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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2555 
 

1. สรุปสำระส ำคัญไตรมำส 3 ปี 2555 
 อัตรำกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยุดงำน (LTIFR) เท่ำกับ 3.49 เพิ่มขึน้ 60% QoQ และเพิ่มขึน้ 55% YoY  
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 15,794 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 38% QoQ และเพิ่มขึน้ 18% YoY 
 ปริมำณขำยและรับจ้ำงผลิต HRC รวม 617 พันตนั โดยเป็นปริมำณขำย HRC  588 พันตนั เพิ่มขึน้  

39% QoQ และเพิ่มขึน้ 42% YoY สูงสุดเป็นประวตัิกำรณ์ รองจำกไตรมำส 1/2553 และมีปริมำณรับจ้ำง
ผลิต HRC 29 พันตัน  

 สัดส่วนยอดขำย  Premium Value Products  36% ลดลงจำก 40% ในไตรมำส 2/2555 โดยมีปริมำณขำย 
221 พันตัน เพิ่มขึน้ 32% จำก 168 พันตัน ในไตรมำส 2/2555 

 HRC Spread 87 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 24% QoQ และลดลง 26% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 
12.4% 

 HRC EBITDA/ตัน อยู่ที่ 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้จำกตดิลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ แต่ลดลงจำก 
17.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน YoY 

 ปริมำณขำยเหลก็แท่งแบน 679 พันตนั ซึ่งเป็นกำรขำยให้แก่บุคคลภำยนอกประมำณ 20% โดยมี Slab 
Spread 44 เหรียญสหรัฐ/ตัน  

 Group EBITDA ติดลบ 3,169 ล้ำนบำท ตดิลบลดลง 12% QoQ แต่ติดลบเพิ่มขึน้ 43% YoY  
 ขำดทุนสุทธิ 4,782 ล้ำนบำท ขำดทุนลดลง 5% QoQ แต่ขำดทุนเพิ่มขึน้ 55% YoY  
 NET Debt** 53,781 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.4% QoQ  
 ท ำสถติิสงูสุดในกำรผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นครัง้ที่สองในรอบปี 2555 นี ้โดยผลิตได้สูงสุด 12,449 ตนัต่อ

วัน เมื่อวนัที่ 20 ก.ย. 2555 จำกสถติิเดิมที่เคยท ำไว้ที่ 11,778 ตนัต่อวนั เมื่อวนัที่ 5 ส.ค. 2555 
 SSI UK ผลิตเหล็กแท่งแบนสะสมครบ 1 ล้ำนตัน เมื่อวนัที่ 13 ก.ย. 2555 หลังจำกเร่ิมต้นกำรผลิตตัง้แต่

เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ 
 ได้รับรำงวัลเกียรติยศสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพนัธ์และสวสัดกิำรแรงงำน 10  ปี

ติดต่อกัน (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงหน่ึงเดียว ใน 6 บริษัทที่ได้
คัดเลอืกให้รับรำงวัลเกียรติยศในครัง้นี ้ 

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

2. สรุปสำระส ำคัญส ำหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555) 

 อัตรำกำรบำดเจ็บถงึขัน้หยุดงำน (LTIFR) 2.75 เพิ่มขึน้ 17% YoY 
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 43,005 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 23% YoY  
 ปริมำณขำยและรับจ้ำงผลิต HRC 1,537 พันตัน โดยเป็นปริมำณขำย HRC 1,508 พันตัน เพิ่มขึน้ 19% YoY  

สัดส่วนยอดขำย Premium Value Products 39%   
 HRC Spread 96 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 25% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 13.3% 
 HRC EBITDA/ตัน เท่ำกับ 14.9 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 52% YoY ซึ่งรวมผลสุทธิของกำรตัง้ส ำรองประมำณ 

121 ล้ำนบำท หรือประมำณ 2.3 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 ปริมำณขำยโค้ก 423 พันตัน ปริมำณขำยเหล็กแท่งแบน 1,014 พันตัน โดยมี Slab Spread 32 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 Group EBITDA ติดลบ 8,660 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 12,644 ล้ำนบำท  
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3. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 4/2555 

 คำดว่ำควำมต้องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 4/2555 จะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดย 
Apparent Steel Supply จะอยู่ที่ประมำณ 1.64 ล้ำนตัน 

 ปริมำณกำรขำยเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมำส 4/2555 ของบริษัทฯ น่ำจะอยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกับไตรมำส 
3/2555  โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่ำจะทรงตัว และคำดว่ำ HRC Rolling 
Margin จะอยู่ในช่วงประมำณ 11 – 13%  

 ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คำดว่ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ประมำณ 630 พันตัน โดยเป็นกำร
ขำยให้บุคคลภำยนอกประมำณ 25% ของยอดขำยรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก่ียวกับบริษัทฯ 

บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยก าลงัการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสงูสุด 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้เหล็กท่ีเพิ่มขึน้ของภมูิภาค ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนส่ง และการก่อสร้าง บริษัทฯ มีการลงทนุ 100% ใน 
บจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรท่ีทนัสมยัใน
เขตทีไซด ์ ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีก าลงัการผลิต 3.6 ล้านตนัตอ่ปีในการผลิตเหล็กแท่งแบนคณุภาพสงูเพ่ือส่งให้กบั
บริษัทฯ รวมทัง้จ าหน่ายให้กบัโรงงานผลิตเหล็กชนิดม้วนต่างๆ ทัว่โลก นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการร่วมลงทนุในโครงการตอ่เน่ืองปลายน า้ท่ี
ส าคญั ประกอบด้วย บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย (TCRSS) ซึง่ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ
ไทย บจ. เหล็กแผ่นเคลือบไทย (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีด้วยกรรมวธีิทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอ่าวไทย ณ อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บจ. ท่ำเรือประจวบ (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลกึท่ีสดุในประเทศไทยรองรับ
การขนถ่ายวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัขยายขีดความสามารถในงานวศิวกรรมบริการโดย
ลงทนุ 100% ในบจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจเินียร่ิง (WCE) ให้บริการงานด้านวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง รวมถึงการออกแบบทางวศิวกรรมที่มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจเหล็ก พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนมีความมุ่งมัน่ และพลงัขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จ ซึง่สะท้อนผ่านวสิยัทศัน์พนัธ
กิจของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหล็กและบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มกบัลูกค้า สร้างก าไรสม ่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ มี
ส่วนได้เสียอย่างยัง่ยืน” 

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 

15,794  บมจ. สหวิริยำสตลีอนิดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อน) 

488 287  

Group EBITDA* (3,169)  บจ.สหวิริยำสตีลอนิดสัตรี ยเูค* 
(ธุรกิจโรงถลุงเหลก็) 

- (3,506) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (4,782)  บจ. ท่ำเรือประจวบ 
(ธุรกิจท่ำเรือน ำ้ลึก) 

- 101 

EPS (บำท) (0.26)  บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง 
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง) 

- 22 

D/E Ratio** 4.35  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็)*** 

1,157 136 

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

4. ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 3/2555  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก จากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรปที่ยงัคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสเปน ตวัเลข
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่คาดว่าจะหดตวั 0.4% ในไตรมาส 3/2555 รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอ
ตวัอยา่งตอ่เนื่องจากไตรมาส 2/2555 โดยนกัวิเคราะห์คาดว่าอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3/2555 จะปรับตวั
ลดลงจาก 7.6% มาอยูท่ี่ 7.4% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบสามปี รวมถึงตวัเลขดชันีความเช่ือมัน่ของผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
ลดลงต ่ากวา่ระดบั 50% ในเดือนกนัยายน (49.8%) ซึง่เมื่อพิจารณาภาพรวมอตุสาหกรรมเหลก็โลกในไตรมาส 3/2555 จะเห็น
ว่าอยู่ในสภาวะชะลอตวัโดยมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปและจีนเป็นหลกั โดยตวัเลขการผลิตเหล็กดิบของ
โลกในไตรมาส 3/2555 มีปริมาณเท่ากบั 376.0 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 3.6% จาก
ไตรมาส 2/2555 ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในแต่ละภูมิภาคนัน้ สว่นใหญ่มีการผลิตเหล็กดิบที่ลดลงเล็กน้อยจากไตร
มาส 2/2555 ซึง่สว่นของสหภาพยโุรปจะมีการผลิตที่ลดลงมากกว่าภมูิภาคอื่นๆ แม้ว่าหลายภมูิภาคจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมและกนัยายน โดยที่สหรัฐอเมริกาออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE3) เพื่อซือ้คืนพนัธบตัร
ประเภท MBS จ านวน 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน สว่นสหภาพยโุรปเห็นชอบในการตัง้กองทนุกลไลรักษาเสถียรภาพ
ยโุรป (ESM) รวมทัง้จีนท่ีออกมาประกาศเพิ่มการใช้จ่ายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม แต่ผลจากมาตรการเหลา่นีม้ีผล
ระยะสัน้ต่อภาคการเงินและการลงทุน และยังไม่มีผลมากนักต่อภาคการผลิตจริงและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาส 
3/2555 โดยคาดหมายวา่ มาตรการดงักลา่วจะเร่ิมมีผลตอ่ภาคการผลติในปลายไตรมาส 4/2555 จนถึงไตรมาส 1/2556 

