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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2555 
 

1. สรุปสำระส ำคัญไตรมำส 2 ปี 2555 
 อัตรำกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยุดงำน (LTIFR) เท่ำกับ 2.28 ลดลง 14.5% QoQ และลดลง 1.9% YoY  
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 11,469 ล้ำนบำท ลดลง 27% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 21% YoY 
 ปริมำณขำย HRC  423 พันตนั ลดลง 15% QoQ ในขณะที่เพิ่มขึน้ 28% YoY  
 สัดส่วนยอดขำย  Premium Value Products  40% ใกล้เคียงกับในไตรมำส 1/2555  
 HRC Spread 115 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ 27% QoQ และ 12% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 

15.8% 
 HRC EBITDA/ตัน ติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลงจำก 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ และลดลงจำก 6.2 

เหรียญสหรัฐ/ตัน YoY 
 เพื่อสะท้อนรำคำตลำดที่ปรับตัวลดลง ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อนได้ตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำ

คงเหลือและตัง้ส ำรองจำกภำระผูกพันตำมสัญญำซือ้วตัถุดบิเป็นจ ำนวนรวม 451 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ประมำณ 33.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน  

 ปริมำณขำยโค้ก 118 พันตนั และปริมำณขำยเหลก็แท่งแบน 335 พนัตนั ซึ่งเหลก็แท่งแบนทัง้หมดขำย
ให้แก่บริษัทฯ โดยมี Slab Spread 7 เหรียญสหรัฐ/ตนั  

 Group EBITDA ติดลบ -3,612 ล้ำนบำท ตดิลบเพิ่มขึน้ 92% QoQ และติดลบเพิ่มขึน้จำกไตรมำส 2/2554 ซึ่ง
มี EBITDA ติดลบ 335 ล้ำนบำท  

 ขำดทุนสุทธิ 5,022 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 77% QoQ และขำดทุนเพิ่มขึน้จำกขำดทุน 1,053 ล้ำนบำทใน
ไตรมำส 2/2554  

 NET Debt** 52,532 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13% QoQ  

 บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพ จ ำนวนเงนิรวม 2,250 ล้ำนบำท โดยน ำเงนิที่ได้ไปลงทุน
เพิ่มเติมใน SSI UK โดยกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ส่งผลให้ SSI UK มีทุนช ำระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 293.2 ล้ำน
ปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่ำ 471.45 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

 เหลก็แท่งแบนชุดแรกที่ผลติจำกโรงถลุงเหล็ก SSI UK จ ำนวนประมำณ 48 พันตนั ได้เดนิทำงมำถงึไทย 
เมื่อวนัที่ 15 มิ.ย. 2555 ที่ผ่ำนมำ และจนถงึสิน้เดือนมิ.ย. 2555 บริษัทฯ ได้รับมอบเหลก็แท่งแบนจำก SSI 
UK แล้วรวมทัง้สิน้ประมำณ 134 พนัตนั 

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

2. สรุปสำระส ำคัญส ำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2555) 

 อัตรำกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยุดงำน (LTIFR) 2.47 เพิ่มขึน้ 3.6% YoY 

 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 27,211 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 26% YoY  
 ปริมำณขำย HRC 920 พันตัน เพิ่มขึน้ 8% YoY  สัดส่วนยอดขำย Premium Value Products 41%   
 HRC Spread 102 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 24% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 13.7% 
 HRC EBITDA/ตัน เท่ำกับ 14.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 61% YoY ซึ่งรวมผลสุทธิของกำรตัง้ส ำรองประมำณ 90 

ล้ำนบำท หรือประมำณ 2.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 ปริมำณขำยโค้ก 393 พันตัน ปริมำณขำยเหล็กแท่งแบน 335 พันตัน ซึ่งเหล็กแท่งแบนทัง้หมดขำยให้แก่บริษัทฯ 
โดยมี Slab Spread 7 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 Group EBITDA ติดลบ 5,491 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 7,863 ล้ำนบำท  
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3. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 3/2555 

 คำดว่ำควำมต้องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 3 จะปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดย 
Apparent Steel Supply จะเพิ่มขึน้ 7% QoQ มำอยู่ที่ประมำณ 1.55 ล้ำนตนั 

 ปริมำณกำรขำยเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมำส 3/2555 ของบริษัทฯ น่ำจะอยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกับไตรมำส 
1/2554  โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่ำจะปรับตัวลดลง และคำดว่ำ HRC 
Rolling Margin จะอยู่ในช่วงประมำณ 13-15%  

 ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คำดว่ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ประมำณ 700 พันตัน โดยเป็นกำร
ขำยให้บุคคลภำยนอกประมำณ 15% ของยอดขำยรวม และมี Slab Spread อยู่ที่ประมำณ 100 – 120 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน 

 

 

 

 

 

 

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 

11,469  บมจ. สหวิริยำสตลีอนิดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อน) 

(393) (166) 

Group EBITDA* (3,612)  บจ.สหวิริยำสตีลอนิดสัตรี ยเูค* 
(ธุรกิจโรงถลุงเหลก็) 

- (3,581) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (5,022)  บจ. ท่ำเรือประจวบ 
(ธุรกิจท่ำเรือน ำ้ลึก) 

- 33 

EPS (บำท) (0.28)  บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง 
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง) 

- 19 

D/E Ratio** 3.13  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็)*** 

1,644 228 

* 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 

4. ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 2/2555  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก สืบเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ที่เร่ิมต้นมาจากกรีซ ไอร์แลนด์ จนมาถึง
ลา่สดุปัญหาหนีธ้นาคารในสเปน ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจของจีนที่เร่ิมชะลอตวัในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน สง่ผลให้
ความต้องการใช้เหลก็ในเดือนมิถนุายนลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้ปริมาณการผลติเหลก็ดิบของโลกในเดือนมิถนุายนลดลง
มาอยูท่ี่ 127.9 ล้านตนั  หรือลดลง 0.1% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน (ข้อมลูจาก Word Steel Association) อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เช่น เอเชียหรือสหรัฐอเมริกายงัขยายตวัได้ดี เมื่อเทียบกับยุโรปและจีน จึงท าให้สถานการณ์
อตุสาหกรรมเหลก็โลกในไตรมาส 2/2555 ยงัคงอยูใ่นสภาวะที่ประคองตวั โดยรายงานตวัเลขการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตร
มาส 2/2555 มีปริมาณเท่ากบั 390.1 ล้านตนั ลดลง 1.76% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 3.5% จากไตรมาส 
1/2555 ส าหรับปริมาณการผลติเหลก็ดิบในแตล่ะภมูิภาคนัน้ สว่นใหญ่จะมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เช่น ภูมิภาคอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการว่างงานที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ตวัเลขดชันีทาง
เศรษฐกิจอื่นปรับตัวดีขึน้ รวมทัง้  มีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึน้หลังการเลือกตัง้ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาในปีนี ้

เมื่อพิจารณา ปริมาณการผลติเหลก็ดิบของโลกคร่ึงแรกของปี 2555 จะมีปริมาณการผลิตทัง้สิน้ 766.9 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.9% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภมูิภาคอเมริกาเหนือมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบรวมคร่ึงปีแรกของปี 2555 เพิ่มขึน้ 7.2% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นภมูิภาคอื่นๆ มีปริมาณการผลติเหลก็ดิบตามตารางดงันี ้ 
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ตาราง 2: ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก  

หนว่ย: ล้านตนั 2555 2554 % % 2555 2554 % 

ภมิูภำค ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 QoQ YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY 
ยโุรป 45.1 43.9 47.5 +2.7 -5.3 88.9 93.2 -4.8 

อเมริกาเหนือ 32.2 31.2 29.9 +3.2 +7.1 63.4 59.1 +6.8 
อเมริกาใต้ 11.7 11.9 12.7 -1.7 -8.5 23.6 24.5 -3.8 

จีน 183.0 174.2 180.7 +5.1 +1.3 357.2 350.7 +1.8 
เอเชีย (อื่นๆ) 70.0 67.6 68.3 +3.6 +2.4 137.6 136.5 +0.8 

อื่นๆ 48.1 48.0 48.3 +0.2 -0.4 96.1 96.3 -0.2 
รวม 390.1 376.8 383.2 +3.5 -1.76 766.9 760.2 +0.9 

ที่มา: World Steel Association   

ขณะที่สถานการณ์ราคาเหลก็นัน้ แม้ราคาจะเพิ่มขึน้เลก็น้อยในชว่ง 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2555 แตผ่ลจากสภาวะความ

ต้องการเหลก็ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในเดือนมิถนุายน 2555 ท าให้ราคาเหลก็แผน่รีดร้อน CFR East Asia Import เดือน

มิถนุายนลดต ่าลงไปอยูท่ี่ระดบั 612-645 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือลดลงกวา่ 3.5% จากเดือนพฤษภาคม เมื่อพจิารณาภาพรวม

สถานการณ์ราคาเหลก็ทัง้ไตรมาส 2/2555 ราคาเหลก็แผน่รีดร้อน CFR East Asia Import ไตรมาส 2/2555 มีราคาเฉลีย่อยูท่ี ่

