 52  76 -31% 51  2% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 17  19 -11% 23  -27% 

ตดัรายการระหวา่งกนั  (32) (77)   -33    
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ           

งบกำรเงนิรวม (2,841) (2,376) +22% 5,525 -152% 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 7 (325) -102% 542 -99% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  (2,849) (2,031) +40% 4,980  -157% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 27  51 -47% 25  6% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 5  5 +15% 10  -46% 

ตดัรายการระหวา่งกนั (18)  (59)   (15)    

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ  (13) (17)   (17)    
หมายเหต:ุ รายได้ของแตล่ะธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะท่ี EBITDA และก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ ยงัไมไ่ด้หกัรายการระหว่างกนั 
 EBITDA ของไตรมาส 1/2554 ท่ีค านวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลงุเหลก็เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธรุกิจ 
                การบนัทกึรายการในสว่นของบมจ. เหลก็แผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทกึโดยใช้วิธี Equity Method  

ตาราง 4: สรุปตัวเลขส าคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2555 2554 +/- 2554 +/- 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 QoQ ไตรมำส 1 YoY 

ราคาขายเฉลีย่  752 783 -4% 736 +2% 

ต้นทนุขายเฉลีย่ 751 743 +1% 662 +13% 

คา่การรีด* (HRC Spread)  91 132 -31% 153 -41% 

HRC EBITDA  37.2 23.6 +58% 57 -34% 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 497 303 +64% 524 -5% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 499 376 +33% 539 -7% 
หมายเหต:ุ *ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 
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ตาราง 5: สรุปตัวเลขส าคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค 

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2555 2554 +/- 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ 
ธุรกิจโค้ก      
ราคาขายเฉลีย่  372 373 388 465 -0.3% 
ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 360 380 386 451 -5% 
COKE SPREAD*  12.3 (7.5) 1.8 13.7 +264% 
COKE EBITDA  (41.1) (65.9) (45.8) (21.6) +0.2% 
ปริมาณขาย (พนัตนั) 275 418 224 44 -34% 
ปริมาณการผลติ** (พนัตนั) 425 407 425 421 +4% 

 หมายเหต:ุ *รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 
 **ปริมาณการผลิตดงักล่าวรวมทัง้ปริมาณการผลิตเพื่อจ าหนา่ยและการผลิตตามการรับจ้างผลิต 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 1/2555 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,742 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% QoQ และ 31% YoY โดยรายได้

หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 497 พนัตนั เพิ่มขึน้ 64% QoQ และลดลง 5% YoY ราคาขายเฉลี่ย 23,117 บาท/

ตนั (ประมาณ 752 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 4% QoQ ขณะที่เพิ่มขึน้ 2% YoY คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีด

ร้อนและเศษเหลก็รวม 11,584 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 51% QoQ  เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 64% จากการเร่ิมฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจหลงัจากเหตกุารณ์มหา

อทุกภยัในไตรมาส 4/2554   

 ลดลง 3% YoY  เนื่องจากปริมาณขายลดลง 5%   

โดยมีสดัสว่นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม (Premium Value Products) ประมาณ 42% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ด าเนินการปรับปรุงโรงถลงุเหล็กให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และได้เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยงัไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบน

และมีธุรกิจที่มีรายได้เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ก มีรายได้จากการผลิตและขายโค้ก และการรับจ้างผลิตโค้ก รวมถึง

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้อื่นๆ รวมจ านวน 4,085 ล้านบาท ลดลง 23% QoQ โดยมียอดขายโค้กจ านวน 

275 พนัตนั ลดลง 34%QoQ ราคาขายโค้กเฉลีย่ 372 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 0.3% QoQ 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 28 ล้านบาท  

 ลดลง 27% QoQ  เนื่องจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ที่ลดลง 18% QoQ  

 ลดลง 20% YoY  เนื่องจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ที่ลดลง 24% YoY 
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ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 45 

ล้านบาท  

 ลดลง 20% QoQ เนื่องจากงานวิศวกรรมและบริหารโครงการมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 โดย

สาเหตทุี่ลดลงเกิดจากการสง่มอบงานสว่นใหญ่แก่ลกูค้าตา่งประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 4/2554    

 เพิ่มขึน้ 29% YoY สาเหตหุลกัมาจากสามารถเพิ่มรายได้จากงานบริการวิศวกรรมชัน้สงูแก่ลกูค้ารายใหม่   

