คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินบริ ษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่ อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่ วมกัน
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 2555
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สรุ ปสำระสำคัญไตรมำส 3 ปี 2555
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIFR) เท่ ำกับ 3.49 เพิ่มขึน้ 60% QoQ และเพิ่มขึน้ 55% YoY
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 15,794 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 38% QoQ และเพิ่มขึน้ 18% YoY
ปริมำณขำยและรับจ้ ำงผลิต HRC รวม 617 พันตัน โดยเป็ นปริมำณขำย HRC 588 พันตัน เพิ่มขึน้
39% QoQ และเพิ่มขึน้ 42% YoY สูงสุดเป็ นประวัติกำรณ์ รองจำกไตรมำส 1/2553 และมีปริมำณรับจ้ ำง
ผลิต HRC 29 พันตัน
สัดส่ วนยอดขำย Premium Value Products 36% ลดลงจำก 40% ในไตรมำส 2/2555 โดยมีปริมำณขำย
221 พันตัน เพิ่มขึน้ 32% จำก 168 พันตัน ในไตรมำส 2/2555
HRC Spread 87 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 24% QoQ และลดลง 26% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ท่ ี
12.4%
HRC EBITDA/ตัน อยู่ท่ ี 15.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ จำกติดลบ 12.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน QoQ แต่ ลดลงจำก
17.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน YoY
ปริมำณขำยเหล็กแท่ งแบน 679 พันตัน ซึ่งเป็ นกำรขำยให้ แก่ บุคคลภำยนอกประมำณ 20% โดยมี Slab
Spread 44 เหรียญสหรัฐ/ตัน
Group EBITDA ติดลบ 3,169 ล้ ำนบำท ติดลบลดลง 12% QoQ แต่ ติดลบเพิ่มขึน้ 43% YoY
ขำดทุนสุทธิ 4,782 ล้ ำนบำท ขำดทุนลดลง 5% QoQ แต่ ขำดทุนเพิ่มขึน้ 55% YoY
NET Debt** 53,781 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.4% QoQ
ทำสถิติสงู สุดในกำรผลิตเหล็กแผ่ นรีดร้ อนเป็ นครัง้ ที่สองในรอบปี 2555 นี ้ โดยผลิตได้ สูงสุด 12,449 ตันต่ อ
วัน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 จำกสถิติเดิมที่เคยทำไว้ ท่ ี 11,778 ตันต่ อวัน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2555
SSI UK ผลิตเหล็กแท่ งแบนสะสมครบ 1 ล้ ำนตัน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 หลังจำกเริ่มต้ นกำรผลิตตัง้ แต่
เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ
ได้ รับรำงวัลเกียรติยศสถำนประกอบกิจกำรดีเด่ นด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์ และสวัสดิกำรแรงงำน 10 ปี
ติดต่ อกัน (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 ซึ่งเป็ นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียว ใน 6 บริษัทที่ได้
คัดเลือกให้ รับรำงวัลเกียรติยศในครัง้ นี ้

หมายเหตุ: *HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ , **Net Debt = Interest Bearing Debt – Cash and cash equivalents
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สรุ ปสำระสำคัญสำหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555)
อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIFR) 2.75 เพิ่มขึน้ 17% YoY
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร 43,005 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 23% YoY
ปริ มำณขำยและรั บจ้ ำงผลิต HRC 1,537 พันตัน โดยเป็ นปริ มำณขำย HRC 1,508 พันตัน เพิ่มขึน้ 19% YoY
สัดส่ วนยอดขำย Premium Value Products 39%
HRC Spread 96 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 25% YoY โดยมี HRC Rolling Margin* อยู่ท่ ี 13.3%
HRC EBITDA/ตัน เท่ ำกับ 14.9 เหรี ยญสหรั ฐ/ตัน ลดลง 52% YoY ซึ่งรวมผลสุทธิของกำรตัง้ สำรองประมำณ
121 ล้ ำนบำท หรือประมำณ 2.3 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ปริมำณขำยโค้ ก 423 พันตัน ปริมำณขำยเหล็กแท่ งแบน 1,014 พันตัน โดยมี Slab Spread 32 เหรียญสหรัฐ/ตัน
Group EBITDA ติดลบ 8,660 ล้ ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 12,644 ล้ ำนบำท
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3. แนวโน้ มธุรกิจไตรมำส 4/2555
 คำดว่ ำควำมต้ องกำร HRC ในประเทศในไตรมำส 4/2555 จะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดย
Apparent Steel Supply จะอยู่ท่ ีประมำณ 1.64 ล้ ำนตัน
 ปริ มำณกำรขำยเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนในไตรมำส 4/2555 ของบริ ษัทฯ น่ ำจะอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมำส
3/2555 โดยรำคำขำย HRC เฉลี่ยและรำคำวัตถุดิบเหล็กแผ่ นแท่ งแบนน่ ำจะทรงตัว และคำดว่ ำ HRC Rolling
Margin จะอยู่ในช่ วงประมำณ 11 – 13%
 ในส่ วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คำดว่ ำปริมำณกำรขำยเหล็กแท่ งแบนจะอยู่ท่ ีประมำณ 630 พันตัน โดยเป็ นกำร
ขำยให้ บุคคลภำยนอกประมำณ 25% ของยอดขำยรวม

