คาอธิบายและการวิเคราะห์ งบการเงินบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) บริ ษัทย่ อย และกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
สาหรับผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 4 ปี 2554 และประจาปี 2554
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สรุ ปสาระสาคัญไตรมาส 4 ปี 2554
อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) เท่ ากับ 1.97 เพิ่มขึน้ 14% QoQ ขณะที่ลดลง 32% YoY
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ 13,008 ล้ านบาท ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึน้ 21% YoY
ปริมาณขาย HRC 303 พันตัน ลดลง 27% QoQ และลดลง 37% YoY ผลมหาอุทกภัยไทย
สัดส่ วนยอดขาย Premium Value Products 38% ลดลงจาก 41% ในไตรมาส 3/2554
HRC Spread 132 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 12% QoQ และ 18% YoY
HRC EBITDA/ตัน 23.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 33% QoQ ขณะที่ลดลง 26% YoY
ปริมาณขายโค้ ก 418 พันตัน เพิ่มขึน้ 87% QoQ ดีกว่ าประมาณการ
COKE Spread ติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 526% QoQ
COKE EBITDA ติดลบ 65.9 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 44% QoQ
Group EBITDA ติดลบ 1,986 ล้ านบาท ลดลง 163% QoQ และ 554% YoY
ขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงจากขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2554 และ
ปรับตัวลดลงจากมีกาไร 55 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2553
NET Debt* 45,155 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 13% QoQ
ได้ รับรางวัล SET Awards รางวัลดีเด่ นด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility
Award) ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
โครงการปรั บปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK อยู่ระหว่ างเตรี ยมความพร้ อม เริ่ มผลิตเหล็กแท่ งแบน
ไตรมาส 1/2555
โครงการเครนหน้ าท่ า PPC ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ติดตัง้ พร้ อมใช้ งานเมษายน 2555
รัฐบาลต่ ออายุมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บหลักประกันอากร AD เหล็กแผ่ นรีดร้ อนเจือโบรอนจากจีน มี
ผล 18 พฤศจิกายน 2554 – 16 กุมภาพันธ์ 2555 และอยู่ระหว่ างการพิจารณาเพื่อออกมาตรการ
ชั่วคราวหรือกาหนดมาตรการฉุกเฉินอีกครัง้

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

2. สรุ ปสาระสาคัญประจาปี 2554
 อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) เท่ ากับ 2.03 ลดลง 11% YoY
 รายได้ จากการขายและการให้ บริการ 47,975 ล้ านบาท ลดลงเพียง 0.2% YoY เนื่องจากมีรายได้ จาก
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ที่สหราชอาณาจักรเพิ่มขึน้
 ปริมาณขาย HRC 1.57 ล้ านตัน ลดลง 30% YoY ผลแผ่ นดินไหวญี่ปุ่น มหาอุทกภัยไทย และการทุ่ม
ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อนและรีดเย็น
 สัดส่ วนยอดขาย Premium Value Products 39% ของยอดขายรวม
 HRC Spread 129 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึน้ 9% YoY
 HRC EBITDA/ตัน 29.4 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 42% YoY
 ปริมาณขายโค้ ก 686 พันตัน ที่ราคาขายเฉลี่ย 384 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
 COKE Spread ติดลบ 3.1 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และ COKE EBITDA ติดลบ 56.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
 Group EBITDA 1,405 ล้ านบาท ลดลง 66% YoY
 ขาดทุนสุทธิ 981 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงจากมีกาไร 2,446 ล้ านบาทในปี 2553
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3. แนวโน้ มธุรกิจไตรมาส 1/2555
 ยอดขายฟื ้ นตัว V shape หลังการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และเข้ าสู่ช่วง High Season ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก
 คาดว่ าปริมาณการขาย HRC จะปรับตัวสูงขึน้ ไปสู่ระดับเดียวกันกับไตรมาส 1/2554
 ราคาขายเฉลี่ย HRC น่ าจะปรับตัวลดลง และคาดว่ า HRC Rolling Margin (HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย) จะ
อยู่ในช่ วงประมาณ 13% - 16%
 สาหรับธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รายได้ จากการขายและรับจ้ างผลิตโค้ กที่เป็ นรายได้ หลักในปี 2554 จะปรับตัว
ลดลง โดยปริมาณการขายโค้ กจะปรับตัวลดลงประมาณ 40%-60% จากการเก็บไว้ ใช้ เอง ในขณะที่ราคาขาย
เฉลี่ยจะยังคงอยู่ในระดับเดิมและ COKE Spread จะปรับตัวดีขึน้ โดยติดลบน้ อยลง และเริ่มมีรายได้ จากการ
ขายเหล็กแท่ งแบน
 สินค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อนและรีดเย็น ถูกปรับลดมาตรการควบคุมตัง้ แต่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เพิ่มความ
คล่ องตัวในการปรับราคาขาย
เกี่ยวกับบริษัทฯ
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (บริ ษัทฯ) เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้ วยกาลังการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพ
พิเศษเพื่อรองรับความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการ
ก่อสร้ าง บริ ษัทฯ มีการลงทุน 100% ในบจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซงึ่ เป็ น
โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัยในเขตทีไซด์ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกาลังการ
ผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ในการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงเพื่อส่งให้ กบั บริ ษัทฯ รวมทังจ
้ าหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตเหล็ก
ชนิดม้ วนต่างๆ ทัว่ โลก นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายน ้าที่สาคัญ ประกอบด้ วย บมจ.
เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย (TCRSS) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บจ. เหล็ก
แผ่ นเคลือบไทย (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทังหมดในประเทศไทยของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ บ่ นชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทาเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ใน
ประเทศสาหรับการดาเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บจ. ท่ าเรือประจวบ (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ทีม่ ี
ความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริ มาณมาก นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังขยาย
ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดยลงทุน 100% ในบจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ให้ บริ การงานด้ าน
วิศวกรรมและซ่อมบารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มคี วามเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนมี
ความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ นสูค่ วามสาเร็ จ ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของบริ ษัทฯ “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริ การที่มมี ลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า สร้ างกาไรสม่าเสมอ สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างยัง่ ยืน”
สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ www.ssi-steel.com
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ตาราง 1: สรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
งบรวม
ล้ านบาท
งบเดี่ยว
EBITDA/ตัน
(บาท)
รายได้ จากการขาย
13,008
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
696
และให้ บริการ
(เหล็กแผ่ นรีดร้ อน)
Group EBITDA*
(1,986)
บมจ. เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย
2,398
(เหล็กแผ่ นรีดเย็น)***
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(2,376)
บจ. ท่ าเรือประจวบ
(ธุรกิจท่ าเรือนา้ ลึก)
EPS (บาท)
(0.14)
บจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่ อมบารุง)
D/E Ratio**
1.82x
บจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค*
(ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)

EBITDA
(ล้ านบาท)
211
180
76
19
(2,215)

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

4. ภาพรวมอุตสาหกรรมและผลการดาเนินงาน
อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 4/2554
อุตสาหกรรมเหล็กโลก ผลกระทบจากความล่าช้ าในการแก้ ปัญหาหนี ้สาธารณะของกลุม่ อียู ได้ สง่ ผลให้ ปัญหามีแนวโน้ ม
รุนแรงและลุกลามแผ่ขยายเป็ นวงกว้ างมาจนถึงไตรมาส 4/2554 โดยตัวเลขการผลิตเหล็กดิบของกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ ว
อาทิเช่นกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจากผลกระทบดังกล่าว การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเหล็กโลกส่วนใหญ่มาจากกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา
อัตราการผลิตเหล็กดิบส่วนใหญ่มาจากกลุม่ ประเทศ
กาลังพัฒนา เช่น จีน และ อินเดีย โดยมีการขยายตัว 3% และ 7% ตามลาดับจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในไตรมาส 4/2554 ได้ สง่ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรื อน โดยส่งผลให้ อตุ สาหกรรมต่อเนื่องหยุดชะงักลง โดยเฉพาะบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
อุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย อาทิ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ผู้ผลิตบางรายต้ องหยุดผลิตหรื อปรับแผนการผลิต ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เหล็กอ่อนตัวลงอย่างมาก
อุตสาหกรรมเหล็กปี 2554
อุตสาหกรรมเหล็กโลก

ปี 2554 เป็ นปี ที่ปริ มาณการบริโภคเหล็กยังคงเติบโตต่อเนื่องทุกภูมิภาคทัว่ โลก โดยสมาคม