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในรอบ 9 เดือนของปี 2555 พบว่ามีปริมาณการผลิตทัง้สิน้ 1,141.7 ล้านตนั 
ลดลง 0.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภมูิภาคอเมริกาใต้และสหภาพยโุรปมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบรวม 9 เดือนแรก
ของปี 2555 ลดลง 4.6% และ 4.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั สว่นภมูิภาคอื่นๆ มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบตาม
ตารางดงันี ้ 
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ตาราง 2: ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก  

หนว่ย: ล้านตนั 2555 2554 % % 2555 2554 % 

ภมิูภำค ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 QoQ YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 
สหภาพยโุรป 40.4 45.1 42.4 -10.4 -4.7 129.6 135.9 -4.6 
อเมริกาเหนือ 30.1 32.2 30.1 -6.5 - 92.8 89.3 +3.9 
อเมริกาใต้ 11.4 11.7 12.3 -2.6 -7.3 35.1 36.8 -4.6 

จีน 178.4 183.0 174.8 -2.5 +2.1 534.6 533.3 +0.2 
เอเชีย (อื่นๆ) 68.5 70.0 67.5 -2.1 +1.5 206.2 204.0 +1.1 

อื่นๆ 47.2 48.1 47.4 -1.9 -0.4 143.4 143.2 +0.1 
รวม 376.0 390.1 374.5 -3.6 +0.4 1,141.7 1,142.5 -0.1 

ที่มา: World Steel Association   

ขณะที่สถานการณ์ราคาเหลก็นัน้ ผลกระทบจากวิกฤตในสหภาพยโุรปและจากสภาวะการบริโภคเหลก็ของจีนท่ีลดลงอยา่งมี

นยัส าคญั ท าให้ราคาสนิแร่เหลก็ในไตรมาส 3/2555 ลดต ่าลงไปอยูท่ี่ 116-119 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือลดลงกวา่ 19% จาก

ไตรมาส 2/2555 ซึง่สง่ผลให้ราคาเหลก็แผน่รีดร้อน CFR East Asia Import ไตรมาส 3/2555 มีราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 552-582 

เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลงกวา่ 13% จากไตรมาส 2/2555 เช่นเดยีวกบัราคาวตัถดุิบเหลก็แทง่แบนท่ีมีราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 487-503 

เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 15% จากไตรมาส 2/2555 

ตาราง 3: สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 ไตรมาส 2/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 3/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 

ไตรมาส 3/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 
ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 215 - 224 190 – 221 164 – 180 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 144 – 146 128 – 130 116 – 119 

แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 140 - 142 124 – 126 112 - 114 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 573 – 595 500 – 513 487 – 503 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 558 – 581 550 - 560 545 – 557 

เหลก็แผน่รีดร้อน (CFR East Asia import) 638 – 659 576 - 604 552 – 582 

เหลก็แผน่รีดร้อน (HRC Ex-mill US Midwest) 711 - 726 675 - 692 628 - 644 

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

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ผลจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตวั โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป ท าให้

ภาคการผลติเพื่อสง่ออกชะลอตวัลงเช่นเดียวกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลในโครงการ

ตา่งๆ ยงัคงมีผลท าให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมยงัคงมีการผลิตต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการที่ใช้เหล็กเป็นวตัถดุิบในการผลิต

โดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์ ยงัมีปริมาณการผลิตที่ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2555 ซึ่งสามารถพิจารณาได้
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จากข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาส 3/2555 ที่เพิ่มขึน้ไปอยู่ที่ 6.49 แสนคนั โดยมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่ 

104% สว่นการผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการผลติที่ลดลงตามช่วงเวลาปกติของปี (ไตรมาส 3/2555) โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่

ผา่นช่วงความต้องการสงู (ฤดรู้อน) มาแล้ว 

ตาราง 4: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย  

ประเภท ไตรมำส 2/2555  ไตรมำส 3/2555  
ปริมาณการผลติรถยนต์ 5.50 แสนคนั 6.49 แสนคนั 
ปริมาณการผลติตู้ เย็น 1.3 ล้านเคร่ือง 1.3 ล้านเคร่ือง 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 3.6 ล้านเคร่ือง 2.65 ล้านเคร่ือง 

หมายเหต ุ: 1. ข้อมลูปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ 
                 2. ข้อมลูการผลิตตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในสว่นของอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ พบว่าในไตรมาส 3/2555 มีปริมาณการผลิต 654,483 ตนั เพิ่มขึน้

จาก 534,381 ตนั ในไตรมาส 2/2555 แตน้่อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณการผลิต 750,000 ตนั อนัเป็นผลมาจากการ

หยดุผลติของผู้ผลติบางรายในประเทศ ซึง่ต ่ากวา่ที่ประมาณการวา่จะมีการผลติประมาณ 100,000 ตนั สว่นปริมาณการน าเข้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 3/2555 นัน้ มีจ านวน 1,002,551 ตนั ปรับตวัสงูขึน้ 9.31% เมื่อเทียบกับปริมาณการน าเข้า 

917,208 ตนัในไตรมาส 2/2555 สง่ผลให้ Apperent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศในไตรมาส 3/2555 มี

ปริมาณทัง้สิน้ 1,650,488 ตนั ปรับตวัสงูขึน้ 13.93% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2555 

ตาราง 5: Apparent Steel Supply ของ HRC 

ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทยส าหรับไตรมาส 2/2555 และไตรมาส 3/2555 และประมาณการความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทฯ 
ส าหรับไตรมาส 3/2555 

กลา่วโดยสรุป ปริมาณการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมาณเทา่กบั 1,950,161 ตนั ลดลง 

13.6% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีปริมาณน าเข้าเหลก็ทัง้สิน้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เทา่กบั 2,798,583 ตนั หรือ

เพิ่มขึน้ 28.69% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 

  

Apparent Steel Supply ของ HRC 

  
ไตรมำส 2/2555 

(ตัน) 
ไตรมำส 3/2555 (ตัน) 

ประมำณกำร 
ไตรมำส 3/2555 (ตัน) 

ผลที่เกดิขึน้จริง 
อัตรำกำรเติบโต 

(%) 
ผลติภายในประเทศ 534, 381 750,000 654,483 22.47 

น าเข้า 917,208  800,000  1,002,551 9.31 
สง่ออก 2,960 - 6,546 121.15 
รวม 1,448,629 1,550,000 1,650,488 13.93 



 

6 
 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2555 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38% QoQ เนื่องจากปริมาณการขาย

ของธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหลก็ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 18% YoY เนื่องจากปริมาณ

การขายของธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีเพิ่มขึน้และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างธุรกิจของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจากการขายโค้กให้แก่

บคุคลภายนอก เป็นการผลิตเหล็กแท่งแบนและขายให้แก่บริษัทฯ และบุคคลภายนอก  โดยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 

18,730 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม จากราคาขายที่ปรับตวัลดลงในขณะท่ีต้นทนุวตัถดุิบและต้นทนุผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กซึ่ง

ยงัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกติ และผลสทุธิของการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืและการกลบัรายการส ารองจาก

ภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถุดิบจ านวน 56 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ 4,782 ล้านบาท 

เทียบกบัขาดทนุสทุธิ 5,022 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 และขาดทนุสทุธิ 2,965 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทฯ สามารถขายสินค้าของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2555 ได้มากสดุเป็นประวัติการณ์รองจาก 

ไตรมาส 1/2553 ถึงแม้วา่จะยงัคงประสบกบัภาวะการทุม่ตลาดของสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดย

มีปริมาณขายและรับจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 3/2555 รวม 617 พันตัน เป็นปริมาณขายจ านวน 588 พนัตัน 

เพิ่มขึน้จาก  423 พนัตนั ในไตรมาส 2/2555 และมีปริมาณรับจ้างผลิตจ านวน 29 พนัตนั บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและ

ให้บริการรวม 13,087 ล้านบาท  มีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 36% ของยอดขาย

รวม  ซึง่ประกอบไปด้วยผลติภณัฑ์นวตักรรมที่มีมลูคา่เพิ่มกบัลกูค้า (IVP) 7% ผลติภณัฑ์นวตักรรมที่มีมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า-ชัน้

คณุภาพพิเศษ (IVP-High grade) 7% ผลิตภณัฑ์ชัน้คุณภาพพิเศษ (High grade) 12% ผลิตภณัฑ์คณุลกัษณะเฉพาะ 

(Unique) 10% 

ค่าการรีด (HRC Spread) ปรับตวัลดลงจากไตรมาส 2/2555 มาอยู่ที่ 87 เหรียญสหรัฐ/ตนั และมี HRC Rolling Margin อยู่