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 17,312 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% QoQ และ 60% YoY ประกอบไปด้วย

ต้นทนุขายและให้บริการ 17,952 ล้านบาท และการกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 640 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายรวม 11,196 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 11,562 ล้านบาทและการ

กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 366 ล้านบาท   

 เพิ่มขึน้ 49% QoQ  เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 64% และต้นทนุขายต่อตนัที่เพิ่มขึน้ 8 เหรียญสหรัฐ/ตนั  

อนัเป็นผลมาจากต้นทนุวตัถดุิบยงัอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างสงูเนื่องจากเป็นวตัถดุิบที่ซือ้มาตัง้แตไ่ตรมาส 3/2554  

 เพิ่มขึน้ 4% YoY เนื่องจากต้นทนุขายต่อตนัเพิ่มขึน้ 89 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือคิดเป็น 13% YoY อนัเป็นผลมาจาก

ต้นทนุวตัถดุิบที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 82 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในขณะท่ีปริมาณขายลดลง 5% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 6,106 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 6,379 ล้านบาท 

และการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 274 ล้านบาท (เกิดจากส่วนของโค้กและถ่านโค้ก

ประมาณ 192 ล้านบาท และส่วนของแร่เหล็กประมาณ 82 ล้านบาท) โดยต้นทนุขายและให้บริการรวมที่ลดลง 14% 

QoQ มีสาเหตมุาจากปริมาณการขายที่ลดลง 34% QoQ โดยต้นทนุขายและให้บริการดงักลา่วประกอบด้วย (1) ต้นทนุ

ในสว่นที่เก่ียวกบัธุรกิจโค้กและค่าใช้จ่ายโรงงานในสว่นที่เร่ิมด าเนินการแล้วประมาณ 4,162 ล้านบาท ซึ่งรวมการกลบั

รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 192 ล้านบาทแล้ว และ (2) ต้นทนุค่าใช้จ่ายโรงงานในสว่นที่อยู่

ระหว่างเตรียมการผลิตประมาณ 1,944 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลกัของธุรกิจในส่วนที่อยู่ระหว่างเตรียมการผลิตที่

เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่แล้วประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้พร้อมส าหรับเร่ิมด าเนินการผลิต 

คา่ใช้จ่ายในสว่นของพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนสง่วตัถดุิบภายในเพื่อเตรียมการผลติ  

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 1,570 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 87 ล้านบาท จากไตรมาส 4/2554 ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิ 

1,657 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาส 1/2554 ซึง่มีก าไรขัน้ต้น 1,207 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้น 388 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 180% QoQ ถึงแม้วา่คา่การรีด (HRC spread) จะลดลงจาก 132 เหรียญสหรัฐ/ตนัเป็น 91 เหรียญสหรัฐ/

ตนั หรือคิดเป็นลดลง 31% QoQ เนื่องจากมีการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 366 

ล้านบาท  
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 ลดลง 66% YoY โดยคา่การรีด (HRC spread) ปรับตวัลดลงจาก 153 เหรียญสหรัฐ/ตนัเป็น 91 เหรียญสหรัฐ/ตนั

หรือคิดเป็น 41% YoY และปริมาณการขายลดลง 5% YoY   

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 2,022 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 158 ล้านบาทจากไตรมาส 4/2554 ซึ่งขาดทุน 

1,864 ล้านบาท โดยในสว่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโค้กและค่าใช้จ่ายโรงงานในสว่นที่เร่ิมด าเนินการแล้วนัน้ มีผลขาดทนุขัน้ต้น

ประมาณ 657 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากไตรมาส 4/2554 ที่ขาดทนุขัน้ต้นประมาณ 1,100 ล้านบาท เนื่องจากถึงแม้ว่า 

COKE Spread จะปรับตวัเพิ่มขึน้จากติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2554 เป็นบวก 12.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

แตย่งัไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับต้นทนุการผลติโค้กทัง้ในสว่นของการผลิตเพื่อจ าหน่ายและการผลิตตามสญัญารับจ้างผลิต 

และในสว่นของธุรกิจที่อยูร่ะหวา่งเตรียมการผลตินัน้ มีผลขาดทนุขัน้ต้นประมาณ 1,363 ล้านบาท ขาดทนุขัน้ต้นเพิ่มขึน้