638-659 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ที่มา: SBB-Steel Business Briefing website, CFR East Asia Import price) เพิ่มขึน้เพียง 0.3% 

จากไตรมาส 1/2555 เช่นเดียวกบัราคาวตัถดุิบเหลก็แทง่แบนที่มรีาคาเฉลีย่อยูท่ี่ 573-595 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ที่มา : SBB-Steel 

Business Briefing website, CFR East Asia Import price) 

ตาราง 3: สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 ไตรมาส 1/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 

ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 
ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 214 – 220 210 – 220 215 - 224 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 146 – 148 149 – 152 144 – 146 

แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 142 - 144 N.A. 140 - 142 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 580 – 590 600 – 612 573 – 595 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 565 – 595 560 – 585 558 – 581 

เหลก็แผน่รีดร้อน (CFR East Asia import) 638 – 655 653 – 667 638 – 659 

เหลก็แผน่รีดร้อน (HRC Ex-mill US Midwest) 776 - 797 N.A. 711 - 726 

ทีม่า: *ราคาเฉล่ียรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเวน้ ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็น 
ราคาเฉล่ียรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report 
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อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ผู้ประกอบการที่ใช้เหลก็เป็นวตัถดุิบในการผลติโดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์ และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีปริมาณการผลิตที่ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2555 ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลปริมาณการ

ผลติรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 2 / 2555 โดยสาเหตหุลกัมาจากการที่โรงงานต่างๆ กลบัมาด าเนินการผลิตได้

เต็มก าลงั หลงัจากประสบปัญหาอทุกภยัเมื่อปลายปี 2554 

ตาราง 4: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย  

ประเภท ไตรมำส 1/2555 ไตรมำส 2/2555  
ปริมาณการผลติรถยนต์ 4.99 แสนคนั 5.50 แสนคนั 
ปริมาณการผลติตู้ เย็น 1.2 ล้านเคร่ือง 1.3 ล้านเคร่ือง 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2.4 ล้านเคร่ือง 3.6 ล้านเคร่ือง 

หมายเหต ุ: 1. ข้อมลูปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ 
                 2. ข้อมลูการผลิตตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในสว่นของอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนภายในประเทศ พบว่าในไตรมาส 2/2555 มีปริมาณการผลิตประมาณ 534,381 ตนั 

ลดลงจาก 765,000 ตนั ในไตรมาส 1/2555 และน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณการผลิต 690,000 ตนั อนัเป็นผลมา

จากการวนัหยุดสงกรานต์ และการลดการผลิตของผู้ผลิตในประเทศ รวมทัง้มีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก

โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียมที่เพิ่มมากขึน้ โดยมีปริมาณการการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 

2/2555 จ านวน 917,208 ตนั ปรับตวัสงูขึน้ 4.4% เมื่อเทียบกบัปริมาณการน าเข้า 878,824 ตนัในไตรมาส 1/2555  

ตาราง 5: Apparent Steel Supply ของ HRC 

 

กลา่วโดยสรุป ปริมาณการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนในช่วงคร่ึงปีแรก 2555 มีปริมาณเท่ากบั 1,296,356 ตนั ลดลง 16% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีปริมาณน าเข้าเหล็กทัง้สิน้ในคร่ึงปีแรก 2555 เท่ากับ 1,796,032 ตนั หรือเพิ่มขึน้ 26% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2555 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,469 ล้านบาท ลดลง 27% QoQ เนื่องจากปริมาณการขาย

ของธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แล้ว และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างธุรกิจของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจาก

การขายโค้กให้แก่บคุคลภายนอก เป็นการผลิตเหล็กแท่งแบนและขายให้แก่บริษัทฯ  แต่เพิ่มขึน้ 21% YoY เนื่องจากปริมาณ

การขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ปรับตวัสู่ระดบัใกล้เคียงกับปกติเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2554 อย่างไรก็ตาม ต้นทุน

วตัถดุิบและต้นทนุผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กซึ่งยงัอยู่ในระดบัสงูกว่าปกติ และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า

Apparent Steel Supply ของ HRC 

  
ไตรมำส 1/2555 

(ตัน) 
ไตรมำส 2/2555 (ตัน) 

ประมำณกำร 
ไตรมำส 2/2555 (ตัน) 

ผลที่เกดิขึน้จริง 
อัตรำกำรเติบโต 

(%) 
ผลติภายในประเทศ 765,000 690,000 534,831 -30% 

น าเข้า 878,824 880,000 917,208  +4.4% 
สง่ออก 3,428 - 2,960 - 
รวม 1,640,396 1,570,000 1,448,629 -12% 
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คงเหลือและการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสญัญาซือ้วัตถุดิบของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กอัน

เนื่องมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่อ่อนตวัส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสทุธิ 5,022 ล้านบาท เทียบกับ

ขาดทนุสทุธิ 2,841 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และขาดทนุสทุธิ 1,053 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554  

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าของบริษัทฯ  ได้ใกล้เคียงกบัระดบัปกติในไตรมาส 2/2555 ถึงแม้ว่าจะมีช่วง

วนัหยดุสงกรานต์และประสบกบัภาวะการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยยอดขาย

เหลก็แผน่รีดร้อนในไตรมาส 2/2555 จ านวน 423 พนัตนั ลดลงจาก  497 พนัตนั ในไตรมาส 1/2555  และมีรายได้จากการขาย

และให้บริการรวม 9,853 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value 

Products) โดยมีสดัสว่นต่อยอดขายรวม 40% ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์นวตักรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกบัลกูค้า (IVP) 2% 

ผลิตภณัฑ์นวตักรรมที่มีมลูค่าเพิ่มกับลกูค้า-ชัน้คณุภาพพิเศษ (IVP-High grade) 12% ผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ (High 

grade) 12% ผลติภณัฑ์คณุลกัษณะเฉพาะ (Unique) 14% 

คา่การรีด (HRC Spread) ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2555 มาอยูท่ี่ 115 เหรียญสหรัฐ/ตนั และมี HRC Rolling Margin อยู่

ประมาณ 15.8% โดยต้นทนุวตัถดุิบปรับตวัลดลงมากกวา่ราคาขายที่ลดลง อยา่งไรก็ตามจากราคาเหลก็ในตลาดโลกที่ออ่นตวั

ลงสง่ผลให้บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 169 ล้านบาท และตัง้ส ารองจากภาระผกูพนั

ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 282 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาตลาดที่ออ่นตวัลงในปัจจุบนั ท าให้ค่า HRC EBITDA/ตนั ลดลง

เป็นติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึง่รวมผลของการตัง้ส ารองประมาณ 33.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั)  จาก 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

ในไตรมาส 1/2555  

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 7,424 ล้านบาท โดยรายได้

หลกัมาจากรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนจ านวน 335 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 118 พนัตนั โดยเหลก็แทง่แบน มี

ราคาขายเฉลีย่อยูท่ี่ 551 เหรียญสหรัฐ/ตนั ต้นทนุวตัถดุิบเฉลี่ย 544 เหรียญสหรัฐ/ตนั เนื่องจากเป็นวตัถดุิบที่ซือ้มาที่ราคาสงู

ตัง้แต่ไตรมาส 4/2554 และมี Slab Spread อยู่ที่ 7 เหรียญสหรัฐ/ตนั เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบเดิมที่อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู

ประกอบกบัในช่วงเร่ิมต้นการผลิตมีการใช้ปริมาณวตัถดุิบที่อยู่ในระดบัสงู และมีต้นทนุคงที่ในช่วงระหว่างเตรียมการผลิตใน

เดือนเมษายนประมาณ 500 ล้านบาท อีกทัง้มีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 35 ล้านบาท และตัง้

ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 264 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาตลาดที่อ่อนตวัลงในปัจจุบนั ท าให้ธุรกิจ

โรงถลงุเหลก็มีขาดทนุสทุธิ 4,384 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 54% QoQ  

ผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2555) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 27,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหลก็เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลการด าเนินงานเพียงการผลติโค้ก 3 เดือน อยา่งไรก็ตาม

ต้นทนุขายและให้บริการ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ่มสงูขึน้ ประกอบกบัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาเหลก็ในตลาดโลก 

สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ 7,863 ล้านบาท เทียบกบัขาดทนุสทุธิ 818 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนั

ของปี 2554 (ไมร่วมผลสทุธิของการปรับปรุงก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 5,291 ล้านบาท)  
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ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 

บริษัทฯ สามารถผลกัดนัยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ให้เร่ิมกลบัมาสู่ระดบัภาวะปกติ ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการทุ่ม
ตลาดของเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 920 พนัตนั จาก 854 
พนัตนั ในช่วงเดียวกนัของปี 2554 โดยมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ 
41% ของยอดขายรวม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์นวตักรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลกูค้า (IVP) 5% ผลิตภณัฑ์นวตักรรมที่มี
มลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า-ชัน้คณุภาพพิเศษ (IVP-High grade) 10% ผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ (High grade) 11% ผลิตภณัฑ์
คณุลกัษณะเฉพาะ (Unique) 15% 

