คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินบริ ษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่ อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่ วมกัน
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 1 ปี 2555
1. สรุ ปสำระสำคัญไตรมำส 1 ปี 2555
 อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIFR) เท่ ำกับ 2.67 เพิ่มขึน้ 23.6% QoQ ลดลง 2.2% YoY
 รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 15,742 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 21% QoQ และ 31% YoY โดยทำรำยได้ รำย
ไตรมำสสูงสุดเป็ นประวัตกิ ำรณ์
 ปริมำณขำย HRC 497 พันตัน เพิ่มขึน้ 64% QoQ ในขณะที่ลดลง 5% YoY ผลจำกกำรฟื ้ นตัวภำยหลัง
เหตุกำรณ์ มหำอุทกภัยไทย
 ปริมำณกำรผลิต HRC สะสมครบ 26 ล้ ำนตันเป็ นรำยแรกของประเทศไทย
 สัดส่ วนยอดขำย Premium Value Products 42% เพิ่มขึน้ จำก 38% ในไตรมำส 4/2554
 HRC Spread 91 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 31% QoQ และ 41% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ท่ ี
12.1%
 HRC EBITDA/ตัน 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ 58% QoQ ขณะที่ลดลง 34% YoY
 ปริมำณขำยโค้ ก 275 พันตัน ลดลง 34% QoQ
 COKE Spread 12.3 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ จำกติดลบ 7.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ
 COKE EBITDA ติดลบ 41.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน ติดลบลดลง 24.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ
 Group EBITDA ติดลบ 1,879 ล้ ำนบำท ติดลบลดลง 5% QoQ และปรับตัวลดลงจำกไตรมำส 1/2554 ซึ่งมี
EBITDA 5,938 ล้ ำนบำท
 ขำดทุนสุทธิ 2,841 ล้ ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 20% QoQ และปรับตัวลดลงจำกมีกำไร 5,525 ล้ ำนบำท
ในไตรมำส 1/2554
 NET Debt** 46,510 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 3% QoQ
 เครื่ องกั ด ร่ องลู ก รี ด อั ต โนมั ติ ได้ รั บ รำงวั ล สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ระดั บ ดี เ ด่ น ประจ ำปี 2555 จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555
 บริษัทฯ ได้ รับรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่ นประจำปี 2554 ประเภทกำรจัดกำรพลังงำน เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2555
หมายเหตุ: *HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ , **Net Debt = Interest Bearing Debt – Cash and cash equivalents
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แนวโน้ มธุรกิจไตรมำส 2/2555
คำดว่ ำควำมต้ องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 2 จะลดลงเหลือประมำณ 1.57 ล้ ำนตัน หรือลดลง 4.3% QoQ
โรงถลุงเหล็ก SSI UK เริ่มจุดเตำถลุงเมื่อ 15 เม.ย. 2555 และผลิตเหล็กแท่ งแบนแท่ งแรกได้ เมื่อ 18 เม.ย. 2555
โครงกำรเครนหน้ ำท่ ำ PPC ดำเนินกำรติดตัง้ แล้ วเสร็จและพร้ อมใช้ งำนเมื่อ 18 เม.ย. 2555
ปริ มำณกำรขำยเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนในไตรมำส 2/2555 ของบริ ษัทฯ น่ ำจะอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมำส
1/2555 โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่ นแท่ งแบนน่ ำจะปรั บตัวลดลง และคำดว่ ำ HRC
Rolling Margin จะอยู่ในช่ วงประมำณ 15% - 18%
 ในส่ วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กยังคงมีรำยได้ จำกกำรรั บจ้ ำงผลิตโค้ ก และรำยได้ จำกกำรขำยโค้ กประมำณ 100
พันตัน รวมทัง้ เริ่มมีรำยได้ จำกกำรขำยเหล็กแท่ งแบน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คำดว่ ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่ งแบนจะอยู่
ที่ประมำณ 450 พันตัน และส่ วนใหญ่ เป็ นกำรขำยให้ กับบริษัทฯ
 เริ่มเปิ ดดำเนินกำรคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนประเภททั่วไปเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบเหล็กแท่ งแบน (Slab) ภำยในสิน้ เดือน
พ.ค. 2555
1

เกีย่ วกับบริษัทฯ
บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี (บริ ษัทฯ) เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วย
กาลังการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพพิเศษเพื่อ
รองรับความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิม่ ขึ ้นของภูมิภาค สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ
มีการลงทุน 100% ใน บจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซงึ่ เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิต
เหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัยในเขตทีไซด์ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกาลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ในการ
ผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงเพือ่ ส่งให้ กบั บริ ษัทฯ รวมทังจ
้ าหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตเหล็กชนิดม้ วนต่างๆ ทัว่ โลก นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ มีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายน ้าที่สาคัญ ประกอบด้ วย บมจ. เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย (TCRSS) ซึง่ เป็ น
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บจ. เหล็กแผ่ นเคลือบไทย (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทังหมดในประเทศไทยของ
้
กลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ บ่ นชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยูห่ า่ งจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทาเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ในประเทศสาหรับการดาเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร
บจ. ท่ ำเรือประจวบ (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริ มาณมาก นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดยลงทุน 100%
ในบจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรมและซ่อมบารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนมีความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ นสูค่ วามสาเร็จ ซึง่ สะท้ อนผ่าน
วิสยั ทัศน์พนั ธกิจของบริษัทฯ “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริ การที่มีมลู ค่าเพิม่ กับลูกค้ 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 ำนบำท
งบเดี่ยว
EBITDA/ตัน
(บำท)
รำยได้ จำกกำรขำย
15,742
บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี
1,144
และให้ บริกำร
(เหล็กแผ่ นรีดร้ อน)
Group EBITDA*
(1,879)
บจ.สหวิริยำสตีลอินดัสตรี ยูเค*
(ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(2,841)
บจ. ท่ ำเรือประจวบ
(ธุรกิจท่ ำเรือนำ้ ลึก)
EPS (บำท)
(0.16)
บจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่ อมบำรุง)
D/E Ratio**
2.19x
บมจ. เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย
2,173
(เหล็กแผ่ นรีดเย็น)***