เกี่ยวกับบริษัทฯ
บมจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี (บริ ษัทฯ) เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยกาลังการ
ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพพิเศษเพื่อรองรับความ
ต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ มีการลงทุน 100% ใน
บจ. สหวิริยำสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซงึ่ เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัยใน
เขตทีไซด์ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกาลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ในการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงเพื่อส่งให้ กบั
บริ ษัทฯ รวมทังจ
้ าหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตเหล็กชนิดม้ วนต่างๆ ทัว่ โลก นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการร่ วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายน ้าที่
สาคัญ ประกอบด้ วย บมจ. เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย (TCRSS) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
ไทย บจ. เหล็กแผ่ นเคลือบไทย (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทังหมดในประเทศไทยของกลุ
้
่มบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่บนชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทาเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ในประเทศสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บจ. ท่ ำเรือประจวบ (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับ
การขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริ มาณมาก นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดย
ลงทุน 100% ในบจ. เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคนมีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนสู่ความสาเร็ จ ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์พนั ธ
กิจของบริ ษัทฯ “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า สร้ างกาไรสม่าเสมอ สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ 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*

15,794
(3,169)

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

(4,782)

EPS (บำท)

(0.26)

D/E Ratio**

4.35

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)
488

EBITDA
(ล้ ำนบำท)
287

-

(3,506)

-

101

-

22

1,157

136

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

4. ภำพรวมอุตสำหกรรมและผลกำรดำเนินงำน
อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 3/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก จากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปที่ยงั คงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสเปน ตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่คาดว่าจะหดตัว 0.4% ในไตรมาส 3/2555 รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จของจีนที่ชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2555 โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3/2555 จะปรับตัว
ลดลงจาก 7.6% มาอยูท่ ี่ 7.4% ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดในรอบสามปี รวมถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI)
ลดลงต่ากว่าระดับ 50% ในเดือนกันยายน (49.8%) ซึง่ เมื่อพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 3/2555 จะเห็น
ว่าอยู่ในสภาวะชะลอตัวโดยมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและจีนเป็ นหลัก โดยตัวเลขการผลิตเหล็กดิบของ
โลกในไตรมาส 3/2555 มีปริ มาณเท่ากับ 376.0 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.4% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และลดลง 3.6% จาก
ไตรมาส 2/2555 สาหรับปริ มาณการผลิตเหล็กดิบในแต่ละภูมิภาคนัน้ ส่วนใหญ่มีการผลิตเหล็กดิบที่ลดลงเล็กน้ อยจากไตร
มาส 2/2555 ซึง่ ส่วนของสหภาพยุโรปจะมีการผลิตที่ลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ แม้ ว่าหลายภูมิภาคจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยที่สหรัฐอเมริ กาออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE3) เพื่อซื ้อคืนพันธบัตร
ประเภท MBS จานวน 4 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อเดือน ส่วนสหภาพยุโรปเห็นชอบในการตังกองทุ
้
นกลไลรักษาเสถียรภาพ
ยุโรป (ESM) รวมทังจี
้ นที่ออกมาประกาศเพิ่มการใช้ จ่ายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม แต่ผลจากมาตรการเหล่านี ้มีผล
ระยะสันต่
้ อภาคการเงินและการลงทุน และยังไม่มีผลมากนักต่อภาคการผลิตจริ งและสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมในไตรมาส
3/2555 โดยคาดหมายว่า มาตรการดังกล่าวจะเริ่ มมีผลต่อภาคการผลิตในปลายไตรมาส 4/2555 จนถึงไตรมาส 1/2556
เมื่อพิจารณาปริ มาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในรอบ 9 เดือนของปี 2555 พบว่ามีปริ มาณการผลิตทังสิ
้ ้น 1,141.7 ล้ านตัน
ลดลง 0.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยภูมิภาคอเมริ กาใต้ และสหภาพยุโรปมีปริ มาณการผลิตเหล็กดิบรวม 9 เดือนแรก
ของปี 2555 ลดลง 4.6% และ 4.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ ส่วนภูมิภาคอื่นๆ มีปริ มาณการผลิตเหล็กดิบตาม
ตารางดังนี ้
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ตาราง 2: ข้ อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก
หน่วย: ล้ านตัน
ภูมิภำค
สหภาพยุโรป
อเมริ กาเหนือ
อเมริ กาใต้
จีน
เอเชีย (อื่นๆ)
อื่นๆ
รวม

