คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินบริ ษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่ อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่ วมกัน
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 2 ปี 2555
1.
















สรุ ปสำระสำคัญไตรมำส 2 ปี 2555
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIFR) เท่ ำกับ 2.28 ลดลง 14.5% QoQ และลดลง 1.9% YoY
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 11,469 ล้ ำนบำท ลดลง 27% QoQ แต่ เพิ่มขึน้ 21% YoY
ปริมำณขำย HRC 423 พันตัน ลดลง 15% QoQ ในขณะที่เพิ่มขึน้ 28% YoY
สัดส่ วนยอดขำย Premium Value Products 40% ใกล้ เคียงกับในไตรมำส 1/2555
HRC Spread 115 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ 27% QoQ และ 12% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ท่ ี
15.8%
HRC EBITDA/ตัน ติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงจำก 37.2 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ และลดลงจำก 6.2
เหรียญสหรัฐ/ตัน YoY
เพื่อสะท้ อนรำคำตลำดที่ปรับตัวลดลง ธุรกิจเหล็กแผ่ นรีดร้ อนได้ ตงั ้ สำรองค่ ำเผื่อกำรลดมูลค่ ำของสินค้ ำ
คงเหลือและตัง้ สำรองจำกภำระผูกพันตำมสัญญำซือ้ วัตถุดบิ เป็ นจำนวนรวม 451 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ น
ประมำณ 33.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ปริมำณขำยโค้ ก 118 พันตัน และปริมำณขำยเหล็กแท่ งแบน 335 พันตัน ซึ่งเหล็กแท่ งแบนทัง้ หมดขำย
ให้ แก่ บริษัทฯ โดยมี Slab Spread 7 เหรียญสหรัฐ/ตัน
Group EBITDA ติดลบ -3,612 ล้ ำนบำท ติดลบเพิ่มขึน้ 92% QoQ และติดลบเพิ่มขึน้ จำกไตรมำส 2/2554 ซึ่ง
มี EBITDA ติดลบ 335 ล้ ำนบำท
ขำดทุนสุทธิ 5,022 ล้ ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 77% QoQ และขำดทุนเพิ่มขึน้ จำกขำดทุน 1,053 ล้ ำนบำทใน
ไตรมำส 2/2554
NET Debt** 52,532 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 13% QoQ
บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพ จำนวนเงินรวม 2,250 ล้ ำนบำท โดยนำเงินที่ได้ ไปลงทุน
เพิ่มเติมใน SSI UK โดยกำรซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ส่ งผลให้ SSI UK มีทุนชำระแล้ วเพิ่มขึน้ เป็ น 293.2 ล้ ำน
ปอนด์ สเตอร์ ลิง (หรือเทียบเท่ ำ 471.45 ล้ ำนเหรียญสหรัฐ)
เหล็กแท่ งแบนชุดแรกที่ผลิตจำกโรงถลุงเหล็ก SSI UK จำนวนประมำณ 48 พันตัน ได้ เดินทำงมำถึงไทย
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 ที่ผ่ำนมำ และจนถึงสิน้ เดือนมิ.ย. 2555 บริษัทฯ ได้ รับมอบเหล็กแท่ งแบนจำก SSI
UK แล้ วรวมทัง้ สิน้ ประมำณ 134 พันตัน

หมายเหตุ: *HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ , **Net Debt = Interest Bearing Debt – Cash and cash equivalents
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สรุ ปสำระสำคัญสำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2555)
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIFR) 2.47 เพิ่มขึ ้น 3.6% YoY
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 27,211 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 26% YoY
ปริมำณขำย HRC 920 พันตัน เพิ่มขึน้ 8% YoY สัดส่ วนยอดขำย Premium Value Products 41%
HRC Spread 102 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 24% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ท่ ี 13.7%
HRC EBITDA/ตัน เท่ ำกับ 14.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 61% YoY ซึ่งรวมผลสุทธิของกำรตัง้ สำรองประมำณ 90
ล้ ำนบำท หรือประมำณ 2.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน
 ปริมำณขำยโค้ ก 393 พันตัน ปริมำณขำยเหล็กแท่ งแบน 335 พันตัน ซึ่งเหล็กแท่ งแบนทัง้ หมดขำยให้ แก่ บริษัทฯ
โดยมี Slab Spread 7 เหรียญสหรัฐ/ตัน
 Group EBITDA ติดลบ 5,491 ล้ ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 7,863 ล้ ำนบำท
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3. แนวโน้ มธุรกิจไตรมำส 3/2555
 คำดว่ ำควำมต้ องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 3 จะปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดย
Apparent Steel Supply จะเพิ่มขึน้ 7% QoQ มำอยู่ท่ ปี ระมำณ 1.55 ล้ ำนตัน
 ปริ มำณกำรขำยเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนในไตรมำส 3/2555 ของบริ ษัทฯ น่ ำจะอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมำส
1/2554 โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่ นแท่ งแบนน่ ำจะปรั บตัวลดลง และคำดว่ ำ HRC
Rolling Margin จะอยู่ในช่ วงประมำณ 13-15%
 ในส่ วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คำดว่ ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่ งแบนจะอยู่ท่ ีประมำณ 700 พันตัน โดยเป็ นกำร
ขำยให้ บุคคลภำยนอกประมำณ 15% ของยอดขำยรวม และมี Slab Spread อยู่ท่ ีประมำณ 100 – 120 เหรี ยญ
สหรัฐ/ตัน

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

รำยได้ จำกกำรขำย
และให้ บริกำร
Group EBITDA*

11,469
(3,612)

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

(5,022)

EPS (บำท)

(0.28)

D/E Ratio**

3.13

งบเดี่ยว
บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี
(เหล็กแผ่ นรีดร้ อน)
บจ.สหวิริยำสตีลอินดัสตรี ยูเค*
(ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)
บจ. ท่ ำเรือประจวบ
(ธุรกิจท่ ำเรือนำ้ ลึก)
บจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
(ธุรกิจวิศวกรรมและซ่ อมบำรุง)
บมจ. เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย
(เหล็กแผ่ นรีดเย็น)***

EBITDA/ตัน
(บำท)
(393)

EBITDA
(ล้ ำนบำท)
(166)

-

(3,581)

-

33

-

19

1,644

228

* 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

4. ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรดำเนินงำน
อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 2/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก สืบเนื่องมาจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ที่เริ่ มต้ นมาจากกรี ซ ไอร์ แลนด์ จนมาถึง
ล่าสุดปั ญหาหนี ้ธนาคารในสเปน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของจีนที่เริ่ มชะลอตัวในเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน ส่งผลให้
ความต้ องการใช้ เหล็กในเดือนมิถนุ ายนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ ปริ มาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในเดือนมิถนุ ายนลดลง
มาอยูท่ ี่ 127.9 ล้ านตัน หรื อลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน (ข้ อมูลจาก Word Steel Association) อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เช่น เอเชียหรื อสหรัฐอเมริ กายังขยายตัวได้ ดี เมื่อเทียบกับยุโรปและจีน จึง ทาให้ สถานการณ์
อุตสาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 2/2555 ยังคงอยูใ่ นสภาวะที่ประคองตัว โดยรายงานตัวเลขการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตร
มาส 2/2555 มีปริ มาณเท่ากับ 390.1 ล้ านตัน ลดลง 1.76% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แต่เพิ่มขึ ้น 3.5% จากไตรมาส
1/2555 สาหรับปริ มาณการผลิตเหล็กดิบในแต่ละภูมิภาคนัน้ ส่วนใหญ่จะมีปริ มาณการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เช่น ภูมิภาคอเมริ กา ซึ่ง ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากปั จจัยด้ านการว่างงานที่ ปรั บตัวลดลง ขณะที่ตวั เลขดัชนีทาง
เศรษฐกิ จ อื่ น ปรั บ ตัว ดี ขึน้ รวมทัง้ มี ก ารคาดการณ์ ว่ า สภาวะเศรษฐกิ จ จะปรั บ ตัว ดี ขึ น้ หลัง การเลื อ กตัง้ ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริ กาในปี นี ้
เมื่อพิจารณา ปริ มาณการผลิตเหล็กดิบของโลกครึ่งแรกของปี 2555 จะมีปริ มาณการผลิตทังสิ
้ ้น 766.9 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.9%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยภูมิภาคอเมริ กาเหนือมีปริ มาณการผลิตเหล็กดิบรวมครึ่ งปี แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้น 7.2% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนภูมิภาคอื่นๆ มีปริ มาณการผลิตเหล็กดิบตามตารางดังนี ้
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ตาราง 2: ข้ อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก
หน่วย: ล้ านตัน
ภูมิภำค
ยุโรป
อเมริ กาเหนือ
อเมริ กาใต้
จีน
เอเชีย (อื่นๆ)
อื่นๆ
รวม

2555
ไตรมำส 2 ไตรมำส 1
45.1
43.9
32.2
31.2
11.7
11.9
183.0
174.2
70.0
67.6
48.1
48.0
390.1
376.8