เหล็กโลก หรื อ World Steel Association (WSA) ได้ เปิ ดเผยการบริ โภคเหล็กของโลกในปี 2554 (Global Apparent Steel
Use) เติบโตขึ ้น 6.5% หรื อ 1,398 ล้ านตัน เมื่อเทียบกับปี 2553 ทังนี
้ ้ได้ รับแรงหนุนจากการบริ โภคเหล็กของประเทศจีนที่
คาดว่ามีปริ มาณการบริ โภคเหล็กเท่ากับ 643 ล้ านตันหรื อ เติบโต 7.5% จากเศรษฐกิจจีนทีย่ งั คงเติบโตแข็งแกร่ง ในขณะที่
ปั ญหาเศรษฐกิจยุโรปยังไม่มีทางออกในการแก้ ปัญหาที่ชดั เจน

ส่งผลให้ ตวั เลขการบริ โภคเหล็กในทวีปยุโรปคาดว่าจะ

ชะลอตัวลงเล็กน้ อยมาอยูท่ ี่ 155 ล้ านตัน ด้ านราคาเหล็กมีความผันผวนตลอดทังปี
้ โดยช่วงต้ นปี 2554 เกิดเหตุการณ์
อุทกภัยควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียเกิดการขาดแคลนถ่านโค้ ก ส่งผลให้ ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ ้นมาก ราคาวัตถุดิบ
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เหล็กแท่งแบน (Slab) ปรับจาก 550 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ขึ ้นถึงจุดสูงสุดที่ 748 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือนเมษายน 2554
หลังจากนัน้ ราคาเหล็กทยอยอ่อนตัวลงเป็ นเวลาหลายเดือนและมาปรับตัวลงอย่างหนักในเดือนตุลาคม 2554 ท่ามกลาง
วิกฤติกลุม่ อียู จนลงมาตา่ สุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนอยูท่ ี่ 550 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ราคา
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (HRC) อยูท่ ี่ 640 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน หรื อต่าสุดในรอบ 22 เดือน
(หมายเหตุ: เป็ นราคา CFR East Asia)
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จากข้ อมูลปริ มาณการใช้ เหล็กและเหล็กกล้ าภายในประเทศของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย อัตราการบริ โภคเหล็กในประเทศปี 2554 อยู่ที่ 14,685 พันตัน เพิ่มขึ ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี
2553 ในด้ านราคาขาย ปี 2554 เป็ นปี ที่ราคาเหล็กมีความผันผวนมากอีกปี หนึ่ง ราคาได้ มีการปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ตังแต่
้ ต้นปี จนถึงช่วงไตรมาส 2 และอ่อนตัวลงในไตรมาส 3/2554 และไตรมาส 4/2544 โดยปั จจัยหลักๆ ของความผันผวน
มาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอตัวของความต้ องการในช่วงไตรมาส 4/2554 จากเหตุการณ์ มหา
อุทกภัยในประเทศ นอกจากนี ้ยังได้ รับผลกระทบจากการนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่มีการทุม่ ตลาดจากประเทศจีนและ
มาเลเซีย และการนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนจากประเทศจีนเป็ นปริ มาณมากตังแต่
้ ต้นปี โดยสถานการณ์ได้
เริ่ มดีขึ ้นในเดือนกันยายน 2554 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้ มีการออกมาตรการชันที
้ ่สดุ เรี ยกเก็บอากรทุ่มตลาดสินค้ า
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนจากประเทศจีนในอัตรา 30.91% และจากประเทศมาเลเซียในอัตรา 23.57%-42.51% เป็ นระยะเวลา 5 ปี
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 สิงหาคม 2554 รวมทังได้
้ มีการออกมาตรการฉุกเฉินเรี ยกเก็บหลักประกันอากรสาหรับการนาเข้ า
สินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนจากประเทศจีน ในอัตรา 19.47% เป็ นระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม- 17
พฤศจิกายน 2554 และได้ ตอ่ อายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 16 กุมภาพันธ์ 2555 อย่างไรก็ตามยังคงมีการทุม่ ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ด ร้ อนจากประเทศเกาหลี และการทุ่มตลาดสินค้ า
เหล็กแผ่นรี ดเย็นจากประเทศจีน ไต้ หวัน และเวียดนาม ส่งผลให้ ความต้ องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศเพื่อนาไปรี ดเย็น
ต่อลดลง
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4/2554
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 13,008 ล้ านบาท ลดลง 3% QoQ ในขณะที่เพิ่มขึ ้น 21%
YoY เนื่องจากถึงแม้ วา่ รายได้ ในประเทศจะได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยอย่างมาก แต่ มีรายได้ จากธุรกิจโรง
ถลุงเหล็ก อังกฤษเพิ่มขึน้ มาชดเชย อย่า งไรก็ ตามผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรั บลดลงอย่า งมากจากวิ กฤติ ก ลุ่มอี ยู
เหตุการณ์ มหาอุทกภัย และค่าใช้ จ่ายระหว่างเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเริ่ มผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กส่งผลให้ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2554 และกาไรสุทธิ 55
ล้ านบาท ในไตรมาส 4/2553
ธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อน จากเหตุ ก ารณ์ ม หาอุท กภัย ในช่ ว งไตรมาส

4/2554

ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ลูก ค้ า ของ

บริ ษัทฯ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทาให้ ยอดขายสินค้ าของบริ ษัท ฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในไตรมาส
4/2554 ยอดขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนได้ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 303 พันตัน จาก 414 พันตันในไตรมาส 3/2554 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ยังคงมุง่ เน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทฯ
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ซึง่ สินค้ าดังกล่าวมีอตั รากาไรสูง เพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นกับความผันผวนทางด้ านราคาและปริ มาณการจาหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพทัว่ ไป อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ลดลง
เล็กน้ อยจาก 41% ในไตรมาส 3/2554 เหลือ 38% ในไตรมาส 4/2554 เนื่องจากลูกค้ ากลุม่ Premium Value Products
ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวดีขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 มาอยูท่ ี่ 132 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน แม้ วา่ ราคาขายจะปรับตัว
ลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงในอัตราที่สงู กว่า ขณะทีค่ า่ HRC EBITDA/ตัน ปรับตัวดีขึ ้นเช่นกันมาอยูท่ ี่ 23.6
เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 17.8 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน

แต่ยงั คงตา่ กว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาวที่ 50 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน

เนื่องจากการใช้ กาลังการผลิตที่ยงั ต่า ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 41 ล้ านบาท และการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า
คงเหลือ 406 ล้ านบาทเพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่ออ่ นตัวลงในปั จจุบนั
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อยูร่ ะหว่างเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเริ่ มผลิตในไตรมาส 1/2555 ปั จจุบนั SSI UK ยังไม่มกี ารผลิตเหล็ก
แท่งแบนและมีธุรกิจที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ ก มีรายได้ จากการผลิตและขายโค้ ก และการรับจ้ างผลิตโค้ ก
รวมถึงรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆ 5,266 ล้ านบาท จากยอดขายโค้ กทังสิ
้ ้น 418 พันตัน เพิ่มขึ ้น 87% QoQ
ราคาขายเฉลีย่ 373 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 4% QoQ ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่ 380 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 1% QoQ มี
ขาดทุนสุทธิ 2,031 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงจาก 2,783 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2554 ผลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวประกอบด้ วย
สาเหตุหลักดังนี ้ (1) ผลขาดทุนจากธุรกิจโค้ กประมาณ 1,100 ล้ านบาท เนื่องจากวิกฤติกลุม่ อียู ราคาขายปรับตัวลดลงใน
ขณะที่ยงั มีต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงคงค้ างอยู่ รวมทังมี
้ การตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 218 ล้ านบาท
(2) ผลขาดทุนจากค่าใช้ จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรียมการผลิตและไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ กประมาณ 650 ล้ าน
บาท ซึง่ มีสว่ นของการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบประมาณ 311 ล้ านบาทเพื่อสะท้ อนราคาตลาดของ
วัตถุดิบที่ออ่ นตัวลงในปั จจุบนั และ (3) ดอกเบี ้ยจ่ายประมาณ 261 ล้ านบาท
ผลการดาเนินงานประจาปี 2554
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 47,975 ล้ านบาท ลดลงเพียง 0.2% YoY เนื่องจากถึงแม้ วา่
รายได้ ในประเทศจะได้ รับผลกระทบอย่างมาก ทังจากเหตุ
้
การณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปนุ่ เหตุการณ์มหาอุทกภัยไทย
และการทุม่ ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและรี ดเย็น แต่มีรายได้ จากธุรกิจโรงถลุงเหล็กอังกฤษเพิ่มขึ ้นมาชดเชย อย่างไรก็
ตามผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลงอย่างมากจากวิกฤติกลุม่ อียู เหตุการณ์ตา่ งๆ ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น และค่าใช้ จ่าย
ระหว่างเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเริ่ มผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี ผลขาดทุนสุทธิ 981 ล้ าน
บาท เทียบกับกาไรสุทธิ 2,446 ล้ านบาท ในปี 2553
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปนในช่
ุ่
วงปลายไตรมาส 1/2554 เหตุการณ์มหาอุทกภัยไทย
ในช่วงไตรมาส 4/2554 รวมทังการทุ
้
ม่ ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและรี ดเย็น ได้ สง่ ผลกระทบต่อความต้ องการสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ทาให้ ยอดขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2554 ยอดขายเหล็กแผ่น รี ดร้ อนได้
ปรั บตัวลดลงมาอยู่ที่ 1.57 ล้ านตัน จาก 2.24 ล้ านตัน ในปี 2553 โดยมีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าเพิ่ม พิเศษ
(Premium Value Products) ประมาณ 39% ของยอดขายรวม
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ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2553 มาอยูท่ ี่ 129 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ขณะทีค่ า่ HRC EBITDA/ตัน ปรับตัว
ลดลงมาอยูท่ ี่ 29.4 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ลดลงจาก 51 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน จากการใช้ กาลังการผลิตที่ยงั ต่า ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ น 264 ล้ านบาท และการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ 415 ล้ านบาทเพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่ออ่ น
ตัวลงในปั จจุบนั
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อยูร่ ะหว่างเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเริ่ มผลิตในไตรมาส 1/2555 ปั จจุบนั SSI UK ยังไม่มกี ารผลิตเหล็ก
แท่งแบนและมีธุรกิจที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ ก มีรายได้ จากการผลิตและขายโค้ ก และการรับจ้ างผลิตโค้ ก
รวมถึงรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆ 9,936 ล้ านบาท จากยอดขายโค้ กทังสิ
้ ้น 686 พันตัน ราคาขายเฉลีย่
384 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่ 387 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน มีขาดทุนสุทธิ 567 ล้ านบาท ซึง่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
ประมาณ 5,271 ล้ านบาท ผลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวประกอบด้ วยสาเหตุหลักดังนี ้ (1) ผลขาดทุนจากธุรกิจโค้ กประมาณ
1,860 ล้ านบาท เนื่องจากวิกฤติกลุม่ อียู ทาให้ ราคาขายปรับตัวลดลงอย่างผิดปกติในขณะที่ราคาต้ นทุนวัตถุดิบสูงขึ ้น
เนื่องจากเหตุการณ์อทุ กภัยในควีนส์แลนด์ รวมทังมี
้ การตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 668 ล้ านบาท (2)
ผลขาดทุนจากค่าใช้ จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตและไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ กประมาณ 3,038 ล้ าน
บาท ซึง่ มีสว่ นของการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบประมาณ 311 ล้ านบาทเพื่อสะท้ อนราคาตลาดของ
วัตถุดิบที่ออ่ นตัวลงในปั จจุบนั และ (3) ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารประมาณ 735 ล้ านบาท
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5. ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตาราง 2: สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
งบรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ

2554

+/-

2553

+/-

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY
13,008
(14,665)

13,439

-3%

การตังส
้ ารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ

(182)

(129) +141%

-

5,271

-

N.A.

(272) +42%

47,975

YoY

+13%

(849)

EBITDA*

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

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

(385)

-

+/-0.2%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร

กาไรจากการซื ้อธุรกิจ

2553
48,090

-55%

10,740 +21%

2554

(1,955)

(1,027)

+90%

N.A.

(311)

-

N.A.

N.A.

5,271

-

N.A.

4,076

-66%

(1,986)

3,170 -163%

437 -554%

1,405

ดอกเบี ้ยจ่าย

(676)

(561) +20%

(203) +234%

(1,969)

ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย

(261)

(301)

-13%

(181) +45%

(956)

(785)

+22%

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

548

(2)

N.A.

1

N.A.

539

(18)

N.A.

กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลีย่ นที่เกิดจริง

115

121

-5%

9

N.A.

(502)

กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

(28)

(197) +86%

(36) +22%

(28)

(2,376)

(2,965) +20%

55

N.A.

(981)

2,446 -140%

(0.14)

(0.17) +18%

0.006

N.A.

(0.06)

0.19 -132%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS)
(บาท)

หมายเหตุ: *EBITDA ของไตรมาส 3/2554 และประจาปี 2554 เป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิ ซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
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(826) +138%

240 -309%
(36)

+22%

ตาราง 3: ผลการดาเนินงานแยกตามธุรกิจ
2554
หน่ วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
งบการเงินรวม
13,008
13,439
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
7,647
10,373
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
39
28
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
56
45
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
5,266
2,994
EBITDA
งบการเงินรวม
(1,986)
3,170
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
211
214
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
76
35
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
19
16
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
(2,215)
2,793
ตัดรายการระหว่างกัน
(77)
112
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
งบการเงินรวม
(2,376) (2,965)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
(325)
(270)
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
51
9
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
5
4
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
(2,031) (2,783)
ตัดรายการระหว่างกัน
(59)
83
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(17)
(8)

+/-

2553

QoQ ไตรมาส 4

+/YoY

2554

2553

+/-

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY

-3%
-26%
+39%
+24%
+76%

10,740
10,663
40
37
-

+21%
-28%
-3%
+51%
N.A.

47,975
37,699
135
204
9,936

48,090 -0.2%
47,785 -21%
180 -25%
125 +63%
- N.A.

-163%
-1%
+117%
+19%
-179%

437
459
70
15
(83)
(24)

-554%
-54%
+9%
+27%
N.A.

1,405
1,389
211
78
(164)
(108)

4,076
3,673
294
93
(83)
99

+20%
-20%
+467%
+25%
+27%

55
112
46
2
(83)
(2)
(20)

N.A.
-390%
+11%
+150%
N.A.

(981)
(444)
109
26
(567)
(53)
(52)

2,446 -140%
2,209 -120%
181 -40%
37 -30%
(83) -583%
188
(86)

-66%
-62%
-28%
-16%
-98%

หมายเหตุ: รายได้ ของแต่ละธุรกิจเป็ นรายได้ หลังหักรายการระหว่างกันแล้ ว
EBITDA ที่คานวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
การบันทึกรายการในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บันทึกโดยใช้ วิธี Equity Method

ตาราง 4: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2554
+/2553
หน่ วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4
ราคาขายเฉลีย่
783
807
-3%
729
ต้ นทุนขายเฉลีย่
743
786
-5%
701
ค่าการรี ด (HRC Spread)
132
118
+12%
112
HRC EBITDA
23.6
17.8
+33%
31.9
ปริ มาณขาย (พันตัน)
303
414
-27%
479
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)
376
371
+1%
477
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+/2554
2553
+/YoY ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY
+7%
769
663
+16%
+6%
730
616
+19%
+18%
129
118
+9%
-26%
29.4
51.0
-42%
-37%
1,571
2,241
-30%
-21%
1,564
2,233
-30%

ตาราง 5: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
2554
หน่ วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2
ธุรกิจถ่ านโค้ ก
ราคาขายเฉลีย่
373
388
465
ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่
380
386
451
COKE SPREAD
(7.5)
1.8
13.7
COKE EBITDA
(65.9)
(45.8)
(21.6)
ปริ มาณขาย (พันตัน)
418
224
44
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)
407
425
421

+/QoQ

2554

-4%
-1%
-526%
-44%
+87%
-4%

384
387
(3.1)
(56.5)
686
1,252

คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยไตรมาส 4/2554
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 13,008 ล้ านบาท ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึ ้น 21% YoY
โดยรายได้ หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มียอดขายรวม 303 พันตัน ลดลง 27% QoQ และ 37% YoY ราคาขายเฉลีย่ 24,397 บาท/ตัน
(ประมาณ 783 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) ลดลง 3% QoQ ขณะที่เพิ่มขึ ้น 7% YoY คิดเป็ นรายได้ จากการขายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนและเศษเหล็กรวม 7,647 ล้ านบาท


ลดลง 26% QoQ เนื่องจากปริ มาณขายลดลง 27% จากผลกระทบเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในไตรมาส 4/2554
โดยเฉพาะจากกลุ่ม ลูกค้ าที่ตงั ้ อยู่ในนิคมอุต สาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดย
ยอดขายได้ ปรับลดลงกลับไปอยู่ระดับใกล้ เคียงไตรมาส 2/2554