ประมาณ 12.4% โดยราคาขายได้ปรับลดลงตามราคาเหลก็ในตลาดโลกที่ยงัคงอ่อนตวั บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลด

มลูค่าของสินค้าคงเหลือจ านวน 303 ล้านบาท และมีการกลบัรายการส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 

273 ล้านบาท ค่า HRC EBITDA/ตนั เพิ่มขึน้เป็น 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึ่งรวมผลสทุธิของการตัง้ส ารองประมาณ 1.8 

เหรียญสหรัฐ/ตนั)  จากติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2555 แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มสงูขึน้

จาก 444 ล้านบาท เป็น 616 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่งรวมอยู่ในต้นทนุวตัถดุิบออกมาเป็นดอกเบีย้

จ่ายจ านวนประมาณ 126 ล้านบาท สง่ผลให้ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนมีผลขาดทนุสทุธิ 506 ล้านบาท  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  เร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,425 ล้านบาท โดย

รายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนจ านวน 679 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 30 พนัตนั โดยเหล็กแท่ง

แบน มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 544 เหรียญสหรัฐ/ตนั ต้นทนุวตัถดุิบเฉลี่ย 500 เหรียญสหรัฐ/ตนั และมี Slab Spread อยู่ที่ 44 

เหรียญสหรัฐ/ตนั เนื่องจากราคาขายที่ปรับตวัลดลงในขณะที่ต้นทนุวตัถดุิบเดิมที่อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู ท าให้ Slab Spread 

ไมเ่พียงพอที่จะรองรับต้นทนุการผลิตที่ยงัอยู่ในระดบัที่สงู สง่ผลให้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมีขาดทนุสทุธิ 4,266 ล้านบาท ขาดทนุ

ลดลง 3% QoQ  
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ผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้จากธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 76% YoY ที่เปลีย่นโครงสร้างธุรกิจจากการผลติและจ าหนา่ยโค้กเพียงอยา่งเดียวมาเป็นการผลติ

และจ าหนา่ยเหลก็แทง่แบน โดยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 50,696 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามต้นทนุวตัถดุิบซึง่ยงัอยูใ่นระดบั

ที่สูง รวมทัง้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กใน

ตลาดโลก และผลสทุธิของการกลบัรายการส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนั

ตามสญัญาซือ้วตัถุดิบจ านวน 172 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ 12,644 ล้านบาท เทียบกับ

ขาดทนุสทุธิ 3,877 ล้านบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2554 (ไม่รวมผลสทุธิของการปรับปรุงก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 

5,271 ล้านบาท)  

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าของบริษัทฯ สูร่ะดบัภาวะปกติ ถึงแม้วา่จะได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาด

ของเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยมีปริมาณขายและรับจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 1,537 

พนัตนั เป็นปริมาณขาย 1,508 พนัตนั เพิ่มขึน้จาก 1,268 พนัตนั ในช่วงเดียวกนัของปี 2554 โดยมีสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ที่มี

มลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ 39% ของยอดขายรวม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์นวตักรรมที่มี

มลูคา่เพิ่มกบัลกูค้า (IVP) 6% ผลติภณัฑ์นวตักรรมที่มีมลูคา่เพิ่มกบัลกูค้าชัน้คณุภาพพิเศษ (IVP-High grade) 9% ผลติภณัฑ์

ชัน้คณุภาพพิเศษ (High grade) 11% ผลติภณัฑ์คณุลกัษณะเฉพาะ (Unique) 13% 

คา่การรีด (HRC Spread) ปรับตวัลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2554 มาอยูท่ี่ 96 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็นผลมาจากราคาเหลก็ใน
ตลาดโลกปรับตวัลดลง  ในขณะท่ีต้นทนุวตัถดุิบจากธุรกิจโรงถลงุเหล็กยงัคงอยู่ในระดบัสงู  อีกทัง้มีผลสทุธิของการตัง้ส ารอง
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถุดิบจ านวน 121 ล้านบาท เพื่อ
สะท้อนราคาตลาดที่อ่อนตวัลง สง่ผลให้ค่า HRC EBITDA/ตนั ปรับตวัลดลงมาอยู่ที่ 14.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลงจาก 30.8 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในงวดเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะท่ีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มสงูขึน้จาก 909 ล้านบาท เป็น 1,473 ล้านบาท ท า
ให้ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนมีผลขาดทนุสทุธิ 1,232 ล้านบาท 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  ได้เร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน และเร่ิมมีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบนตัง้แต่ไตรมาส 

2/2555 ส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนจ านวน 1,014 พนัตนั และรายได้จากการขาย

โค้ก 423 พนัตนั แตเ่นื่องจากราคาขายเหลก็แทง่แบนที่ปรับตวัลดลงในขณะท่ีเป็นการผลติในช่วงเร่ิมต้นจึงท าให้ต้นทนุวตัถดุิบ 

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบน ยงัอยู่ในระดับที่สงู ท าให้ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีขาดทุนสทุธิ 

11,499 ล้านบาท  
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5. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตาราง 6: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
งบรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

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

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

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

15,794 11,469 +38% 13,439 +18% 43,005 34,967 +23% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (18,730) (14,655) +28% (14,614) +28% (50,696) (34,973) +45% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

(718) (528) +36% (1,068) -33% (1,846) (1,968) -6% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนั
ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 

147 (546) -127% 129 -14% (404) (129) N.A. 

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

EBITDA* (3,169) (3,612) +12% (2,100) -51% (8,660) 3,391 N.A. 

ดอกเบีย้จ่าย (952) (809) +18% (561) +69% (2,444) (1,293) +89% 

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย (643) (598) +8% (302) +113% (1,527) (694) +120% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (17) (3) N.A. (2) N.A. (12) (9) +36% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดจริง 

(210) (105) -100% 20 N.A. (564) (21) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 

(51) 153 -133% (96) -47% 331 (197) +268% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (4,782) (5,022) +5% (2,965) -61% (12,644) 1,395 N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (EPS) 
(บาท) 

(0.26) (0.28) +5% (0.17) -51% (0.69) 0.08 N.A. 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของ 9 เดือนแรก 2554 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
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ตาราง 7: ผลการด าเนินงานแยกตามธุรกิจ 

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

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

รายได้จากการขายและให้บริการ 
       

งบกำรเงนิรวม 15,794 11,469 +38% 13,439 +18% 43,005 34,967 +23% 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 13,087 9,853 +33% 10,373 +26% 34,524 30,052 +15% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 2,584 1,535 +68% 2,994 -14% 8,204 4,670 +76% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 47 32 +48% 28 +69% 108 96 +12% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 76 49 +56% 45 +69% 170 149 +14% 

EBITDA 
        

งบกำรเงนิรวม* (3,169) (3,612) +12% (2,100) N.A. (8,660) 3,391 N.A. 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 287 (166) +272% 214 +34% 689 1,178 -42% 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก* (3,506) (3,581) -2% (2,478) -41% (9,562) 2,164 N.A. 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 101 33 +203% 35 +186% 187 137 +37% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 22 19 +16% 16 +37% 58 59 -1% 

ตดัรายการระหว่างกนั (73) 83 
 

113 
 

(32) (147) 
 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 
        

งบกำรเงนิรวม (4,782) (5,022) +5% (2,965) -61% (12,644) 1,395 N.A. 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (506) (733) +31% (270) -77% (1,232) (119) N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก (4,266) (4,384) +3% (2,783) -53% (11,499) 1,577 N.A. 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 64 3 N.A. 9 N.A. 93 59 +59% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 9 8 +25% 4 +112% 22 21 +5% 

ตดัรายการระหว่างกนั (60) 90 
 

83 
 

13 (108) 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (23) (6) 
 

(8) 
 

41 (35) 
 

หมายเหต:ุ รายได้ของแตล่ะธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะท่ี EBITDA และ ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไมไ่ด้หกัรายการระหว่างกนั 
 EBITDA ของงวด 9 เดือนแรก 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 : เหรียญสหรัฐ/ตัน 

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

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

ราคาขายเฉลีย่  700 731 -4% 807 -13% 726 766 -5% 

ต้นทนุขายเฉลีย่ 694 706 -2% 786 -12% 716 727 -2% 

คา่การรีด* (HRC Spread)  87 115 -24% 118 -26% 96 129 -25% 

HRC EBITDA  15.4 (12.1) +227% 17.8 -14% 14.9 30.8 -52% 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 588 423 +39% 414 +42% 1,508 1,268 +19% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 627 368 +70% 371 +69% 1,495 1,188 +26% 
หมายเหต:ุ *ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ตาราง 9: สรุปตัวเลขส าคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค 

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2555 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 
ธุรกิจเหล็กแท่งแบน   
ราคาขายเฉลีย่  544 551 
ต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ 500 544 
Slab Spread  44 7 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 679 335 
ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 620 477 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 3/2555 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38% QoQ และเพิ่มขึน้ 18% YoY 