2554
ไตรมำส 2
47.5
29.9
12.7
180.7
68.3
48.3
383.2

%
QoQ
+2.7
+3.2
-1.7
+5.1
+3.6
+0.2
+3.5

%
YoY
-5.3
+7.1
-8.5
+1.3
+2.4
-0.4
-1.76

2555
ม.ค.-มิ.ย.
88.9
63.4
23.6
357.2
137.6
96.1
766.9

2554
ม.ค.-มิ.ย.
93.2
59.1
24.5
350.7
136.5
96.3
760.2

%
YoY
-4.8
+6.8
-3.8
+1.8
+0.8
-0.2
+0.9

ที่มา: World Steel Association

ขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ แม้ ราคาจะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2555 แต่ผลจากสภาวะความ
ต้ องการเหล็กลดลงอย่างมีนยั สาคัญในเดือนมิถนุ ายน 2555 ทาให้ ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อน CFR East Asia Import เดือน
มิถนุ ายนลดต่าลงไปอยูท่ ี่ระดับ 612-645 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรื อลดลงกว่า 3.5% จากเดือนพฤษภาคม เมื่อพิจารณาภาพรวม
สถานการณ์ราคาเหล็กทังไตรมาส
้
2/2555 ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อน CFR East Asia Import ไตรมาส 2/2555 มีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่
638-659 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ที่มา: SBB-Steel Business Briefing website, CFR East Asia Import price) เพิ่มขึ ้นเพียง 0.3%
จากไตรมาส 1/2555 เช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มรี าคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 573-595 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ที่มา : SBB-Steel
Business Briefing website, CFR East Asia Import price)
ตาราง 3: สรุ ปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่ งแบน ราคาเหล็กแท่ งแบน และราคาเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
ไตรมาส 1/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
214 – 220

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

ไตรมาส 2/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
215 - 224

แร่เหล็ก (63% Fe CFR China)

146 – 148

149 – 152

144 – 146

แร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China)

142 - 144

N.A.

140 - 142

เหล็กแท่งแบน (CFR East Asia import)

580 – 590

600 – 612

573 – 595

เหล็กแท่งแบน (FOB Latin export)

565 – 595

560 – 585

558 – 581

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (CFR East Asia import)

638 – 655

653 – 667

638 – 659

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (HRC Ex-mill US Midwest)

776 - 797

N.A.

711 - 726

ถ่านโค้ ก (Premium HCC FOB Australia)

ทีม่ า: *ราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่ เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็ น
ราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report
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อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ผู้ประกอบการที่ใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มีปริ มาณการผลิตที่ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2555 ซึ่งสามารถพิจารณาได้ จากข้ อมูลปริ มาณการ
ผลิตรถยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในช่วงไตรมาส 2 / 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่โรงงานต่างๆ กลับมาดาเนินการผลิตได้
เต็มกาลัง หลังจากประสบปั ญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554
ตาราง 4: ข้ อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าในประเทศไทย
ประเภท
ปริ มาณการผลิตรถยนต์
ปริ มาณการผลิตตู้เย็น
ปริ มาณการผลิตเครื่ องปรับอากาศ

ไตรมำส 1/2555
4.99 แสนคัน
1.2 ล้ านเครื่ อง
2.4 ล้ านเครื่ อง

ไตรมำส 2/2555
5.50 แสนคัน
1.3 ล้ านเครื่ อง
3.6 ล้ านเครื่ อง

หมายเหตุ : 1. ข้ อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบันยานยนต์
2. ข้ อมูลการผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรี ดร้ อนภายในประเทศ พบว่าในไตรมาส 2/2555 มีปริ มาณการผลิตประมาณ 534,381 ตัน
ลดลงจาก 765,000 ตัน ในไตรมาส 1/2555 และน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ว่าจะมีปริ มาณการผลิต 690,000 ตัน อันเป็ นผลมา
จากการวันหยุดสงกรานต์ และการลดการผลิตของผู้ผลิตในประเทศ รวมทังมี
้ การนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก
โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียมที่เพิ่มมากขึ ้น โดยมีปริ มาณการการนาเข้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส
2/2555 จานวน 917,208 ตัน ปรับตัวสูงขึ ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปริ มาณการนาเข้ า 878,824 ตันในไตรมาส 1/2555
ตาราง 5: Apparent Steel Supply ของ HRC

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
ส่งออก
รวม

ไตรมำส 1/2555
(ตัน)
765,000
878,824
3,428
1,640,396

Apparent Steel Supply ของ HRC
ไตรมำส 2/2555 (ตัน) ไตรมำส 2/2555 (ตัน) อัตรำกำรเติบโต
ประมำณกำร
ผลที่เกิดขึน้ จริง
(%)
690,000
534,831
-30%
880,000
917,208
+4.4%
2,960
1,570,000
1,448,629
-12%

กล่าวโดยสรุป ปริ มาณการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในช่วงครึ่งปี แรก 2555 มีปริ มาณเท่ากับ 1,296,356 ตัน ลดลง 16% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีปริ มาณนาเข้ าเหล็กทังสิ
้ ้นในครึ่ งปี แรก 2555 เท่ากับ 1,796,032 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้น 26% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ผลการดาเนินงานไตรมาส 2/2555
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 11,469 ล้ านบาท ลดลง 27% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขาย
ของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ ว และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างธุรกิจของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจาก
การขายโค้ กให้ แก่บคุ คลภายนอก เป็ นการผลิตเหล็กแท่งแบนและขายให้ แก่บริ ษัทฯ แต่เพิ่มขึ ้น 21% YoY เนื่องจากปริ มาณ
การขายของธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่ปรั บตัวสู่ระดับใกล้ เคียงกับปกติเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2554 อย่างไรก็ตาม ต้ นทุน
วัตถุดิบและต้ นทุนผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่งยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ และการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า
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คงเหลือและการตัง้ สารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื อ้ วัตถุดิบ ของธุร กิ จ เหล็ก แผ่นรี ด ร้ อนและธุร กิ จโรงถลุงเหล็กอัน
เนื่องมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่อ่อนตัว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี ผลขาดทุนสุทธิ 5,022 ล้ านบาท เทียบกับ
ขาดทุนสุทธิ 2,841 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2555 และขาดทุนสุทธิ 1,053 ล้ านบาท ในไตรมาส 2/2554
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน บริ ษัทฯ สามารถขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ใกล้ เคียงกับระดับปกติในไตรมาส 2/2555 ถึงแม้ ว่าจะมีช่วง
วันหยุดสงกรานต์และประสบกับภาวะการทุ่มตลาดของสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยยอดขาย
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 2/2555 จานวน 423 พันตัน ลดลงจาก 497 พันตัน ในไตรมาส 1/2555 และมีรายได้ จากการขาย
และให้ บริ การรวม 9,853 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value
Products) โดยมีสดั ส่วนต่อยอดขายรวม 40% ซึ่งประกอบไปด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้ า (IVP) 2%
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า -ชัน้ คุณภาพพิเศษ (IVP-High grade) 12% ผลิตภัณฑ์ชนั ้ คุณภาพพิเศษ (High
grade) 12% ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ลักษณะเฉพาะ (Unique) 14%
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1/2555 มาอยูท่ ี่ 115 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และมี HRC Rolling Margin อยู่
ประมาณ 15.8% โดยต้ นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงมากกว่าราคาขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ออ่ นตัว
ลงส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า คงเหลือจานวน 169 ล้ านบาท และตังส
้ ารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 282 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่ออ่ นตัวลงในปั จจุบนั ทาให้ ค่า HRC EBITDA/ตัน ลดลง
เป็ นติดลบ 12.1 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (ซึง่ รวมผลของการตังส
้ ารองประมาณ 33.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) จาก 37.2 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
ในไตรมาส 1/2555
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 7,424 ล้ านบาท โดยรายได้
หลักมาจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนจานวน 335 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 118 พันตัน โดยเหล็กแท่งแบน มี
ราคาขายเฉลีย่ อยูท่ ี่ 551 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 544 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่ซื ้อมาที่ราคาสูง
ตังแต่
้ ไตรมาส 4/2554 และมี Slab Spread อยู่ที่ 7 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบเดิมที่อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง
ประกอบกับในช่วงเริ่ มต้ นการผลิตมีการใช้ ปริ มาณวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง และมีต้นทุนคงที่ในช่วงระหว่างเตรี ยมการผลิตใน
เดือนเมษายนประมาณ 500 ล้ านบาท อีกทังมี
้ การตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 35 ล้ านบาท และตัง้
สารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 264 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่อ่อนตัวลงในปั จจุบนั ทาให้ ธุรกิจ
โรงถลุงเหล็กมีขาดทุนสุทธิ 4,384 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 54% QoQ
ผลกำรดำเนินงำนงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2555)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 27,211 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ จากธุรกิจโรงถลุงเหล็กเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีผลการดาเนินงานเพียงการผลิตโค้ ก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายต่างๆ เพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี ผลขาดทุนสุทธิ 7,863 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 818 ล้ านบาท สาหรับงวดเดียวกัน
ของปี 2554 (ไม่รวมผลสุทธิของการปรับปรุงกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 5,291 ล้ านบาท)
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
บริ ษัทฯ สามารถผลักดันยอดขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ เริ่ มกลับมาสู่ระดับภาวะปกติ ถึงแม้ ว่าจะได้ รับผลกระทบจากการทุ่ม
ตลาดของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยยอดขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 920 พันตัน จาก 854
พันตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยมีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม พิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ
41% ของยอดขายรวม ซึ่งประกอบไปด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้ า (IVP) 5% ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้ า-ชันคุ
้ ณภาพพิเศษ (IVP-High grade) 10% ผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพพิเศษ (High grade) 11% ผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะ (Unique) 15%
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2554 มาอยู่ที่ 102 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เป็ นผลมาจากค่าการรี ด
ในไตรมาส 1/2555 ของบริ ษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างต่าเนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบราคาสูงที่ซื ้อมาตังแต่
้ ไตรมาส 3/2554
ประกอบกับปริ มาณการขายที่สงู กว่าไตรมาส 2/2555 อีกทังมี
้ ผลสุทธิของการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า คงเหลือ
และการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 90 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ ค่า
HRC EBITDA/ตัน ปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่ 14.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงจาก 37.2 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในงวดเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ดาเนินการปรับปรุงโรงถลุงเหล็กให้ อยู่ในสภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ได้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2555 SSI UK ยังไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบนและมีธุรกิจ
ที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ ก โดยเริ่ มมีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 2/2555 สาหรับผลประกอบการ
งวด 6 เดือน มีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนจานวน 335 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 393 พันตัน แต่เนื่องจากเป็ น
การผลิตในช่วงเริ่ มต้ นจึงทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบน ยังอยู่ในระดับที่
สูง อีกทังมี
้ ผลสุทธิของการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อ
วัตถุดิบจานวน 25 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาตลาดที่ออ่ นตัวลง ทาให้ ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีขาดทุนสุทธิ 7,233 ล้ านบาท
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5. ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ตาราง 6: สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
งบรวม
2555
หน่ วย : ล้ ำนบำท
รายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ

2555

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1

+/-

2554

+/-

QoQ

ไตรมำส 2

YoY

2555

2554

+/-

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

YoY

11,469

15,742

-27%

9,511

+21%

27,211

21,528

+26%

(14,655)

(17,312)

-15%

(9,549)

+54%

(31,976)

(20,359)

+57%

(528)

(600)

-12%

(524)

+1%

(1,128)

(901)

+25%

(546)

(5)

N.A.

96

N.A.

(551)

0

NA.

0

0

N.A.

0

N.A.

0

5,271

N.A.

(3,612)

(1,879)

-92%

(335)

N.A.

(5,491)

5,603 +198%

ดอกเบี ้ยจ่าย

(809)

(684)

+18%

(512)

+57%

(1,493)

(731) +104%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย

(598)

(286)

+109%

(203)

+195%

(884)

(393) +125%

(3)

8

-136%

(3)

N.A.

5

(7) +172%

(105)

(249)

+58%

(137)

+23%

(354)

153

230

-34%

70

+118%

382

(5,022)

(2,841)

-77%

(1,053)

+377%

(7,863)

4,473

-276%

(0.28)

(0.16)

-77%

(0.06)

-335%

(0.43)

0.25

-273%

ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หาร
การตังส
้ ารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ
กาไรจากการซื ้อธุรกิจ
EBITDA*

ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจริ ง
กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS)
(บาท)

หมายเหตุ: *EBITDA ของครึ่งปี แรก 2555 เป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิ ซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
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(247)

-43%

105 +263%

ตาราง 7: ผลการดาเนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่ วย : ล้ ำนบำท

2555

2555

+/-

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ

2554

+/-

ไตรมำส 2

YoY

2555

2554

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

+/YoY

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
งบกำรเงินรวม

11,469

15,742

-27%

9,511

+21%

27,211

21,528

+26%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน

9,853

11,584

-15%

7,734

+27%

21,437

19,680

+9%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

1,535

4,085

-62%

1,677

-8%

5,620

1,677

+235%

ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก

32

28

+13%

32

-2%

60

68

-12%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง

49

45

+8%

68

-28%

94

103

-9%

(3,612)

(1,879)

+92%

(335)

N.A.

(5,491)

5,603

-198%

569 -129%

57

N.A.

402

965

-58%

EBITDA
งบกำรเงินรวม*
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน

(166)
(3,581)

(2,486)

-44%

(410)

N.A.

(6,067)

4,579

-232%

ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก

33

52

-37%

50

-34%

85

101

-15%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง

19

17

+11%

19

-3%

36

43

-16%

ตัดรายการระหว่างกัน

84

(32)

52

(84)

(5,022)

(2,841)

-77%

(1,053)

N.A.

(7,863)

4,473

N.A.

(733)

7

N.A.

(391)

-87%

(726)

151

N.A.

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

(4,384)

(2,849)

-54%

(620)

N.A.

(7,233)

4,247

N.A.

ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก

3

27

-91%

24

-89%

29

49

-40%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง

8

5

+40%

7

+9%

13

17

-24%

ตัดรายการระหว่างกัน

90

(18)

(62)

72

36

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(6)

(13)

(11)

(19)

(27)

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก*

(51)

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน

หมายเหตุ: รายได้ ของแต่ละธุรกิจเป็ นรายได้ หลังหักรายการระหว่างกันแล้ ว ในขณะที่ EBITDA และกาไร/(ขาดทุน)สุทธิ ยังไม่ได้ หกั รายการระหว่างกัน
EBITDA ของงวดครึ่งปี แรก 2554 ที่คานวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
การบันทึกรายการในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บันทึกโดยใช้ วิธี Equity Method
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ตาราง 8: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2555
2555
+/หน่ วย : เหรียญสหรัฐฯ/
ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ
ตัน
ราคาขายเฉลีย่
731
752
-3%

2554

+/-

2555

2554

ไตรมำส 2

YoY

761

-4%

743

746

-0.5%

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

+/YoY

ต้ นทุนขายเฉลีย่

706

751

-6%

753

-6%

730

698

+5%

ค่าการรี ด (HRC Spread)

115

91

+27%

103

+12%

102

134

-24%

(12.1)

37.2

-132%

6

-293%

14.5

37.2

-61%

ปริ มาณขาย (พันตัน)

423

497

-15%

330

+28%

920

854

+8%

ปริ มาณการผลิต (พันตัน)

368

499

-26%

279

+32%

867

818

+6%

HRC EBITDA

ตาราง 9: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
2555
หน่ วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
ไตรมำส 2
ธุรกิจเหล็กแท่ งแบน
ราคาขายเฉลีย่
551
ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่
544
Slab SPREAD
7
ปริ มาณขาย (พันตัน)
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)

335
477

คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยไตรมาส 2/2555
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 11,469 ล้ านบาท ลดลง 27% QoQ และเพิ่มขึ ้น 21% YoY โดย
รายได้ หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีปริ มาณยอดขายรวม 423 พันตัน ลดลง 15% QoQ ในขณะที่เพิ่มขึ ้น 28% YoY ราคาขายเฉลี่ย
23,064 บาท/ตัน (ประมาณ 731 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) ลดลง 3% QoQ และลดลง 4% YoY คิดเป็ นรายได้ จากการขายเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนและเศษเหล็กรวม 9,853 ล้ านบาท


ลดลง 15% QoQ เนื่องจากปริ มาณขายที่ลดลงจากช่วงวันหยุดสงกรานต์และผลกระทบจากภาวะการทุ่มตลาด
ของสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียม



เพิ่มขึ ้น 27% YoY เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับใกล้ เคียงกับปริ มาณขายปกติ อันเป็ นผลมาจาก 1) การ
ดาเนินการตามนโยบายเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดจากการทุ่มตลาดของสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อน เจือโบรอนจากจีน
และ 2) ปริ มาณความต้ องการใช้ ที่สงู กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ วที่ได้ รับ ผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปนุ่
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โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (Premium Value Products) อยูท่ ี่ประมาณ 40% ของยอดขายรวม
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 7,424 ล้ านบาท โดย
รายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนจานวน 335 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 118 พันตัน โดย
เหล็กแท่งแบน มีราคาขายเฉลีย่ อยูท่ ี่ 551 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
แต่เนื่องจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนทังหมดเป็
้
นการขายให้ แก่บริ ษัทฯ ดังนันเมื
้ ่อตัดรายการระหว่างกันแล้ ว
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อยูท่ ี่ 1,535 ล้ านบาท


ลดลง 62% QoQ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างธุรกิจจากการจาหน่ายโค้ กให้ แก่บคุ คลภายนอก เป็ นการ
ขายเหล็กแท่งแบนให้ แก่บริ ษัทฯ เป็ นหลัก



ลดลง 8% YoY เนื่องจากราคาขายโค้ กที่ลดลง และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างธุรกิจ

ธุรกิ จท่าเรื อน้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 32 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 13% QoQ เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าของลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 48% QoQ