EBITDA
(ล้ ำนบำท)
569
(2,486)
52
17
238

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

3.ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรดำเนินงำน
อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 1/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่ มปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2554 รวมทังวิ
้ กฤติหนี ้ยุโรปที่เริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ ้น แม้ วา่ จะต้ องจับตาดูอย่างใกล้ ชิดก็ตาม ทาให้ สถานการณ์อตุ สาหกรรมเหล็กในไตรมาส 1/2555 เริ่มกระเตื ้อง
ขึ ้นเช่นเดียวกัน โดยตัวเลขการผลิตเหล็กดิบของโลกจาก World Steel Association (WSA) ในไตรมาส 1/2555 เท่ากับ 376.76
ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ 1.1 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยปริ มาณการผลิตเหล็กดิบในภูมิภาคอเมริ กาเหนือและใต้ มี
อัตราการผลิตที่ปรับตัวเพิม่ ขึ ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนอันเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ ้น สาหรับใน
ภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย นันประเทศหลั
้
กๆ ที่ปริ มาณการผลิตเหล็กดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ได้ แก่ จีน
เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ โดยเพิม่ ขึ ้น 2.5% 4% และ 15.5 % ตามลาดับ ในขณะที่ ญี่ปนุ่ ไต้ หวัน และออสเตรเลีย มีปริ มาณ
การผลิตเหล็กดิบที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนโดยลดลง 4.1% 2.8% และ 28.8% ตามลาดับ ในส่วนของราคา
นัน้ ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อน CFR East Asia สาหรับไตรมาส 1/2555 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 638 - 655 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ที่มา : SBB-Steel
Business Briefing website, CFR East Asia Import price) ซึง่ เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยจากไตรมาส 4/2554 เช่นเดียวกับราคา
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 580-590 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ที่มา : SBB-Steel Business Briefing website, CFR East Asia
Import price)
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ผลจากการฟื น้ ฟูการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ตัง้ แต่เ ดื อ นธันวาคมปี ก่ อ น โดยเฉพาะอุต สาหกรรมที่ไม่ได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิต สูง และใช้ เครื่ อ งจัก รไม่ซับ ซ้ อ น ท าให้
ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิต สามารถกลับมาดาเนินการได้ ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีสงู เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า หลายโรงงานยังอยูใ่ นขันตอนการฟื
้
น้ ฟูและซ่อมแซม ทาให้ ปริ มาณ
การใช้ เหล็กของกลุม่ นี ้เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย จากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่าปริ มาณการผลิต
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศในไตรมาส 1/2555 มีจานวนทังสิ
้ ้น 765 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 15.9% อันเป็ น
ผลมาจากภาวะการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ยงั ไม่กลับสูภ่ าวะปกติและปริ มาณการนาเข้ าจากต่างประเทศที่
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สูงขึ ้น โดยมีการนาเข้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 1/2555 ทังสิ
้ ้น 879 พันตัน เพิ่มขึ ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
ปริ มาณการส่งออกจานวน 3.4 พันตัน ลดลง 79% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปริ มาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาส 1/2555 มีจานวนทังสิ
้ ้น 499,560 คัน เพิ่มขึ ้น
6.52% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาหรับกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า อาทิเช่น ตู้เย็นและเครื่ องปรับอากาศ มีแนวโน้ มปริ มาณการ
ผลิตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2555 มีการผลิตตู้เย็น เป็ นจานวนรวมทัง้ สิ ้น 1.2 ล้ านหน่วย ส่วนการผลิต
เครื่ องปรับอากาศในไตรมาส 1/2555 คิดเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2.4 ล้ านหน่วย
ผลการดาเนินงานไตรมาส 1/2555
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 15,742 ล้ านบาท ซึ่งถือว่ารายได้ รายไตรมาสที่สงู สุดเป็ น
ประวัติการณ์ เพิ่มขึ ้น 21% QoQ และเพิ่มขึ ้น 31% YoY เนื่องจากการเริ่ มฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยและ
การมีรายได้ จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายระหว่างเตรี ยมการเริ่ มผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กส่งผลให้ บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,841 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้ านบาท ในไตรมาส 4/2554 และกาไรสุทธิ
5,525 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2554
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน บริ ษัทฯ สามารถผลักดันยอดขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ กลับมาเป็ นปกติได้ ในไตรมาส 1/2555 ถึงแม้ ว่า
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์ มหาอุทกภัยจะยังไม่สมบูรณ์ เต็มที่ก็ตาม โดยยอดขายเหล็กแผ่น รี ดร้ อนได้ ปรั บตัว
เพิ่มขึ ้นเป็ น 497 พันตัน จาก 303 พันตันในไตรมาส 4/2554 และมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 11,584 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) โดยมีสดั ส่วนต่อยอดขายรวม
เพิ่มขึ ้นจาก 38% ในไตรมาส 4/2554 เป็ น 42% ในไตรมาส 1/2555
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 4/2554 มาอยู่ที่ 91 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และมี HRC Rolling Margin อยู่
ประมาณ 12.1% โดยราคาขายได้ ปรับตัวลดลงในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูงเนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่ซื ้อ
มาตังแต่
้ ไตรมาส 3/2554 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าจานวน 366 ล้ านบาท ที่
บริ ษัทฯ ได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาส 4/2554 ทาให้ ค่า HRC EBITDA/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 37.2 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน จาก
23.6 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 4/2554 แต่ยงั คงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาวที่ 50 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ดาเนินการปรับปรุงโรงถลุงเหล็กให้ อยู่ในสภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ได้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยังไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบนและมีธุรกิจ
ที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ ก มีรายได้ จากการผลิตและขายโค้ ก และการรับจ้ างผลิตโค้ ก รวมถึงรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆ ประมาณ 4,085 ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากการจาหน่ายโค้ กทังสิ
้ ้น 275 พันตัน ลดลง 34%
QoQ ราคาขายเฉลี่ย 372 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 0.3% QoQ ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 360 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 5% QoQ
COKE Spread ปรับตัวสูงขึ ้นจากติดลบ 7.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เป็ นบวก 12.3 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบที่ปรับ
ลดลงและการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 192 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงถลุงเหล็กยังคงมี
ขาดทุนสุทธิ 2,849 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 40% QoQ ผลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวประกอบด้ วยสาเหตุหลักดังนี ้ (1) ผลขาดทุน
จากธุรกิจโค้ กและค่าใช้ จ่ายโรงงานในส่วนที่เริ่ มดาเนินการแล้ วประมาณ 657 ล้ านบาท (2) ผลขาดทุนจากค่าใช้ จ่ายโรงงานใน
ส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตประมาณ 1,907 ล้ านบาท และ (3) ดอกเบี ้ยจ่ายประมาณ 266 ล้ านบาท
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4.ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตาราง 2: สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
งบรวม
2555
2554