จากไตรมาส 4/2554 ที่ขาดทุนขัน้ต้นประมาณ 750 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายโรงงานในส่วนที่อยู่ระหว่าง

เตรียมการผลติที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไปแล้วข้างต้น   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56% QoQ และเพิ่มขึน้ 59% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 143 ล้านบาท  

 ลดลง 4% QoQ โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลง 36 ล้านบาทหรือคิดเป็น 31% QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในสว่น

ของพนกังานและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จากยอดขายที่เพิ่มขึน้ 64% 

QoQ   

 ลดลง 12%YoY เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการขายที่ลดลงจาก 89 ล้านบาทในไตรมาส 1/2554 เหลอื 61 ล้านบาท จาก

ปริมาณขายที่ลดลง 5% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 104% QoQ 

โดยคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้เป็นผลจากคา่ภาษีโรงเรือนที่กลบัมาเสยีในอตัราปกติจากที่ได้ลดในไตรมาสที่แล้ว และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัคา่ที่ปรึกษากฎหมายในการจดัหาเงินกู้ เพิ่มเติม  

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 5 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 ซึ่งเป็น

การตัง้ส ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนทัง้จ านวน  เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบคงค้างอยู่ ณ สิน้ 

ไตรมาส 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี EBITDA ติดลบ 1,879 ล้านบาท ติดลบลดลง 5% QoQ  และปรับตวัลดลงจากไตรมาส 1/2554 ซึ่งมี 

EBITDA 5,938 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 569 ล้านบาท คิดเป็น HRC EBITDA 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ประมาณ 

1,144 บาท/ตนั) 
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 เพิ่มขึน้ 169% QoQ  โดย HRC EBITDA/ตนัเพิ่มขึน้ 58% QoQ และปริมาณขายเพิ่มขึน้ 64% QoQ  

 ลดลง 37% YoY เนื่องมาจากปริมาณการขายที่ลดลง 5% และ HRC EBITDA/ตนั ลดลง 34% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหลก็มี EBITDA ติดลบ 2,486 ล้านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึน้จากไตรมาส 4/2554 ซึ่ง

มี EBITDA ติดลบ 2,215 ล้านบาท เนื่องจากคา่ใช้จ่ายของธุรกิจในสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการผลติและค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 684 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1% QoQ และ 212% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้ 414 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 0.4% QoQ  

 เพิ่มขึน้ 102% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการ

ลงทนุในธุรกิจโรงถลงุเหลก็ รวมถึงผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้และผลขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาผกูพนั

ลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 266 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2% QoQ  

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสีย 35 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

รับรู้ขาดทนุ 91 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2554 และจากขาดทนุ 95 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2554 โดยแบ่งเป็นการรับรู้ก าไรจาก

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดเย็น 19 ล้านบาท และธุรกิจทา่เรือที่ประเทศองักฤษ 16 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 109 พนัตนั มีรายได้จากการขาย 3,367 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 38% QoQ  เนื่องจากลกูค้าหลายรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอุทกภยั ได้กลบัมาเปิด
ด าเนินการอีกครัง้ โดยท าการทยอยรับสินค้าหลงัจากที่ได้มีการเลื่อนรับสินค้าใน ไตรมาส 4/2554 ส่งผลให้
ยอดขายของลกูค้ากลุม่ภายในประเทศทัว่ไป เพิ่มขึน้ 30% ท าให้มีก าไรขัน้ต้น 197 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 100% 
QoQ  มี EBITDA  238 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 32% QoQ  และมีก าไรสทุธิ  68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 75% QoQ 

 ลดลง 16% YoY  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2554 ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศทีย่งัฟืน้ตวัไมเ่ต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอตุสาหกรรมหลายแห่งซึ่งเป็นที่ตัง้
ของโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอทุกภยั
ในช่วงไตรมาส 4/2554 สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลง 39% YoY  EBITDA ลดลง 35% YoY  และมีก าไรสทุธิ ลดลง 
65% YoY   
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ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 2,841 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 4/2554 ซึ่งมีขาดทนุสทุธิ 2,376 ล้าน

บาท และจากไตรมาส 1/2554 ซึง่มีก าไรสทุธิ 5,525 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรสทุธิ 7 ล้านบาท (รวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงจ านวน 33 ล้านบาท ก าไร

จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 193 ล้านบาท) 