ลดลง 2% YoY เนื่องจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมที่ได้ รับจากตัวแทนเรื อผู้ให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ ลดลง

ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่อมบารุง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 49
ล้ านบาท


เพิ่ มขึน้ 8% QoQ เนื่ องจากงานวิ ศวกรรมและบริ หารโครงการมี รายได้ เ พิ่ มขึน้ จากงานต่อ เนื่ องที่เ ริ่ ม ตัง้ แต่
ไตรมาส 1/2555 จานวน 13.7 ล้ านบาท



ลดลง 28% YoY เนื่องจากรายได้ ที่ลดลงจากกลุม่ ลูกค้ าปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษและลูกค้ าต่างประเทศ
เป็ นจานวนประมาณ 35.1 ล้ านบาท ในขณะที่สามารถเพิ่มรายได้ มาชดเชยได้ เพียง 30.5 ล้ านบาท จากงานบริ การ
วิศวกรรมชันสู
้ ง รวมทังงานวิ
้
ศวกรรมและบริ หารโครงการ

ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 14,655 ล้ านบาท ลดลง 15% QoQ และเพิ่มขึ ้น 54% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน ต้ นทุนขายรวม 9,676 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 9,507 ล้ านบาทและการตัง้
สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 169 ล้ านบาท


ลดลง 14% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลง 15% QoQ



เพิ่มขึ ้น 26% YoY เนื่องจากที่ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 27% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 10,839 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 10,804 ล้ าน
บาท และการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 35 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 78% QoQ เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มจากการผลิตเหล็กแท่งแบน



เพิ่มขึ ้น 490% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายโค้ กที่เพิ่มขึ ้น และมีต้นทุนเพิ่มจากการผลิตเหล็กแท่งแบน
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กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 3,186 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 1,616 ล้ านบาท จากไตรมาส 1/2555 ซึ่งมีผลขาดทุน
1,570 ล้ านบาท และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2554 ซึง่ มีผลขาดทุน 38 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ น 177 ล้ านบาท


ลดลง 54% QoQ ถึงแม้ วา่ ค่าการรี ด (HRC spread) จะเพิ่มขึ ้นจาก 91 เหรี ยญสหรัฐ/ตันเป็ น 115 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
หรื อเพิ่มขึ ้น 27% QoQ แต่เนื่องจากปริ มาณขายที่ลดลง 15% QoQ และมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้ าคงเหลือ จานวน 169 ล้ านบาท



เพิ่มขึ ้น 186% YoY โดยค่าการรี ด (HRC spread) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก 103 เหรี ยญสหรั ฐ /ตันเป็ น 115 เหรี ยญ
สหรัฐ/ตันหรื อคิดเป็ น 12% YoY และปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น 28% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 3,415 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้นจากผลขาดทุน 2,022 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2555 เนื่องจากราคาขายที่ได้ รับผลกระทบมาจากราคาเหล็ก
ของตลาดโลก และต้ นทุนวัตถุดิบเดิมที่อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ประกอบกับในช่วงเริ่ มต้ นการผลิตมีการใช้ ปริ มาณ
วัตถุดิบที่อยูใ่ นระดับสูง อีกทังมี
้ การตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 35 ล้ านบาท



เพิ่มขึ ้นจากผลขาดทุน 160 ล้ านบาท ในไตรมาส 2/2554 เนื่องจากความผันผวนของราคาโค้ กในตลาดโลก และมี
ต้ นทุนคงที่ในช่วงระหว่างการผลิตเหล็กแท่งแบนดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 528 ล้ านบาท ลดลง 12% QoQ และเพิ่มขึ ้น 1% YoY ตามลาดับ
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 174 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 22% QoQ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 33 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น 40% QoQ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนของพนักงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ ้น



ลดลง 1%YoY เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ลดลงจาก 128 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2554 เหลือ 114 ล้ านบาท
จากค่าที่ปรึกษาด้ านการเงินที่ลดลง ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น 13 ล้ านบาท จากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น
28% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 327 ล้ านบาท


ลดลง 24% QoQ เนื่องมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษากฎหมายในการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม



เพิ่มขึ ้น 124% YoY เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการเริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบน
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การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 546 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการตังส
้ ารองของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 282 ล้ านบาท และเป็ นของธุรกิจโรงถลุงเหล็กอีกจานวนประมาณ 264 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบคงค้ างอยู่ ณ สิ ้นไตรมาส
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 3,612 ล้ านบาท ติดลบเพิ่มขึ ้น 92% QoQ และติดลบเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2554
ซึง่ มี EBITDA ติดลบ 335 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA ติดลบจานวน 166 ล้ านบาท คิดเป็ น HRC EBITDA ติดลบ 12.1 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
หรื อประมาณ 393 บาท/ตัน (ซึง่ รวมผลการตังส
้ ารองประมาณ 33.5 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อประมาณ 1,066 บาท/ตัน)


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



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

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 3,581 ล้ านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1/2555 ซึ่ง
มี EBITDA ติดลบ 2,486 ล้ านบาท จากไตรมาส 2/2554 ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 410 ล้ านบาท เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 809 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18% QoQ และ 57% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 444 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 7% QoQ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ ้น



เพิ่มขึ ้น 29% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ รวมถึงผลกระทบจากอัตรา
ดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้นและผลขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาผูกพันล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap)

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 358 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 35% QoQ และ 118% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงิน
กู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อเสริ มสภาพคล่องและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการดาเนินการตามโครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK
ที่เพิ่มสูงขึ ้น
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้ สว่ นแบ่ง กาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย เป็ นผลขาดทุน 10 ล้ าน
บาท ลดลงจากกาไร 35 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2555 โดยแบ่งเป็ นการรับรู้ ผลขาดทุนจากธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น 23 ล้ านบาท
และเป็ นกาไรจากธุรกิจท่าเรื อที่ประเทศอังกฤษ 13 ล้ านบาท
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ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีปริ มาณการขาย 138 พันตัน มีรายได้ จากการขาย 4,058 ล้ านบาท
 เพิ่มขึ ้น 21% QoQ เนื่องจากลูกค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการผลิตที่สงู ขึ ้น เพื่อเร่งส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า
หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย อย่างไรก็ตามแม้ ปริ มาณการขายของลูกค้ ากลุม่ ภายในประเทศ เพิ่มขึ ้น แต่จาก
ราคาของเหล็กที่ผนั ผวน และมีการปรับราคาลดลงประมาณ 5% ทาให้ มีกาไรขันต้
้ น 182 ล้ านบาท ลดลง 8%
QoQ มี EBITDA 228 ล้ านบาท ลดลง 4%QoQ และมีกาไรสุทธิ 49 ล้ านบาท ลดลง 27% QoQ
 เพิ่มขึ ้น 16% YoY ส่วนมากเป็ นผลมาจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 225% YoY
EBITDA เพิ่มขึ ้น 70% YoY และมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 220% YoY
กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 5,022 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1/2555 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 2,841 ล้ าน
บาท และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2554 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,053 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 733 ล้ านบาท (รวมผลของการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า
คงเหลือจานวน 169 ล้ านบาท การตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 282 ล้ านบาท กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 1 ล้ านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 62 ล้ านบาท)


ขาดทุนเพิ่มขึ ้น QoQ จากกาไรสุทธิ 7 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2555



ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 87% YoY จากขาดทุนสุทธิ 391 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2554