2555
ไตรมำส 3 ไตรมำส 2
40.4
45.1
30.1
32.2
11.4
11.7
178.4
183.0
68.5
70.0
47.2
48.1
376.0
390.1

2554
ไตรมำส 3
42.4
30.1
12.3
174.8
67.5
47.4
374.5

%
QoQ
-10.4
-6.5
-2.6
-2.5
-2.1
-1.9
-3.6

%
YoY
-4.7
-7.3
+2.1
+1.5
-0.4
+0.4

2555
ม.ค.-ก.ย.
129.6
92.8
35.1
534.6
206.2
143.4
1,141.7

2554
ม.ค.-ก.ย.
135.9
89.3
36.8
533.3
204.0
143.2
1,142.5

%
YoY
-4.6
+3.9
-4.6
+0.2
+1.1
+0.1
-0.1

ที่มา: World Steel Association

ขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ผลกระทบจากวิกฤตในสหภาพยุโรปและจากสภาวะการบริ โภคเหล็กของจีนที่ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ทาให้ ราคาสินแร่เหล็กในไตรมาส 3/2555 ลดต่าลงไปอยูท่ ี่ 116-119 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน หรื อลดลงกว่า 19% จาก
ไตรมาส 2/2555 ซึง่ ส่งผลให้ ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อน CFR East Asia Import ไตรมาส 3/2555 มีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 552-582
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงกว่า 13% จากไตรมาส 2/2555 เช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มีราคาเฉลีย่ อยูท่ ี่ 487-503
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลง 15% จากไตรมาส 2/2555
ตาราง 3: สรุ ปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่ งแบน ราคาเหล็กแท่ งแบน และราคาเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
ไตรมาส 2/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
215 - 224

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

ไตรมาส 3/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
164 – 180

แร่เหล็ก (63% Fe CFR China)

144 – 146

128 – 130

116 – 119

แร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China)

140 - 142

124 – 126

112 - 114

เหล็กแท่งแบน (CFR East Asia import)

573 – 595

500 – 513

487 – 503

เหล็กแท่งแบน (FOB Latin export)

558 – 581

550 - 560

545 – 557

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (CFR East Asia import)

638 – 659

576 - 604

552 – 582

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (HRC Ex-mill US Midwest)

711 - 726

675 - 692

628 - 644

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

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ผลจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ทาให้
ภาคการผลิตเพื่อส่งออกชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นการบริ โภคภายในประเทศของรัฐบาลในโครงการ
ต่างๆ ยังคงมีผลทาให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการผลิตต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการที่ใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
โดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรมรถยนต์ ยังมีปริ มาณการผลิตที่ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 ซึ่งสามารถพิจารณาได้
4

จากข้ อมูลปริ มาณการผลิตรถยนต์ ในไตรมาส 3/2555 ที่เพิ่มขึ ้นไปอยู่ที่ 6.49 แสนคัน โดยมีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยู่ที่
104% ส่วนการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ามีการผลิตที่ลดลงตามช่วงเวลาปกติของปี (ไตรมาส 3/2555) โดยเฉพาะเครื่ องปรับอากาศที่
ผ่านช่วงความต้ องการสูง (ฤดูร้อน) มาแล้ ว
ตาราง 4: ข้ อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าในประเทศไทย
ประเภท
ปริ มาณการผลิตรถยนต์
ปริ มาณการผลิตตู้เย็น
ปริ มาณการผลิตเครื่ องปรับอากาศ