คา่การรีด (HRC Spread) ปรับตวัลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2554 มาอยู่ที่ 102 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็นผลมาจากค่าการรีด
ในไตรมาส 1/2555 ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างต ่าเนื่องจากต้นทุนวตัถุดิบราคาสงูที่ซือ้มาตัง้แต่ไตรมาส 3/2554 
ประกอบกบัปริมาณการขายที่สงูกวา่ไตรมาส 2/2555  อีกทัง้มีผลสทุธิของการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ
และการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 90 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาตลาดที่อ่อนตวัลง สง่ผลให้ค่า 
HRC EBITDA/ตนั ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ 14.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลงจาก 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในงวดเดียวกนัของปีก่อน  

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  ด าเนินการปรับปรุงโรงถลงุเหล็กให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ

ได้เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยงัไมม่ีการผลติเหลก็แทง่แบนและมีธุรกิจ

ที่มีรายได้เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ก โดยเร่ิมมีรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนในไตรมาส 2/2555 ส าหรับผลประกอบการ

งวด 6 เดือน มีรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนจ านวน 335 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 393 พนัตนั แต่เนื่องจากเป็น

การผลติในช่วงเร่ิมต้นจึงท าให้ต้นทนุวตัถดุิบ ต้นทนุการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบน ยงัอยู่ในระดบัที่

สงู อีกทัง้มีผลสทุธิของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้

วตัถดุิบจ านวน 25 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาตลาดที่ออ่นตวัลง ท าให้ธุรกิจโรงถลงุเหลก็มีขาดทนุสทุธิ 7,233 ล้านบาท  
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5. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตาราง 6: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
งบรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

2555 2555 +/- 2554 +/- 2555 2554 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

11,469 15,742 -27% 9,511 +21% 27,211 21,528 +26% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (14,655) (17,312) -15% (9,549) +54% (31,976) (20,359) +57% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

(528) (600) -12% (524) +1% (1,128) (901) +25% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนั
ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 

(546) (5) N.A. 96 N.A. (551) 0 NA. 

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

EBITDA* (3,612) (1,879) -92% (335) N.A. (5,491) 5,603 +198% 

ดอกเบีย้จ่าย (809) (684) +18% (512) +57% (1,493) (731) +104% 

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย (598) (286) +109% (203) +195% (884) (393) +125% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (3) 8 -136% (3) N.A. 5 (7) +172% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดจริง 

(105) (249) +58% (137) +23% (354) (247) -43% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 

153 230 -34% 70 +118% 382 105 +263% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (5,022) (2,841) -77% (1,053) +377% (7,863) 4,473 -276% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (EPS) 
(บาท) 

(0.28) (0.16) -77% (0.06) -335% (0.43) 0.25 -273% 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของคร่ึงปีแรก 2555 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
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ตาราง 7: ผลการด าเนินงานแยกตามธุรกิจ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
2555 2555 +/- 2554 +/- 2555 2554 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
       

งบกำรเงนิรวม 11,469 15,742 -27% 9,511 +21% 27,211 21,528 +26% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 9,853 11,584 -15% 7,734 +27% 21,437 19,680 +9% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 1,535 4,085 -62% 1,677 -8% 5,620 1,677 +235% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 32 28 +13% 32 -2% 60 68 -12% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 49 45 +8% 68 -28% 94 103 -9% 

EBITDA 
        

งบกำรเงนิรวม* (3,612) (1,879) +92% (335) N.A. (5,491) 5,603 -198% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (166) 569 -129% 57 N.A. 402 965 -58% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก* (3,581) (2,486) -44% (410) N.A. (6,067) 4,579 -232% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 33 52 -37% 50 -34% 85 101 -15% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 19 17 +11% 19 -3% 36 43 -16% 

ตดัรายการระหว่างกนั 84 (32) 
 

(51) 
 

52 (84) 
 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 
        

งบกำรเงนิรวม (5,022) (2,841) -77% (1,053) N.A. (7,863) 4,473 N.A. 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (733) 7 N.A. (391) -87% (726) 151 N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก (4,384) (2,849) -54% (620) N.A. (7,233) 4,247 N.A. 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 3 27 -91% 24 -89% 29 49 -40% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 8 5 +40% 7 +9% 13 17 -24% 

ตดัรายการระหว่างกนั 90 (18) 
 

(62) 
 

72 36 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (6) (13) 
 

(11) 
 

(19) (27) 
 

หมายเหต:ุ รายได้ของแตล่ะธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะท่ี EBITDA และก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ ยงัไมไ่ด้หกัรายการระหว่างกนั 
 EBITDA ของงวดคร่ึงปีแรก 2554 ท่ีค านวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลงุเหลก็เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
                 การบนัทกึรายการในสว่นของบมจ. เหลก็แผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทกึโดยใช้วิธี Equity Method  
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ตาราง 8: สรุปตัวเลขส าคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/
ตัน 

2555 2555 +/- 2554 +/- 2555 2554 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY 

ราคาขายเฉลีย่  731 752 -3% 761 -4% 743 746 -0.5% 

ต้นทนุขายเฉลีย่ 706 751 -6% 753 -6% 730 698 +5% 

คา่การรีด (HRC Spread)  115 91 +27% 103 +12% 102 134 -24% 

HRC EBITDA  (12.1) 37.2 -132% 6 -293% 14.5 37.2 -61% 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 423 497 -15% 330 +28% 920 854 +8% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 368 499 -26% 279 +32% 867 818 +6% 

ตาราง 9: สรุปตัวเลขส าคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค 

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2555 

ไตรมำส 2 
ธุรกิจเหล็กแท่งแบน  
ราคาขายเฉลีย่  551 
ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 544 
Slab SPREAD  7 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 335 
ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 477 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 2/2555 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,469 ล้านบาท ลดลง 27% QoQ และเพิ่มขึน้ 21% YoY โดย

รายได้หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีปริมาณยอดขายรวม 423 พนัตนั ลดลง 15% QoQ ในขณะท่ีเพิ่มขึน้ 28% YoY ราคาขายเฉลี่ย 

23,064 บาท/ตนั (ประมาณ 731 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 3% QoQ และลดลง 4% YoY คิดเป็นรายได้จากการขายเหลก็

แผน่รีดร้อนและเศษเหลก็รวม 9,853 ล้านบาท  

 ลดลง 15% QoQ  เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงจากช่วงวนัหยดุสงกรานต์และผลกระทบจากภาวะการทุ่มตลาด

ของสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียม    

 เพิ่มขึน้ 27% YoY  เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้สูร่ะดบัใกล้เคียงกบัปริมาณขายปกติ อนัเป็นผลมาจาก 1) การ

ด าเนินการตามนโยบายเพื่อรักษาสว่นแบ่งตลาดจากการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน เจือโบรอนจากจีน 

และ 2) ปริมาณความต้องการใช้ที่สงูกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์

แผน่ดินไหวในประเทศญ่ีปุ่ น 
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โดยมีสดัสว่นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม (Premium Value Products) อยูท่ี่ประมาณ 40% ของยอดขายรวม 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 7,424 ล้านบาท โดย

รายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบนจ านวน 335 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 118 พนัตนั โดย

เหลก็แทง่แบน มีราคาขายเฉลีย่อยูท่ี่ 551 เหรียญสหรัฐ/ตนั  

แต่เนื่องจากรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบนทัง้หมดเป็นการขายให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้เมื่อตดัรายการระหว่างกันแล้ว 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็จะมีรายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยูท่ี่ 1,535 ล้านบาท 

 ลดลง 62% QoQ  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจจากการจ าหน่ายโค้กให้แก่บคุคลภายนอก เป็นการ

ขายเหลก็แทง่แบนให้แก่บริษัทฯ เป็นหลกั    

 ลดลง 8% YoY  เนื่องจากราคาขายโค้กที่ลดลง และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างธุรกิจ 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 32 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 13% QoQ เนื่องจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ของลกูค้าอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้ 48% QoQ  

 ลดลง 2% YoY เนื่องจากรายได้คา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากตวัแทนเรือผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ลดลง 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 49 

ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 8% QoQ เนื่องจากงานวิศวกรรมและบริหารโครงการมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานต่อเนื่องที่เร่ิมตัง้แต ่

ไตรมาส 1/2555  จ านวน 13.7 ล้านบาท 

 ลดลง 28% YoY  เนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากกลุม่ลกูค้าปนูซิเมนต์ อตุสาหกรรมกระดาษและลกูค้าต่างประเทศ 
เป็นจ านวนประมาณ 35.1 ล้านบาท ในขณะท่ีสามารถเพิ่มรายได้มาชดเชยได้เพียง 30.5 ล้านบาท จากงานบริการ
วิศวกรรมชัน้สงู รวมทัง้งานวิศวกรรมและบริหารโครงการ 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 14,655 ล้านบาท ลดลง 15% QoQ และเพิ่มขึน้ 54% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ต้นทนุขายรวม 9,676 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 9,507 ล้านบาทและการตัง้

ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 169 ล้านบาท   

 ลดลง 14% QoQ  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง 15% QoQ  

 เพิ่มขึน้ 26% YoY เนื่องจากที่ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 27% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 10,839 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 10,804 ล้าน

บาท และการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 35 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้ 78% QoQ  เนื่องจากมีต้นทนุเพิ่มจากการผลติเหลก็แทง่แบน 

 เพิ่มขึน้ 490% YoY เนื่องจากปริมาณการขายโค้กที่เพิ่มขึน้ และมีต้นทนุเพิ่มจากการผลติเหลก็แทง่แบน 
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ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 3,186 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 1,616 ล้านบาท จากไตรมาส 1/2555 ซึ่งมีผลขาดทนุ 

1,570 ล้านบาท และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2554 ซึง่มีผลขาดทนุ 38 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้น 177 ล้านบาท  

 ลดลง 54% QoQ ถึงแม้วา่คา่การรีด (HRC spread) จะเพิ่มขึน้จาก 91 เหรียญสหรัฐ/ตนัเป็น 115 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

หรือเพิ่มขึน้ 27% QoQ แต่เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง 15% QoQ  และมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของ

สนิค้าคงเหลอื จ านวน 169 ล้านบาท   

 เพิ่มขึน้ 186% YoY โดยค่าการรีด (HRC spread) ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 103 เหรียญสหรัฐ/ตนัเป็น 115 เหรียญ

สหรัฐ/ตนัหรือคิดเป็น 12% YoY และปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 28% YoY   

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 3,415 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุ 2,022 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เนื่องจากราคาขายที่ได้รับผลกระทบมาจากราคาเหล็ก

ของตลาดโลก และต้นทนุวตัถดุิบเดิมที่อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู ประกอบกบัในช่วงเร่ิมต้นการผลิตมีการใช้ปริมาณ

วตัถดุิบที่อยูใ่นระดบัสงู อีกทัง้มีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 35 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุ 160 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554 เนื่องจากความผนัผวนของราคาโค้กในตลาดโลก และมี

ต้นทนุคงที่ในช่วงระหวา่งการผลติเหลก็แทง่แบนดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 528 ล้านบาท ลดลง 12% QoQ และเพิ่มขึน้ 1% YoY ตามล าดบั 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 22% QoQ โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 33 ล้านบาทหรือคิดเป็น 40% QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน

สว่นของพนกังานและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึน้   

 ลดลง 1%YoY เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงจาก 128 ล้านบาทในไตรมาส 2/2554 เหลือ 114 ล้านบาท 

จากคา่ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ลดลง ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

28% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหลก็จ านวน 327 ล้านบาท  

 ลดลง 24% QoQ เนื่องมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่ที่ปรึกษากฎหมายในการจดัหาเงินกู้ เพิ่มเติม  

 เพิ่มขึน้ 124% YoY เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้จากการเร่ิมผลติเหลก็แทง่แบน 
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การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 546 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัง้ส ารองของ

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจ านวน 282 ล้านบาท และเป็นของธุรกิจโรงถลงุเหล็กอีกจ านวนประมาณ 264 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบคงค้างอยู ่ณ สิน้ไตรมาส 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 3,612 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึน้ 92% QoQ และติดลบเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2554 

ซึง่มี EBITDA ติดลบ 335 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA ติดลบจ านวน 166 ล้านบาท คิดเป็น HRC EBITDA ติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

หรือประมาณ 393 บาท/ตนั (ซึง่รวมผลการตัง้ส ารองประมาณ 33.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือประมาณ 1,066 บาท/ตนั)   

 ลดลง 130% QoQ  โดย HRC EBITDA/ตนัลดลง 129% QoQ  

 ลดลง 398% YoY  โดย HRC EBITDA/ตนั ลดลง 390% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหลก็มี EBITDA ติดลบ 3,581 ล้านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2555 ซึ่ง

มี EBITDA ติดลบ 2,486 ล้านบาท จากไตรมาส 2/2554 ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 410 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

ดงักลา่วข้างต้น  

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั  809 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% QoQ และ 57% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 444 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 7% QoQ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบที่ปรับเพิ่มขึน้  

 เพิ่มขึน้ 29% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถุดิบ รวมถึงผลกระทบจากอตัรา

ดอกเบีย้ที่สงูขึน้และผลขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาผกูพนัลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 358 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35% QoQ และ 118% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงิน

กู้ยืมระยะสัน้เพื่อเสริมสภาพคลอ่งและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI UK 

ที่เพิ่มสงูขึน้ 

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสีย เป็นผลขาดทนุ 10 ล้าน

บาท ลดลงจากก าไร 35 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 โดยแบง่เป็นการรับรู้ผลขาดทนุจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 23 ล้านบาท 

และเป็นก าไรจากธุรกิจทา่เรือที่ประเทศองักฤษ 13 ล้านบาท  
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 138 พนัตนั มีรายได้จากการขาย 4,058 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 21% QoQ  เนื่องจากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ มีการผลติที่สงูขึน้ เพื่อเร่งสง่มอบให้กบัลกูค้า
หลงัจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั อยา่งไรก็ตามแม้ปริมาณการขายของลกูค้ากลุม่ภายในประเทศ เพิ่มขึน้ แตจ่าก
ราคาของเหลก็ที่ผนัผวน และมีการปรับราคาลดลงประมาณ 5%  ท าให้มีก าไรขัน้ต้น 182 ล้านบาท ลดลง 8%  
QoQ  มี EBITDA  228 ล้านบาท ลดลง 4%QoQ  และมีก าไรสทุธิ  49 ล้านบาท ลดลง 27% QoQ 

 เพิ่มขึน้ 16% YoY  สว่นมากเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้  สง่ผลให้มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 225% YoY  
EBITDA  เพิ่มขึน้ 70% YoY  และมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 220% YoY   

ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 5,022 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2555 ซึ่งมีขาดทนุสทุธิ 2,841 ล้าน

บาท และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2554 ซึง่มีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 1,053 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 733 ล้านบาท (รวมผลของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า

คงเหลอืจ านวน 169 ล้านบาท การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 282 ล้านบาท ก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจ านวน 1 ล้านบาท และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 62 ล้านบาท) 

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ QoQ จากก าไรสทุธิ 7 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555  

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ 87% YoY จากขาดทนุสทุธิ 391 ล้านบาทในไตรมาส 2/2554  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 4,384 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 54% QoQ และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2554 

ซึง่มีผลขาดทนุสทุธิ 620 ล้านบาท   

ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 27,211 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 26% YoY โดยรายได้หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีรายได้จากการขายเหลก็แผน่รีดร้อนและเศษเหลก็ 21,437 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% YoY เนื่องจาก

ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 8% โดยมียอดขายรวม 920 พนัตนั ราคาขายเฉลี่ย 23,092 บาท/ตนั (ประมาณ 743 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) และมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า (Premium Value Product) ประมาณ 41% ใกล้เคียงกบั

ประมาณ 42% ในงวดเดียวกนัของปี 2554 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ด าเนินการปรับปรุงโรงถลงุเหล็กให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอย่างต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และได้เร่ิมผลติเหลก็แทง่แบนในเดือนเมษายน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,509 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามใน

ไตรมาส 1/2555 SSI UK ยงัไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบนและมีธุรกิจที่มีรายได้เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ก โดยเร่ิมมี

รายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนในไตรมาส 2/2555 ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน มีรายได้จากการขายเหล็กแท่ง

แบนจ านวน 335 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 393 พนัตนั แต่เนื่องจากรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบนทัง้หมด

เป็นการขายให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเมื่อตดัรายการระหว่างกนัแล้ว ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะมีรายได้จากการขายและให้บริการ
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ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 5,620 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,677 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึง่มีผลการด าเนินงานจากธุรกิจโค้กเพียงแค ่3 เดือน 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 60 ล้านบาท หรือลดลง 12% 

YoY สว่นหนึง่เป็นผลมาจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ที่ลดลง 4% เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่น 94 ล้านบาท ลดลง 9% YoY เนื่องจากรายได้ที่ลดลง

จากลกูค้าในกลุม่ปนูซิเมนต์ อตุสาหกรรมกระดาษและลกูค้าตา่งประเทศ  

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 31,967 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 57% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายรวม 20,872 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 13% YoY สว่นมากเป็นผลจากปริมาณการขายที่

เพิ่มขึน้ ซึ่งต้นทนุขายรวมดงักลา่วประกอบด้วย ต้นทนุขายเหล็กแผ่นรีดร้อนจ านวน 20,880 ล้านบาท ต้นทนุขายเศษ

เหลก็จ านวน 189 ล้านบาท และการกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 197 ล้านบาท โดยต้นทนุ

ขายเหลก็แผน่รีดร้อนดงักลา่วคิดเป็นต้นทนุขายต่อตนัประมาณ 730 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มขึน้จาก 698 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั ใน 6 เดือนแรกของปี 2554 เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 16,945 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 17,184 ล้าน