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 4,384 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 54% QoQ และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2554
ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิ 620 ล้ านบาท
คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.)
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 27,211 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 26% YoY โดยรายได้ หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีรายได้ จากการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเศษเหล็ก 21,437 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9% YoY เนื่องจาก
ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 8% โดยมียอดขายรวม 920 พันตัน ราคาขายเฉลี่ย 23,092 บาท/ตัน (ประมาณ 743 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน) และมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า (Premium Value Product) ประมาณ 41% ใกล้ เคียงกับ
ประมาณ 42% ในงวดเดียวกันของปี 2554
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ดาเนินการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็กให้ อยู่ในสภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
และได้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 11,509 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามใน
ไตรมาส 1/2555 SSI UK ยังไม่มีการผลิตเหล็กแท่งแบนและมีธุรกิจที่มีรายได้ เพียงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจโค้ ก โดยเริ่ มมี
รายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 2/2555 สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน มีรายได้ จากการขายเหล็กแท่ง
แบนจานวน 335 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 393 พันตัน แต่เนื่องจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนทังหมด
้
เป็ นการขายให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งเมื่อตัดรายการระหว่างกันแล้ ว ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การ
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ลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อยู่ที่ 5,620 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,677 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่ มีผลการดาเนินงานจากธุรกิจโค้ กเพียงแค่ 3 เดือน
ธุรกิ จท่าเรื อน้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 60 ล้ านบาท หรื อลดลง 12%
YoY ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าที่ลดลง 4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่ อมบารุง มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่น 94 ล้ านบาท ลดลง 9% YoY เนื่องจากรายได้ ที่ลดลง
จากลูกค้ าในกลุม่ ปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษและลูกค้ าต่างประเทศ
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 31,967 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 57% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายรวม 20,872 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 13% YoY ส่วนมากเป็ นผลจากปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้น ซึ่งต้ นทุนขายรวมดังกล่าวประกอบด้ วย ต้ นทุนขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 20,880 ล้ านบาท ต้ นทุนขายเศษ
เหล็กจานวน 189 ล้ านบาท และการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 197 ล้ านบาท โดยต้ นทุน
ขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนดังกล่าวคิดเป็ นต้ นทุนขายต่อตันประมาณ 730 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 698 เหรี ยญสหรัฐฯ/
ตัน ใน 6 เดือนแรกของปี 2554 เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ ้น
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 16,945 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 17,184 ล้ าน
บาท และการกลับรายการการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 238 ล้ านบาท โดยต้ นทุนขาย
และให้ บริ การรวมที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุมาจากค่าใช้ จ่ายคงที่ในช่วงเตรี ยมการผลิตเหล็กแท่งแบน อีกทังมี
้ การใช้ ปริ มาณ
วัตถุดิบที่คอ่ นข้ างมากในช่วงเริ่ มต้ นการผลิต ประกอบกับต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของการผลิต
เหล็กแท่งแบนที่คอ่ นข้ างสูง
กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 4,756 ล้ านบาท จากที่มีผลกาไรขันต้
้ น 1,169 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 565 ล้ านบาท ลดลง 53% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 มาอยูท่ ี่ 102 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อคิดเป็ น 24% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 5,436 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจาก 160 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 1,128 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 901 ล้ านบาทในปี ก่อน หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้น 25% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 317 ล้ านบาท ลดลง 6% YoY เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนลดลง
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ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 761 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 125% YoY
เนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการเริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบน และช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนมีการดาเนินงานเพียงแค่
3 เดือน
การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
สาหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) ได้ มีการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 551ล้ านบาท โดยการตัง้
สารองดังกล่าวเกิดจากการตังส
้ ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 287 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงใน
ปั จจุบนั และเป็ นของธุรกิจโรงถลุงเหล็กอีกจานวน 264 ล้ านบาท
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 5,491 ล้ านบาท จากที่มี EBITDA 5,603 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 402 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น EBITDA/ตัน เท่ากับ 437 บาท/ตัน (ประมาณ 14.5
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) ลดลง 58% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 6,067 ล้ านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่ มี EBITDA เป็ นบวก 4,579 ล้ านบาท
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 1,493 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 104% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 857 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 57% YoY ส่วนมากเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ นอกจากนี ้ ยังได้ รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้นและผลขาดทุน
จากการเข้ าทาสัญญาผูกพันล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap) อีกด้ วย
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 623 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 259% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อ
เสริ มสภาพคล่องและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการดาเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ที่เพิ่มสูงขึ ้น
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้ ส่วนแบ่ง กาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตามวิธีส่วนได้ เสีย 25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
38% โดยแบ่งเป็ นการรับรู้ ขาดทุนจากธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น 4 ล้ านบาท และกาไรจากธุรกิจท่าเรื อที่ประเทศอังกฤษ 29 ล้ าน
บาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น ในครึ่ งปี แรกมีปริ มาณการขาย 247,733 ตัน และมีรายได้ จากการขาย 7,425 ล้ านบาท ลดลง
1% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลงจากการชลอตัวของอุตสาหกรรมเหล็กในปี นี ้ โดยมีกาไรขันต้
้ นประมาณ 379
ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้ ว่า EBITDA จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 465 ล้ านบาท หรื อลดลง 7%
YoY และมีกาไรสุทธิ 117 ล้ านบาท หรื อลดลง 24% YoY
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กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 7,863 ล้ านบาท จากที่มีผลกาไรสุทธิ 4,473 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนสุทธิ 726 ล้ านบาท หรื อลดลง 580% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลง ซึ่ง
ผลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวได้ รวมผลสุทธิของการตังส
้ ารองจานวน 90 ล้ านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง
จานวน 31 ล้ านบาท และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 131 ล้ านบาทแล้ ว
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 7,233 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากขาดทุน 1,044 ล้ านบาท (ไม่รวมผลสุทธิของการ
ปรับปรุงกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 5,291 ล้ านบาท)

17

6. ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ตาราง 10: ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ ำนบำท
ไตรมำส 2
2555

ไตรมำส 1
2555

+/QoQ

ไตรมำส 2
2554

+/YoY

สินทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า

4,665

5,157

-10%

3,892

+20%

สินค้ าคงเหลือ

24,423

16,983

+44%

20,744

+18%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

4,078

2,084

+96%

2,218

+84%

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม

33,167

24,225

+37%

26,854

+24%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

53,383

51,373

+4%

45,198

+18%

4,708

4,718

0%

4,831

-3%

107

74

+44%

75

+42%

91,365

80,390

+14%

76,958

+19%

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

28,214

25,554

+10%

19,344

+46%

เจ้ าหนี ้การค้ า

14,479

6,526

+122%

4,293

+237%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ

1,763

1,347

+31%

470

+275%

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม

44,456

33,427

+33%

24,107

+84%

หนี ้สินระยะยาวทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย

25,565

21,361

+20%

17,906

+43%

4,171

4,160

+0.3%

4,849

-14%

74,192

58,947

+26%

46,862

+58%

16,319

20,582

-21%

29,262

-44%

853

861

-1%

835

+2%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

17,173

21,443

-20%

30,097

-43%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

91,365

80,390

+14%

76,958

+19%

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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ตาราง 11: อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

ไตรมำส 2 2555

ไตรมำส 1 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

0.75

0.72

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest
Bearing Debt to Equity Ratio)

3.13

2.19

ฐำนะทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม ณ สิน้ ไตรมำส 2/2555
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า (Trade and Notes Receivable) ลูกหนี ้การค้ ารวมจานวน 4,665 ล้ านบาท ลดลง 492 ล้ านบาท
จาก 5,157 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน หรื อลดลง 10% QoQ โดยไม่มีหนี ้เสียหรื อมีการตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้น
สินค้ าคงเหลือ (Inventory)
ตาราง 12: สินค้ าคงเหลือของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส จาแนกตามประเภท
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ไตรมำส 2
2555
11,219

ไตรมำส 1
2555
9,486

+/QoQ
+18%

วัตถุดิบระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน)

7,188

84

+8,457%

สินค้ าสาเร็จรูปและระหว่างผลิต (เหล็กแผ่นรี ดร้ อน และ
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนล้ างผิวและเคลือบน ้ามัน)

4,613

5,922

(22%)

วัสดุโรงงานและอะไหล่

2,423

2,399

+1%

(1,020)

(907)

+12%

24,423

16,983

+44%

วัตถุดิบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่เหล็ก ถ่านโค้ ก และโค้ ก)

หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือสุทธิ

สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 มีมูลค่าเท่ากับ 24,423 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 44% QoQ ส่วนมากเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบระหว่างทางซึ่งได้ แก่ ปริ มาณเหล็กแท่งแบนที่สงั่ ซื ้อจาก SSI UK และอยู่ระหว่างการ
ขนส่ง คิดเป็ นมูลค่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 ประมาณ 7,188 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 84 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 1/2555 โดยมี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 จานวน 1,020 ล้ านบาท ซึ่งยังไม่ได้ รวมสารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 อีกจานวน 870 ล้ านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.75 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 0.72 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 1/2555 ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
การที่ บ ริ ษั ท ฯ ออกหุ้นกู้แ ปลงสภาพ โดยน าเงิ นที่ ได้ ส่ว นหนึ่งไปช าระคื นหนี ร้ ะยะสัน้ และส่ว นที่ เ หลือ สารองเป็ นเงิ น ทุน
หมุน เวี ยนในบริ ษัท ย่อ ย จึ งท าให้ สินทรั พ ย์ ห มุน เวีย นเพิ่ม ขึน้ ในอัต ราที่สูง กว่าการเพิ่ มขึน้ ของหนีส้ ินหมุน เวี ยน กล่า วคื อ
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจาก 24,225 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 33,167 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 37% QoQ โดย
มีส่วนประกอบหลักคือเงินสดคงเหลือ และสินค้ าคงเหลือ ที่ปรับตัวสูงขึ ้น ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นประมาณ 33%
QoQ จาก 33,427 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน เพิ่มขึ ้นเป็ น 44,456 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
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เจ้ าหนี ้การค้ าจากการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น 7,953 ล้ านบาทจากสิ ้นไตรมาสก่อน หรื อ เพิ่มขึ ้น 122% QoQ และการเพิ่มขึ ้นใน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อเสริ มสภาพคล่องของ SSI UK
การบริ หารจัดการหนี ้สินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
74,192 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26% QoQ จาก 58,947 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน โดยมีสว่ นประกอบสาคัญคือ เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิ น และเงิ นกู้ยืมด้ อยสิทธิ จากบริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จากัด (SISH) เพื่อการลงทุนและการ
ดาเนินงานของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หุ้นกู้แปลงสภาพ และเจ้ าหนี ้การค้ า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย มียอดเงินกู้ยืม ณ 30
มิถนุ ายน 2555 จานวน 50,572 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.8% QoQ ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 25,838 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 16.5% QoQ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี 1,331 ล้ านบาท ลดลง 22.8% QoQ และเงินกู้ยืมระยะยาวที่
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 23,403 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.6% QoQ นอกจากนี ้ ในไตรมาส 2/2555 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นจานวนเงินรวม 2,250 ล้ านบาท โดยตามหลักการบัญชี บริ ษัทฯ จะบันทึกบัญชีเป็ นหนี ้สินระยะยาวจานวน
1,938 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 311 ล้ านบาท บันทึกเป็ นสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,173 ล้ านบาท ลดลง 4,270 ล้ านบาท หรื อลดลง 20% QoQ ซึ่งเป็ นผลมาจากผลขาดทุนในไตรมาสนี ้
ในขณะที่มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายรวมจานวน 53,794 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 15% QoQ จากการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน
และเสริ มสภาพคล่องในธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นหลัก ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิ ้น
ไตรมาส 2/2555 มีค่าเท่ากับ 3.13 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 2.19 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 1/2555 ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนที่สถาบัน
การเงินผู้ให้ ก้ ยู ืมกาหนด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ รับการผ่อนผันการไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินตามอัตราที่กาหนด
เรี ยบร้ อยแล้ ว
7. 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