ลดลง 28% YoY เนื่องจากปริ มาณขายลดลง 37% จากผลกระทบของเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในไตรมาส
4/2554

โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ 38%
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการเตรี ยมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยังไม่มีรายได้ จากการขาย
เหล็กแท่งแบน มีเพียงจากธุรกิจโค้ ก โดยธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีรายได้ จากการขายและรับจ้ างผลิตโค้ ก รายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ และรายได้ อื่นๆ รวมจานวน 5,266 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 76% QoQ โดยมียอดขายโค้ กจานวน
418 พันตัน เพิ่มขึ ้น 87%QoQ ราคาขายโค้ กเฉลีย่ 373 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 4% QoQ
ธุรกิ จท่าเรื อน้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 39 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 39% QoQ เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าที่เพิ่มขึ ้น ทังจากปริ
้
มาณการนาเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็กและ
ปริ มาณการส่งออกน ้ามันปาล์มไปต่างประเทศ



ลดลง 3% YoY เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าที่เป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง
9

ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่อมบารุง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 56
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 24% QoQ และ 51% YoY เนื่องจากมีรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าต่างๆ เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ 1) งานโครงการ
ลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น บจก.อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ (กาญจนบุรี) และ
บมจ. เอสโซ่ (ไทยแลนด์ ) และ 2) การบริ การประกอบโครงสร้ างโลหะและเครื่ องจักรแก่ลกู ค้ า เช่น SMS INNSE
S.p.A. HOWDEN UK LIMITED และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 14,665 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.3% QoQ และ 44% YoY ประกอบไป
ด้ วยต้ นทุนขายและให้ บริ การ 14,042 ล้ านบาท และการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 623 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายรวม 7,509 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 7,103 ล้ านบาทและค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 406 ล้ านบาท


ลดลง 24% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลง 27% และต้ นทุนขายต่อตันที่ลดลง 43 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน
หรื อคิดเป็ น 5% QoQ อันเป็ นผลมาจากต้ นทุนวัตถุดิบที่ถกู ลงประมาณ 35 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน



ลดลง 27% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลง 37% โดยมีต้นทุนขายต่อตันเพิ่มขึ ้น 42 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน
หรื อคิดเป็ น 6% YoY ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงต้ นทุนการผลิตที่สงู เนื่องจากปริ มาณการผลิตที่ต่าลง 21% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 7,130 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 52% QoQ จากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น
87% โดยต้ นทุนขายและให้ บริ การดังกล่าวประกอบด้ วย ต้ นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตโค้ กประมาณ 6,262 ล้ าน
บาท ซึง่ รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 218 ล้ านบาท และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยู่
ระหว่างเตรี ยมการผลิตและไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ กประมาณ 868 ล้ านบาท
กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 1,657 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 482 ล้ านบาท จากไตรมาส 3/2554 ซึง่ มีผลขาดทุน
สุทธิ 1,175 ล้ านบาท และลดลงจากไตรมาส 4/2553 ซึง่ มีกาไรขันต้
้ น 579 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ น 138 ล้ านบาท


ลดลง 70% QoQ ถึงแม้ ว่าค่าการรี ด (HRC spread) จะดีขึ ้นจาก 118 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตันเป็ น 132 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน หรื อคิดเป็ น 12% QoQ แต่ปริ มาณการขายปรับตัวลดลงในอัตราที่สงู กว่า คือลดลง 27% QoQ



ลดลง 73% YoY ถึงแม้ ว่า ค่าการรี ด (HRC spread) จะดีขึ ้นจาก 112 เหรี ยญสหรั ฐฯ/ตันเป็ น 132 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตันหรื อคิดเป็ น 18% YoY แต่ปริ มาณการขายปรับตัวลดลงในอัตราที่สงู กว่า คือลดลง 37% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 1,864 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 181 ล้ านบาทจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งขาดทุน
1,683 ล้ านบาท โดยผลขาดทุนทีเ่ พิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก (1) COKE Spread ปรับตัวลดลงจาก 1.8 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน
ในไตรมาส 3/2554 เป็ นติดลบ 7.5 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ซึง่ มีสาเหตุมาจากราคาขายปรับตัวลดลงในขณะที่ยงั มีต้นทุน
วัตถุดิบที่มีราคาสูงคงค้ างอยู่ และ (2) ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตและไม่เกี่ยวกับ
การผลิตโค้ ก
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 385 ล้ านบาท ลดลง 55% QoQ และเพิ่มขึ ้น 42% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 149 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 20% QoQ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านบาท



ลดลง 7%YoY เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการขายที่ลดลงจาก 68 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2553 เหลือ 31 ล้ านบาท
และจากปริ มาณขายที่ลดลง 37% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 201 ล้ านบาท ลดลง 71% QoQ
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ได้ รับลดหย่อนอัตราภาษี โรงเรื อนจากรัฐบาล จากการที่ยงั ไม่ได้ ใช้ กาลังผลิตเต็มที่ โดย
ได้ รับคืนภาษี โรงเรื อนที่ชาระไปแล้ วประมาณ 185 ล้ านบาท และทาให้ ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อนสาหรับไตรมาสลดลง
ประมาณ 65 ล้ านบาท และ (2) การปรับปรุงรายการค่าใช้ จ่ายที่บนั ทึกไว้ สงู เกินไปประมาณ 200 ล้ านบาท
การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 182 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2554 ซึ่ง
เป็ นการตังส
้ ารองในส่วนธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 311 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และเป็ นการ
กลับรายการตังส
้ ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 129 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อ
วัตถุดิบคงค้ างอยู่ ณ สิ ้นไตรมาส
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 1,986 ล้ านบาท ลดลงจาก 3,170 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2554 และ 437 ล้ าน
ในไตรมาส 4/2553
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 211 ล้ านบาท คิดเป็ น HRC EBITDA 23.6 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน (ประมาณ
696 บาท/ตัน)


ลดลง 1% QoQ ขณะที่ HRC EBITDA/ตันเพิ่มขึ ้น 33% QoQ แต่ปริ มาณขายลดลง 27% QoQ



ลดลง 54% YoY เนื่องมาจากปริ มาณการขายที่ลดลง 37%และ HRC EBITDA/ตัน ลดลง 26% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 2,215 ล้ านบาท EBITDA ติดลบลดลงจากไตรมาส 3/2554
ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 2,478 ล้ านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษจากการบันทึกกาไรจากการซื ้อธุรกิจ 5,271 ล้ านบาท
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลงดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
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ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 676 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20% QoQ และ 23% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ย 412 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 14% QoQ เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ รวมถึงผลขาดทุนจากการ
เข้ าทาสัญญาผูกพันล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap)



เพิ่มขึ ้น 109% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อ
การลงทุนในธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก รวมถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ที่สูงขึ ้นและผลขาดทุนจากการเข้ าทา
สัญญาผูกพันล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap)

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 261 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 33% QoQ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน ภายใต้ โครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK และเพื่อจัดซื ้อวัตถุดิบในการ
เตรี ยมผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย 91 ล้ านบาท ลดลง
จากรับรู้ กาไร 57 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2554 และรับรู้ ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากขาดทุน 11 ล้ านบาท ในไตรมาส 4/2553 โดย
ส่วนกาไรที่ลดลงสาเหตุหลักเนื่องจากธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็นมีผลประกอบการที่ลดลงจากผลกระทบของเหตุการณ์ มหา
อุทกภัย
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีปริ มาณการขาย 75 พันตัน มีรายได้ จากการขาย 2,447 ล้ านบาท ลดลง 30% QoQ และ
33% YoY มีกาไรสุทธิ 39 ล้ านบาท ลดลง 72% QoQ และ 56% YoY เนื่องจากปริ มาณขายที่ปรับตัวลดลง เพราะ
กลุม่ ลูกค้ าในประเทศเลือ่ นการรับมอบสินค้ าจากผลกระทบของเหตุการณ์มหาอุทกภัย
กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้ าน
บาท และจากไตรมาส 4/2553 ซึง่ มีกาไรสุทธิ 55 ล้ านบาท โดยผลขาดทุนหลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนสุทธิ 325 ล้ านบาท (รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 88 ล้ าน
บาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 128 ล้ านบาท)


ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 20% QoQ จากขาดทุนสุทธิ 270 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2554



ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 390% YoY จากกาไรสุทธิ 112 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2553

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 2,031 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 27% QoQ เนื่องจากได้ มีการประกาศลดอัตรา
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ทาให้ ภาระภาษี เงินได้ ที่มีตอ่ หนี ้สินภาษี จากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ลดลงจานวน 552 ล้ านบาท
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คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยงวด ปี 2554
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 47,975 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี 2553 แม้ ว่าในปี 2554
รายได้ จากธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจะปรับตัวลดลง 21% YoY หรื อ 10,086 ล้ านบาท แต่มีรายได้ จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
เพิ่มขึ ้น 9,936 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มียอดขายรวม 1.57 ล้ านตัน ราคาขายเฉลีย่ 23,548 บาท/ตัน (ประมาณ 769 เหรี ยญสหรัฐฯ/
ตัน) คิดเป็ นรายได้ จากการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเศษเหล็ก 37,699 ล้ านบาท ลดลง 21% YoY เนื่องจากปริ มาณ
ขายที่ลดลง 30% โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 39%
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเตรี ยมการผลิตเหล็กแท่งแบน จึงยังไม่มีรายได้ จากการขายเหล็ก
แท่งแบน แต่มีรายได้ หลักมาจากการขายและรับจ้ างผลิตโค้ ก โดยเป็ นการขายโค้ กจานวน 686 พันตัน คิดเป็ นรายได้
จากการขายและรับจ้ างผลิตโค้ ก รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ และรายได้ อื่นๆ รวมจานวน 9,936 ล้ านบาท
ธุรกิ จท่าเรื อน้ าลึ ก มีรายได้ จากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 135 ล้ านบาทลดลง
25% YoY เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่อมบารุง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 204
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 63% YoY เนื่องจากมีรายได้ จากกลุ่มลูกค้ าต่างๆ เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ 1) งานโครงการลูกค้ าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น บจก. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย์ และบมจ.ไทยเคน
เปเปอร์ (กาญจนบุรี) และ 2) การบริ การประกอบโครงสร้ างโลหะและเครื่ องจักรแก่ลกู ค้ าต่างประเทศ เช่น SMS
INNSE S.p.A. HOWDEN UK LIMITED และ HOWDEN AUSTRALIA PTY LTD. เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 49,638 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13% YoY ประกอบไปด้ วยต้ นทุนขายและ
ให้ บริ การ 48,554 ล้ านบาท และการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 1,084 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายรวม 35,910 ล้ านบาท ลดลง 19% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลง 30%
YoY โดยต้ นทุนขายรวมดังกล่าวประกอบด้ วย ต้ นทุนขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 35,084 ล้ านบาท ต้ นทุนขายเศษ
เหล็กจานวน 411 ล้ านบาท และการบันทึกรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 415 ล้ านบาท โดย
ต้ นทุนขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนดังกล่าวคิดเป็ นต้ นทุนขายต่อตันประมาณ 730 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 616
เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในปี 2553 โดยต้ นทุนขายต่อตันที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากปริ มาณการผลิตที่ลดลง 30% YoY และต้ นทุน
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น 18% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 13,643 ล้ านบาท ประกอบด้ วย (1) ต้ นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ผลิตโค้ กประมาณ 11,656 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากต้ นทุนถ่านโค้ กที่สงู ผิดปกติจากเหตุการณ์อทุ กภัยควีนส์แลนด์
ในช่วงต้ นปี และรวมค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 668 ล้ านบาท และ (2) ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายโรงงานใน
ส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตและไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ กประมาณ 1,987 ล้ านบาท
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กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 1,663 ล้ านบาท ลดลงจากมีกาไรขันต้
้ น 3,978 ล้ านบาทในปี 2553
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ น 1,789 ล้ านบาท ลดลง 51% YoY เนื่องมาจากปริ มาณขายที่ลดลงถึง 30% YoY
ถึงแม้ วา่ HRC Spread จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 129 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน หรื อเพิ่มขึ ้น 9%
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 3,707 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก COKE Spread ที่ติดลบ 3.1 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน อันเป็ นผลมาจากราคาขายที่ปรับตัวลดลงจากวิกฤตกลุม่ อียู ในขณะที่ต้นทุนถ่านโค้ กปรับตัวสูงขึ ้นอย่าง
ผิดปกติจากเหตุการณ์อทุ กภัยควีนส์แลนด์ รวมทังสาเหตุ
้
อื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 1,955 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 90% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 612 ล้ านบาท ลดลง 28% YoY เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการ
ขายที่ลดลงจาก 504 ล้ านบาท เหลือ 214 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากปริ มาณขายที่ลดลง 30% YoY โดยค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ หารดังกล่าวได้ รวมรายการพิเศษ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กในปี
2554 ประมาณ 90 ล้ านบาท
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 1,251 ล้ านบาท ซึ่งประกอบไป
ด้ วยค่าภาษี โรงเรื อน ค่าประกันภัย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง รวมทังค่
้ าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ าซื ้อกิจการ
Teesside Cast Products และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ถือเป็ นรายการพิเศษ
การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ตงส
ั ้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ เป็ นจานวนรวม 311 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นการตังส
้ ารองในส่วนธุรกิจโรงถลุงเหล็กทังจ
้ านวนเพื่อสะท้ อนถึงการปรับตัวลงของราคาวัตถุดิบ
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA 1,405 ล้ านบาท ลดลง 66% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 1,389 ล้ านบาท ลดลง 62% YoY เนื่องมาจาก EBITDA/ตัน ที่ลดลงเหลือ
884 บาท/ตัน (ประมาณ 29.4 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) หรื อลดลง 46% YoY และปริ มาณขายที่ลดลง 30% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มี EBITDA ติดลบ 164 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการขายและรับจ้ างผลิต
โค้ ก และภาระค่าใช้ จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตและไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ ก
ดอกเบี้ยจ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 1,969 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 138% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ย 1,321 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 65% YoY เนื่องการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อ
การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และผลกระทบจากการทาสัญญาผูกพันทาง
การเงิน (Interest Rate Swap)
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ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ย 631 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ รวมทังเงิ
้ นกู้ยืม
ชัว่ คราวจากผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ภายใต้ การลงทุนโครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI
UK
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย 130 ล้ านบาท
ลดลงจากรับรู้กาไร 206 ล้ านบาท เนื่องจากมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Redcar Bulk Terminal และบันทึกส่วนแบ่งกาไร
ที่มาจากธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็นลดลง
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีปริ มาณการขาย 441 พันตัน คิดเป็ นรายได้ จากการขาย 13,464 ล้ านบาท ลดลง 25% YoY
มีกาไรสุทธิ 332 ล้ านบาท ลดลง 55% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลงทาให้ ต้นทุนการผลิตต่อตันสูงขึน้
ประกอบกับราคา LPG และราคาน ้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 981 ล้ านบาท ลดลง 140% YoY โดยเป็ นผลมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีขาดทุนสุทธิ 444 ล้ านบาท ลดลงจากมีกาไรสุทธิ 2,209 ล้ านบาทในปี 2553 โดยขาดทุน
สุทธิดงั กล่าวได้ รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 136 ล้ านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 128 ล้ านบาทแล้ ว
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 567 ล้ านบาท ซึ่งรวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจประมาณ 5,271 ล้ านบาท ตาม
สาเหตุตา่ งๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
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6. ฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ตาราง 6: ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท

ไตรมาส 4
2554

ไตรมาส 3
2554

+/QoQ

ไตรมาส 4
2553

+/YoY

ลูกหนี ้การค้ า

5,240

3,781

+39%

2,962

+77%

สินค้ าคงเหลือ

25,178

24,380

+3%

14,205

+77%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

1,025

1,849

-45%

612

+67%

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม

31,443

30,010

+5%

17,779

+77%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

50,149

47,024

+7%

20,293

+147%

4,683

4,774

-2%

4,045

+16%

89

71

+25%

376

-76%

86,364

81,880

+5%

42,493

+103%

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

25,683

22,288

+15%

14,500

+77%

เจ้ าหนี ้การค้ า

10,685

8,686

+23%

3,157

+238%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ

1,126

617

+82%

523

+115%

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม

37,494

31,591

+19%

18,180

+106%

หนี ้สินระยะยาวทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย

19,641

18,144

+8%

4,437

+343%

4,281

4,941

-13%

-

61,416

54,676

+12%

22,617

+172%

24,096

26,365

-9%

19,093

+26%

852

839

+2%

842

+1%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

24,948

27,204

-8%

19,875

+26%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

86,364

81,880

+5%

42,493

+103%

สินทรัพย์

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน

N.A.