บาท และการกลบัรายการการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 238 ล้านบาท  โดยต้นทนุขาย

และให้บริการรวมที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายคงที่ในช่วงเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน อีกทัง้มีการใช้ปริมาณ

วตัถดุิบที่คอ่นข้างมากในช่วงเร่ิมต้นการผลติ ประกอบกบัต้นทนุวตัถดุิบ ต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของการผลิต

เหลก็แทง่แบนที่คอ่นข้างสงู 

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 4,756 ล้านบาท จากที่มีผลก าไรขัน้ต้น 1,169 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 565 ล้านบาท ลดลง 53% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2554 มาอยูท่ี่ 102 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือคิดเป็น 24% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 5,436 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จาก 160 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,128 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 901 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็น

เพิ่มขึน้ 25% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 317 ล้านบาท ลดลง 6% YoY เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั

คา่ที่ปรึกษาตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการจดัหาเงินทนุลดลง 
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ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 125% YoY 

เนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเร่ิมผลติเหลก็แทง่แบน  และช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีการด าเนินงานเพียงแค ่

3 เดือน 

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

ส าหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) ได้มีการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 551ล้านบาท โดยการตัง้

ส ารองดงักลา่วเกิดจากการตัง้ส ารองของธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนจ านวน 287 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาเหลก็ที่ปรับตวัลดลงใน

ปัจจบุนั และเป็นของธุรกิจโรงถลงุเหลก็อีกจ านวน 264 ล้านบาท 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี EBITDA ติดลบ 5,491 ล้านบาท จากที่มี EBITDA 5,603 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 402 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA/ตนั เทา่กบั 437 บาท/ตนั (ประมาณ 14.5 

เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 58% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมี EBITDA ติดลบ 6,067 ล้านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ซึง่มี EBITDA เป็นบวก 4,579 ล้านบาท 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 1,493 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 104% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 57% YoY สว่นมากเป็นผลจากการ

เพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ นอกจากนี ้ยงัได้รับผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้และผลขาดทนุ

จากการเข้าท าสญัญาผกูพนัลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) อีกด้วย 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 623 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 259% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อ

เสริมสภาพคลอ่งและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหลก็ SSI UK ที่เพิ่มสงูขึน้ 

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย 25 ล้านบาท เพิ่มขึน้  

38% โดยแบง่เป็นการรับรู้ขาดทนุจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 4 ล้านบาท และก าไรจากธุรกิจท่าเรือที่ประเทศองักฤษ 29 ล้าน

บาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น ในคร่ึงปีแรกมีปริมาณการขาย  247,733  ตนั  และมีรายได้จากการขาย 7,425 ล้านบาท ลดลง 

1% YoY เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากการชลอตวัของอตุสาหกรรมเหล็กในปีนี ้โดยมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 379 

ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน แม้ว่า EBITDA จะปรับตวัลดลงมาอยู่ที่ 465 ล้านบาท หรือลดลง 7% 

YoY และมีก าไรสทุธิ 117 ล้านบาท หรือลดลง 24% YoY   
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ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 7,863 ล้านบาท จากที่มีผลก าไรสทุธิ 4,473 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุสทุธิ 726 ล้านบาท หรือลดลง 580% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลง ซึ่ง

ผลขาดทนุสทุธิดงักลา่วได้รวมผลสทุธิของการตัง้ส ารองจ านวน 90 ล้านบาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริง

จ านวน 31 ล้านบาท และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 131 ล้านบาทแล้ว 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 7,233 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากขาดทนุ 1,044 ล้านบาท (ไมร่วมผลสทุธิของการ
ปรับปรุงก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 5,291 ล้านบาท)   
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6. ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตาราง 10: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
หน่วย : ล้ำนบำท ไตรมำส 2 

2555 
ไตรมำส 1 

2555 
+/- ไตรมำส 2 

2554 
+/- 

QoQ YoY 

สินทรัพย์           

ลกูหนีก้ารค้า 4,665 5,157 -10% 3,892 +20% 

สนิค้าคงเหลอื 24,423 16,983 +44% 20,744 +18% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 4,078 2,084 +96% 2,218 +84% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 33,167 24,225 +37% 26,854 +24% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 53,383 51,373 +4% 45,198 +18% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 4,708 4,718 0% 4,831 -3% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 107 74 +44% 75 +42% 

รวมสินทรัพย์ 91,365 80,390 +14% 76,958 +19% 

หนีส้นิ 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

28,214 25,554 +10% 19,344 +46% 

เจ้าหนีก้ารค้า 14,479 6,526 +122% 4,293 +237% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 1,763 1,347 +31% 470 +275% 

หนีส้นิหมุนเวียนรวม 44,456 33,427 +33% 24,107 +84% 

หนีส้นิระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ 25,565 21,361 +20% 17,906 +43% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 4,171 4,160 +0.3% 4,849 -14% 

รวมหนีส้ิน 74,192 58,947 +26% 46,862 +58% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 16,319 20,582 -21% 29,262 -44% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 853 861 -1% 835 +2% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17,173 21,443 -20% 30,097 -43% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 91,365 80,390 +14% 76,958 +19% 

 
  



 

19 
 

ตาราง 11: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ไตรมำส 2 2555 ไตรมำส 1 2555 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) 0.75 0.72 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) 

3.13 2.19 

 
ฐำนะทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิรวม ณ สิน้ไตรมำส 2/2555  

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลกูหนีก้ารค้ารวมจ านวน 4,665 ล้านบาท ลดลง 492 ล้านบาท 

จาก 5,157 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน หรือลดลง 10% QoQ โดยไมม่ีหนีเ้สยีหรือมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ 

สนิค้าคงเหลอื (Inventory)  

ตาราง 12: สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

หน่วย : ล้ำนบำท ไตรมำส 2 
2555 

ไตรมำส 1 
2555 

+/- 
QoQ 

วตัถดุิบ (เหลก็แทง่แบน สนิแร่เหลก็ ถ่านโค้ก และโค้ก) 11,219  9,486   +18% 

วตัถดุิบระหวา่งทาง (เหลก็แทง่แบน) 7,188 84 +8,457% 

สนิค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลติ (เหลก็แผน่รีดร้อน และ
เหลก็แผน่รีดร้อนล้างผิวและเคลอืบน า้มนั) 

4,613 5,922 (22%)  

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,423 2,399 +1% 

     หกั: คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื (1,020) (907) +12% 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 24,423 16,983 +44% 

สินค้าคงเหลือสทุธิ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 มีมูลค่าเท่ากบั 24,423 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44% QoQ สว่นมากเป็นผลจากการ

เพิ่มขึน้ของวตัถุดิบ โดยเฉพาะวตัถุดิบระหว่างทางซึ่งได้แก่ ปริมาณเหล็กแท่งแบนที่สัง่ซือ้จาก SSI UK และอยู่ระหว่างการ

ขนสง่ คิดเป็นมลูคา่ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 ประมาณ 7,188 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 84 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 1/2555 โดยมี

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 จ านวน 1,020 ล้านบาท ซึ่งยงัไม่ได้รวมส ารองจากภาระผกูพนั

ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 อีกจ านวน 870 ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เท่ากบั 0.75 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.72 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/2555 สว่นหนึ่งเป็นผลจาก

การที่บริษัทฯ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ โดยน าเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปช าระคืนหนีร้ะยะสัน้ และส่วนที่เหลือส ารองเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในบริษัทย่อย จึงท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมุนเวียน กล่าวคือ 

สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก 24,225 ล้านบาท มาอยูท่ี่ 33,167 ล้านบาทในไตรมาสนี ้หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 37% QoQ โดย

มีส่วนประกอบหลกัคือเงินสดคงเหลือ และสินค้าคงเหลือ ที่ปรับตวัสงูขึน้ ในขณะที่หนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ประมาณ 33% 

QoQ จาก 33,427 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน เพิ่มขึน้เป็น 44,456 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของ
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เจ้าหนีก้ารค้าจากการสัง่ซือ้สินค้าที่เพิ่มขึน้ 7,953 ล้านบาทจากสิน้ไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึน้ 122% QoQ และการเพิ่มขึน้ใน

สว่นของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเสริมสภาพคลอ่งของ SSI UK  

การบริหารจดัการหนีส้ินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 

74,192 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% QoQ จาก 58,947 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน โดยมีสว่นประกอบส าคญัคือ เงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินและเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิจากบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากัด (SISH) เพื่อการลงทุนและการ

ด าเนินงานของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก หุ้นกู้แปลงสภาพ และเจ้าหนีก้ารค้า ปัจจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินกู้ยืม ณ 30 

มิถนุายน 2555 จ านวน 50,572 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.8% QoQ ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 25,838 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 16.5% QoQ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 1,331 ล้านบาท ลดลง 22.8% QoQ และเงินกู้ยืมระยะยาวที่

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 23,403 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.6% QoQ นอกจากนี ้ในไตรมาส 2/2555 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพเป็นจ านวนเงินรวม 2,250 ล้านบาท โดยตามหลกัการบญัชี บริษัทฯ จะบนัทึกบญัชีเป็นหนีส้ินระยะยาวจ านวน 