ผลิตเหล็กแท่งแบนได้ เมื่อ
18 เม.ย. 2555
 ไตรมาส 1/2556 PCI เริ่ มใช้ งาน
 มี.ค. 2556 แล้ วเสร็ จทังโครงการ
้

โครงกำรปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI UK
โครงการปรั บปรุ งโรงถลุงเหล็ก มีงบประมาณการลงทุน 290 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ) ในระยะเวลา 2 ปี
(ตังแต่
้ เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2556) โดยมีรายจ่ายที่จดั ซื ้อจัดจ้ างไปแล้ ว (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน
2555 เป็ นเงินประมาณ 276 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 216 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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ปั จจุบนั SSI UK ได้ ดาเนินการปรับปรุงทุกหน่วยธุรกิจให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมเดินเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย

ได้ เริ่ มพ่นก๊ าซร้ อนเข้ าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และดาเนินการจุดไฟเตาถลุงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 และได้ ผลผลิตเป็ น
เหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยมีเป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 2.0 ล้ านตัน
และการผลิตจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงระดับประมาณ 8,700 ตันต่อวัน หรื อเทียบเท่าระดับ 3.2 ล้ านตันต่อปี ในไตรมาส 4/2555
ความคืบหน้ าของโครงการ Pulverized Coal Injection (PCI)
โรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ ได้ พิจารณาเลือก Siemens VAI (SVAI) ให้ เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ PCI รับผิดชอบในการทาการ
ออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่ องจักรและเทคโนโลยี และบริ หารจัดการโครงการ (engineering design, supply technology &
equipment and turnkey project management) ภายใต้ งบประมาณ 57 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยมี
รายจ่ายที่ทาการจัดซื ้อจัดจ้ างไปแล้ ว (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2555 เป็ นเงินประมาณ 51 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ความคืบหน้ าของโครงการโดยรวมขณะนี ้ งานโยธาและฐานรากได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จประมาณ 40% พร้ อมทังเริ
้ ่ มทาการ
ติดตังโครงสร้
้
างอาคารและเครื่ องจักร โดยตังเป
้ ้ าหมายว่าจะสามารถเริ่ มใช้ งาน PCI ได้ ภายในไตรมาส 1/2556 และคาดว่าจะ
ช่วยลดต้ นทุนเชื ้อเพลิงได้ ประมาณ 30 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (คานวณจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554)
โครงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่ นรีดร้ อนที่ใช้ เหล็กแท่ งแบน SSI UK สาหรั บกลุ่มลูกค้ า Hi-end
เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องการขยายการจาหน่ายสินค้ าไปยังกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพพิเศษ (High Grade) เช่น
กลุ่มลูกค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และยานยนต์ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ต้องการให้ ระบุและจากัดแหล่งผลิตเหล็กแท่ง
แบน บริ ษัทฯ จึงได้ ริเริ่ มโครงการนาเสนอเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่ผลิตจากเหล็กแท่งแบน SSI UK เพื่อรองรับการพัฒนาการขาย
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนในลูกค้ ากลุม่ นี ้ โดยมีแผนรับมอบเหล็กแท่งแบนจาก SSI UK ตังแต่
้ ไตรมาส 2/2555 เป็ น
ต้ นไป และคาดว่าจะสามารถผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพพิเศษที่ผลิตจากเหล็กแท่งแบนของ SSI UK ในช่วงครึ่ งปี
หลังของปี 2555 ที่ระดับ 60,000 – 80,000 ตัน และมีเป้าหมายที่จะนาเสนอให้ ลกู ค้ า ใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ เพื่อ
ทดแทนเหล็กแท่งแบนจากผู้ผลิตรายอื่นได้ ทงหมดในปี
ั้
2556 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้ าผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพพิเศษ
(High grade) และจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ นี ้ได้ ที่ 0.47 ล้ านตันและ 0.97ล้ านตัน ภายในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ
8. พัฒนำกำรที่สำคัญ (Recent Development)
เหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในไตรมาส 2/2555
การใช้ เหล็กแท่ งแบนจาก SSI UK เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
หลังจากที่ SSI UK ได้ เริ่ มการผลิตเหล็กแท่งแบนตังแต่
้ วนั ที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และจัดส่งสินค้ ามายังบริ ษัทฯ ณ สิ ้น
เดือนมิถนุ ายน ทางบริ ษัทฯ ได้ รับมอบเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 2/2555 เป็ นปริ มาณรวม 134,000 ตัน สาหรับเหล็กแท่งแบน
ชุดแรกปริ มาณ 48,000 ตัน ได้ นาไปผลิตเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและส่งมอบถึงลูกค้ าแล้ ว ในส่วนของเหล็กแท่งแบนชุดที่สอง
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ปริ มาณ 86,000 ตัน นันได้
้ นาไปผลิตแล้ วกว่าร้ อยละ 90 และจากปริ มาณการรับมอบเหล็กแผ่นแท่งแบนทังหมด
้
สามารถ
จาแนกตามการใช้ งานของลูกค้ าได้ ดงั นี ้
 กลุม่ ลูกค้ าตัดแผ่น คิดเป็ นร้ อยละ 83.58 หรื อประมาณ 112,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าผลิตท่อ คิดเป็ นร้ อยละ 13.43 หรื อประมาณ 18,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าผลิตเหล็กรองพื ้นแผ่นลาย (Checkered product) คิดเป็ นร้ อยละ 2.61 หรื อประมาณ 3,500 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็นคิดเป็ นร้ อยละ 0.37 หรื อประมาณ 500 ตัน
สาหรับในไตรมาส 3/2555 นัน้ ทางบริ ษัทฯ มีแผนรับมอบเหล็กแท่งแบนปริ มาณรวมทังสิ
้ ้น 378,000 ตัน และเริ่ มขยายปริ มาณ
การผลิตไปยังลูกค้ าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชนั ้ คุณภาพพิเศษ เช่น ลูกค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็น ยานยนต์ และถังก๊ าซ ซึ่งสามารถ
จาแนกปริ มาณการผลิตตามแผนได้ ดงั นี ้
 กลุม่ ลูกค้ าตัดแผ่น คิดเป็ นร้ อยละ 79.37 หรื อประมาณ 300,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าผลิตท่อ คิดเป็ นร้ อยละ 14.42 หรื อประมาณ 54,500 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าผลิตเหล็กรองพื ้นแผ่นลาย (Checkered product) คิดเป็ นร้ อยละ 2.65 หรื อประมาณ 10,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็นคิดเป็ นร้ อยละ 2.65 หรื อประมาณ 10,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ ายานยนต์ คิดเป็ นร้ อยละ 0.53 หรื อประมาณ 2,000 ตัน
 กลุม่ ลูกค้ าถังก๊ าซ คิดเป็ นร้ อยละ 0.40% หรื อประมาณ 1,500 ตัน
ในส่วนของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้ านส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติเชิงกล รวมถึง คุณภาพผิว ซึ่งผลการประเมิน
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและอยู่ในระดับเดียวกับผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้ นาระดับโลก อื่นๆ เช่น ญี่ ปุ่น บราซิล และ
ออสเตรเลีย นอกจากนี ้ยังได้ วางแผนการประเมินอย่างต่อเนื่องสาหรับไตรมาส 3/2555 ซึ่งมีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ชนคุ
ั ้ ณภาพ
พิเศษที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สร้ างมูลค่ าเพิ่มกับลูกค้ า “Superflat” และ “You+”
ในไตรมาส 2/2555 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้ างมูลค่าเพิ่มกับลูกค้ าได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ “Superflat” ซึ่งได้ รับการ
พัฒนาขึ ้นด้ วยเทคนิคพิเศษในการปรับความเรี ยบของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่มีความหนาต่ากว่า 2 มม. (“เทคนิค Superflat”) โดย
ใช้ อปุ กรณ์ที่ติดตังพิ
้ เศษกับเครื่ องปรับผิวเรี ยบหมายเลข 3 (Skinpass no.3) และพัฒนาปรับปรุ งจนได้ อตั ราผลิตใกล้ เคียงกับ
การผลิตด้ วยลูกรี ด skinpass การผลิตด้ วยเทคนิคดังกล่าวจะทาให้ เหล็กแผ่นเกิดความเรี ยบสม่าเสมอและสร้ างความพึงพอใจ
ให้ กับลูกค้ า โดยเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดบาง ซึ่งมีความหนาไม่เกิน 2 มม. จะมีความสูงของคลื่น (Waviness) ลดต่าลงเหลือ
เพียงไม่เกิ น 2 มม. จากเดิม ที่สูงไม่เกิ น 10 มม.ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว จะเป็ นอีกทางเลือ กหนึ่ง ของลูก ค้ าในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่ต้องการความเรี ยบสูง
ส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ที่ถกู พัฒนาขึ ้นคือ ผลิตภัณฑ์ “You+” (ยู-พลัส) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตอบสนองปั ญหาการใช้
งานเฉพาะด้ าน (Innovative Steel Solutions) โดยเน้ นตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการใช้ งานผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
ความพิเศษนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริ ษัทฯ เช่น การควบคุมค่าเผื่อความหนาให้ แคบกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ของบริ ษัทฯ สมบัติทางกลของเหล็กพิเศษเฉพาะที่มีคา่ เบี่ยงเบนต่า คุณภาพผิวสูงเป็ นพิเศษ รวมถึงบริ การด้ านอื่นๆ เช่น การให้
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึก การวิเคราะห์ความสามารถในการขึ ้นรู ปของเหล็กในกระบวนการผลิตของลูกค้ า การให้ บริ การด้ าน
ข้ อมูลวิชาการและการฝึ กอบรม ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2555 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ าหารื อกับลูกค้ า เป้าหมายเพื่อสรุ ป
ความต้ องการของลูกค้ าและจัดทาเป็ นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้ องการพิเศษของลูกค้ า ซึ่งได้ รับ
ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในไตรมาส 2 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “You+” กับลูกค้ าจานวนทังสิ
้ ้น 1 ราย
โดยมีแผนจะขยายจานวนลูกค้ ากลุม่ นี ้มากขึ ้นเป็ น 3 รายในครึ่งปี หลังของ 2555 ต่อไป
ความคืบหน้ าการใช้ มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-dumping) เหล็กแผ่ นรีดร้ อนนาเข้ าจากต่ างประเทศของ
บริษัทฯ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯอยูร่ ะหว่างดาเนินการยื่นคาขอให้ เปิ ดไต่สวนและทบทวนการทุม่ ตลาดเหล็กแผ่นรี ดร้ อนนาเข้ าจากต่างประเทศ
ต่อกรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทังสิ
้ ้น 3 กรณี โดยมีความคืบหน้ าดังนี ้


กรณีขอทบทวนอากรทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดเป็ นม้ วนและไม่เป็ นม้ วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศเกาหลีใต้
(ปั จจุบนั อัตราอากร 0%) โดยกรมการค้ าต่างประเทศอนุมตั ิการเปิ ดไต่สวนแล้ วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผา่ นมา



กรณีเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือธาตุโบรอนจากประเทศจีน ภายหลังมาตรการเก็บหลักประกันอากรหมดอายุลงตังแต่
้ วนั ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555 ขณะนี ้ยังคงรอคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดประชุมเพื่อสรุปผลขันสุ
้ ดท้ ายและกาหนดมาตรการ
ชัว่ คราว



กรณีเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือธาตุอื่นๆ (เช่น โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ สง่ คาขอเปิ ดไต่สวนต่อ
กรมการค้ าต่างประเทศแล้ วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ขณะนี ้รอเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลคาขอ



กรณีเหล็กแผ่นรี ดเย็นจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้ หวัน โดยกรมการค้ าต่างประเทศอนุมตั ิการเปิ ดไต่สวนแล้ วเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผา่ นมา

การปรั บโครงสร้ างองค์ กร
เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านเทคโนโลยีการผลิตของของกลุม่ บริ ษัทมีความเป็ นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบ
กับวิสยั ทัศน์ทางธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัท ที่มุ่งเน้ นการสร้ างนวัตกรรม บริ ษัทฯ จึงปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร โดยจัดตังส
้ านัก
เทคโนโลยี กลุ่มบริ ษัท (Group Technology Office) ขึ ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสายงาน (Division) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ
ด้ านเทคโนโลยีปฏิบตั ิการ ด้ านผู้ชานาญการเทคโนโลยี ด้ านพัฒนาเทคโนโลยีเชิง กลยุทธ์ และด้ านพัฒนาและประสานงาน
โครงการ นอกจากนี ้ ยังได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารสูงสุดของสานัก คือนาย กิ ตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ให้ เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่
เทคโนโลยี (Chief Technology Officer) โดยขึ ้นตรงกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ (Group Chief Executive Officer) และ
เพื่อความคล่องตัวและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ จึงปรับปรุ งโครงสร้ างฝ่ ายผลิตใหม่เป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านปฏิบตั ิการ ด้ าน
ซ่อมบารุง และหน่วยงานที่ขึ ้นตรงกับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายการผลิต
การดาเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิน
ในไตรมาส 2/2555 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ ดงั นี ้
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เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 บริ ษัทฯ และกลุ่มธนาคารผู้สนับสนุนเงิ นกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน
(“เจ้ าหนี ้ระยะสัน”)
้ ได้ ลงนามในสัญญารักษาสถานะ (Standstill Agreement) โดยเจ้ าหนี ้ระยะสันยิ
้ นยอมที่จะไม่ใช้ สิทธิ
ในการเรี ยกชาระเงินต้ นของเงิ นกู้ยืมระยะสันที
้ ่ครบกาหนด นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจนถึง 30 กันยายน 2555
พร้ อมได้ รับคายินยอมจากกลุ่มธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว (“เจ้ าหนี ้ระยะยาว”) ในการขยายระยะเวลาการ
ชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนที่ถึงกาหนดในระหว่างปี 2555 ออกไป



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวน 1,650 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จานวน 600 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,250 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ นาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวน 2,250 ล้ านบาท หรื อประมาณ 71.45 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK ส่งผลให้ SSI UK มีทนุ ชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น
293.20 ล้ านปอนด์สเตอร์ ลงิ (หรื อเทียบเท่า 471.45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ทังนี
้ ้ SSI UK ได้ นาเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับดังกล่าวไป
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจานวนประมาณ 18.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และเงินจานวนประมาณ 54.55 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ไปชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมแบบด้ อยสิทธิชวั่ คราว (Subordinated Bridging Loan) ที่ได้ ก้ ยู ืมมา
จาก บริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SISH”) ในระหว่างที่ SSI UK ดาเนินการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ลงทุนในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK



เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 ของบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิในดาเนินการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 7,273,643,293 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และ เสนอ ข าย หุ้ นต่ อ บุ ค คลใ นว ง จ า กั ด ( Private
Placement)



เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบให้ SSI UK ต่ออายุสญ
ั ญาเงินกู้ยืมแบบด้ อยสิทธิ
วงเงินกู้ยืมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 125 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ที่อตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ที่มีกบั SISH ออกไปเป็ นครบกาหนด
ชาระคืนเงินกู้ยืมไม่เกิน 31 ธันวาคม 2555 (ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 SSI UK ได้ ทาการกู้ยืมเงินจาก SISH ไปแล้ วเป็ น
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 81.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีวงเงินคงเหลือที่สามารถกู้ยืมได้ ไม่เกิน 43.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีเงินกู้ยืม
คงเหลือประมาณ 31.24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจากมีการชาระคืนไปแล้ วบางส่วนโดยเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น)

เหตุการณ์ ภายหลังสิน้ สุดไตรมาส 2/2555 จนถึง 14 สิงหาคม 2555
การดาเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิน


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในบันทึกข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ SSI UK Vanomet Holding AG
(“Vanomet”) และกลุม่ ธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว (“เจ้ าหนี ้ระยะยาว”) เพื่อสรุ ปข้ อตกลงเกี่ยวกับการเข้ าร่ วม
ลงทุนของ Vanomet ในบริ ษัทฯ และ SSI UK (“บันทึกข้ อตกลงการเข้ าร่ วมลงทุนของ Vanomet” หรื อ “MOU for
Vanomet Strategic Investment”) โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของบันทึกข้ อตกลงได้ ดงั นี ้
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(1) Vanomet ตกลงที่จะเข้ าร่ วมลงทุนในวงเงินรวม 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในรู ปแบบของการให้ วงเงินกู้ระยะสัน้
สาหรับ SSI UK จานวน 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ SSI UK จานวน
70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทฯ และ Vanomet จะดาเนินการร่ วมกันเพื่อเปลี่ยนจากวงเงินกู้ระยะสันนี
้ ้เป็ นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในบริ ษัทฯ ทังจ
้ านวน และในส่วนของวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ SSI UK จานวน
70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นัน้ Vanomet สามารถเลือกได้ ว่าจะเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน
(2) บริ ษัทฯ ตกลงที่จะเปลี่ยนค่าสินค้ าเหล็กแท่งแบนจ่ายล่วงหน้ าที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ SSI UK จานวน 125 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SSI UK
(3) เจ้ าหนี ้ระยะยาวให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ โดยยินยอมที่จะไม่เรี ยกชาระหนี ้ที่มีอยู่ของบริ ษัทฯ และ SSI UK คืน
ตลอดระยะเวลาการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (ซึ่งต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 พฤศจิกายน 2555) พร้ อมทัง้
ยินยอมที่จะขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนที่ถึงกาหนดในระหว่างปี 2555 ของ SSI UK ออกไป


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในบันทึกข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กลุม่ ธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจานวน 3 ราย (“เจ้ าหนี ้ระยะสัน”)
้ และกลุม่ ธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว (“เจ้ าหนี ้ระยะ
ยาว”) เพื่อสรุ ปแนวทางการให้ ความสนับสนุนทางการเงิน ((“บันทึกข้ อตกลงการให้ ความสนับสนุนทางการเงิน ” หรื อ
“MOU for Financial Backing”) โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของบันทึกข้ อตกลงได้ ดงั นี ้
(1) บริ ษัทฯ และเจ้ าหนี ้ระยะสันตกลงยกเลิ
้
กสัญญารักษาสถานะ (Standstill Agreement)
(2) เจ้ าหนี ้ระยะสันตกลงที
้
่จะเปลีย่ นสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวอายุ
3 ปี แบบทยอยชาระคืนเงินต้ น
(3) เจ้ าหนี ้ระยะสันและเจ้
้
าหนี ้ระยะยาวให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ โดยยินยอมที่จะไม่เรี ยกชาระหนี ้ที่มีอยูข่ องบริ ษัทฯ คืน
ตลอดระยะเวลาการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (ซึง่ ต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 พฤศจิกายน 2555)


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิให้ เสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ การซื ้อคืน
หุ้นกู้แปลงสภาพและการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในจานวนเงินรวมเทียบเท่าประมาณ 413 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ เงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

(1) เพื่อนาไปใช้ เพิ่มทุนใน SSI UK จานวนไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า ประมาณ 100 – 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อนาไป
ชาระคืนวงเงินกู้ระยะสันทั
้ งจ
้ านวน และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ Vanomet
เลือกที่จะเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามบันทึกข้ อตกลงการเข้ าร่วมลงทุนของ Vanomet
(2) เพื่อนาไปใช้ ในการซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้ างตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ นามาขายคืนให้ แก่บริ ษัทฯ จานวน
ไม่เกินมูลค่าประมาณ 1,800 ล้ านบาท
(3) เพื่อนาไปใช้ ในการชาระคืนเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิที่ SISH ได้ ให้ แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทุนของบริ ษัทฯ พร้ อม
ดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว จานวนไม่เกินมูลค่าซึง่ เทียบเท่า 33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(4) ส่วนที่เหลือจะนาไปใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ลดหนี ้ และ/หรื อ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสาหรับบริ ษัทฯ
และ SSI UK
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9. แนวโน้ มธุรกิจในไตรมำส 3/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก สถานการณ์ อุตสาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 3/2555 ในทุกภูมิภาคมีแนวโน้ มที่จะซบเซาตาม
สภาวะตลาดในช่วงฤดูร้อนในยุโรปและอเมริ กาและฤดูฝนในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวมา
ตังแต่
้ ช่วงปลายไตรมาส 2/2555 รวมทังวิ
้ กฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้ มที่แย่ลง ทาให้ เกิดสภาวะการผลิตล้ น
ตลาด ทังนี
้ ้ จากผลกระทบดังกล่าว ทาให้ คาดการณ์วา่ ความต้ องการเหล็กในตลาดจะลดต่าลงในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ดี ยังคง
ต้ องรอดูแผนการลดกาลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในจีนและยุโรป รวมทังตั
้ วเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
ด้ วยว่า จะสามารถเติบโตได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 3/2555 คาดหมายว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการของตลาดที่ลดต่าลงและ
สภาวะการผลิตที่ล้นตลาด สามารถสรุปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่น
รี ดร้ อน ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 13: สรุ ปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่ งแบน ราคาเหล็กแท่ งแบน และราคาเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
ไตรมาส 2/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ประมาณการ
210 – 220

ไตรมาส 2/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
215 - 224

ไตรมาส 3/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)**
ประมาณการ
190 – 221

149 – 152

144 – 146

128 – 130

N.A.

140 - 142

124 – 126

เหล็กแท่งแบน (CFR East Asia import)

600 – 612

573 – 595

500 – 513

เหล็กแท่งแบน (FOB Latin export)

560 – 585

558 – 581

550 - 560

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (CFR East Asia import)

653 – 667

638 – 659

576 - 604

N.A.

711 - 726

675 - 692

ถ่านโค้ ก (Premium HCC FOB Australia)
แร่เหล็ก (63% Fe CFR China)
แร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China)

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (HRC Ex-mill US Midwest)

ทีม่ า: *ราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็ น
ราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report
**ราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสจนถึงวันที ่ 13 ส.ค. 2555 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่ เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North
China) เป็ นราคาเฉลี ่ยรายไตรมาสทีค่ านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ แนวโน้ มอุตสาหกรรมเหล็กในไตรมาส 3/2555 ถึงแม้ ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ
ลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี นี ้เหลือ 5.7% จากก่อนหน้ านี ้ที่คาดว่าจีดีพีในปี นี ้จะ
ขยายตัวได้ ที่ 6.0% แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยงั คาดการณ์วา่ การบริ โภคภาคเอกชนในปี 2555 จะขยายตัว 5.2% และการ
ลงทุนขยายตัว 14.7% ก็ยงั จะเป็ นแรงขับเคลือ่ นสาคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปซึ่งสอดคล้ องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ภาค
ธุรกิจในปั จจุบนั และ 3 เดือนข้ างหน้ าที่ยงั อยู่ในระดับสูงกว่า 50 จุด แสดงว่าภาคธุรกิจยังมีความเชื่อมัน่ และยังจะลงทุนต่อ
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากภาวะการฟื น้ ตัวของภาคการผลิตและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทางบริ ษัทฯ คาดว่าแนวโน้ ม
อุต สาหกรรมเหล็ก ในไตรมาส 3/2555 จะมี ป ริ ม าณความต้ อ งการที่ ป รั บ ตัว ดี ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่ ผ่า นมา โดย
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ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งทางบริ ษัทฯ คาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตรถยนต์ ที่ 574,847 คันใน
ไตรมาส 3/2555 และ 1,149,694 คันในครึ่ งปี หลัง 2555 อย่างไรก็ตามปั จจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองน่าจะเป็ นความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุม่ ประเทศยุโรปและประเทศจีนที่จะส่งผลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศและอาจมี
ผลกระทบกับราคาเหล็กภายในประเทศให้ มีความผันผวนมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า
และจากการคาดการณ์การฟื น้ ตัวของปริ มาณความต้ องเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่ปรับตัวดีขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ คาดว่า Apparent
steel supply ของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 โดยจะอยู่ที่ 1.55 ล้ านตัน ใน
ไตรมาส 3/2555 สูงขึ ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 ที่อยูท่ ี่ 1.44 ล้ านตัน
ตาราง 14: Apparent Steel Supply ของ HRC

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
ส่งออก
รวม

Apparent Steel Supply ของ HRC
ไตรมำส 2/2555 ไตรมำส 2/2555 (ตัน) ไตรมำส 3/2555 (ตัน) อัตรำกำรเติบโต
(ตัน)
ผลที่เกิดขึน้ จริง
ประมำณกำร
(%)
ประมำณกำร
690,000
534,381
750,000
+40%
880,000
917,208
800,000
-13%
2,960
1,570,000
1,448,629
1,550,000
+7%

ทีม่ า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสาหรับไตรมาส 2/2555 และประมาณการความต้องการเหล็กแผ่นรี ดร้อนของบริ ษัทฯ สาหรับไตรมาส 3/2555

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 3/2555 ของบริ ษัทฯ น่าจะอยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมาส
1/2554 ราคาขาย HRC เฉลีย่ และราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่าจะปรับตัวลดลง โดยคาดว่า HRC Rolling Margin จะอยู่
ที่ประมาณ 13-15% และมีเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) เป็ น
46% ของยอดขาย
ในส่วนของธุร กิ จ โรงถลุงเหล็ก คาดว่า ปริ มาณการขายเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ ประมาณ 700 พัน ตัน โดยเป็ นการขายให้
บุคคลภายนอกประมาณ 15% ของยอดขายรวม และมี Slab Spread อยูท่ ี่ประมาณ 100 – 120 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
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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