+/-

2554

+/-

ไตรมำส 1

YoY

ไตรมำส 1

ไตรมำส 4

QoQ

15,742

13,008

+21%

12,016

+31%

(17,312)

(14,665)

+18%

(10,810)

+60%

(600)

(385)

+56%

(377)

+59%

(5)

(182)

-97%

(96)

-94%

0

0

N.A.

5,271

N.A.

(1,879)

(1,986)

-5%

5,938

-132%

ดอกเบี ้ยจ่าย

(684)

(676)

+1%

(219)

+212%

ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย

(286)

(262)

+9%

(190)

+50%

8

548

-99%

(4)

-310%

(249)

115

-317%

(110)

+126%

230

(28)

-920%

35

+547%

(2,841)

(2,376)

+20%

5,525

-152%

(0.16)

(0.14)

+14%

0.36

-144%

หน่ วย : ล้ ำนบำท
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
การตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตาม
สัญญาซื ้อวัตถุดิบ
กาไรจากการซื ้อธุรกิจ
EBITDA*

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่
เกิดจริ ง
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (บาท)

หมายเหตุ: *EBITDA ของไตรมาส 1/2554 เป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิ ซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
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ตาราง 3: ผลการดาเนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่ วย : ล้ ำนบำท
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
EBITDA
งบกำรเงินรวม*
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก*
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
ตัดรายการระหว่างกัน
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุง
ตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2555

2554

+/-

2554

+/-

ไตรมำส 1

ไตรมำส 4

QoQ

ไตรมำส 1

YoY

15,742
11,584
4,085
28
45

13,008
7,647
5,266
39
56

+21%
+51%
-22%
-27%
-20%

12,016
11,946
35
35

+31%
-3%
N.A.
-20%
+29%

(1,879)
569
(2,486)
52
17
(32)

(1,986)
211
(2,215)
76
19
(77)

-5%
+169%
+12%
-31%
-11%

5,938
907
4,989
51
23
-33

-132%
-37%
-150%
2%
-27%

(2,841)
7
(2,849)
27
5
(18)
(13)

(2,376)
(325)
(2,031)
51
5
(59)
(17)

+22%
-102%
+40%
-47%
+15%

5,525
542
4,980
25
10
(15)
(17)

-152%
-99%
-157%
6%
-46%

หมายเหตุ: รายได้ ของแต่ละธุรกิจเป็ นรายได้ หลังหักรายการระหว่างกันแล้ ว ในขณะที่ EBITDA และกาไร/(ขาดทุน)สุทธิ ยังไม่ได้ หกั รายการระหว่างกัน
EBITDA ของไตรมาส 1/2554 ที่คานวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
การบันทึกรายการในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บันทึกโดยใช้ วิธี Equity Method

ตาราง 4: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2555
2554
หน่ วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
ไตรมำส 1
ไตรมำส 4
ราคาขายเฉลีย่
752
783
ต้ นทุนขายเฉลีย่
751
743
ค่าการรี ด* (HRC Spread)
91
132
HRC EBITDA
37.2
23.6
ปริ มาณขาย (พันตัน)
497
303
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)
499
376
หมายเหตุ: *ไม่รวมการตัง้ หรื อการกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
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+/QoQ
-4%
+1%
-31%
+58%
+64%
+33%

2554
ไตรมำส 1
736
662
153
57
524
539

+/YoY
+2%
+13%
-41%
-34%
-5%
-7%

ตาราง 5: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
2555
2554
หน่ วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2
ธุรกิจโค้ ก
ราคาขายเฉลีย่
372
373
388
465
ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่
360
380
386
451
COKE SPREAD*
12.3
13.7
(7.5)
1.8
COKE EBITDA
(41.1)
(65.9)
(45.8)
(21.6)
ปริ มาณขาย (พันตัน)
275
418
224
44
ปริ มาณการผลิต** (พันตัน)
425
407
425
421
หมายเหตุ:

+/QoQ
-0.3%
-5%
+264%
+0.2%
-34%
+4%

*รวมการตัง้ หรื อการกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
**ปริ มาณการผลิ ตดังกล่าวรวมทัง้ ปริ มาณการผลิ ตเพื ่อจาหน่ายและการผลิ ตตามการรับจ้างผลิ ต

คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยไตรมาส 1/2555
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 15,742 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21% QoQ และ 31% YoY โดยรายได้
หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มียอดขายรวม 497 พันตัน เพิ่มขึ ้น 64% QoQ และลดลง 5% YoY ราคาขายเฉลี่ย 23,117 บาท/
ตัน (ประมาณ 752 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) ลดลง 4% QoQ ขณะที่เพิ่มขึ ้น 2% YoY คิดเป็ นรายได้ จากการขายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนและเศษเหล็กรวม 11,584 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 51% QoQ เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 64% จากการเริ่ มฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์ มหา
อุทกภัยในไตรมาส 4/2554