1,938 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืจ านวน 311 ล้านบาท บนัทกึเป็นสทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั  

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,173 ล้านบาท ลดลง 4,270 ล้านบาท หรือลดลง 20% QoQ ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทนุในไตรมาสนี ้

ในขณะที่มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายรวมจ านวน 53,794 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 15% QoQ จากการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุ

และเสริมสภาพคลอ่งในธุรกิจโรงถลงุเหลก็เป็นหลกั สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้

ไตรมาส 2/2555 มีค่าเท่ากบั 3.13 เท่า เพิ่มขึน้จาก 2.19 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/2555 ที่ผ่านมา ซึ่งสงูกว่าอตัราสว่นที่สถาบนั

การเงินผู้ ให้กู้ยืมก าหนด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัการไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามอตัราที่ก าหนด

เรียบร้อยแล้ว 

7. 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 

โครงกำรปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK  

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็กมีงบประมาณการลงทุน 290 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในระยะเวลา 2 ปี 

(ตัง้แต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556)  โดยมีรายจ่ายที่จดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ณ สิน้เดือนมิถนุายน 

2555 เป็นเงินประมาณ 276 ล้านเหรียญสหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 216 ล้านเหรียญสหรัฐ   
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ปัจจบุนั SSI UK ได้ด าเนินการปรับปรุงทกุหนว่ยธุรกิจให้อยูใ่นสภาพพร้อมเดินเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย

ได้เร่ิมพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลงุเหลก็เรดคาร์และด าเนินการจดุไฟเตาถลงุเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2555 และได้ผลผลิตเป็น

เหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2555 โดยมีเป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 2.0 ล้านตนั 

และการผลติจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนถึงระดบัประมาณ 8,700 ตนัตอ่วนั หรือเทียบเทา่ระดบั 3.2 ล้านตนัตอ่ปี ในไตรมาส 4/2555  

ความคืบหน้าของโครงการ Pulverized Coal Injection (PCI) 

โรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ ได้พิจารณาเลือก Siemens VAI (SVAI) ให้เป็นผู้พฒันาโครงการ PCI รับผิดชอบในการท าการ

ออกแบบวิศวกรรม จดัหาเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี และบริหารจดัการโครงการ (engineering design, supply technology & 

equipment and turnkey project management) ภายใต้งบประมาณ 57 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยมี

รายจ่ายที่ท าการจดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2555 เป็นเงินประมาณ 51 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ความคืบหน้าของโครงการโดยรวมขณะนี ้งานโยธาและฐานรากได้ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 40% พร้อมทัง้เร่ิมท าการ
ติดตัง้โครงสร้างอาคารและเคร่ืองจกัร โดยตัง้เป้าหมายวา่จะสามารถเร่ิมใช้งาน PCI ได้ภายในไตรมาส 1/2556 และคาดว่าจะ
ช่วยลดต้นทนุเชือ้เพลงิได้ ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ค านวณจากต้นทนุเชือ้เพลงิในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554) 

โครงการน าเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ใช้เหล็กแท่งแบน SSI UK ส าหรับกลุ่มลูกค้า Hi-end 

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการขยายการจ าหน่ายสินค้าไปยงักลุม่ลกูค้าที่ต้องการผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ (High Grade) เช่น 

กลุ่มลกูค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ซึ่งลกูค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ระบุและจ ากัดแหล่งผลิตเหล็กแท่ง

แบน บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการน าเสนอเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตจากเหล็กแท่งแบน SSI UK  เพื่อรองรับการพฒันาการขาย

ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนในลกูค้ากลุม่นี ้โดยมีแผนรับมอบเหล็กแท่งแบนจาก SSI UK ตัง้แต่ไตรมาส 2/2555 เป็น

ต้นไป และคาดวา่จะสามารถผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษที่ผลติจากเหลก็แทง่แบนของ SSI UK ในช่วงคร่ึงปี

หลงัของปี 2555 ที่ระดบั 60,000 – 80,000 ตนั และมีเป้าหมายที่จะน าเสนอให้ลกูค้าใช้เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ เพื่อ

ทดแทนเหล็กแท่งแบนจากผู้ผลิตรายอื่นได้ทัง้หมดในปี 2556  โดยคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ 

(High grade) และจ าหนา่ยให้กบัลกูค้ากลุม่นีไ้ด้ที่ 0.47 ล้านตนัและ 0.97ล้านตนั  ภายในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั 

8. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 2/2555 

การใช้เหลก็แท่งแบนจาก SSI UK เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

หลงัจากที่ SSI UK ได้เร่ิมการผลติเหลก็แทง่แบนตัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และจดัสง่สินค้ามายงับริษัทฯ ณ สิน้

เดือนมิถนุายน  ทางบริษัทฯ ได้รับมอบเหลก็แทง่แบนในไตรมาส 2/2555 เป็นปริมาณรวม 134,000 ตนั  ส าหรับเหล็กแท่งแบน

ชุดแรกปริมาณ 48,000 ตนั  ได้น าไปผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนและสง่มอบถึงลกูค้าแล้ว  ในสว่นของเหล็กแท่งแบนชุดที่สอง 
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ปริมาณ 86,000 ตนั นัน้ได้น าไปผลิตแล้วกว่าร้อยละ 90  และจากปริมาณการรับมอบเหล็กแผ่นแท่งแบนทัง้หมด สามารถ

จ าแนกตามการใช้งานของลกูค้าได้ดงันี ้ 

 กลุม่ลกูค้าตดัแผน่ คิดเป็นร้อยละ 83.58 หรือประมาณ 112,000 ตนั  

 กลุม่ลกูค้าผลติทอ่ คดิเป็นร้อยละ 13.43 หรือประมาณ 18,000 ตนั 

 กลุม่ลกูค้าผลติเหลก็รองพืน้แผน่ลาย (Checkered product) คิดเป็นร้อยละ 2.61 หรือประมาณ 3,500 ตนั 

 กลุม่ลกูค้าเหลก็แผน่รีดเย็นคิดเป็นร้อยละ 0.37 หรือประมาณ 500 ตนั 

ส าหรับในไตรมาส 3/2555 นัน้ ทางบริษัทฯ มีแผนรับมอบเหลก็แทง่แบนปริมาณรวมทัง้สิน้ 378,000 ตนั และเร่ิมขยายปริมาณ

การผลิตไปยงัลกูค้าที่ต้องการผลิตภณัฑ์ชัน้คุณภาพพิเศษ  เช่น ลกูค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น ยานยนต์ และถังก๊าซ ซึ่งสามารถ

จ าแนกปริมาณการผลติตามแผนได้ดงันี ้

 กลุม่ลกูค้าตดัแผน่ คิดเป็นร้อยละ 79.37 หรือประมาณ 300,000 ตนั  

 กลุม่ลกูค้าผลติทอ่ คดิเป็นร้อยละ 14.42 หรือประมาณ 54,500 ตนั 

 กลุม่ลกูค้าผลติเหลก็รองพืน้แผน่ลาย (Checkered product) คิดเป็นร้อยละ 2.65 หรือประมาณ 10,000 ตนั 

 กลุม่ลกูค้าเหลก็แผน่รีดเย็นคิดเป็นร้อยละ 2.65 หรือประมาณ 10,000 ตนั 

 กลุม่ลกูค้ายานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 0.53 หรือประมาณ 2,000 ตนั 

 กลุม่ลกูค้าถงัก๊าซ คิดเป็นร้อยละ 0.40% หรือประมาณ 1,500 ตนั 

ในสว่นของการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์ในด้านส่วนผสมทางเคมี คณุสมบตัิเชิงกล รวมถึงคุณภาพผิว ซึ่งผลการประเมิน

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอยู่ในระดับเดียวกับผู้ ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้น าระดบัโลก  อื่นๆ เช่น ญ่ีปุ่ น บราซิล และ

ออสเตรเลยี นอกจากนีย้งัได้วางแผนการประเมินอยา่งตอ่เนื่องส าหรับไตรมาส 3/2555 ซึ่งมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพ

พิเศษที่เพิ่มมากขึน้ด้วย 

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า “Superflat” และ “You+”  

ในไตรมาส 2/2555 บริษัทฯ ได้พฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์สร้างมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้าได้แก่ ผลิตภณัฑ์ “Superflat” ซึ่งได้รับการ

พฒันาขึน้ด้วยเทคนิคพิเศษในการปรับความเรียบของเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีมีความหนาต ่ากว่า 2 มม. (“เทคนิค Superflat”) โดย

ใช้อปุกรณ์ที่ติดตัง้พิเศษกบัเคร่ืองปรับผิวเรียบหมายเลข 3 (Skinpass no.3) และพฒันาปรับปรุงจนได้อตัราผลิตใกล้เคียงกบั

การผลติด้วยลกูรีด skinpass การผลติด้วยเทคนิคดงักลา่วจะท าให้เหลก็แผน่เกิดความเรียบสม ่าเสมอและสร้างความพงึพอใจ