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

ไตรมำส 3/2555
6.49 แสนคัน
1.3 ล้ านเครื่ อง
2.65 ล้ านเครื่ อง

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

ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรี ดร้ อนภายในประเทศ พบว่าในไตรมาส 3/2555 มีปริ มาณการผลิต 654,483 ตัน เพิ่มขึ ้น
จาก 534,381 ตัน ในไตรมาส 2/2555 แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ว่าจะมีปริ มาณการผลิต 750,000 ตัน อันเป็ นผลมาจากการ
หยุดผลิตของผู้ผลิตบางรายในประเทศ ซึง่ ต่ากว่าที่ประมาณการว่าจะมีการผลิตประมาณ 100,000 ตัน ส่วนปริ มาณการนาเข้ า
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 3/2555 นัน้ มีจานวน 1,002,551 ตัน ปรับตัวสูงขึ ้น 9.31% เมื่อเทียบกับปริ มาณการนาเข้ า
917,208 ตันในไตรมาส 2/2555 ส่งผลให้ Apperent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศในไตรมาส 3/2555 มี
ปริ มาณทังสิ
้ ้น 1,650,488 ตัน ปรับตัวสูงขึ ้น 13.93% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555
ตาราง 5: Apparent Steel Supply ของ HRC

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
ส่งออก
รวม

ไตรมำส 2/2555
(ตัน)
534, 381
917,208
2,960
1,448,629

Apparent Steel Supply ของ HRC
ไตรมำส 3/2555 (ตัน) ไตรมำส 3/2555 (ตัน) อัตรำกำรเติบโต
ประมำณกำร
ผลที่เกิดขึน้ จริง
(%)
750,000
654,483
22.47
800,000
1,002,551
9.31
6,546
121.15
1,550,000
1,650,488
13.93

ทีม่ า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสาหรับไตรมาส 2/2555 และไตรมาส 3/2555 และประมาณการความต้องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนของบริ ษัทฯ
สาหรับไตรมาส 3/2555