โดยรายได้หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีปริมาณขายและรับจ้างผลิตรวม 617 พนัตนั โดยมีปริมาณขายรวม 588 พนัตนั เพิ่มขึน้ 39% 

QoQ และ 42% YoY ราคาขายเฉลี่ย 21,871 บาท/ตนั (ประมาณ 700 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 4% QoQ และลดลง 

13% YoY มีปริมาณรับจ้างผลิต 29 พนัตนั คิดเป็นรายได้จากการขายและบริการเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็กรวม 

13,087 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 33% QoQ  เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 39% QoQ จากนโยบายด้านราคาเพื่อรักษาสว่นแบง่ตลาดจาก

ภาวะการทุม่ตลาดของสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนและโครเมียม  

 เพิ่มขึน้ 26% YoY  เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 42% YoY 
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 โดยมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (Premium Value Products) อยู่ที่ประมาณ 36% ของยอดขายรวม ลดลงจาก

40% ในไตรมาส 2/2555 ทัง้นี ้ปริมาณขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (Premium Value Products) ในไตรมาสนี ้เท่ากบั 

221 พนัตนั เพิ่มขึน้จาก 168 พนัตนั ในไตรมาส 2/2555 หรือเพิ่มขึน้ 32% QoQ 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,425 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากรายได้จากการขาย

เหลก็แทง่แบนจ านวน 679 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 30 พนัตนั โดยเหล็กแท่งแบน มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 544 

เหรียญสหรัฐ/ตนั  

แตเ่นื่องจากรายได้จากการขายเหลก็แทง่แบนประมาณ 80% เป็นการขายให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้เมื่อตดัรายการระหว่างกนั

แล้ว ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะมีรายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 2,584 ล้าน

บาท 

 เพิ่มขึน้ 68% QoQ  เนื่องจากมีการขายเหล็กแท่งแบนให้แก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 130 

พนัตนั จากเดิมที่ไมม่ีการจ าหนา่ยเหลก็แทง่แบนแก่ลกูค้าภายนอกและมีรายได้จากการขายโค้กเพียงอยา่งเดียว 

 ลดลง 14% YoY  เนื่องจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างธุรกิจจากการจ าหนา่ยโค้กให้แก่บคุคลภายนอก เป็นการขาย

เหลก็แทง่แบนให้แก่บริษัทฯ เป็นหลกั    

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 47 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 48% QoQ เนื่องจากปริมาณสนิค้าผ่านท่าของลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 12% QoQ  

ประกอบกบัรายได้คา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากตวัแทนเรือที่เพิ่มขึน้ 

 เพิ่มขึน้ 69% YoY เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านท่าของลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้  30% และ

คา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากตวัแทนเรือที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 76 

ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 56% QoQ เนื่องจากงานบริการวิศวกรรมชัน้สงูมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานตอ่เนื่องที่เร่ิมตัง้แตไ่ตรมาส 1/2555 

ของลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้างและผลติเคร่ืองจกัรกล จ านวน 25.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 8.4 

ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากงานวิศวกรรมและบริหารโครงการในงานประกอบโครงสร้างโลหะแก่ลกูค้าตา่งประเทศ ซึง่

เป็นผู้ผลติชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมจ านวน 5.1 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้ 69% YoY  เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานงานบริการวิศวกรรมชัน้สงู ของลกูค้าใหม่กลุม่อตุสาหกรรม
ก่อสร้างและผลติเคร่ืองจกัร จ านวน 25.2 ล้านบาท และมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ ของ
ลกูค้าใหมใ่นกลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ จ านวน 9.7 ล้านบาท, กลุม่อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 
5.5 ล้านบาท และกลุม่อตุสาหกรรมผลติถงัแก็ส จ านวน 3.3 ล้านบาท 
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ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 18,730 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% QoQ และเพิ่มขึน้ 28% YoY แบ่งเป็น

ต้นทุนขาย 18,377 ล้านบาท การตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 203 ล้านบาท และต้นทุนการ

ให้บริการ 149 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 13,260 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทนุขายรวม 13,195 ล้านบาท ซึ่ง

ประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 12,892 ล้านบาท และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 303 

ล้านบาท โดยมีต้นทนุการให้บริการ จ านวน 65 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้ 37% QoQ  เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 39% QoQ  

 เพิ่มขึน้ 34% YoY เนื่องจากที่ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 42% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 15,292 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 15,392 ล้าน

บาท และมีการกลบัรายการส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 100 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้ 41% QoQ  เนื่องจากปริมาณขายเหลก็แทง่แบนทีเ่พิ่มขึน้ 

 เพิ่มขึน้ 227% YoY เนื่องจากมีต้นทนุเพิ่มจากการผลติเหลก็แทง่แบน 

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 2,935 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 8% QoQ และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี

ผลขาดทนุ 1,175 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุขัน้ต้น 102 ล้านบาท ซึง่เป็นผลขาดทนุขัน้ต้นจากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

และเศษเหลก็เป็นหลกั 

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ QoQ  จากก าไรขัน้ต้น 177 ล้านบาทเนื่องจากคา่รีด (HRC spread) ที่ลดลงจาก 115 เหรียญสหรัฐ/

ตนั เป็น 87 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือลดลง 24% QoQ และมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 

จ านวน 303 ล้านบาท   

 ขาดทุนเพิ่มขึน้ YoY จากก าไรขัน้ต้น 456 ล้านบาท เนื่องจาก ค่าการรีด (HRC spread) ปรับตวัลดลงจาก 118 

เหรียญสหรัฐ/ตนัเป็น 87 เหรียญสหรัฐ/ตนัหรือคิดเป็น 26% YoY  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 2,867 ล้านบาท  

 ลดลงจากผลขาดทนุ 3,415 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ที่ลดลง 

 เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุ 1,683 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจาก Slab Spread ไม่เพียงพอที่จะรองรับต้นทนุ

ในช่วงเร่ิมต้นการผลติเหลก็แทง่แบนดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

  



 

13 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36% QoQ แตล่ดลง 33% YoY ตามล าดบั 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 223 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 28% QoQ โดยคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้   

 เพิ่มขึน้ 79%YoY โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 53 ล้านบาทจากไตรมาส 3/2554 เนื่องจากปริมาณการขายที่

เพิ่มขึน้และคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 45 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทนุจากการขายวตัถดุิบ จ านวน 38 ล้าน

บาท 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหลก็จ านวน 470 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 44% QoQ เนื่องจากปริมาณการผลติและจ าหนา่ยเหลก็แทง่แบนที่เพิ่มขึน้  

 ลดลง 33% YoY เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่ถือเป็นรายการพิเศษในไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน 

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการกลบัรายการส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 147 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกลบั

รายการส ารองจากภาระผกูพนัของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจ านวน 273 ล้านบาท แต่เป็นการตัง้ส ารองของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก

จ านวนประมาณ 126 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบคงค้างอยู ่ณ สิน้ไตรมาส 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 3,169 ล้านบาท ติดลบลดลง 12% QoQ และเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี 

EBITDA ติดลบ 2,100 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 287 ล้านบาท คิดเป็น HRC EBITDA 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือประมาณ 

488 บาท/ตนั (ซึง่รวมผลการตัง้ส ารองประมาณ 1.8 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือประมาณ 52 บาท/ตนั)   

 เพิ่มขึน้ QoQ  จากติดลบจ านวน 166 ล้านบาท โดย HRC EBITDA/ตนั เพิ่มขึน้เป็น 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั จากติด

ลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

 เพิ่มขึน้ 34% YoY  เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ถึง 42% YoY ถึงแม้ว่า HRC EBITDA/ตนั จะลดลง 14% 

จาก 17.8 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2554 เป็น 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหลก็มี EBITDA ติดลบ 3,506 ล้านบาท EBITDA ติดลบลดลงจากไตรมาส 2/2555 ซึง่มี 

EBITDA ติดลบ 3,581 ล้านบาท แตต่ิดลบเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 2,478 ล้านบาท เนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น  

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 952 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% QoQ และ 69% YoY  
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 616 ล้านบาท  

 เพิ่มขึน้ 39% QoQ โดยเป็นผลมาจากการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนวตัถุดิบออกมาเป็นดอกเบีย้จ่าย 

จ านวน 126 ล้านบาท 

 เพิ่มขึน้ 71% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วตัถดุิบ  และมีการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่ง

รวมอยู่ในต้นทนุวตัถุดิบออกมาเป็นดอกเบีย้จ่าย รวมถึงผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้และผลขาดทนุจาก

การเข้าท าสญัญาผกูพนัลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 329 ล้านบาท ลดลง 8% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 67% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ

เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเสริมสภาพคลอ่งและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI 

UK ที่เพิ่มสงูขึน้ 

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสีย เป็นจ านวน 27 ล้าน

บาท รับรู้ขาดทนุเพิ่มขึน้จากรับรู้ขาดทนุ 10 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 โดยแบ่งเป็นการรับรู้ผลขาดทนุจากธุรกิจเหล็กแผ่น