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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ฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ไตรมาส 4/2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.84 เท่า ลดลงจาก 0.95 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 3/2554 และ 0.98 เท่า ณ สิ ้น
ปี 2553 โดยอัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินหมุนเวียน 19% QoQ และ 106% YoY มากกว่าการเพิ่มขึ ้น
ของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้น 5% QoQ และ 77% YoY โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของ (1) เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงินเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี 15% QoQ และ 77% YoY ซึ่งเป็ นเงิน
กู้ยืมที่เพิ่มขึ ้นทังที
้ ่บริ ษัทฯ และที่ SSI UK โดยส่วนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ มีการใช้
วงเงินสินเชื่อระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น ส่วน SSI UK ใช้ วงเงินสินเชื่อในการซื ้อวัตถุดิบเพื่อผลิตโค้ ก และซื ้อสินแร่ เหล็กและวัตถุดิ บ
อืน่ ๆ เพื่อเตรี ยมผลิตเหล็กแท่งแบนที่กาลังจะเริ่ มในไตรมาส 1/2555 (2) เจ้ าหนี ้การค้ าเพื่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น 23%
QoQ และ 238% YoY เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพิ่มขึ ้นช่วงปลายปี ในขณะที่ยอดขายในไตรมาส 4/2554 ต่า
กว่าทีค่ าดหมายไปมากจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย อย่างไรก็ตามสภาวะตลาดมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นในไตรมาส 1/2555 จะช่วย
ให้ บริ ษัทฯ สามารถระบายสินค้ าออกได้ เร็ วขึ ้น และลด (1) และ (2) ได้ (3) การเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิ ชั่วคราว
(Subordinated Bridging Loan) จานวน 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อจ่ายค่าก่อสร้ างสาหรับ
โครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK ในระหว่างรอการระดมทุนของบริ ษัทฯ เพื่อนาเงินไปเพิ่มทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
รวมทังการเพิ
้
่มขึ ้นของค่าก่อสร้ างที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงินสาหรับโครงการดังกล่าว ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอการเบิกเงินกู้ยืมระยะ
ยาวเพื่อนามาชาระ จานวนประมาณ 713 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ค่าก่อสร้ างที่ยงั ไม่ถึงกาหนดจ่ายนี ้ ในที่สดุ จะได้ รับการชาระด้ วย
การเบิกเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร และส่วนของเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิ ชวั่ คราวจะถูกชาระคืนด้ วยการเพิ่มทุนของ SSI UK ซึ่ง
ท้ ายที่สดุ แล้ วจานวนหนี ้สินหมุนเวียนนี ้ก็จะลดลงและถูกทดแทนด้ วยหนี ้สินระยะยาวหรื อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า (Trade and Notes Receivable) ลูกหนี ้การค้ ารวมจานวน 5,240 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 39% QoQ
และ 77% YoY โดยสิ ้นไตรมาส 4/2554 ไม่มีหนี ้เสียหรื อมีการตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้น
สินค้ าคงเหลือ (Inventory) มีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิ 25,178 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% QoQ และ 77% YoY เนื่องมาจากปริ มาณ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (SSI UK) ที่เพิ่มขึ ้น โดยแบ่งเป็ นวัตถุดิบ (เหล็กแท่งแบน ถ่านโค้ ก และโค้ ก)
มูลค่า 13,248 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17% QoQ และ 189% YoY วัตถุดิบระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน) มูลค่า 4,858 ล้ านบาท
ลดลง 32% QoQ แต่เพิ่มขึ ้น 69% YoY สินค้ าสาเร็ จรู ปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรี ดร้ อน และ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนล้ างผิว
และเคลือบน ้ามัน) มูลค่า 5,966 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41% QoQ และ 4% YoY และวัสดุโรงงานและอะไหล่ มูลค่า 2,411
ล้ านบาท โดยมีคา่ เผื่อมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2554 จานวน 1,306 ล้ านบาท
การบริ หารจัดการหนี ้สินและสภาพคล่อง (Liabilities and liquidity Management) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
จานวน 61,416 เพิ่มขึ ้น 12% QoQ และ 172% YoY

โดยมีสว่ นประกอบที่สาคัญคือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ

เจ้ าหนี ้การค้ า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มียอดเงินกู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2554 จานวน 42,463 ล้ านบาท โดย
ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 22,838 ล้ านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และเป็ นเงินทุน
หมุนเวี ยนในธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยซึ่งประกอบธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก เงิ นกู้ยื มระยะยาวที่ ถึ งก าหนดช าระใน
1 ปี 1,423 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ 19,625 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ธุรกิจโรงถลุงเหล็กกาลังอยู่
ระหว่างการลงทุนตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ทาให้ มียอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น โดยส่วนหนึง่ เป็ นเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิ
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ชัว่ คราวจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ กาลังอยูร่ ะหว่างการระดมทุนของบริ ษัทฯ เพื่อนาเงินไปเพิ่มทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เพื่อ
ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว รวมถึงจะทาการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินจานวน 90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ สาหรั บ
โครงการดังกล่าวอีกด้ วย ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีระยะเวลาปลอดชาระเงินกู้ 2 ปี และ
ทยอยชาระคืนเป็ นรายไตรมาสตลอดระยะเวลา 4-7 ปี
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้
ถือหุ้นจานวน 24,948 ล้ านบาทลดลง 8% QoQ และ 26% YoY เนื่องจากผลขาดทุนในปี 2554 ทาให้ กาไรสะสมลดลง
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายรวมจานวน 45,324 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12% QoQ และ 139% YoY จาก
การที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (SSI UK) มีการกู้ยืมเพิ่มขึ ้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ส่งผลให้ สดั ส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.82 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 1.49 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 3/2554 และ 0.95 เท่า ณ สิ ้น
ปี 2553
7. โครงการที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ (Ongoing Projects)
โครงการ

กาลังการผลิต / รายละเอียด

โครงการปรับปรุงโรงถลุง
เหล็ก SSI UK

เหล็กแท่งแบน 3.6 ล้ านตันต่อปี

โครงการเครนหน้ าท่า
PPC

งบประมาณลงทุน

สามารถรองรับเรื อขนาด
70,000 เดทเวทตันขึ ้นไป

กาหนดเวลาที่สาคัญ

290 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ  ไตรมาส 1/2555 เริ่ มผลิต
 ไตรมาส 4/2555 PCI เริ่ ม
 มี.ค. 56 แล้ วเสร็ จทัง้
10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

โครงการ
 14 ธ.ค. 54 ลงนามสัญญา
 มี.ค. 55 อุปกรณ์สง่ ถึง
ท่าเรื อประจวบ
 เม.ย. 55 ติดตังพร้
้ อมใช้
งาน

โครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK โครงการเพื่อปรับปรุ งโรงงานและเริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนที่โรงงานสหวิริยาสตีล
ทีไซด์ มีงบประมาณการลงทุน 290 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 2 ปี (ตังแต่
้ เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556) โดยมี
รายจ่ายที่จดั ซื ้อจัดจ้ างไปแล้ ว (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ณ สิ ้นปี 2554 เป็ นเงิน 243 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และมียอดเงินสดจ่าย
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 116 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ปั จจุบนั SSI UK ได้ ดาเนินการปรับปรุ งทุกหน่วยธุรกิจให้ อยู่ในสภาพพร้ อม
เดิน เครื่ องจัก รอย่างต่อ เนื่อ ง อย่า งไรก็ ต ามมีก ารปรั บ เลื่อ นก าหนดการเริ่ ม ผลิต ออกไปจากวันที่ 6 มกราคม 2555
เนื่องมาจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื ้ออานวย ปั ญหาการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานบริ ษัทผู้รับเหมาช่วง
และการพบกิจกรรมหน้ างานเพิ่มเติมจากที่วางแผนไว้ หลังจากปรับปรุ งเสร็ จสิ ้นจะต้ องใช้ เวลาตรวจสอบในทุกๆ หน่วย
ของโรงงานเพื่อให้ มนั่ ใจในความปลอดภัยก่อนเดินเครื่ องจักรจริ ง ทังนี
้ ้การเริ่ มดาเนินการผลิตช้ ากว่ากาหนดจะส่งผลให้
SSI UK มีรายได้ ในปี 2555 ลดลงจากประมาณการเดิมในขณะที่ค่าใช้ จ่ายหลายๆ อย่างที่เกิดขึ ้นก่อนเริ่ มดาเนินการผลิต
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และขายสินค้ ายังคงมีอยู่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทัง้ นี ้บริ ษัท ฯ ได้ มุ่งมัน่ และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะลด
ระยะเวลาในการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ สามารถเปิ ดดาเนินการได้ โดยเร็ วในไตรมาส 1/2555
สาหรับเป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 ตามแผนการใหม่คือ 2.7 ล้ านตัน โดยที่การผลิตจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึง
ระดับ 3.6 ล้ านตันต่อปี ในไตรมาส 4/2555 ส่วนอุปกรณ์ Pulverized Coal Injection (“PCI”) ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้ นทุน
เชือ้ เพลิงได้ ประมาณ 30 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน (คานวณจากต้ นทุนเชื ้อเพลิง ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554) จะเริ่ มใช้ งานได้
ภายในไตรมาส 4/2555
โครงการเครนหน้ าท่า PPC ความคืบหน้ าของโครงการเครนหน้ าท่า PPC เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ที่ผา่ นมา บจ. ท่าเรื อ
ประจวบได้ ลงนามในสัญญาซื ้อเครนจาก บจ.ก๊ อดวาล์ว พอร์ ท เทคโนโลยี ประเทศเยอรมนี เพื่อจัดซื ้อเครนที่มีขนาดยก
สูงสุด 100 ตัน จานวน2 ตัว โดยในปลายเดือนมกราคม 2555 อุปกรณ์ทงหมดจะส่
ั้
งมาจากประเทศเยอรมนี และถึงท่าเรื อ
ประจวบในกลางเดือนมีนาคม 2555 ต่อจากนันอุ
้ ปกรณ์ทงหมดจะถู
ั้
กประกอบและติดตังโดยผู
้
้ รับเหมาช่วงของบจ.ก๊ อด
วาล์ว พอร์ ท เทคโนโลยี พร้ อมใช้ งานได้ ภายในเดือนเมษายน 2555 ซึง่ จะสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ขนส่งเหล็กแท่งแบนจาก
SSI UK
โครงการเครนหน้ าท่า PPC ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ของ
บริ ษัทฯ ที่ขนส่งด้ วยเรื อ Panamax หรื อเรื อที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งไม่มีเครนในตัว โดยจะสามารถช่วยลดต้ นทุนค่าขนส่งได้
ประมาณ 7.5 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน (คานวณจากสภาวะของค่าระวางเรื อ ณ เดือนตุลาคม 2554)
8. พัฒนาการที่สาคัญ (Recent Development)
การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
กระทรวงพาณิชย์ได้ ตอ่ อายุมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บหลักประกันอากรสาหรับการนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน
จากประเทศจีน ในอัตรา 19.47% ซึง่ ครบกาหนดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ออกไปอีก 90 วัน ระหว่างวันที่ 18
พฤศจิกายน 2554 - 16 กุมภาพันธ์ 2555 และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื่อออกมาตรการชัว่ คราวหรื อกาหนดมาตรการ
ฉุกเฉินอีกครัง้
บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาร้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ให้ พิจารณาทบทวนการบังคับใช้ อากรตอบโต้ การ
ทุม่ ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจากสาธารณรัฐเกาหลีซงึ่ มีแนวโน้ มทุม่ ตลาด

โดยคาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเริ่ ม

ดาเนินการพิจารณาไต่สวนตังแต่
้ ต้นปี 2555
การปรั บลดมาตรการควบคุมสาหรั บสินค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อนและเหล็กแผ่ นรีดเย็น
คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ ได้ ประกาศรายการสินค้ าและบริ การควบคุม ปี 2555 โดยยังกาหนดให้
สินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อน และสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็นอยูใ่ นรายการสินค้ าควบคุม แต่ถกู ปรับลดมาตรการควบคุม จากเดิม
กรณีเปลีย่ นแปลงราคาต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วัน รวมถึงต้ องแจ้ งต้ นทุน ราคา รายละเอียดสินค้ า เป็ นไม่มมี าตรการ
ควบคุม โดยเริ่ มมีผลตังแต่
้ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ซึง่ ทาให้ การปรับราคาสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อน และสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็น
สามารถเป็ นไปตามกลไกตลาดและคล่องตัวมากขึ ้น
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การกากับดูแลกิจการที่ดีและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
 บริ ษัทฯ ได้ รับ SET Awards รางวัลดีเด่นด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Award) ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาเรื อเหล็กนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยได้ สง่ มอบให้ กบั หน่วยงานราชการ
และองค์กรที่ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จานวน 175 ลา เรื อเหล็กนวัตกรรมนี ้เป็ นเรื ออเนกประสงค์ที่

ออกแบบและสร้ างสรรค์ขึ ้นเป็ นพิเศษ เพื่อใช้ เป็ นพาหนะที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ ายคนหรื อสิ่งของ
เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี ้ยังสามารถดัดแปลงต่อกันเป็ นเรื อ หรื อ แพขนาดใหญ่ โดย
นอกจากนามาใช้ เป็ นเรื อแล้ ว ยังมีอรรถประโยชน์อื่นๆ อาทิเช่น ใช้ เป็ นชันวางหนั
้
งสือ หรื อ ตู้เก็บของได้ อีกด้ วย
มาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุงได้ รับใบรับรองตามมาตรฐาน ASME - U, S, R และ PP Stamp เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2554
ซึง่ ส่งผลให้ WCE สามารถรับงานด้ านการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซม งานประเภทภาชนะแรงดัน หม้ อต้ มไอน ้าและท่อ
แรงดันสูง และเพิม่ รายได้ รวมทังอั
้ ตรากาไร จากงาน High Value Engineering ได้
ความสาเร็จในการเปลี่ยนอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อนของเตาเผาหมายเลข 1
ในไตรมาส 4/2554 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการ “โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อนของ
เตาเผาเหล็ก (Recuperater) ด้ วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้ อนสูง ” ที่เตาเผาหมายเลข 1 ทาให้
สามารถลดอัตราการใช้ น ้ามันเตาได้ 1.63 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ หรื อคิดเป็ น 4.15% ของอัตราการใช้ น ้ามันเตาต่อตันวัตถุดิบ
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบผิวเหล็กแผ่ นรีดร้ อน (Surface Inspection System)
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการติดตังระบบตรวจสอบผิ
้
วเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Surface Inspection System หรื อ SIS) ด้ วยงบ
ลงทุน 37 ล้ านบาท เพื่อรองรับการใช้ งานเหล็กแผ่นรี ดร้ อนคุณภาพสูง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดย
ดาเนินการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจสอบผิว เพื่อใช้ ตรวจจับตาหนิ (Defect) ผิวด้ านบนและด้ านล่างของเหล็กแผ่นรี ดร้ อน ซึง่ การ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดงั กล่าวด้ านหน้ าเครื่ องม้ วน (Down Coiler) แล้ วเสร็ จในเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ทาให้ โรงงานเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนสามารถลดปริ มาณผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ (Non-Conformed Product) ได้ จากระดับ 0.60% เหลือ 0.54% ใน
ไตรมาส 4/2554 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.49% ในปี 2555 เมื่อดาเนินการติดตังระบบคอมพิ
้
วเตอร์ เสร็ จสมบูรณ์
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตัดแผ่ นและท่ อ
กลางปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อน ผลิตภัณฑ์ตดั แผ่น (Cut sheet) และท่อ
(Pipe) ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น ก่อนคัดกรองและจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการลูกค้ าแต่ละกลุม่
ด้ วยวิธีการนี ้ทาให้ ลกู ค้ าได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น และมีผลดีตอ่ การลดความสูญเสียจากการตัดของเสีย (Yield
Loss) ที่ Hot Finishing Line จาก 1.19% ในปี 2553 เหลือ 0.96% ในปี 2554
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9. แนวโน้ มธุรกิจในไตรมาส 1/2555 และปี 2555
ในไตรมาส 1/2555 คาดการณ์ปริ มาณการบริ โภคเหล็กปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจากเข้ าสูช่ ว่ ง High Season ส่งผลต่อการปรับ
ขึ ้นของราคาเหล็กโลก คาดการณ์การผลิตเหล็กดิบของโลกเพิม่ ขึ ้น 4% จากปี 2554 ไปอยูท่ ี่ระดับ 1,590 ล้ านตัน ขณะที่
สมาคมเหล็กโลก หรื อ World Steel Association (WSA) ได้ ประเมินความต้ องการเหล็กของโลกในปี 2555 เติบโตขึ ้น
4.5% หรื อประมาณ 1,460 ล้ านตัน อย่างไรก็ตามจากปั ญหาวิกฤติหนี ้ในยุโรปที่แผ่ขยายวงกว้ างออกไป ยังต้ องใช้ เวลาอีก
นานในการแก้ ไข ทาให้ การบริ โภคเหล็กในปี 2555 ต้ องอาศัยแรงขับเคลือ่ นจากประเทศเกิดใหม่ และประเทศกาลังพัฒนา
ซึง่ มีปริ มาณการใช้ เหล็กรวมกันคิดเป็ น 73% ของปริ มาณการใช้ เหล็กทังโลก
้
โดยประเทศจีนยังคงเป็ นประเทศที่มกี ารใช้
เหล็กมากที่สดุ และคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราการเติบโตที่ 6% ในปี 2555 ไปอยูท่ ี่ประมาณ 681 ล้ านตัน
สาหรั บอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย(ISIT)และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (FPO) คาดการณ์วา่ ความต้ องการเหล็กในประเทศเติบโต 2.3% ไปอยู่ที่ประมาณ 15
ล้ านตันในปี 2555 ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยงั คงไม่มีเสถียรภาพ ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่มีทิศทางที่ชดั เจน
แต่ World Steel Dynamic (WSD) ได้ คาดการณ์ไว้ ว่าราคาของสินแร่ เหล็กจากบราซิลรวมค่าขนส่งมายังยุโรป จะอยู่ที่
ประมาณ 147 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในปี 2555 ซึง่ ลดลงจากค่าเฉลีย่ 186 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในปี 2554
นอกจากนี ้ มีการคาดการณ์ ว่ากลุ่มเหล็กทรงยาวซึ่งใช้ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ างจะขยายตัวขึ ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเร่ ง
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและบ้ านเรื อนที่เสียหายจากภาวะอุทกภัยในประเทศ นอกจากนี ้ยังเป็ นการผลิตเพิ่มขึ ้นเพื่อรักษา
ระดับสต๊ อกที่ลดลงในช่วงปลายปี 2554
สาหรับแนวโน้ มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศในปี

2555

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(สศอ.)

คาดการณ์แนวโน้ มภาคอุตสาหกรรมปี 2555 ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) จะขยายตัวในช่วงระหว่าง 5-6% โดยยัง
อยูใ่ นภาวะชะลอตัวในไตรมาสที่ 1/2555 และเริ่ มอยูใ่ นภาวะขาขึ ้นในไตรมาส 2/2555 ซึง่ อาจเติบโตในระดับปกติหรื อทรง
ตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ทยี่ งั ไม่สามารถฟื น้ ตัวได้ เต็มที่
โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ยงั คงขยายตัวได้ แต่มีอตั ราการขยายตัวที่ไม่สูงมากนัก โดย
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้น 5-7% เนื่องจากจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นทังตลาดในประเทศและตลาด
้
ส่งออก ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้น 10-12% เนื่องจากความต้ องการสินค้ าไอทีใหม่ๆ ยังคง
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีปัจจัยเสี่ยงทางด้ านการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา ที่มีความไม่
แน่นอนค่อนข้ างสูง ด้ านอุตสาหกรรมรถยนต์คาดว่าจะมี การผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เพิ่มขึ ้น 37% จากปี
2554 เนื่องจากการลงทุนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่และรถยนต์ยี่ห้อใหม่ที่เริ่ มผลิตในประเทศ เพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออก
ไปยังประเทศสาคัญในเอเชีย ตลอดจนการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังจากปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในหลาย
พื ้นที่ของประเทศ นอกจากนีผ้ ลของนโยบายเชิ งบวกของรัฐบาลชุดปั จจุบนั เช่น การเพิ่มงบประมาณรัฐบาลในการ
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและฟื น้ ฟูอตุ สาหกรรม นโยบายเพิ่มค่าแรงขันต
้ ่า นโยบายรถคันแรก นโยบายบ้ านหลังแรก จะเป็ น
ตัวเร่งเพิ่มอุปสงค์มวลและอัตราการบริ โภคเหล็กในปี 2555
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มองว่าจุดต่าสุดได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ ว ซึง่ ในระยะยาวการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
จะช่วยส่งเสริ มอาเซียนให้ กลายเป็ นฐานการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมของโลก ความต้ องการเหล็กในภูมิภาคจะเพิ่มเป็ น 70
ล้ านตัน/ปี สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในประเทศ และภูมิภาค และในปี 2555 บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) เพื่อตอบสนองความต้ องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพพิเศษ (High Grade Products) สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ซึง่ ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากลูกค้ า ในระดับหนึ่ง โดยคาดว่าบริ ษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้ าในกลุ่ม
ดังกล่า วได้ เ พิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ยังมีแ ผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ มกับลูกค้ า (Innovated Value
Products) เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ให้ มากขึ ้น ซึ่งในปี 2555 บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าให้ มีสดั ส่วนการขายสินค้ า
Premium Value Products เพิ่มขึ ้นเป็ น 50% ของยอดขายรวม สูงขึ ้นจากปี 2554 ที่มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 39%
บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 1/2555 น่าจะปรับตัวสูงขึ ้นจากไตรมาส 4/2554 ซึ่งสะท้ อนถึง
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโดยรวมภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย โดยคาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนของบริ ษัทฯ
จะมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกับไตรมาส 1/2554 ราคาขาย HRC เฉลี่ยและราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน น่าจะปรับตัวลดลง โดย
คาดว่า HRC Rolling Margin (HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ ) จะอยูใ่ นช่วงประมาณ 13% - 16%
ในส่วนของธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก รายได้ จากการขายและรั บจ้ างผลิตโค้ กที่เป็ นรายได้ หลักในปี 2554 จะปรับตัวลดลงใน
ไตรมาส 1/2555 โดยปริ มาณการขายโค้ กจะปรับตัวลดลงประมาณ 40%-60% จากการเก็บไว้ ใช้ เอง ในขณะที่ราคาขาย
เฉลี่ยจะยังคงอยู่ในระดับเดิม และ COKE Spread จะปรับตัวดีขึ ้น โดยติดลบน้ อยลง และเริ่ มมีรายได้ จากการขายเหล็ก
แท่งแบน
บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการดาเนินงานโครงการหลักต่างๆ ซึง่ ในไตรมาส 1/2555 งานวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงโรงถลุง
เหล็ก SSI UK จะแล้ วเสร็ จทังหมด
้
และหลังจากนันการผลิ
้
ตเหล็กแท่งแบนจะเริ่ มขึ ้น ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีเสถียรภาพและ
แข็งแกร่ งมากขึ ้นในด้ านความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอน และมี
คุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ ้น และช่วยส่งเสริ มและทาให้ บริ ษัท ฯ สามารถบรรลุ 2 ยุทธศาสตร์ หลัก
ของบริ ษัทฯ ในการ“สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มให้ กบั ลูกค้ า ” และ “เสริ มสร้ างธุรกิจระดับ
โลก” ได้
Disclaimer
คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน สาหรับผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 4 ปี 2554 ฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นให้ แก่นัก
ลงทุนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบับนี ้ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ที่แสดงข้ อมูลปั จจุบนั ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรื ออาจเกิดเหตุการณ์
ใดภายหลังจากวันที่จดั ทาเอกสารฉบับนี ้ อันอาจมีผลให้ ข้อมูลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ ชี ้แจงไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ นักลงทุนทัว่ ไปและผู้
ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้ วย
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้บางส่วนเป็ นข้ อมูลที่เกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็ นการคาดหมายในอนาคต ทังนี
้ ้ ข้ อมูลส่วนใดๆ
ซึง่ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อ และการประมาณการของ บริษัทฯ เป็ นข้ อมูลซึง่ เป็ นการคาดหมายใน
อนาคต และสามารถจาแนกข้ อมูลดังกล่าวได้ จากการใช้ ถ้อยคาที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น คาว่า “มีความเชื่อว่า”
“คาดว่า” “คาดหวังว่า” “วางแผนไว้ วา่ ” “ตังใจว่
้ า” “ประมาณ” “ประเมิน” และคาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ทังนี
้ ้ ผู้อ่านควรใช้ ความ
ระมัดระวังในการอ้ างอิงข้ อมูลที่เป็ นการคาดหมายในอนาคตซึง่ มีปัจจัยความเสี่ยง และความไม่แน่นอนตามปกติของข้ อมูลในลักษณะนี ้
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