 ก าไรเพิ่มขึน้ 102% QoQ จากขาดทนุสทุธิ 325 ล้านบาทในไตรมาส 4/2554  

 ก าไรลดลง 99% YoY จากก าไรสทุธิ 542 ล้านบาทในไตรมาส 1/2554  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 2,849 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 143 ล้านบาทแล้ว 

โดยขาดทนุเพิ่มขึน้ 40% QoQ และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2554 ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิ 291 ล้านบาท (เป็นขาดทนุ

หลงัหกัก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 5,271 ล้านบาท)  
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5. ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตาราง 6: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
หน่วย : ล้ำนบำท ไตรมำส 1 

2555 
ไตรมำส 4 +/- ไตรมำส 1 

2554 
+/- 

2554 QoQ YoY 

สินทรัพย์ 
     

ลกูหนีก้ารค้า 5,441 5,240 +4% 2,568 +112% 

สนิค้าคงเหลอื 16,983 25,178 -33% 18,621 -9% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 1,801 1,025 +76% 2,007 -10% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 24,225 31,443 -23% 23,197 +4% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 51,373 50,147 +2% 44,831 +15% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 4,718 4,683 +1% 4,716 +0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 74 91 -18% 69 +7% 

รวมสินทรัพย์ 80,390 86,364 -7% 72,813 +10% 

หนีส้นิ 
     

 เงินกู้ยมืระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระ           
     ดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 25,554 25,683 -1% 15,741 +62% 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,526 10,685 -39% 2,166 +201% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 1,347 1,126 +20% 1,212 +11% 

หนีส้นิหมุนเวียนรวม 33,427 37,494 -11% 19,118 +75% 

หนีส้นิระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ 21,361 19,641 +9% 17,874 +20% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 4,160 4,281 -3% 4,804 -13% 

รวมหนีส้ิน 58,947 61,416 -4% 41,797 +41% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 20,582 24,096 -15% 30,188 -32% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 861 852 +1% 828 +4% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 21,443 24,948 -14% 31,016 -31% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 80,390 86,364 -7% 72,813 +10% 
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ฐำนะทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิรวม ณ สิน้ไตรมำส 1/2555  

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลกูหนีก้ารค้ารวมจ านวน 5,441 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% QoQ และ 

112% YoY โดยสิน้ไตรมาส 1/2555 ไมม่ีหนีเ้สยีหรือมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ 

สนิค้าคงเหลอื (Inventory) มีสนิค้าคงเหลอืสทุธิ 16,983 ล้านบาท ลดลง 33% QoQ และ 9% YoY เนื่องมาจากปริมาณสินค้า

คงเหลอืของบริษัทฯ ที่ลดลง โดยแบง่เป็นวตัถดุิบ (เหลก็แทง่แบน ถ่านโค้ก และโค้ก) มลูค่า 9,486 ล้านบาท ลดลง 28% QoQ 

แต่เพิ่มขึน้ 36% YoY  วตัถดุิบระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน) มลูค่า 84 ล้านบาท ลดลง 98% QoQ และ 98% YoY  สินค้า

ส าเร็จรูปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรีดร้อน และ เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) มลูค่า 5,922 ล้านบาท ลดลง 

1% QoQ และ 0.5% YoY    และวสัดโุรงงานและอะไหล ่มลูค่า 2,399 ล้านบาท โดยมีค่าเผ่ือมลูค่าของสินค้าคงเหลือ ณ สิน้

ไตรมาส 1/2555 จ านวน 907 ล้านบาท  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เทา่กบั 0.72 เท่า ลดลงจาก 0.84 เท่า ณ สิน้ปี 2554 และ 1.21 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/ 

2554 โดยอตัราสว่นที่ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 23% QoQ ซึ่งมากกว่าการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียนที่ลดลง 

11% QoQ สินทรัพย์หมนุเวียนที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลืออนัเนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้

ภายหลงัการฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั และการน า Slab Consignment Scheme มาใช้ในการบริหารจดัการวตัถดุิบ

ของบริษัทฯ ในสว่นของหนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลงน้อยกว่าสินทรัพย์หมนุเวียนที่ลดลงนัน้ เนื่องมาจากบริษัทฯ น ากระแสเงินสด

รับของบริษัทฯ ที่ได้ไปให้การสนบัสนนุแก่ SSI UK เพื่อเสริมสภาพคลอ่งอนัเป็นผลมาจากความลา่ช้าของการเร่ิมผลิตของ SSI 