กล่าวโดยสรุป ปริ มาณการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริ มาณเท่ากับ 1,950,161 ตัน ลดลง
13.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปริ มาณนาเข้ าเหล็กทังสิ
้ ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เท่ากับ 2,798,583 ตัน หรื อ
เพิ่มขึ ้น 28.69% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 3/2555
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 15,794 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 38% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขาย
ของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ ว และเพิ่มขึ ้น 18% YoY เนื่องจากปริ มาณ
การขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนที่เพิ่มขึ ้นและการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างธุรกิจของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจากการขายโค้ กให้ แก่
บุคคลภายนอก เป็ นการผลิตเหล็กแท่งแบนและขายให้ แก่บริ ษัทฯ และบุคคลภายนอก โดยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม
18,730 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและต้ นทุนผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่ง
ยังอยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติ และผลสุทธิของการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการกลับรายการสารองจาก
ภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ จานวน 56 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 4,782 ล้ านบาท
เทียบกับขาดทุนสุทธิ 5,022 ล้ านบาท ในไตรมาส 2/2555 และขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2554
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้ อน บริ ษัทฯ สามารถขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ในไตรมาส 3/2555 ได้ มากสุดเป็ นประวัติการณ์ รองจาก
ไตรมาส 1/2553 ถึงแม้ วา่ จะยังคงประสบกับภาวะการทุม่ ตลาดของสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดย
มีปริ มาณขายและรั บจ้ างผลิต เหล็กแผ่น รี ดร้ อนในไตรมาส 3/2555 รวม 617 พันตัน เป็ นปริ มาณขายจานวน 588 พันตัน
เพิ่มขึ ้นจาก 423 พันตัน ในไตรมาส 2/2555 และมีปริ มาณรับจ้ างผลิตจานวน 29 พันตัน บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและ
ให้ บริ การรวม 13,087 ล้ านบาท มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 36% ของยอดขาย
รวม ซึง่ ประกอบไปด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า (IVP) 7% ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า-ชัน้
คุณภาพพิเศษ (IVP-High grade) 7% ผลิตภัณฑ์ชนั ้ คุณภาพพิเศษ (High grade) 12% ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ลักษณะเฉพาะ
(Unique) 10%
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2/2555 มาอยู่ที่ 87 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และมี HRC Rolling Margin อยู่
ประมาณ 12.4% โดยราคาขายได้ ปรับลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยงั คงอ่อนตัว บริ ษัทฯ มีการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลด
มูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 303 ล้ านบาท และมีการกลับรายการสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน
273 ล้ านบาท ค่า HRC EBITDA/ตัน เพิ่มขึ ้นเป็ น 15.4 เหรี ยญสหรัฐ /ตัน (ซึ่งรวมผลสุทธิ ของการตังส
้ ารองประมาณ 1.8
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) จากติดลบ 12.1 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 2/2555 แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับดอกเบี ้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น
จาก 444 ล้ านบาท เป็ น 616 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งดอกเบี ้ยซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนวัตถุดิบออกมาเป็ นดอกเบี ้ย
จ่ายจานวนประมาณ 126 ล้ านบาท ส่งผลให้ ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนมีผลขาดทุนสุทธิ 506 ล้ านบาท
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 12,425 ล้ านบาท โดย
รายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนจานวน 679 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 30 พันตัน โดยเหล็กแท่ง
แบน มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 544 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 500 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และมี Slab Spread อยู่ที่ 44
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเดิมที่อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ทาให้ Slab Spread
ไม่เพียงพอที่จะรองรับต้ นทุนการผลิตที่ยงั อยู่ในระดับที่สงู ส่งผลให้ ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีขาดทุนสุทธิ 4,266 ล้ านบาท ขาดทุน
ลดลง 3% QoQ
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ผลกำรดำเนินงำนงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 43,005 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 23% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 76% YoY ที่เปลีย่ นโครงสร้ างธุรกิจจากการผลิตและจาหน่ายโค้ กเพียงอย่างเดียวมาเป็ นการผลิต
และจาหน่ายเหล็กแท่งแบน โดยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 50,696 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามต้ นทุนวัตถุดิบซึง่ ยังอยูใ่ นระดับ
ที่สูง รวมทัง้ ต้ นทุน การผลิต และค่าใช้ จ่า ยต่า งๆ ที่เพิ่ มสูง ขึน้ ประกอบกับผลกระทบจากความผัน ผวนของราคาเหล็กใน
ตลาดโลก และผลสุทธิ ของการกลับรายการสารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตังส
้ ารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 172 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 12,644 ล้ านบาท เทียบกับ
ขาดทุนสุทธิ 3,877 ล้ านบาท สาหรับงวดเดียวกันของปี 2554 (ไม่รวมผลสุทธิของการปรับปรุ งกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน
5,271 ล้ านบาท)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน บริ ษัทฯ สามารถขายสินค้ าของบริ ษัทฯ สูร่ ะดับภาวะปกติ ถึงแม้ วา่ จะได้ รับผลกระทบจากการทุ่มตลาด
ของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียมก็ตาม โดยมีปริ มาณขายและรับจ้ างผลิต เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 1,537
พันตัน เป็ นปริ มาณขาย 1,508 พันตัน เพิ่มขึ ้นจาก 1,268 พันตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยมีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ประมาณ 39% ของยอดขายรวม ซึ่งประกอบไปด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้ า (IVP) 6% ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ าชันคุ
้ ณภาพพิเศษ (IVP-High grade) 9% ผลิตภัณฑ์
ชันคุ
้ ณภาพพิเศษ (High grade) 11% ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ลักษณะเฉพาะ (Unique) 13%
ค่าการรี ด (HRC Spread) ปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2554 มาอยูท่ ี่ 96 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เป็ นผลมาจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกปรับตัวลดลง ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทังมี
้ ผลสุทธิของการตังส
้ ารอง
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 121 ล้ านบาท เพื่อ
สะท้ อนราคาตลาดที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ ค่า HRC EBITDA/ตัน ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 14.9 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงจาก 30.8
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในงวดเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ภาระดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ ้นจาก 909 ล้ านบาท เป็ น 1,473 ล้ านบาท ทา
ให้ ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนมีผลขาดทุนสุทธิ 1,232 ล้ านบาท
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ได้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในเดือนเมษายน และเริ่ มมีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนตังแต่
้ ไตรมาส
2/2555 สาหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนจานวน 1,014 พันตัน และรายได้ จากการขาย
โค้ ก 423 พันตัน แต่เนื่องจากราคาขายเหล็กแท่งแบนที่ปรับตัวลดลงในขณะที่เป็ นการผลิตในช่วงเริ่ มต้ นจึงทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบน ยังอยู่ในระดับที่สงู ทาให้ ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีขาดทุนสุทธิ
11,499 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 3 ไตรมำส 2

+/-

2554

+/-

QoQ

ไตรมำส 3

YoY

2555

2554

ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.

+/YoY

15,794

11,469

+38%

13,439

+18%

43,005

34,967

+23%

(18,730)

(14,655)

+28%

(14,614)

+28%

(50,696)

(34,973)

+45%

(718)

(528)

+36%

(1,068)

-33%

(1,846)

(1,968)

-6%

147

(546)

-127%

129

-14%

(404)

(129)

N.A.