ลดลง 3% YoY เนื่องจากปริ มาณขายลดลง 5%

โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (Premium Value Products) ประมาณ 42%
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ดาเนินการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็กให้ อยู่ในสภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
และได้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยังไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบน
และมีธุรกิจที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคื อ ธุรกิจโค้ ก มีรายได้ จากการผลิตและขายโค้ ก และการรับจ้ างผลิตโค้ ก รวมถึง
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆ รวมจานวน 4,085 ล้ านบาท ลดลง 23% QoQ โดยมียอดขายโค้ กจานวน
275 พันตัน ลดลง 34%QoQ ราคาขายโค้ กเฉลีย่ 372 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 0.3% QoQ
ธุรกิ จท่าเรื อน้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 28 ล้ านบาท


ลดลง 27% QoQ เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าที่ลดลง 18% QoQ



ลดลง 20% YoY เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าที่ลดลง 24% YoY
7

ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่อมบารุง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 45
ล้ านบาท


ลดลง 20% QoQ เนื่องจากงานวิศวกรรมและบริ หารโครงการมีรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 โดย
สาเหตุที่ลดลงเกิดจากการส่งมอบงานส่วนใหญ่แก่ลกู ค้ าต่างประเทศเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วในไตรมาสที่ 4/2554



เพิ่มขึ ้น 29% YoY สาเหตุหลักมาจากสามารถเพิ่มรายได้ จากงานบริ การวิศวกรรมชันสู
้ งแก่ลกู ค้ ารายใหม่

ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 17,312 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18% QoQ และ 60% YoY ประกอบไปด้ วย
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ 17,952 ล้ านบาท และการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ 640 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายรวม 11,196 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 11,562 ล้ านบาทและการ
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 366 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 49% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น 64% และต้ นทุนขายต่อตันที่เพิ่มขึ ้น 8 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
อันเป็ นผลมาจากต้ นทุนวัตถุดิบยังอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างสูงเนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่ซื ้อมาตังแต่
้ ไตรมาส 3/2554



เพิ่มขึ ้น 4% YoY เนื่องจากต้ นทุนขายต่อตันเพิ่มขึ ้น 89 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อคิดเป็ น 13% YoY อันเป็ นผลมาจาก
ต้ นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 82 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ปริ มาณขายลดลง 5% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 6,106 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 6,379 ล้ านบาท
และการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 274 ล้ านบาท (เกิดจากส่วนของโค้ กและถ่านโค้ ก
ประมาณ 192 ล้ านบาท และส่วนของแร่ เหล็กประมาณ 82 ล้ านบาท) โดยต้ นทุนขายและให้ บริ การรวมที่ ลดลง 14%
QoQ มีสาเหตุมาจากปริ มาณการขายที่ลดลง 34% QoQ โดยต้ นทุนขายและให้ บริ การดังกล่าวประกอบด้ วย (1) ต้ นทุน
ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจโค้ กและค่าใช้ จ่ายโรงงานในส่วนที่เริ่ มดาเนินการแล้ ว ประมาณ 4,162 ล้ านบาท ซึ่งรวมการกลับ
รายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 192 ล้ านบาทแล้ ว และ (2) ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายโรงงานในส่วนที่อยู่
ระหว่างเตรี ยมการผลิตประมาณ 1,944 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายหลักของธุรกิจในส่วนที่อยู่ระหว่างเตรี ยมการผลิต ที่
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ วประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรให้ พร้ อมสาหรับเริ่ มดาเนินการผลิต
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของพนักงานที่เพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุดิบภายในเพื่อเตรี ยมการผลิต
กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 1,570 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 87 ล้ านบาท จากไตรมาส 4/2554 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ
1,657 ล้ านบาท และลดลงจากไตรมาส 1/2554 ซึง่ มีกาไรขันต้
้ น 1,207 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ น 388 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 180% QoQ ถึงแม้ วา่ ค่าการรี ด (HRC spread) จะลดลงจาก 132 เหรี ยญสหรัฐ/ตันเป็ น 91 เหรี ยญสหรัฐ/
ตัน หรื อคิดเป็ นลดลง 31% QoQ เนื่องจากมีการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 366
ล้ านบาท
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ลดลง 66% YoY โดยค่าการรี ด (HRC spread) ปรับตัวลดลงจาก 153 เหรี ยญสหรัฐ/ตันเป็ น 91 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
หรื อคิดเป็ น 41% YoY และปริ มาณการขายลดลง 5% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 2,022 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 158 ล้ านบาทจากไตรมาส 4/2554 ซึ่งขาดทุน
1,864 ล้ านบาท โดยในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจโค้ กและค่าใช้ จ่ายโรงงานในส่วนที่เริ่ มดาเนินการแล้ วนัน้ มีผลขาดทุนขันต้
้ น
ประมาณ 657 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 4/2554 ที่ขาดทุนขันต้
้ นประมาณ 1,100 ล้ านบาท เนื่องจากถึงแม้ ว่า
COKE Spread จะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากติดลบ 7.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 4/2554 เป็ นบวก 12.3 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะรองรับต้ นทุนการผลิตโค้ กทังในส่
้ วนของการผลิตเพื่อจาหน่ายและการผลิตตามสัญญารับจ้ างผลิต
และในส่วนของธุรกิจที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตนัน้ มีผลขาดทุนขันต้
้ นประมาณ 1,363 ล้ านบาท ขาดทุนขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น
จากไตรมาส 4/2554 ที่ขาดทุนขัน้ ต้ นประมาณ 750 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายโรงงานในส่วนที่อยู่ระหว่าง
เตรี ยมการผลิตที่เพิ่มขึ ้นดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 600 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 56% QoQ และเพิ่มขึ ้น 59% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 143 ล้ านบาท


ลดลง 4% QoQ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลง 36 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 31% QoQ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในส่วน
ของพนักงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางลดลงในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น 64%
QoQ