รีดเย็น 43 ล้านบาท และเป็นก าไรจากธุรกิจทา่เรือที่ประเทศองักฤษ 16 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 118 พนัตนั มีรายได้จากการขาย 3,364 ล้านบาท  

 ลดลง 17% QoQ  เนื่องจากการแข่งขนัที่สงูในกลุม่ลกูค้าภายในประเทศ ท าให้ปริมาณขายในลกูค้ากลุม่นี ้
ปรับตวัลดลง อีกทัง้ยงัมีการทุม่ตลาดจากผู้ผลติในประเทศจีน ไต้หวนั และเวียดนาม และจากราคาของเหล็กที่
ผนัผวน ท าให้มีการปรับราคาลดลง สง่ผลให้มีก าไรขัน้ต้น 69 ล้านบาท ลดลง 62%  QoQ  มี EBITDA  136 
ล้านบาท ลดลง 40%QoQ  และมีผลขาดทนุสทุธิ  38 ล้านบาท จากมีก าไรสทุธิ 49 ล้านบาท 

 ลดลง 4% YoY  ส่วนมากเป็นผลมาจากราคาขายที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้มีก าไรขัน้ต้นลดลง 74% YoY  
EBITDA  ลดลง 55% YoY  และมีผลขาดทนุสทุธิ 38 ล้านบาท ลดลงจากมีก าไรสทุธิ 139 ล้านบาท   

ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 4,782 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากไตรมาส 2/2555 ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิ 5,022 ล้าน

บาท และขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2554 ซึง่มีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 2,965 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 506 ล้านบาท (รวมผลของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า

คงเหลอืจ านวน 303 ล้านบาท การกลบัรายการส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 273 ล้านบาท ก าไร

จากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจ านวน 54 ล้านบาท และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 171 ล้าน

บาท) 

 ขาดทนุลดลง 31 % QoQ จากขาดทนุสทุธิ 733 ล้านบาทในไตรมาส 2/2555  

 ขาดทนุเพิ่มขึน้ 87% YoY จากขาดทนุสทุธิ 270 ล้านบาทในไตรมาส 3/2554  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 4,267 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 3% QoQ แต่ขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2554 ซึ่ง

มีผลขาดทนุสทุธิ 2,783 ล้านบาท   
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ค าอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555) 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,005 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 23% YoY โดยรายได้หลกัมาจาก 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก 34,524 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

15% YoY เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 19% โดยมีปริมาณขายและรับจ้างผลิตรวม 1,537 พนัตนั เป็นปริมาณขาย 

1,508 พนัตนั ราคาขายเฉลี่ย 22,616 บาท/ตนั (ประมาณ 726 เหรียญสหรัฐ/ตนั) และเป็นปริมาณการรับจ้างผลิต 29 

พนัตนั โดยมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า (Premium Value Products) ประมาณ 39% ลดลงเล็กน้อยจาก 

41% ในงวดเดียวกนัของปี 2554 โดยมีปริมาณเพิ่มขึน้เป็น 598 พนัตนัจาก 497 พนัตนัในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม  23,934 ล้านบาท โดยเร่ิมมีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน

ตัง้แตไ่ตรมาส 2/2555 จากเดิมที่มีรายได้จากธุรกิจโค้กเพียงธุรกิจเดียว ส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้จาก

การขายเหล็กแท่งแบนจ านวน 1,014 พนัตนั และรายได้จากการขายโค้ก 423 พนัตนั แต่เนื่องจากรายได้จากการขาย

เหลก็แทง่แบนประมาณ 87% เป็นการขายให้แก่บริษัทฯ ซึง่เมื่อตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะมีรายได้

จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 8,204 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 4,670 ล้านบาท 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีผลการด าเนินงานจากธุรกิจโค้กเพียงอยา่งเดียว 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

12% YoY ซึง่เป็นผลมาจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ โดยไมร่วมการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 8% เทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และคา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากตวัแทนเรือที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง มีรายได้จากการให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 185 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 24% YoY เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานงานบริการวิศวกรรมชัน้สงู ของลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้างและ

ผลิตเคร่ืองจกัรกล จ านวน 58.8 ล้านบาท และมีรายได้เพิ่มขึน้จากงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ ของลกูค้าเดิมใน

กลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ จ านวน 22.3 ล้านบาท ประกอบกบัลกูค้าใหมใ่นกลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ จ านวน 28.1 ล้าน

บาท กลุม่อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 5.5 ล้านบาท และกลุม่อตุสาหกรรมผลิตถงัแก็ส จ านวน 3.3 

ล้านบาท 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 50,696 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 45% YoY แบ่งเป็นต้นทนุขาย 50,649 

ล้านบาท การกลบัรายการส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 232 ล้านบาท และต้นทนุการให้บริการ จ านวน 

280 ล้านบาท 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 34,132 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทนุขายรวม 34,068 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 20% YoY ซึง่เป็นผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ โดยต้นทนุขายรวมดงักลา่วประกอบด้วย ต้นทนุขายเหลก็แผน่

รีดร้อนจ านวน 33,619 ล้านบาท ต้นทนุขายเศษเหลก็จ านวน 343 ล้านบาท การตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า
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คงเหลอืจ านวน 106 ล้านบาท และต้นทนุการให้บริการ จ านวน 65 ล้านบาท โดยต้นทนุขายเหลก็แผน่รีดร้อนดงักลา่วคิด

เป็นต้นทนุขายต่อตนัประมาณ 716 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลงจาก 727 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน 9 เดือนแรกของปี 2554 

เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีต้นทนุขายและให้บริการรวม 32,237 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุขายจ านวน 32,576 ล้าน

บาท และการกลบัรายการการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 339 ล้านบาท โดยต้นทนุขายและ

ให้บริการรวมที่เพิ่มขึน้มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นโครงสร้างธุรกิจจากการผลติโค้กเพื่อจ าหนา่ยซึง่มีต้นทนุวตัถดุิบคอืถา่น

โค้กเพียงอยา่งเดียว มาเป็นการผลติเหลก็แทง่แบนซึง่มีต้นทนุวตัถดุิบในสว่นของสนิแร่เหล็ก เศษเหล็กและสว่นประกอบ

อื่นๆ เพิ่มขึน้ อีกทัง้มีต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของการผลติเหลก็แทง่แบนในช่วงเร่ิมต้นผลติที่คอ่นข้างสงู 

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้น 7,691 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากขาดทนุขัน้ต้น 6 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 392 ล้านบาท ลดลง 72% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2554 มาอยูท่ี่ 96 เหรียญสหรัฐ/ตนั หรือลดลง 25% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุขัน้ต้น 8,304 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จาก 1,843 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,846 ล้านบาท ลดลงจาก 1,968 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็น

ลดลง 6% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 540 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% YoY เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการขาย

ที่เพิ่มขึน้ 39 ล้านบาท จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 19% YoY และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ 38 ล้านบาท 

เนื่องจากผลขาดทนุจากการขายวตัถดุิบ  

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจ านวน 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% YoY 

เนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเร่ิมผลติเหลก็แทง่แบน และช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีการด าเนินงานเพียงแค่ 

6 เดือน 

การต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

ส าหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ได้มีการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 404 ล้านบาท โดยการตัง้

ส ารองดงักลา่วเกิดจากการตัง้ส ารองของธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนจ านวน 15 ล้านบาท และเป็นของธุรกิจโรงถลงุเหล็กอีกจ านวน 

389 ล้านบาท เพื่อสะท้อนราคาเหลก็ที่ปรับตวัลดลงในปัจจบุนั  

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี EBITDA ติดลบ 8,660 ล้านบาท จากที่มี EBITDA 3,391 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ านวน 689 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA/ตนั เทา่กบั 457 บาท/ตนั (ประมาณ 14.9 

เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 52% YoY 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมี EBITDA ติดลบ 9,562 ล้านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ซึง่มี EBITDA เป็นบวก 2,164 ล้านบาท เนื่องจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีการรับรู้ก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่กบั 2,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 89% YoY  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 1,473 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 62% YoY สว่นมากเป็นผลจากการ

เพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อการสัง่ซือ้วัตถุดิบ และการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบออกมาเป็น

ดอกเบีย้จ่าย นอกจากนี ้ยังได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ที่สูงขึน้และผลขาดทุนจากการเข้าท าสญัญาผูกพัน

ลว่งหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) อีกด้วย 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีภาระดอกเบีย้จ่าย 952 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 157% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อ

เสริมสภาพคลอ่งและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหลก็ SSI UK ที่เพิ่มสงูขึน้ 

อื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสีย 2 ล้านบาท ลดลงจาก

การรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุของช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่รับรู้ขาดทนุ 38 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการรับรู้ขาดทนุจากธุรกิจเหลก็