UK ประกอบกบัสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ต ่ากวา่ที่คาดการณ์ไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องจากสภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ที่ซบเซาในไตร

มาส 4/2554 เนื่องจากเหตกุารณ์มหาอุทกภยั จึงท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวที่ครบ

ก าหนดช าระ (ซึง่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ยืมระยะยาวแล้ว) รวมทัง้ขอขยายระยะเวลาช าระคืนเงิน

กู้ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนที่ครบก าหนดช าระต่อสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ ยืม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ลงนามใน

สญัญากบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ยืมรายส าคญัในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยสถาบนัการเงินท่ีร่วมลงนามในสญัญายินยอมที่จะ

ไมใ่ช้สทิธิในการเรียกช าระเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีครบก าหนด นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาจนถึง 30 กนัยายน 2555    

การบริหารจัดการหนีส้ินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม

จ านวน 58,947 ลดลง 4% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 41% YoY เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมเพื่อการลงทนุและการด าเนินงาน

ของธุรกิจโรงถลงุเหล็กเป็นหลกั โดยมีสว่นประกอบท่ีส าคญัคือ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและเจ้าหนีก้ารค้า ปัจจุบนับริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย มียอดเงินกู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2555 จ านวน 45,254 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 22,185 

ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน1 ปี 1,723 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,346 ล้าน

บาท  

ในปัจจุบนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนซึ่งยงัสามารถเบิกใช้ได้อย่างต่อเนื่องรวม

เป็นวงเงินประมาณ 18,200 ล้านบาท รวมทัง้มีการน า Consignment Scheme เข้ามาใช้ในการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือ

และเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)   บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือ

หุ้นจ านวน 21,443 ล้านบาท ลดลง 14% QoQ และ 31% YoY    เนื่องจากผลขาดทนุในไตรมาส 1/2555 ท าให้ก าไรสะสม

ลดลง นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายรวมจ านวน 46,914 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% QoQ และ 40% YoY    

สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.19 เท่า เพิ่มขึน้จาก 1.82 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 

4/2554 และ 1.08 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/2554 ทัง้นี ้อตัราสว่นดงักลา่ว ณ สิน้ไตรมาส 1/2555 เกินกว่า อตัราสว่นที่สถาบนั

การเงินผู้ให้กู้ยืมก าหนด อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับการผอ่นผนัการไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามอตัราที่ก าหนด

เรียบร้อยแล้ว 

6. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (Ongoing Projects) 

โครงการ ก าลงัการผลติ / 

รายละเอียด 

งบประมาณลงทนุ ก าหนดเวลาที่ส าคญั 

โครงการปรับปรุงโรงถลงุ
เหลก็ SSI UK 

เหลก็แทง่แบน  
3.6 ล้านตนัตอ่ปี 

290 ล้านเหรียญสหรัฐ  15 เม.ย. 2555 เร่ิมผลิตและ 

ผลิตเหลก็แท่งแบนได้เม่ือ  
18 เม.ย. 2555 

 ไตรมาส 1/2556 PCI เร่ิมใช้งาน 

 มี.ค. 2556 แล้วเสร็จทัง้โครงการ 
โครงการเครนหน้าทา่ 
PPC 

สามารถรองรับเรือขนาด 
70,000 เดทเวทตนัขึน้ไป 

10 ล้านเหรียญสหรัฐ  14 ธ.ค. 2554 ลงนามสญัญา 

 16 มี.ค. 2555 อปุกรณ์สง่ถงึ
ท่าเรือประจวบ 

 18 เม.ย. 2555 ติดตัง้พร้อมใช้
งาน 

โครงการปรับปรุงโรงถลงุเหลก็ SSI UK โครงการเพื่อปรับปรุงโรงงานและเร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนที่โรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ มี

งบประมาณการลงทนุ 290 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556)  โดยมีรายจ่ายที่

จัดซือ้จัดจ้างไปแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ณ สิน้เดือนมีนาคม 2555 เป็นเงินประมาณ 252 ล้านเหรียญสหรัฐ และมี

ยอดเงินสดจ่าย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 176 ล้านเหรียญสหรัฐ  ปัจจบุนั SSI UK ได้ด าเนินการปรับปรุงทกุหนว่ยธุรกิจให้อยูใ่น

สภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้เร่ิมพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลงุเหล็กเรดคาร์และด าเนินการ

จดุไฟเตาถลงุเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2555 และได้ผลผลิตเป็นเหลก็แท่งแบนแท่งแรกเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2555 โดยมี

เป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 2.2 ล้านตนั และการผลิตจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนถึงระดบั 10,000 ตนัต่อวนั 

หรือเทียบเทา่ระดบั 3.6 ล้านตนัตอ่ปี  ในไตรมาส 4/2555 สว่นอปุกรณ์ Pulverized Coal Injection (“PCI”) ซึ่งคาดว่าจะช่วย

ลดต้นทนุเชือ้เพลงิได้ ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ค านวณจากต้นทนุเชือ้เพลิงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554) จะเร่ิมใช้งานได้

ภายในไตรมาส 1/2556 
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โครงการเครนหน้าท่า PPC  อปุกรณ์ทัง้หมด ได้ถกูจดัสง่มาถึงท่าเรือประจวบเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2555 และได้ด าเนินการ

ประกอบและติดตัง้ ท าการทดสอบการยกซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขาย รวมทัง้ท าการสง่มอบแล้วเสร็จ และพร้อมใช้

งานแล้วเมื่อ 18 เมษายน 2555 

โครงการเครนหน้าท่า PPC ดงักล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน และผลิตภณัฑ์เหล็กอื่นๆ ของ  

บริษัทฯ ที่ขนส่งด้วยเรือ Panamax หรือเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งไม่มีเครนในตวั โดยจะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้

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

7. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 

การตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรีดร้อน 

 มาตรการฉุกเฉินเรียกหลกัประกันอากรส าหรับการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีน ใน
อตัราร้อยละ 19.47 ได้ครบก าหนดระยะเวลา 180 วนัแล้วเมื่อวนัท่ี16 กุมภาพันธ์ 2555 และขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนการพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการชัว่คราวตอ่ไปโดยกระทรวงพาณิชย์ 

 การทบทวนการบงัคบัใช้อากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อนจากสาธารณรัฐเกาหลีซึง่บริษัทได้ย่ืนค า
ร้องไป ยงัอยู่ระหวา่งการพิจารณาโดยกระทรวงพาณิชย์ก่อนเร่ิมด าเนินการไตส่วน 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธรุกิจ จดัการแขง่ขนัเดิน-วิ่งการกศุล “คนเหลก็มินิมาราธอน” เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2555 ซึง่

สามารถระดมเงินบริจาครวมทัง้สิน้ 2.3 ล้านบาท มอบให้องค์กร มลูนิธิการกศุลตา่งๆ เพื่อผู้ ด้อยโอกาสตา่งๆ กวา่ 20 องค์กร 

 การพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนอย่างต่อเน่ือง 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเดน่ประจ าปี 2554 ประเภทการจดัการพลงังาน จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 จากผลงานการพฒันาสมรรถนะและอนรัุกษ์พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมศุลกากรได้อนุมตัิในหลกัการเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 ให้บริษัทจดัตัง้คลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภททัว่ไปเพ่ือ
จดัเก็บวตัถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ซึ่งเมื่อเปิดด าเนินการในสิน้เดือนพฤษภาคม 2555 จะช่วยลดต้นทุนของ 
บริษัทฯ ได้ประมาณ 11 ล้านบาทต่อปี (ค านวณจากปริมาณการผลิตท่ี 2.4 ล้านตนัต่อปี อตัราดอกเบีย้ประมาณ 
5.43% และอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 30.89 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ) 

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า (Value +1 และ Value +2) 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ยกระดบัคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความกว้างให้มีค่าเผ่ือความกว้างลดลงจาก 10 มม. เหลือ 8 มม. 

(ผลิตภณัฑ์ Value +1) และในไตรมาส 1/2555 บริษัทฯ ได้ท าการพฒันาต่อเนื่องเพื่อลดค่าเผ่ือความกว้างลงเหลือ 6 มม. 