ลดลง 12%YoY เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการขายที่ลดลงจาก 89 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2554 เหลือ 61 ล้ านบาท จาก
ปริ มาณขายที่ลดลง 5% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 433 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 104% QoQ
โดยค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากค่าภาษี โรงเรื อนที่กลับมาเสียในอัตราปกติจากที่ได้ ลดในไตรมาสที่แล้ ว และค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับค่าที่ปรึกษากฎหมายในการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม
การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 5 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2555 ซึ่งเป็ น
การตังส
้ ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนทังจ
้ านวน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบคงค้ างอยู่ ณ สิ ้น
ไตรมาส
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 1,879 ล้ านบาท ติดลบลดลง 5% QoQ และปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1/2554 ซึ่งมี
EBITDA 5,938 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 569 ล้ านบาท คิดเป็ น HRC EBITDA 37.2 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ประมาณ
1,144 บาท/ตัน)
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เพิ่มขึ ้น 169% QoQ โดย HRC EBITDA/ตันเพิ่มขึ ้น 58% QoQ และปริ มาณขายเพิ่มขึ ้น 64% QoQ



ลดลง 37% YoY เนื่องมาจากปริ มาณการขายที่ลดลง 5% และ HRC EBITDA/ตัน ลดลง 34% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 2,486 ล้ านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 4/2554 ซึ่ง
มี EBITDA ติดลบ 2,215 ล้ านบาท เนื่องจากค่าใช้ จ่ายของธุรกิจในส่วนที่อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 684 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1% QoQ และ 212% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ย 414 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 0.4% QoQ



เพิ่มขึ ้น 102% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการ
ลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้นและผลขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาผูกพัน
ล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap)

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 266 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2% QoQ
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย 35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
รับรู้ขาดทุน 91 ล้ านบาท ในไตรมาส 4/2554 และจากขาดทุน 95 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2554 โดยแบ่งเป็ นการรับรู้ กาไรจาก
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น 19 ล้ านบาท และธุรกิจท่าเรื อที่ประเทศอังกฤษ 16 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีปริ มาณการขาย 109 พันตัน มีรายได้ จากการขาย 3,367 ล้ านบาท
 เพิ่มขึ ้น 38% QoQ เนื่องจากลูกค้ าหลายรายที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัย ได้ กลับมาเปิ ด
ดาเนินการอีกครัง้ โดยทาการทยอยรับสินค้ าหลังจากที่ได้ มีการเลื่อนรับสินค้ าใน ไตรมาส 4/2554 ส่งผลให้
ยอดขายของลูกค้ ากลุม่ ภายในประเทศทัว่ ไป เพิ่มขึ ้น 30% ทาให้ มีกาไรขันต้
้ น 197 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 100%
QoQ มี EBITDA 238 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 32% QoQ และมีกาไรสุทธิ 68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 75% QoQ
 ลดลง 16% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากความ
ต้ องการใช้ เหล็กภายในประเทศทีย่ งั ฟื น้ ตัวไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งซึ่งเป็ นที่ตงั ้
ของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ในช่วงไตรมาส 4/2554 ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นลดลง 39% YoY EBITDA ลดลง 35% YoY และมีกาไรสุทธิ ลดลง
65% YoY
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กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,841 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 4/2554 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 2,376 ล้ าน
บาท และจากไตรมาส 1/2554 ซึง่ มีกาไรสุทธิ 5,525 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรสุทธิ 7 ล้ านบาท (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 33 ล้ านบาท กาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 193 ล้ านบาท)


กาไรเพิ่มขึ ้น 102% QoQ จากขาดทุนสุทธิ 325 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2554



กาไรลดลง 99% YoY จากกาไรสุทธิ 542 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2554

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 2,849 ล้ านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 143 ล้ านบาทแล้ ว
โดยขาดทุนเพิ่มขึ ้น 40% QoQ และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1/2554 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 291 ล้ านบาท (เป็ นขาดทุน
หลังหักกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 5,271 ล้ านบาท)
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5. ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ตาราง 6: ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ ำนบำท
ไตรมำส 1
2555