แผน่รีดเย็น 47 ล้านบาท และก าไรจากธุรกิจทา่เรือที่ประเทศองักฤษ 45 ล้านบาท  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น ใน 9 เดือนแรกมีปริมาณการขาย 365,278 ตนั และมีรายได้จากการขาย 10,788 ล้านบาท ลดลง 

2% YoY เนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวลดลง จากการแข่งขันที่ค่อนข้างสงู และการทุ่มตลาดจากผู้ผลิตในประเทศจีน 

ไต้หวนั และเวียดนาม ทัง้นี ้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็นมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 448 ล้านบาท EBITDA ปรับตวัลดลงมาอยู่ที่ 

601 ล้านบาท หรือลดลง 25% YoY และมีก าไรสทุธิ 79 ล้านบาท หรือลดลง 73% YoY   

ก าไร/(ขาดทุน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 12,644 ล้านบาท จากที่มีผลขาดทนุสทุธิ 3,877 ล้านบาท (ไม่รวมผลสทุธิของการ

ปรับปรุงก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 5,271 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีผลขาดทุนสทุธิ 1,233 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 ซึ่งมีผลขาดทุน

สทุธิ 119 ล้านบาท เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งผลขาดทนุสทุธิดงักลา่วได้

รวมผลสทุธิของการตัง้ส ารองจ านวน 121 ล้านบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงจ านวน 23 ล้านบาท และ

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 302 ล้านบาทแล้ว 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก มีผลขาดทนุสทุธิ 9,562 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากขาดทนุ 3,107 ล้านบาท (ไมร่วมผลสทุธิของการ

ปรับปรุงก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 5,271 ล้านบาท)   
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6. ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตาราง 10: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
หน่วย : ล้ำนบำท ไตรมำส 3 

2555 
ไตรมำส 2 

2555 
+/- ไตรมำส 3 

2554 
+/- 

QoQ YoY 

สินทรัพย์      

ลกูหนีก้ารค้า 8,141 4,665 +75% 3,781 +115% 

สนิค้าคงเหลอื 25,302 24,423 +4% 24,380 +4% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 4,380 4,078 +7% 1,849 +137% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 37,823 33,167 +14% 30,010 +26% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 51,768 53,383 -3% 47,024 +10% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,495 4,708 -26% 4,775 -27% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 101 107 -6% 71 +41% 

รวมสินทรัพย์ 93,187 91,365 +2% 81,880 +14% 

หนีส้นิ 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

30,414 28,214 +8% 22,288 +36% 

เจ้าหนีก้ารค้า 20,172 14,479 +39% 8,686 +132% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 2,421 1,763 +37% 617 +292% 

หนีส้นิหมุนเวียนรวม 53,007 44,456 +19% 31,591 +68% 

หนีส้นิระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ 23,584 25,565 -8% 18,144 +30% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 4,177 4,171 +0.1% 4,941 -15% 

รวมหนีส้ิน 80,768 74,192 +9% 54,677 +48% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 11,546 16,319 -29% 26,365 -56% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 873 853 +2% 839 +4% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,419 17,173 -28% 27,204 -54% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 93,187 91,365 +2% 81,880 +14% 
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ตาราง 11: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ไตรมำส 3  

2555 
ไตรมำส 2  

2555 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) 0.71 0.75 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) 

4.35 3.13 

 
ฐำนะทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิรวม ณ สิน้ไตรมำส 3/2555  

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลกูหนีก้ารค้ารวมจ านวน 8,141 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,476 ล้าน

บาท จาก 4,665 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึน้ 75% QoQ โดยไมม่ีหนีเ้สยีหรือมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้   

สนิค้าคงเหลอื (Inventory)  

ตาราง 12: สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

หน่วย : ล้ำนบำท ไตรมำส 3 
2555 

ไตรมำส 2 
2555 

+/- 
QoQ 

วตัถดุิบ (เหลก็แทง่แบน สนิแร่เหลก็ ถ่านโค้ก และโค้ก) 12,978  11,215  +16%  

วตัถดุิบระหวา่งทาง (เหลก็แทง่แบน) 6,378 7,188 -11% 

สนิค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลติ (เหลก็แผน่รีดร้อน และ
เหลก็แผน่รีดร้อนล้างผิวและเคลอืบน า้มนั) 

4,871 4,613 +6% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,251 2,423 -7% 

     หกั: คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื (1,176) (1,016) +16% 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 25,302 24,423 +4% 

สนิค้าคงเหลอืสทุธิ ณ สิน้ไตรมาส 3/2555 มีมลูคา่เทา่กบั 25,302 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% QoQ สว่นมากเป็นผลจากการเพิ่มขึน้

ของวตัถดุิบ ซึ่งได้แก่ เหล็กแท่งแบน เป็นหลกั โดยมีค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ไตรมาส 3/2555 จ านวน 

1,176 ล้านบาท ซึง่ยงัไมไ่ด้รวมส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วัตถดุิบ ณ สิน้ไตรมาส 3/2555 อีกจ านวน 701 ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เทา่กบั 0.71 เทา่ ลดลงจาก 0.75 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้

ในสว่นของหนีส้นิหมนุเวียนในสดัสว่นท่ีมากกวา่การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้  กลา่วคือ หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้

ประมาณ 19% QoQ จาก 44,456 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน เพิ่มขึน้เป็น 53,007 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2555 ซึ่ง

สว่นมากเป็นการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า ในขณะที่สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก 33,167 ล้านบาท มาอยู่ที่ 37,823 ล้าน

บาทในไตรมาสนี ้หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 14% QoQ โดยเป็นผลมาจากลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้มาก เนื่องจากปริมาณการขายที่

เพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้
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การบริหารจดัการหนีส้ินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 

80,768  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% QoQ จาก 74,192 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนี ้

การค้า โดยส่วนประกอบส าคัญของหนีส้ินรวมคือ เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิจากบริษัท สหวิริยา 

อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั (SISH) และ Vanomet Finance AG ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ หุ้นกู้แปลงสภาพ และเจ้าหนีก้ารค้า 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มียอดเงินกู้ยืม ณ 30 กนัยายน 2555 จ านวน 50,121 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้

จ านวน 25,432 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 3,136 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 21,554 ล้านบาท  

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

สว่นของผู้ ถือหุ้น 12,419 ล้านบาท ลดลง 28% QoQ ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทนุในไตรมาสนี  ้ ในขณะที่มีหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้จ่ายรวมจ านวน 53,999 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 

3/2555 มีคา่เทา่กบั 4.35 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 3.13 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 ที่ผา่นมา ซึง่สงูกวา่อตัราสว่นท่ีสถาบนัการเงินผู้ให้

กู้ยืมก าหนด อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการผอ่นผนัการไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามอตัราที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

และบริษัทฯ ก าลงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการตามแผนการเพิ่มทนุและจดัโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงมาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

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 สิน้เดือนกนัยายน 

2555 เป็นเงินประมาณ 285.75 ล้านเหรียญสหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 235.19 ล้านเหรียญสหรัฐ   

SSI UK ได้เร่ิมด าเนินการผลิต และได้ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2555 ในไตรมาส 3/2555 ซึ่ง

ด าเนินการผลิตเหล็กแท่งแบนครบไตรมาสเป็นไตรมาสแรก สามารถผลิตเหล็กแท่งแบนได้ 620 พนัตนั โดยมียอดการผลิต

สะสมครบ 1 ล้านตนัเมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 และมีเป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 1.8 ล้านตนั และจะ

ยงัคงรักษาระดบัการผลติที่ประมาณ 8,400 ตนัตอ่วนั หรือเทียบเทา่ระดบั 3.0 ล้านตนัตอ่ปี ตอ่ไปในไตรมาส 4/2555  
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ความคืบหน้าของโครงการ Pulverized Coal Injection (PCI) 
ความคืบหน้าของโครงการโดยรวมขณะนี ้งานโยธาและฐานรากได้ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 95%    งานติดตัง้โครงสร้าง

อาคารต่างๆ รวมถึงงานติดตัง้เคร่ืองจกัร ได้ด าเนินการตัง้แต่เร่ิมไตรมาส 3/2555 จนปัจจุบนัมีความคืบหน้าของการก่อสร้าง

และติดตัง้ (Civil and Foundation, Steel Structure, Mechanical Erection, Machine Installation and E&I Installation) 

โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 52% (ไม่รวมงาน commissioning)      ทัง้นีใ้นสว่นของงาน commissioning จะมีการเร่ิมด าเนินการ

ในช่วงปลายของไตรมาส 4/2555 จนถึงช่วงต้นไตรมาส 1/2556       โดยก าหนดการเร่ิมใช้งาน PCI ยงัคงเป็นภายในไตรมาส 

1/2556 โดยคาดวา่จะช่วยลดต้นทนุเชือ้เพลงิได้ ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ค านวณจากต้นทนุเชือ้เพลิงในช่วงไตรมาส 2 

ปี 2554) 

ทัง้นี ้ภายใต้งบประมาณ 57 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ณ สิน้เดือนกนัยายน 2555 มีรายจา่ยที่ท าการจดัซือ้จดั