(ผลติภณัฑ์ Value +2) ส าหรับผลติภณัฑ์ที่จดัสง่ให้กบัลกูค้าผู้ผลติเหลก็แผน่รีดเย็นเป็นผลส าเร็จ โดยพบวา่ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว

ช่วยลดการเกิดของเสีย (Yield loss) ในขัน้ตอนการผลิตของลกูค้าได้ 0.3% – 0.5%ของจ านวนตนัที่เข้าผลิต ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

ความกว้างของผลติภณัฑ์ที่ผลติ 
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เคร่ืองกัดร่องลกูรีดอัตโนมัติได้รับรางวัลสิ่งประดษิฐ์คดิค้นระดับดีเด่น ประจ าปี 2555 

จากการน าเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิศวกรรมและอตุสาหกรรมวิจยั โดยเสนอผลงานเคร่ืองกดัร่องลกูรีดอตัโนมตัิ 

(CNC Engraving Roll Machine) ท าให้ WCE ได้รับรางวลัสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดบัดีเด่น ประจ าปี 2555 จากส านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเข้ารับประกาศเชิดชูเกียรติคุณ เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 250,000 บาทจาก

นายกรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2555 ที่ผา่นมา  

8. แนวโน้มธุรกิจในไตรมำส 2/2555 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีมกีารชะลอตวัในชว่งไตรมาส 1/2555 และความ

พยายามของรัฐบาลจีนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ประกอบกบัความไมแ่นน่อนของวกิฤติหนีย้โุรป รวมทัง้สถานการณ์

ราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้นัน้ ท าให้ในเดือนเมษายน World Steel Association (WSA) ได้มีการทบทวนและปรับประมาณการ

ความต้องการเหลก็โลกลดลง โดยปรับลดอตัราการเติบโตลงมาอยูท่ี่ 3.6% (เทียบเทา่ประมาณ 1,422ล้านตนั) ในปี 2555 จาก

เดิมทีเ่คยคาดการณ์วา่จะมีอตัราการเติบโต 5.4% โดยภมูิภาคหลกัๆ ที่คาดวา่จะมีปริมาณความต้องการเหลก็ที่สงูขึน้จากปี 

2554 ได้แก่ อินเดีย อเมริกา NAFTA กลุม่ประเทศ CIS และจีน โดยจะมีอตัราการเติบโตที่ 6.9%  5.7%  5.2%  4.1% และ 4% 

ตามล าดบั   ส าหรับภมูิภาคที่คาดวา่จะมีปริมาณความต้องการเหลก็ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2554 ได้แก่ กลุม่สหภาพยโุรป และ

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตที่ลดลงที่ -1.2% และ -0.6% ตามล าดบั ทัง้นี ้ อตุสาหกรรมเหลก็โลกมีแนวโน้ม

ของการฟืน้ตวัในคร่ึงแรกของปี 2555 และคาดวา่จะเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้ในคร่ึงปีหลงัของปี 2555 ทัง้นี ้ World Steel 

Association ประมาณการวา่ความต้องการเหลก็โลกจะเติบโตขึน้ 4.5% เป็น 1,486 ล้านตนั ในปี 2556 ในสว่นของราคานัน้ 

สามารถสรุปข้อมลูราคาวตัถดุิบในการผลติเหลก็แทง่แบน ราคาเหลก็แทง่แบน และราคาเหลก็แผน่รีดร้อน ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 ไตรมาส 1/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ถ่านโค้ก (FOB Australia) 214 – 220 210 – 220 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 146 – 148 149 – 152 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 580 – 590 600 - 612 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 565 – 595 560 – 585 

เหลก็แผน่รีดร้อน (CFR East Asia import) 638 – 655 653 - 667 

ทีม่า: SBB-Steel Business Briefing website ณ วนัที ่14 พ.ค. 2555 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ แนวโน้มอตุสาหกรรมเหลก็ในไตรมาส 2/2555 คาดวา่ ความต้องการใช้เหลก็นา่จะไม่

เพิ่มขึน้  ถึงแม้วา่อตุสาหกรรมตอ่เนื่องซึง่เป็นผู้ใช้เหลก็ที่ส าคญัที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัจะเร่ิมกลบัมาท า

การผลติได้เกือบทัง้หมดแล้วก็ตาม โดยปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้คาดการณ์วา่ความต้องการใช้เหลก็จะไมส่งูขึน้มาจากวนัหยดุ

สงกรานต์ ส าหรับอตุสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้วา่จะเร่ิมกลบัมาผลติมากขึน้และยงัคงขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยข้อมลูจากสภา

อตุสาหกรรมได้รายงานยอดการผลติรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2555 อยูท่ี่ 1.9 แสนคนั เพิ่มขึน้ 11.07 % เมื่อเทียบกบัเดือน