ไตรมำส 4
2554

+/QoQ

ไตรมำส 1
2554

+/YoY

สินทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า

5,441

5,240

+4%

2,568

+112%

สินค้ าคงเหลือ

16,983

25,178

-33%

18,621

-9%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

1,801

1,025

+76%

2,007

-10%

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม

24,225

31,443

-23%

23,197

+4%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

51,373

50,147

+2%

44,831

+15%

4,718

4,683

+1%

4,716

+0%

74

91

-18%

69

+7%

80,390

86,364

-7%

72,813

+10%

25,554

25,683

-1%

15,741

+62%

เจ้ าหนี ้การค้ า

6,526

10,685

-39%

2,166

+201%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ

1,347

1,126

+20%

1,212

+11%

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม

33,427

37,494

-11%

19,118

+75%

หนี ้สินระยะยาวทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย

21,361

19,641

+9%

17,874

+20%

4,160

4,281

-3%

4,804

-13%

58,947

61,416

-4%

41,797

+41%

20,582

24,096

-15%

30,188

-32%

861

852

+1%

828

+4%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

21,443

24,948

-14%

31,016

-31%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

80,390

86,364

-7%

72,813

+10%

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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ฐำนะทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม ณ สิน้ ไตรมำส 1/2555
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า (Trade and Notes Receivable) ลูกหนี ้การค้ ารวมจานวน 5,441 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4% QoQ และ
112% YoY โดยสิ ้นไตรมาส 1/2555 ไม่มีหนี ้เสียหรื อมีการตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้น
สินค้ าคงเหลือ (Inventory) มีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิ 16,983 ล้ านบาท ลดลง 33% QoQ และ 9% YoY เนื่องมาจากปริ มาณสินค้ า
คงเหลือของบริ ษัทฯ ที่ลดลง โดยแบ่งเป็ นวัตถุดิบ (เหล็กแท่งแบน ถ่านโค้ ก และโค้ ก) มูลค่า 9,486 ล้ านบาท ลดลง 28% QoQ
แต่เพิ่มขึ ้น 36% YoY วัตถุดิบระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน) มูลค่า 84 ล้ านบาท ลดลง 98% QoQ และ 98% YoY สินค้ า
สาเร็ จรู ปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรี ดร้ อน และ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนล้ างผิวและเคลือบน ้ามัน ) มูลค่า 5,922 ล้ านบาท ลดลง
1% QoQ และ 0.5% YoY และวัสดุโรงงานและอะไหล่ มูลค่า 2,399 ล้ านบาท โดยมีค่าเผื่อมูลค่าของสินค้ า คงเหลือ ณ สิ ้น
ไตรมาส 1/2555 จานวน 907 ล้ านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.72 เท่า ลดลงจาก 0.84 เท่า ณ สิ ้นปี 2554 และ 1.21 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 1/
2554 โดยอัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 23% QoQ ซึ่งมากกว่าการลดลงของหนี ้สินหมุนเวียนที่ลดลง
11% QoQ สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลืออันเนื่องมาจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น
ภายหลังการฟื น้ ตัวจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย และการนา Slab Consignment Scheme มาใช้ ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ของบริ ษัทฯ ในส่วนของหนี ้สินหมุนเวียนที่ลดลงน้ อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงนัน้ เนื่องมาจากบริ ษัทฯ นากระแสเงินสด
รับของบริ ษัทฯ ที่ได้ ไปให้ การสนับสนุนแก่ SSI UK เพื่อเสริ มสภาพคล่องอันเป็ นผลมาจากความล่าช้ าของการเริ่ มผลิตของ SSI
UK ประกอบกับสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กที่ซบเซาในไตร
มาส 4/2554 เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย จึงทาให้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องขอขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ครบ
กาหนดชาระ (ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแล้ ว) รวมทังขอขยายระยะเวลาช
้
าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนที่ครบกาหนดชาระต่อสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ูยืม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ลงนามใน
สัญญากับสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ยู ืมรายสาคัญในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยสถาบันการเงินที่ร่วมลงนามในสัญญายินยอมที่จะ
ไม่ใช้ สทิ ธิในการเรี ยกชาระเงินต้ นของเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่ครบกาหนด นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจนถึง 30 กันยายน 2555
การบริ หารจัดการหนี ้สินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
จานวน 58,947 ลดลง 4% QoQ แต่เพิ่มขึ ้น 41% YoY เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นหลัก โดยมีสว่ นประกอบที่สาคัญคือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเจ้ าหนี ้การค้ า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มียอดเงินกู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2555 จานวน 45,254 ล้ านบาท โดยประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 22,185
ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน1 ปี 1,723 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ 21,346 ล้ าน
บาท
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งยังสามารถเบิกใช้ ได้ อย่างต่อเนื่องรวม
เป็ นวงเงินประมาณ 18,200 ล้ านบาท รวมทังมี
้ การนา Consignment Scheme เข้ ามาใช้ ในการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ
และเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
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อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือ
หุ้นจานวน 21,443 ล้ านบาท ลดลง 14% QoQ และ 31% YoY เนื่องจากผลขาดทุนในไตรมาส 1/2555 ทาให้ กาไรสะสม
ลดลง นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายรวมจานวน 46,914 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4% QoQ และ 40% YoY
ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.19 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 1.82 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส
4/2554 และ 1.08 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 1/2554 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนดังกล่าว ณ สิ ้นไตรมาส 1/2555 เกินกว่า อัตราส่วนที่สถาบัน
การเงินผู้ให้ ก้ ยู ืมกาหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รับการผ่อนผันการไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินตามอัตราที่กาหนด
เรี ยบร้ อยแล้ ว
6. โครงกำรที่อยู่ระหว่ ำงดำเนินกำร (Ongoing Projects)
โครงการ

กาลังการผลิต /

งบประมาณลงทุน

กาหนดเวลาที่สาคัญ

รายละเอียด
โครงการปรับปรุงโรงถลุง
เหล็ก SSI UK

เหล็กแท่งแบน
3.6 ล้ านตันต่อปี

290 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ  15 เม.ย. 2555 เริ่ มผลิตและ



โครงการเครนหน้ าท่า
PPC

สามารถรองรับเรื อขนาด
70,000 เดทเวทตันขึ ้นไป

10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ





ผลิตเหล็กแท่งแบนได้ เมื่อ
18 เม.ย. 2555
ไตรมาส 1/2556 PCI เริ่ มใช้ งาน
มี.ค. 2556 แล้ วเสร็ จทังโครงการ
้
14 ธ.ค. 2554 ลงนามสัญญา
16 มี.ค. 2555 อุปกรณ์สง่ ถึง
ท่าเรื อประจวบ
18 เม.ย. 2555 ติดตังพร้
้ อมใช้
งาน

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK โครงการเพื่อปรับปรุงโรงงานและเริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนที่โรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ มี
งบประมาณการลงทุน 290 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในระยะเวลา 2 ปี (ตังแต่
้ เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556) โดยมีรายจ่ายที่
จัดซือ้ จัดจ้ างไปแล้ ว (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ) ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2555 เป็ นเงิ นประมาณ 252 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และมี
ยอดเงินสดจ่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 176 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปั จจุบนั SSI UK ได้ ดาเนินการปรับปรุงทุกหน่วยธุรกิจให้ อยูใ่ น
สภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ เริ่ มพ่นก๊ าซร้ อนเข้ าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และดาเนินการ

จุดไฟเตาถลุงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 และได้ ผลผลิตเป็ นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยมี
เป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 2.2 ล้ านตัน และการผลิตจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงระดับ 10,000 ตันต่อวัน
หรื อเทียบเท่าระดับ 3.6 ล้ านตันต่อปี ในไตรมาส 4/2555 ส่วนอุปกรณ์ Pulverized Coal Injection (“PCI”) ซึ่งคาดว่าจะช่วย
ลดต้ นทุนเชื ้อเพลิงได้ ประมาณ 30 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (คานวณจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554) จะเริ่ มใช้ งานได้
ภายในไตรมาส 1/2556
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โครงการเครนหน้ าท่า PPC อุปกรณ์ทงหมด
ั้
ได้ ถกู จัดส่งมาถึงท่าเรื อประจวบเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 และได้ ดาเนินการ
ประกอบและติดตัง้ ทาการทดสอบการยกซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขาย รวมทังท
้ าการส่งมอบแล้ วเสร็ จ และพร้ อมใช้
งานแล้ วเมื่อ 18 เมษายน 2555
โครงการเครนหน้ าท่า PPC ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ของ
บริ ษัทฯ ที่ขนส่งด้ วยเรื อ Panamax หรื อเรื อที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งไม่มีเครนในตัว โดยจะสามารถช่วยลดต้ นทุนค่าขนส่งได้
ประมาณ 7.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (คานวณจากสภาวะของค่าระวางเรื อ ณ เดือนตุลาคม 2554)
7. พัฒนำกำรที่สำคัญ (Recent Development)
การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
 มาตรการฉุกเฉิ นเรี ยกหลักประกันอากรสาหรั บการนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจื อโบรอนจากประเทศจีน ใน

อัตราร้ อยละ 19.47 ได้ ครบกาหนดระยะเวลา 180 วันแล้ วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
ขันตอนการพิ
้
จารณาเพื่อกาหนดมาตรการชัว่ คราวต่อไปโดยกระทรวงพาณิชย์
 การทบทวนการบังคับใช้ อากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจากสาธารณรัฐเกาหลีซงึ่ บริ ษัทได้ ยื่นคา
ร้ องไป ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงพาณิชย์ก่อนเริ่ มดาเนินการไต่สวน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ซึง่
สามารถระดมเงินบริ จาครวมทังสิ
้ ้น 2.3 ล้ านบาท มอบให้ องค์กร มูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆ กว่า 20 องค์กร
การพัฒนาเพื่อลดต้ นทุนอย่ างต่ อเนื่อง
 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจาปี 2554 ประเภทการจัดการพลังงาน จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จากผลงานการพัฒนาสมรรถนะและอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 กรมศุลกากรได้ อนุมตั ิในหลักการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ให้ บริ ษัทจัดตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บนประเภททัว่ ไปเพื่อ
จัดเก็บวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ซึ่งเมื่อเปิ ดดาเนินการในสิ ้นเดือนพฤษภาคม 2555 จะช่วยลดต้ นทุนของ
บริ ษัทฯ ได้ ประมาณ 11 ล้ านบาทต่อปี (คานวณจากปริ มาณการผลิตที่ 2.4 ล้ านตันต่อปี อัตราดอกเบี ้ยประมาณ
5.43% และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.89 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ)
โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สร้ างมูลค่ าเพิ่มกับลูกค้ า (Value +1 และ Value +2)
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความกว้ างให้ มีค่าเผื่อความกว้ างลดลงจาก 10 มม. เหลือ 8 มม.
(ผลิตภัณฑ์ Value +1) และในไตรมาส 1/2555 บริ ษัทฯ ได้ ทาการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อลดค่าเผื่อความกว้ างลงเหลือ 6 มม.
(ผลิตภัณฑ์ Value +2) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่จดั ส่งให้ กบั ลูกค้ าผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นเป็ นผลสาเร็ จ โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ช่วยลดการเกิดของเสีย (Yield loss) ในขันตอนการผลิ
้
ตของลูกค้ า ได้ 0.3% – 0.5%ของจานวนตันที่เข้ าผลิต ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ความกว้ างของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
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เครื่องกัดร่ องลูกรีดอัตโนมัติได้ รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ คดิ ค้ นระดับดีเด่ น ประจาปี 2555
จากการนาเสนอผลงานประดิษฐ์ คิดค้ นทางด้ านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจยั โดยเสนอผลงานเครื่ องกัดร่ องลูกรี ดอัตโนมัติ
(CNC Engraving Roll Machine) ทาให้ WCE ได้ รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นระดับดีเด่น ประจาปี 2555 จากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัย แห่ง ชาติ และเข้ า รั บประกาศเชิ ด ชูเกี ย รติ คุณ เหรี ยญรางวัล พร้ อมเงิ นรางวัล 250,000 บาทจาก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผา่ นมา
8. แนวโน้ มธุรกิจในไตรมำส 2/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มกี ารชะลอตัวในช่วงไตรมาส 1/2555 และความ
พยายามของรัฐบาลจีนในการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ ประกอบกับความไม่แน่นอนของวิกฤติหนี ้ยุโรป รวมทังสถานการณ์
้
ราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้นนัน้ ทาให้ ในเดือนเมษายน World Steel Association (WSA) ได้ มีการทบทวนและปรับประมาณการ
ความต้ องการเหล็กโลกลดลง โดยปรับลดอัตราการเติบโตลงมาอยูท่ ี่ 3.6% (เทียบเท่าประมาณ 1,422ล้ านตัน) ในปี 2555 จาก
เดิมทีเ่ คยคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราการเติบโต 5.4% โดยภูมิภาคหลักๆ ที่คาดว่าจะมีปริมาณความต้ องการเหล็กที่สงู ขึ ้นจากปี
2554 ได้ แก่ อินเดีย อเมริกา NAFTA กลุม่ ประเทศ CIS และจีน โดยจะมีอตั ราการเติบโตที่ 6.9% 5.7% 5.2% 4.1% และ 4%
ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่คาดว่าจะมีปริ มาณความต้ องการเหล็กที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ได้ แก่ กลุม่ สหภาพยุโรป และ
ประเทศญี่ปนุ่ โดยคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตที่ลดลงที่ -1.2% และ -0.6% ตามลาดับ ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมเหล็กโลกมีแนวโน้ ม
ของการฟื น้ ตัวในครึ่งแรกของปี 2555 และคาดว่าจะเริ่ มมีเสถียรภาพมากขึ ้นในครึ่งปี หลังของปี 2555 ทังนี
้ ้ World Steel
Association ประมาณการว่าความต้ องการเหล็กโลกจะเติบโตขึ ้น 4.5% เป็ น 1,486 ล้ านตัน ในปี 2556 ในส่วนของราคานัน้
สามารถสรุปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อน ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ไตรมาส 1/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
214 – 220