จ้างไปแล้ว (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) เป็นเงินประมาณ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ และมียอดเงินสดจา่ย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 27.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ  

8. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 3/2555 

โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมกับลกูค้าประเภท “Speed+”  

ในไตรมาส 3/2555 บริษัทฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลกูค้า (IVP) ด้านการให้บริการ  ในเร่ืองของ

ระยะเวลาการจดัสง่ที่รวดเร็วขึน้เป็นพิเศษ หรือที่เรียกวา่ “Speed+” (Speed Plus) เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูค้าที่มีความต้องการ

ความรวดเร็วเป็นพิเศษในการจดัสง่สินค้าให้ถึงโรงงาน โดยได้เร่ิมพฒันาการให้บริการ  “Speed+” กบัลกูค้ากลุม่การใช้งาน

เหลก็ส าหรับการผลติทอ่เหลก็เป็นกลุม่แรก โดยนบัตัง้แต่วนัทีลู่กคา้สัง่ซ้ือ จนถึง วนัทีด่ าเนินการจดัส่งสินคา้ไปยงัลกูค้า (Order 

to Delivery) สามารถลดระยะเวลาได้จากระยะเวลาปกติประมาณ 30 วนั เหลือเพียงประมาณ 10-15 วนั (วดัจากระยะเวลา

วนัที่ลกูค้ามีค าสัง่ซือ้จนถึงวนัที่ด าเนินการจดัสง่ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน และเป็นลกูค้าภายในประเทศ) ทัง้นี ้“Speed+” 

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

ระยะเวลาในการจดัสง่ให้รวดเร็วเป็นพิเศษ 

การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ (New Customer) 

ตามที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาฐานลูกค้าเดิมรวมทัง้การขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขาย

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ซึ่งในไตรมาส 3/2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นการขยายตลาดไปยงักลุม่

ลกูค้าเหลก็แผน่รีดเย็นและกลุม่ลกูค้าการผลิตท่อเหล็ก ซึ่งสามารถเพิ่มลกูค้าใหม่ได้ 2 ราย คือ บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นที่

น าไปใช้ตอ่ในผลติภณัฑ์ถงัเหล็กอตุสาหกรรมและ บริษัทผู้ผลิตท่อเหล็กภายในประเทศ โดยคาดว่าทัง้สองรายนีจ้ะมีปริมาณ

การใช้เหล็กประมาณ 5,000 - 8,000 ตนัต่อเดือน นอกจากนี ้ยงัมีแผนที่จะร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับลกูค้า

กลุ่มนีอ้ีกด้วย ทัง้นีใ้นไตรมาส 4/2555 บริษัทฯ ยงัคงจะด าเนินตามแนวทางการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มตลาดอื่นๆ ด้วย

เช่นกนั  



 

22 
 

 โครงกำรเปลี่ยนชนิดอุปกรณ์วัดส ำหรับควบคุมควำมหนำผลิตภณัฑ์ที่แท่นรีดละเอียด (Absolute Displacement 

Transducer; ADT) 

ในไตรมาส 3/ 2555 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการ “เปลีย่นชนิดอปุกรณ์วดัส าหรับควบคมุความหนา

ผลติภณัฑ์ที่มีความแมน่ย าสงู” ที่แทน่รีดละเอียดแทน่สดุท้าย (Finishing stand no.7) สง่ผลให้การควบคมุความหนาของ

ผลติภณัฑ์ดีขึน้ นอกจากคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ดีขึน้แล้ว ยงัท าให้ลดคา่ใช้จา่ยจากการเกิดของเสยีระหวา่งการผลติคดิเป็นมลูคา่ 

6.5 ล้านบาทตอ่ปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมแผนงานเปลีย่นอปุกรณ์วดั ADT ในแทน่รีดละเอียดที่เหลอืทัง้หมดภายในปี 

2557 โดยใช้งบประมาณราว 6 ล้านบาท เมื่อสิน้สดุโครงการแล้วคาดวา่จะท าให้ความหนาของผลติภณัฑ์สม ่าเสมอขึน้อกี 

สง่ผลให้ผู้ใช้งานพงึพอใจคณุภาพผลติภณัฑ์มากขึน้  โดยจะช่วยลดคา่ใช้จา่ยจากการเกิดของเสยี และคา่ใช้จา่ยในการ

บ ารุงรักษาอปุกรณ์วดัและเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ได้ประมาณปีละ 15 ล้านบาทขึน้ไป 

ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยยีวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหลก็แผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีด
เยน็น าเข้าจากต่างประเทศของบริษัทฯ 

ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นค าขอตอ่กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาด าเนินการมาตรการ

เยียวยาทางการค้า เนื่องจากความเสยีหายที่เกิดจากเหลก็แผน่รีดร้อนและเหลก็แผน่รีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศ 2 มาตรการ 

ได้แก่ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และ มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ 

(Safeguard Measure) โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

1) มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure) บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอทัง้สิน้ 4 กรณีดงันี ้

 กรณีขอทบทวนอากรทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ 

(ปัจจบุนัอตัราอากร 0%) ขณะนีก้รมการค้าตา่งประเทศอนมุตัิการเปิดไตส่วนแล้วเมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2555 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตโุบรอนจากประเทศจีน ขณะนีย้งัคงรอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดประชุมเพื่อ

สรุปผลขัน้ต้นและก าหนดมาตรการชั่วคราว ภายหลังมาตรการเก็บหลักประกันอากรหมดอายุลงตัง้แต่วันที่ 17 

กมุภาพนัธ์ 2555 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตอุลัลอยด์ (โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ยื่นค าขอเปิดไต่สวนต่อ

กรมการค้าตา่งประเทศแล้วเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ขณะนีร้อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูค าขอ 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั ขณะนีก้รมการค้าต่างประเทศอนมุตัิการเปิดไต่สวนแล้ว

เมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2555 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งตอบแบบสอบถามของกรมการค้าตา่งประเทศ 

2) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure) บริษัทฯได้ยื่นค าขอ 1 กรณีดงันี ้

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอยด์ (โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ส่งแบบค าขอให้

กรมการค้าตา่งประเทศเพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure) แล้ว

วนัท่ี 21 สงิหาคม 2555 ขณะนีร้อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูค าขอ 
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การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงนิ 

ในไตรมาส 3/2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดย

สามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 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”)  

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

 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มทุนและการจดัโครงสร้างทางการเงิน
แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว 
และได้อนมุตัิให้เสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

(1) Vanomet ตกลงที่จะเข้าร่วมลงทนุในวงเงินรวม 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ในรูปแบบของการให้วงเงินกู้ ระยะสัน้ส าหรับ 
SSI UK จ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับ SSI UK จ านวน 70 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ และ Vanomet จะด าเนินการร่วมกนัเพื่อเปลีย่นจากวงเงินกู้ ยืมดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุในบริษัทฯ ในจ านวน 100-170 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(2) บริษัทฯ ตกลงเปลีย่นคา่สนิค้าเหลก็แทง่แบนจ่ายลว่งหน้าจ่ายให้แก่ SSI UK จ านวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใน SSI UK เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทนุของ SSI UK 

(3) บริษัทฯ และเจ้าหนีร้ะยะสัน้ตกลงยกเลิกสญัญารักษาสถานะ (Standstill Agreement) โดยเจ้าหนีร้ะยะสัน้ตกลงที่
จะเปลีย่นสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวอาย ุ3 ปี แบบทยอยช าระ
คืนเงินต้น 

(4) บริษัทฯ จะด าเนินการลดสดัส่วนหนีส้ินต่อทุน โดยการซือ้คืนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่คงค้างของบริษัทฯ มูลค่ารวม
ประมาณ 2,097.41 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทนุของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมดงักลา่ว มลูคา่รวมประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(5) บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพื่อระดมทนุจ านวนรวมไม่เกินมลูค่าซึ่งเทียบเท่า 
413 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุ เพื่อ 1) น าไปใช้เพิ่มทนุใน SSI UK 
จ านวนไมเ่กินมลูคา่ซึง่เทียบเทา่ประมาณ 100 – 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ส าหรับช าระคืนวงเงินกู้ ระยะสัน้ และวงเงิน
กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่ Vanomet ตามบนัทึกข้อตกลงการเข้าร่วมลงทุนของ 
Vanomet 2) น าไปใช้ในการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้างตามที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้น ามาขายคืนให้แก่บริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กินมลูคา่ประมาณ 1,800 ล้านบาท 3) น าไปใช้ในการช าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสทิธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK 
ระหว่างรอการระดมทนุของบริษัทฯ พร้อมดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมดงักลา่ว จ านวนไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า 33 ล้าน
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เหรียญสหรัฐ และ 4) สว่นที่เหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทนุส าหรับการด าเนินธุรกิจ ลดหนี ้และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียน
เพิ่มเติมส าหรับบริษัทฯ และ SSI UK 