มีนาคม 2554 ซึง่นบัเป็นสถิติยอดการผลติสงูสดุในรอบ 50 ปีนบัตัง้แตม่ีการผลติรถยนต์ในปี 2504 แตม่ีการคาดการณ์วา่
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ปริมาณการผลติรถยนต์ในไตรมาส 2/2555 จะอยูท่ี่ประมาณ 477,777 คนั ซึง่ลดลงจากไตรมาส 1/2555 ประมาณ 4.4% โดย

เป็นผลมาจากวนัหยดุสงกรานต์  

ส าหรับ Apparent Steel Supply ของ HRC คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัไตรมาสแรกซึ่งเป็นผลมาจากช่วงวนัหยดุ

สงกรานต์ ถึงแม้จะเร่ิมมีการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั อย่างไรก็ตาม ในแง่

ของเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัเร็วขึน้กว่าที่คาดไว้เดิมในช่วงไตรมาส 

3/2555 เป็นปลายไตรมาส 2/2555 ซึ่งน่าจะสง่ผลให้ปริมาณความต้องการเหล็กในประเทศปรับตวัดีขึน้ใน 3 ไตรมาสที่เหลือ

ของปี 2555 ส าหรับไตรมาส 2/2555 ทางบริษัทฯ ประเมินว่า Apparent Steel Supply ของ HRC ในไตรมาส 2/2555 จะอยู่ที่ 

1.57 ล้านตนั ลดลงประมาณ 4.3% จากไตรมาส 1/2555 ที่อยูท่ี่ 1.64 ล้านตนั ซึ่งมีผลมาจากช่วงวนัหยดุสงกรานต์ดงัที่กลา่ว

มาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามในแง่ของปริมาณการผลิตเหล็กภายในประเทศนัน้ ยงัคงต้องประเมินผลกระทบอนัเนื่องมาจาก

การน าเข้าสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีนซึง่จะมีการพิจารณาก าหนดมาตรการชัว่คราวในการตอบโต้การทุม่

ตลาดสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือสารโบรอนจากประเทศจีนของกรมการค้าตา่งประเทศภายในไตรมาส 2/2555 นีด้้วย 

Apparent Steel Supply ของ HRC 

  
ไตรมำส 1/2555 (ตัน) ไตรมำส 2/2555 (ตัน) 

ประมำณกำร 
อัตรำกำรเติบโต (%) 

ผลติภายในประเทศ 765,000 690,000 -9.8% 
น าเข้า 878,824 880,000 +0.1% 
สง่ออก 3,428 - - 100% 

รวม 1,640,396 1,570,000 -4.3% 
ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทยส าหรับไตรมาส 1/2555 และประมาณการความตอ้งการเหล็กแผน่รีดร้อนของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 2/2555 

บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 2/2555 ของบริษัทฯ น่าจะอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกับไตรมาส 

1/2555  ราคาขาย HRC เฉลี่ยและราคาวตัถดุิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่าจะปรับตวัลดลง โดยคาดว่า HRC Rolling Margin จะ

อยู่ในช่วงประมาณ 15% - 18%    และมีเป้าหมายที่เพิ่มสดัสว่นการขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value 

Products) เป็น 45 % ของยอดขาย  

ในสว่นของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ รายได้จากการขายและรับจ้างผลติโค้กที่เป็นรายได้หลกัในปี 2554 จะปรับตวัลดลง โดยคงเหลอื 

รายได้จากการรับจ้างผลติโค้กและรายได้จากการขายโค้กประมาณ 100 พนัตนั รวมทัง้เร่ิมมีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ปริมาณการขายเหลก็แทง่แบนจะอยูท่ี่ประมาณ 450 พนัตนั และสว่นใหญ่เป็นการขายให้กบับริษัทฯ 
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Disclaimer 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผลการด าเนินงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นักลงทนุทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่แสดงข้อมลูปัจจุบนัของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคมุร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
สภาวะธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิดเหตกุารณ์ใดภายหลงัจากวนัที่จดัท าเอกสารฉบบันี ้อนัอาจมี
ผลให้ข้อมลูตา่งๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารฉบบันี ้นกัลงทนุทัว่ไปและผู้ 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 ้ ผู้อา่นควรใช้ความ
ระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูที่เป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี ้

 