ไตรมาส 2/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
210 – 220

แร่เหล็ก (63% Fe CFR China)

146 – 148

149 – 152

เหล็กแท่งแบน (CFR East Asia import)

580 – 590

600 - 612

เหล็กแท่งแบน (FOB Latin export)

565 – 595

560 – 585

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (CFR East Asia import)

638 – 655

653 - 667

ถ่านโค้ ก (FOB Australia)

ทีม่ า: SBB-Steel Business Briefing website ณ วันที ่ 14 พ.ค. 2555

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ แนวโน้ มอุตสาหกรรมเหล็กในไตรมาส 2/2555 คาดว่า ความต้ องการใช้ เหล็กน่าจะไม่
เพิ่มขึ ้น

ถึงแม้ วา่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องซึง่ เป็ นผู้ใช้ เหล็กที่สาคัญที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยจะเริ่ มกลับมาทา

การผลิตได้ เกือบทังหมดแล้
้
วก็ตาม

โดยปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ คาดการณ์วา่ ความต้ องการใช้ เหล็กจะไม่สงู ขึ ้นมาจากวันหยุด

สงกรานต์ สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้ วา่ จะเริ่ มกลับมาผลิตมากขึ ้นและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยข้ อมูลจากสภา
อุตสาหกรรมได้ รายงานยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2555 อยูท่ ี่ 1.9 แสนคัน เพิ่มขึ ้น 11.07 % เมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคม 2554 ซึง่ นับเป็ นสถิติยอดการผลิตสูงสุดในรอบ 50 ปี นับตังแต่
้ มีการผลิตรถยนต์ในปี 2504 แต่มีการคาดการณ์วา่
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ปริ มาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาส 2/2555 จะอยูท่ ี่ประมาณ 477,777 คัน ซึง่ ลดลงจากไตรมาส 1/2555 ประมาณ 4.4% โดย
เป็ นผลมาจากวันหยุดสงกรานต์
สาหรับ Apparent Steel Supply ของ HRC คาดว่าจะลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกซึ่งเป็ นผลมาจากช่วงวันหยุด
สงกรานต์ ถึงแม้ จะเริ่ มมีการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ในแง่
ของเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวเร็ วขึ ้นกว่าที่คาดไว้ เดิมในช่วงไตรมาส
3/2555 เป็ นปลายไตรมาส 2/2555 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการเหล็กในประเทศปรับตัวดีขึ ้นใน 3 ไตรมาสที่เหลือ
ของปี 2555 สาหรับไตรมาส 2/2555 ทางบริ ษัทฯ ประเมินว่า Apparent Steel Supply ของ HRC ในไตรมาส 2/2555 จะอยู่ที่
1.57 ล้ านตัน ลดลงประมาณ 4.3% จากไตรมาส 1/2555 ที่อยูท่ ี่ 1.64 ล้ านตัน ซึ่งมีผลมาจากช่วงวันหยุด สงกรานต์ดงั ที่กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น อย่างไรก็ตามในแง่ของปริ มาณการผลิตเหล็กภายในประเทศนัน้ ยังคงต้ องประเมินผลกระทบอัน เนื่องมาจาก
การนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนจากประเทศจีนซึง่ จะมีการพิจารณากาหนดมาตรการชัว่ คราวในการตอบโต้ การทุม่
ตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือสารโบรอนจากประเทศจีนของกรมการค้ าต่างประเทศภายในไตรมาส 2/2555 นี ้ด้ วย

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
ส่งออก
รวม

Apparent Steel Supply ของ HRC
ไตรมำส 1/2555 (ตัน)
ไตรมำส 2/2555 (ตัน)
ประมำณกำร
765,000
690,000
878,824
880,000
3,428
1,640,396
1,570,000

อัตรำกำรเติบโต (%)
-9.8%
+0.1%
- 100%
-4.3%

ทีม่ า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสาหรับไตรมาส 1/2555 และประมาณการความต้องการเหล็กแผ่นรี ดร้อนของบริ ษัทฯ สาหรับไตรมาส 2/2555

บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 2/2555 ของบริ ษัทฯ น่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับ ไตรมาส
1/2555 ราคาขาย HRC เฉลี่ยและราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่าจะปรับตัวลดลง โดยคาดว่า HRC Rolling Margin จะ
อยู่ในช่วงประมาณ 15% - 18% และมีเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value
Products) เป็ น 45 % ของยอดขาย
ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รายได้ จากการขายและรับจ้ างผลิตโค้ กที่เป็ นรายได้ หลักในปี 2554 จะปรับตัวลดลง โดยคงเหลือ
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตโค้ กและรายได้ จากการขายโค้ กประมาณ 100 พันตัน รวมทังเริ
้ ่ มมีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแท่งแบนจะอยูท่ ี่ประมาณ 450 พันตัน และส่วนใหญ่เป็ นการขายให้ กบั บริ ษัทฯ
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Disclaimer
คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสาหรับผลการดาเนินงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นให้ แก่นักลงทุนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เอกสารฉบับนีป้ ระกอบด้ วยส่วนต่างๆ ที่แสดงข้ อมูลปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม
สภาวะธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรื ออาจเกิดเหตุการณ์ใดภายหลังจากวันที่จดั ทาเอกสารฉบับนี ้ อันอาจมี
ผลให้ ข้อมูลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ ชี ้แจงไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ นักลงทุนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติ มด้ 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
้ ้ ผู้อา่ นควรใช้ ความ
ระมัดระวังในการอ้ างอิงข้ อมูลที่เป็ นการคาดหมายในอนาคตซึง่ มีปัจจัยความเสี่ยง และความไม่แน่นอนตามปกติของข้ อมูลในลักษณะนี ้
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