ให้กับลกูค้า โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง ซึ่งมีความหนาไม่เกิน 2 มม. จะมีความสงูของคลื่น (Waviness) ลดต ่าลงเหลือ

เพียงไม่เกิน 2 มม. จากเดิมที่สูงไม่เกิน 10 มม.ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการเลือกใช้

ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีต้องการความเรียบสงู 

สว่นอีกผลติภณัฑ์หนึง่ที่ถกูพฒันาขึน้คือ ผลติภณัฑ์ “You+” (ย-ูพลสั) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองปัญหาการใช้

งานเฉพาะด้าน (Innovative Steel Solutions) โดยเน้นตอบสนองกลุม่ลกูค้าที่มีความต้องการใช้งานผลิตภณัฑ์และบริการที่มี

ความพิเศษนอกเหนือจากผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ เช่น การควบคมุค่าเผ่ือความหนาให้แคบกว่าผลิตภณัฑ์มาตรฐาน

ของบริษัทฯ สมบตัิทางกลของเหลก็พิเศษเฉพาะที่มีคา่เบี่ยงเบนต ่า คณุภาพผิวสงูเป็นพิเศษ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เช่น การให้
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ข้อมลูผลิตภณัฑ์เชิงลึก การวิเคราะห์ความสามารถในการขึน้รูปของเหล็กในกระบวนการผลิตของลกูค้า การให้บริการด้าน

ข้อมูลวิชาการและการฝึกอบรม ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2555 บริษัทฯ ได้เร่ิมส่งผู้ เช่ียวชาญเข้าหารือกบัลกูค้าเป้าหมายเพื่อสรุป

ความต้องการของลกูค้าและจดัท าเป็นโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของลกูค้า ซึ่งได้รับ

ผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้า ทัง้นี ้ในไตรมาส 2 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์ “You+” กบัลกูค้าจ านวนทัง้สิน้  1 ราย 

โดยมีแผนจะขยายจ านวนลกูค้ากลุม่นีม้ากขึน้เป็น 3 รายในคร่ึงปีหลงัของ 2555 ตอ่ไป  

ความคืบหน้าการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) เหลก็แผ่นรีดร้อนน าเข้าจากต่างประเทศของ
บริษัทฯ 

ปัจจบุนับริษัทฯอยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นค าขอให้เปิดไตส่วนและทบทวนการทุม่ตลาดเหลก็แผน่รีดร้อนน าเข้าจากต่างประเทศ

ตอ่กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทัง้สิน้ 3 กรณี โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

 กรณีขอทบทวนอากรทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ 

(ปัจจบุนัอตัราอากร 0%) โดยกรมการค้าตา่งประเทศอนมุตัิการเปิดไตส่วนแล้วเมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2555 ที่ผา่นมา 

 กรณีเหลก็แผน่รีดร้อนเจือธาตโุบรอนจากประเทศจีน ภายหลงัมาตรการเก็บหลกัประกนัอากรหมดอายลุงตัง้แต่วนัที่ 17 

กมุภาพนัธ์ 2555 ขณะนีย้งัคงรอคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดประชมุเพื่อสรุปผลขัน้สดุท้ายและก าหนดมาตรการ

ชัว่คราว  

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอื่นๆ (เช่น โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้สง่ค าขอเปิดไต่สวนต่อ

กรมการค้าตา่งประเทศแล้วเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ขณะนีร้อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูค าขอ 

 กรณีเหลก็แผ่นรีดเย็นจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั โดยกรมการค้าต่างประเทศอนมุตัิการเปิดไต่สวนแล้วเมื่อ

วนัท่ี 7 สงิหาคม 2555 ที่ผา่นมา 

การปรับโครงสร้างองค์กร  

เพื่อให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตของของกลุม่บริษัทมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบ

กับวิสยัทัศน์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม บริษัทฯ จึงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  โดยจัดตัง้ส านกั

เทคโนโลยีกลุ่มบริษัท (Group Technology Office) ขึน้ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสายงาน (Division) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

ด้านเทคโนโลยีปฏิบตัิการ ด้านผู้ช านาญการเทคโนโลยี ด้านพฒันาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ และด้านพฒันาและประสานงาน

โครงการ นอกจากนี ้ยังได้มีการแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุดของส านัก คือนาย กิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยี (Chief Technology Officer) โดยขึน้ตรงกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group Chief Executive Officer) และ

เพื่อความคลอ่งตวัและสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ จึงปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายผลิตใหม่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบตัิการ ด้าน

ซอ่มบ ารุง และหนว่ยงานท่ีขึน้ตรงกบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายการผลติ 

การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงนิ 

ในไตรมาส 2/2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดย

สามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้
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 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ และกลุ่มธนาคารผู้ สนับสนุนเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(“เจ้าหนีร้ะยะสัน้”) ได้ลงนามในสญัญารักษาสถานะ (Standstill Agreement) โดยเจ้าหนีร้ะยะสัน้ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิ

ในการเรียกช าระเงินต้นของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่ครบก าหนด นับจากวนัที่ลงนามในสญัญาจนถึง 30 กันยายน 2555  

พร้อมได้รับค ายินยอมจากกลุ่มธนาคารผู้สนบัสนนุเงินกู้ ยืมระยะยาว (“เจ้าหนีร้ะยะยาว”) ในการขยายระยะเวลาการ

ช าระคืนเงินกู้ยืมบางสว่นท่ีถึงก าหนดในระหวา่งปี 2555 ออกไป 

 เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวน 1,650 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 5 มิถนุายน 2555 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 600 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,250 ล้านบาท  

 บริษัทฯ น าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 2,250 ล้านบาท หรือประมาณ 71.45 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ไปลงทนุเพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SSI UK สง่ผลให้ SSI UK มีทนุช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 

293.20 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ (หรือเทียบเทา่ 471.45 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทัง้นี ้SSI UK ได้น าเงินเพิ่มทนุที่ได้รับดงักลา่วไป

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 18.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินจ านวนประมาณ 54.55 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ไปช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมแบบด้อยสิทธิชัว่คราว (Subordinated Bridging Loan) ที่ได้กู้ยืมมา

จาก บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SISH”) ในระหว่างที่ SSI UK ด าเนินการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมเพื่อ

ลงทนุในโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหลก็ SSI UK 

 เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2555 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ของบริษัทฯ ได้อนมุตัิในด าเนินการเพิ่มทนุแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 7,273,643,293 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู ่(Rights Offering) และ เสนอขายหุ้ นต่ อบุคคลใ นว งจ า กัด  (Private 

Placement)  

 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ SSI UK ต่ออายสุญัญาเงินกู้ยืมแบบด้อยสิทธิ 

วงเงินกู้ยืมทัง้สิน้ไม่เกิน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ที่มีกบั SISH ออกไปเป็นครบก าหนด

ช าระคืนเงินกู้ยืมไมเ่กิน 31 ธนัวาคม 2555 (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 SSI UK ได้ท าการกู้ยืมเงินจาก SISH ไปแล้วเป็น

จ านวนเงินทัง้สิน้ 81.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีวงเงินคงเหลอืที่สามารถกู้ยืมได้ไมเ่กิน 43.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเงินกู้ยืม

คงเหลอืประมาณ 31.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีการช าระคืนไปแล้วบางสว่นโดยเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วมาแล้วข้างต้น) 

เหตุการณ์ภายหลังสิน้สุดไตรมาส 2/2555 จนถงึ 14 สิงหาคม 2555 

การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงนิ 

 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบนัทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ SSI UK  Vanomet Holding AG 
(“Vanomet”) และกลุม่ธนาคารผู้สนบัสนนุเงินกู้ยืมระยะยาว (“เจ้าหนีร้ะยะยาว”) เพื่อสรุปข้อตกลงเก่ียวกบัการเข้าร่วม
ลงทุนของ Vanomet ในบริษัทฯ และ SSI UK (“บนัทึกข้อตกลงการเข้าร่วมลงทนุของ Vanomet” หรือ “MOU for 
Vanomet Strategic Investment”) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของบนัทกึข้อตกลงได้ดงันี ้
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(1) Vanomet ตกลงที่จะเข้าร่วมลงทุนในวงเงินรวม 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ในรูปแบบของการให้วงเงินกู้ ระยะสัน้
ส าหรับ SSI UK จ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับ SSI UK จ านวน 
70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ และ Vanomet จะด าเนินการร่วมกนัเพื่อเปลี่ยนจากวงเงินกู้ ระยะสัน้นีเ้ป็นหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในบริษัทฯ ทัง้จ านวน และในสว่นของวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับ SSI UK จ านวน 
70 ล้านเหรียญสหรัฐ นัน้ Vanomet สามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบริษัทฯ ทัง้หมดหรือ
บางสว่น  

(2) บริษัทฯ ตกลงที่จะเปลี่ยนค่าสินค้าเหล็กแท่งแบนจ่ายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ SSI UK จ านวน 125 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน SSI UK  