เหตุการณ์ภายหลังสิน้สุดไตรมาส 3/2555 จนถงึ 14 พฤศจิกายน 2555 

การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงนิ 

 เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2555 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 ได้อนมุตัิการด าเนินการตามแผนการเพิ่ม
ทนุและการจดัโครงสร้างทางการเงิน โดยอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 19,433,670,324 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ 1) Vanomet 2) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 3) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 4) บริษัท สหวิริยา 
อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SISH”) เพื่อน าเงินท่ีได้ไปใช้ในการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และ 5) SISH เพื่อ
น าเงินที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั (“SSI UK”) เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ 
SISH ได้ให้แก่ SSI UK ระหวา่งรอการระดมทนุของบริษัทฯ พร้อมดอกเบีย้เงินกู้ยืมดงักลา่ว 

 เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงหุ้นสว่นธุรกิจ (Partnership Agreement) กบั JFE Steel 
Corporation (“JFE”) และ Marubeni-Itochu Steel Inc. (“MISI”) โดย JFE และ MISI ตกลงที่จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ รายละ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในราคา 0.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี ้
JFE และ MISI จะลงทนุเพิ่มเติมใน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) (“TCR”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทนุของ
บริษัทฯ โดยจะซือ้หุ้นในสว่นท่ีบริษัทฯ ถืออยูเ่ป็นวงเงินรวมประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย 

 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2555 JFE และ MISI ได้จองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนรวม 2,267,816,176 
หุ้น ในราคา 0.68 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 1,542 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหุ้นสว่นธุรกิจ
ดงักลา่วข้างต้น 

 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เข้าลงทนุเพิ่มเติมใน SSI UK โดยวิธีการ
เข้าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน  SSI UK เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 141 เหรียญสหรัฐ โดย SSI UK จะน าเงินเพิ่มทนุดงักลา่ว
ไปใช้เป็นเงินทนุส าหรับการด าเนินธุรกิจ ลดหนี ้และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติม 

 ระหวา่งวนัท่ี 6 – 19 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

9. แนวโน้มธุรกิจในไตรมำส 4/2555  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก สถานการณ์อตุสาหกรรมเหลก็โลกในไตรมาส 4/2555 ในทกุภมูิภาคมีแนวโน้มที่จะดีขึน้เลก็น้อย โดย

นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ สถานการณ์ตลาดเหลก็ได้ผา่นจดุต ่าสดุแล้ว โดยการลดการผลิตของผู้ผลิตเหล็กบางสว่นของจีนใน

เดือนสงิหาคมและกนัยายนที่ผา่นมา จะเป็นแรงสง่ท าให้สถานการณ์ราคาเหลก็ของโลกในไตรมาส 4/2555 เร่ิมดีขึน้ ประกอบ

กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และจีน จะเร่ิมมีผลต่อภาคการผลิตในปลายไตรมาส 

4/2555 ถึงไตรมาส 1/2556 ซึ่งมีสญัญาณที่ดีขึน้คือ ตวัเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกาที่ลดต ่ากว่า 8% ในเดือนกนัยายน 

เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 3 ปีคร่ึง รวมทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ของจีนที่ปรับตวัต ่ากว่า 50% เพียง

เล็กน้อยในเดือนกนัยายนที่ผ่านมา ท าให้คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กในตลาดจะเร่ิมฟืน้ตวัเล็กน้อยในไตรมาส 4/2555 
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อยา่งไรก็ตาม ยงัต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปที่ยงัยืดเยือ้ต่อเนื่อง รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจของจีนว่าจะ

กระเตือ้งขึน้ตามที่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ และทิศทางการด าเนินนโยบายการคลงัของประธานาธิบดีสหรัฐ หลงัได้รับเลือกตัง้

เป็นสมยัที่สองว่าจะมีผลต่อการท าให้สหรัฐเผชิญกบัความเสี่ยงทางด้านนโยบายการคลงั หรือที่เรียกว่าหน้าผาทางการคลงั 

(Fiscal Cliff) หรือไม ่

สว่นสถานการณ์ราคาเหลก็ในไตรมาส 4/2555 คาดการณ์วา่ราคาเหลก็จะปรับตวัลดลงเลก็น้อย และเร่ิมทรงตวั ในช่วงต้นของ

ไตรมาส 4/2555 หลงัจากนัน้ จะคอ่ยๆ ปรับตวัสงูขึน้ในช่วงปลายปี 2555 โดยมีผลมาจากการลดการผลติของผู้ผลิตในจีนและ

ความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีส้ามารถสรุปข้อมลูราคาวตัถดุิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคา

เหลก็แผน่รีดร้อน ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 13: สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 ไตรมาส 3/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 

ไตรมาส 3/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 4/2555 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั)** 

ประมาณการ 
ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 190 – 221 164 – 180 143 - 148 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 128 – 130 116 – 119 116 - 118 

แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 124 – 126 112 - 114 116 - 118 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 500 – 513 487 – 503 460 – 470 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 550 - 560 545 – 557 460 – 475 

เหลก็แผน่รีดร้อน (CFR East Asia import) 576 - 604 552 – 582 547 – 564 

เหลก็แผน่รีดร้อน (HRC Ex-mill US Midwest) 675 - 692 628 - 644 600 - 619 

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 พ.ย. 2555 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเวน้ ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North 
China) เป็นราคาเฉล่ียรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report  

 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  แม้ว่าภาคการผลิตเพื่อการสง่ออกจะยงัเผชิญปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพ

ยโุรปและจีน แตก่ารบริโภคในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงูอยู ่โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยยงัคงประเมินอตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 5.7% ส่วนส านักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินไว้ที่ระดับ 5.5% ขณะเดียวกัน

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจากเดิม 3% ไปอยู่ที่ 2.75% เพื่อสง่สญัญาณในการกระตุ้น

เศรษฐกิจทัง้ในสว่นของการบริโภคภายในประเทศและการสง่ออก ซึง่คาดวา่จะลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงัคงซบ

เซาได้ อยา่งไรก็ตามคาดวา่ในไตรมาส 4/2555 การบริโภคเหลก็ในภาคการก่อสร้างน่าจะปรับตวัดีขึน้จากช่วงที่ผ่านพ้นฤดฝูน  

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ภายในบ้านนา่จะทรงตวั แตก่ารบริโภคเหลก็ในอตุสาหกรรมรถยนต์ยงัคงเติบโตอย่าง

ตอ่เนื่องเช่นเดิม โดยคาดหมายวา่จะสิน้ปี 2555 จะมียอดผลติรถยนต์ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนั  
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แม้ว่า ในหลายอตุสาหกรรมจะมีแนวโน้มดีขึน้ แต่โดยภาพรวมแนวโน้ม Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนใน

ประเทศนา่จะทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2555 อนัเป็นผลมาจากการชะลอการผลิตของผู้ผลิตและวนัหยดุยาวต่อเนื่องใน

เดือนธันวาคม ดงันัน้ บริษัทฯ คาดการปริมาณความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 4/2555 ว่าจะอยู่ในระดบัทรงตวั 

สง่ผลให้บริษัทฯ คาดว่า Apparent steel supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะปรับตวัลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบั

ไตรมาส 3/2555 โดยจะอยูท่ี่ 1.64 ล้านตนัในไตรมาส 4/2555 ลดลง0.64% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2555 ที่อยูท่ี่ 1.65 ล้านตนั  

ตาราง 14: Apparent Steel Supply ของ HRC 

ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทยส าหรับไตรมาส 3/2555 และประมาณการความตอ้งการเหล็กแผน่รีดร้อนของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 4/2555 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ปริมาณการขายเหลก็แผน่รีดร้อนในไตรมาส 4/2555 ของบริษัทฯ นา่จะอยูใ่นระดบัที่ใกล้เคียงกบัไตรมาส 

3/2555 ราคาขาย HRC เฉลีย่และราคาวตัถดุิบเหลก็แผน่แทง่แบนนา่จะอยูใ่นระดบัท่ีทรงตวั โดยคาดวา่ HRC Rolling Margin 

จะอยูท่ี่ประมาณ 11 – 13% และมีเป้าหมายที่เพิ่มสดัสว่นการขายผลติภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 

เป็น 40% ของยอดขาย  

ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คาดว่าปริมาณการขายเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ประมาณ 630 พันตนั โดยจะเป็นการขายให้

บคุคลภายนอกประมาณ 25% ของยอดขายรวม   

 

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 3/2555 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 3/2555 (ตัน) 
ผลที่เกดิขึน้จริง 

ไตรมำส 4/2555 (ตัน) 
ประมำณกำร 

อัตรำกำรเติบโต 
(%) 

ผลติภายในประเทศ 750,000 654,483 654,000 -0.07 
น าเข้า 800,000  1,002,551 989,000 -1.35 
สง่ออก - 6,546 3,000 -54.17 

รวม 1,550,000 1,650,488 1,640,000 -0.64 