(3) เจ้าหนีร้ะยะยาวให้การสนบัสนนุบริษัทฯ โดยยินยอมที่จะไม่เรียกช าระหนีท้ี่มีอยู่ของบริษัทฯ และ SSI UK คืน 
ตลอดระยะเวลาการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 พฤศจิกายน 2555) พร้อมทัง้
ยินยอมที่จะขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมบางสว่นท่ีถึงก าหนดในระหวา่งปี 2555 ของ SSI UK ออกไป 

 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบนัทกึข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กลุม่ธนาคารผู้สนบัสนนุเงินกู้ยืมเพื่อ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนจ านวน 3 ราย (“เจ้าหนีร้ะยะสัน้”) และกลุม่ธนาคารผู้สนบัสนนุเงินกู้ยืมระยะยาว (“เจ้าหนีร้ะยะ
ยาว”) เพื่อสรุปแนวทางการให้ความสนบัสนนุทางการเงิน ((“บนัทึกข้อตกลงการให้ความสนบัสนนุทางการเงิน” หรือ 
“MOU for Financial Backing”) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของบนัทกึข้อตกลงได้ดงันี ้

(1) บริษัทฯ และเจ้าหนีร้ะยะสัน้ตกลงยกเลกิสญัญารักษาสถานะ (Standstill Agreement)  

(2) เจ้าหนีร้ะยะสัน้ตกลงที่จะเปลีย่นสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวอาย ุ
3 ปี แบบทยอยช าระคืนเงินต้น  

(3) เจ้าหนีร้ะยะสัน้และเจ้าหนีร้ะยะยาวให้การสนบัสนนุบริษัทฯ โดยยินยอมที่จะไมเ่รียกช าระหนีท้ี่มีอยูข่องบริษัทฯ คืน
ตลอดระยะเวลาการเพิ่มทนุของบริษัทฯ (ซึง่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 พฤศจิกายน 2555)  

 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิให้เสนอเร่ืองต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการซือ้คืน
หุ้นกู้แปลงสภาพและการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในจ านวนเงินรวมเทียบเท่าประมาณ 413 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เพื่อน าไปใช้เพิ่มทนุใน SSI UK จ านวนไม่เกินมลูค่าซึ่งเทียบเท่าประมาณ 100 – 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อน าไป
ช าระคืนวงเงินกู้ ระยะสัน้ทัง้จ านวน และวงเงินกู้ ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัง้หมดหรือบางส่วนที่ Vanomet 
เลอืกที่จะเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามบนัทกึข้อตกลงการเข้าร่วมลงทนุของ Vanomet 

(2) เพื่อน าไปใช้ในการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้างตามที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้น ามาขายคืนให้แก่บริษัทฯ จ านวน
ไมเ่กินมลูคา่ประมาณ 1,800 ล้านบาท 

(3) เพื่อน าไปใช้ในการช าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทนุของบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมดงักลา่ว จ านวนไมเ่กินมลูคา่ซึง่เทียบเทา่ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(4) สว่นท่ีเหลอืจะน าไปใช้เป็นเงินทนุส าหรับการด าเนินธุรกิจ ลดหนี ้และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมส าหรับบริษัทฯ 
และ SSI UK 
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9. แนวโน้มธุรกิจในไตรมำส 3/2555  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 3/2555 ในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะซบเซาตาม

สภาวะตลาดในช่วงฤดรู้อนในยโุรปและอเมริกาและฤดฝูนในภมูิภาคเอเชีย ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตวัมา

ตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาส 2/2555 รวมทัง้วิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มที่แย่ลง ท าให้เกิดสภาวะการผลิตล้น

ตลาด ทัง้นี ้จากผลกระทบดงักลา่ว ท าให้คาดการณ์วา่ความต้องการเหลก็ในตลาดจะลดต ่าลงในทกุภมูิภาค อยา่งไรก็ดี ยงัคง

ต้องรอดแูผนการลดก าลงัการผลติของผู้ผลติเหลก็รายใหญ่ในจีนและยโุรป รวมทัง้ตวัเลขอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

ด้วยวา่ จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรือไม ่ 

สว่นสถานการณ์ราคาเหลก็ในไตรมาส 3/2555 คาดหมายวา่จะลดลงอยา่งตอ่เนื่องตามความต้องการของตลาดที่ลดต ่าลงและ

สภาวะการผลติที่ล้นตลาด สามารถสรุปข้อมลูราคาวตัถดุิบในการผลติเหลก็แทง่แบน ราคาเหลก็แทง่แบน และราคาเหล็กแผ่น

รีดร้อน ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 13: สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 

ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 3/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั)** 

ประมาณการ 
ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 210 – 220 215 - 224 190 – 221 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 149 – 152 144 – 146 128 – 130 

แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) N.A. 140 - 142 124 – 126 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 600 – 612 573 – 595 500 – 513 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 560 – 585 558 – 581 550 - 560 

เหลก็แผน่รีดร้อน (CFR East Asia import) 653 – 667 638 – 659 576 - 604 

เหลก็แผน่รีดร้อน (HRC Ex-mill US Midwest) N.A. 711 - 726 675 - 692 

ทีม่า: *ราคาเฉล่ียรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเวน้ ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็น 
ราคาเฉล่ียรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report 

 **ราคาเฉล่ียรายไตรมาสจนถึงวนัที ่13 ส.ค. 2555 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเวน้ ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North 
China) เป็นราคาเฉล่ียรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report  

 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  แนวโน้มอตุสาหกรรมเหล็กในไตรมาส 3/2555  ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ

ลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนีเ้หลือ 5.7% จากก่อนหน้านีท้ี่คาดว่าจีดีพีในปีนีจ้ะ

ขยายตวัได้ที่ 6.0% แตธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก็ยงัคาดการณ์วา่การบริโภคภาคเอกชนในปี 2555 จะขยายตวั 5.2% และการ

ลงทนุขยายตวั 14.7% ก็ยงัจะเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปซึ่งสอดคล้องกบัดชันีความเช่ือมัน่ภาค

ธุรกิจในปัจจุบนัและ 3 เดือนข้างหน้าที่ยงัอยู่ในระดบัสงูกว่า 50 จุด แสดงว่าภาคธุรกิจยงัมีความเช่ือมัน่และยงัจะลงทนุต่อ  

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาจากภาวะการฟืน้ตวัของภาคการผลติและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทางบริษัทฯ คาดวา่แนวโน้ม

อุตสาหกรรมเหล็กในไตรมาส 3/2555 จะมีปริมาณความต้องการที่ปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดย
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ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์จะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ 574,847 คนัใน

ไตรมาส 3/2555 และ 1,149,694 คนัในคร่ึงปีหลงั 2555    อย่างไรก็ตามปัจจยัเสี่ยงที่ต้องจบัตามองน่าจะเป็นความผนัผวน

ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุม่ประเทศยโุรปและประเทศจีนที่จะสง่ผลต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศและอาจมี

ผลกระทบกบัราคาเหลก็ภายในประเทศให้มีความผนัผวนมากขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของลกูค้า   

และจากการคาดการณ์การฟืน้ตวัของปริมาณความต้องเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ปรับตวัดีขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ คาดว่า  Apparent 

steel supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2555 โดยจะอยู่ที่ 1.55 ล้านตนั ใน 

ไตรมาส 3/2555 สงูขึน้ 7% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2555 ที่อยูท่ี่ 1.44 ล้านตนั  

ตาราง 14: Apparent Steel Supply ของ HRC 

ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทยส าหรับไตรมาส 2/2555 และประมาณการความตอ้งการเหล็กแผน่รีดร้อนของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 3/2555 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ปริมาณการขายเหลก็แผน่รีดร้อนในไตรมาส 3/2555 ของบริษัทฯ นา่จะอยูใ่นระดบัที่ใกล้เคียงกบัไตรมาส 

1/2554 ราคาขาย HRC เฉลีย่และราคาวตัถดุิบเหลก็แผน่แทง่แบนนา่จะปรับตวัลดลง โดยคาดวา่ HRC Rolling Margin จะอยู่

ที่ประมาณ 13-15% และมีเป้าหมายที่เพิ่มสดัสว่นการขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) เป็น 

46% ของยอดขาย  

ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คาดว่าปริมาณการขายเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ประมาณ 700 พันตัน โดยเป็นการขายให้

บคุคลภายนอกประมาณ 15% ของยอดขายรวม และมี Slab Spread อยูท่ี่ประมาณ 100 – 120 เหรียญสหรัฐ/ตนั  

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 ้

 

Apparent Steel Supply ของ HRC 

  

ไตรมำส 2/2555 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 2/2555 (ตัน) 
ผลที่เกดิขึน้จริง 

ไตรมำส 3/2555 (ตัน) 
ประมำณกำร 

อัตรำกำรเติบโต 
(%) 

ผลติภายในประเทศ 690,000 534,381 750,000 +40% 
น าเข้า 880,000 917,208 800,000  -13% 
สง่ออก - 2,960 - - 

รวม 1,570,000 1,448,629 1,550,000 +7% 