-

-

N.A.

-

N.A.

-

5,271

N.A.

(3,169)

(3,612)

+12%

(2,100)

-51%

(8,660)

3,391

N.A.

ดอกเบี ้ยจ่าย

(952)

(809)

+18%

(561)

+69%

(2,444)

(1,293)

+89%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย

(643)

(598)

+8%

(302)

+113%

(1,527)

(17)

(3)

N.A.

(2)

N.A.

(12)

(9)

+36%

(210)

(105)

-100%

20

N.A.

(564)

(21)

N.A.

(51)

153

-133%

(96)

-47%

331

(4,782)

(5,022)

+5%

(2,965)

-61%

(12,644)

1,395

N.A.

(0.26)

(0.28)

+5%

(0.17)

-51%

(0.69)

0.08

N.A.

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 ของ 9 เดือนแรก 2554 เป็ นการคานวณจากกาไรสุทธิ ซงึ่ รวมกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
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(694) +120%

(197) +268%

ตาราง 7: ผลการดาเนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่ วย : ล้ ำนบำท

2555

2555

+/-

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ

2554

+/-

ไตรมำส 3

YoY

2555

2554

ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.

+/YoY

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
งบกำรเงินรวม

15,794

11,469

+38%

13,439

+18%

43,005

34,967

+23%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน

13,087

9,853

+33%

10,373

+26%

34,524

30,052

+15%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

2,584

1,535

+68%

2,994

-14%

8,204

4,670

+76%

ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก

47

32

+48%

28

+69%

108

96

+12%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง

76

49

+56%

45

+69%

170

149

+14%

(3,169)

(3,612)

+12%

(2,100)

N.A.

(8,660)

3,391

N.A.

(166) +272%

214

+34%

689

1,178

-42%

(2,478)

-41%

(9,562)

2,164

N.A.

33 +203%

35 +186%

187

137

+37%

22

19

16

58

59

-1%

(73)

83

(32)

(147)

(4,782)

(5,022)

+5%

(2,965)

-61%

(12,644)

1,395

N.A.

(506)

(733)

+31%

(270)

-77%

(1,232)

(119)

N.A.

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

(4,266)

(4,384)

+3%

(2,783)

-53%

(11,499)

1,577

N.A.

ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก

64

3

N.A.

9

N.A.

93

59

+59%

9

8

+25%

4 +112%

22

21

+5%

ตัดรายการระหว่างกัน

(60)

90

83

13

(108)

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(23)

(6)

(8)

41

(35)

EBITDA
งบกำรเงินรวม*
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก*
ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง
ตัดรายการระหว่างกัน

287
(3,506)
101

(3,581)

-2%
+16%

+37%

113

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง

หมายเหตุ: รายได้ ของแต่ละธุรกิจเป็ นรายได้ หลังหักรายการระหว่างกันแล้ ว ในขณะที่ EBITDA และ กาไร(ขาดทุน) สุทธิ ยังไม่ได้ หกั รายการระหว่างกัน
EBITDA ของงวด 9 เดือนแรก 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 : เหรียญสหรัฐ/ตัน
ราคาขายเฉลีย่

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ

2554

+/-

ไตรมำส 3

YoY

2555

2554

ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.

+/YoY

700

731

-4%

807

-13%

726

766

-5%

ต้ นทุนขายเฉลีย่

694

706

-2%

786

-12%

716

727

-2%

ค่าการรี ด* (HRC Spread)

87

115

-24%

118

-26%

96

129

-25%

HRC EBITDA

15.4

(12.1)

+227%

17.8

-14%

14.9

30.8

-52%

ปริ มาณขาย (พันตัน)

588

423

+39%

414

+42%

1,508

1,268

+19%

ปริ มาณการผลิต (พันตัน)

627

368

+70%

371

+69%

1,495

1,188

+26%

หมายเหตุ: *ไม่รวมการตัง้ หรื อการกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อ

ตาราง 9: สรุ ปตัวเลขสาคัญของบจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
2555
หน่ วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
ไตรมำส 3 ไตรมำส 2
ธุรกิจเหล็กแท่ งแบน
ราคาขายเฉลีย่
544
551
ต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่
500
544
Slab Spread
44
7
ปริ มาณขาย (พันตัน)
ปริ มาณการผลิต (พันตัน)

679
620

335
477

คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยไตรมาส 3/2555
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 15,794 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 38% QoQ และเพิ่มขึ ้น 18% YoY
โดยรายได้ หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีปริ มาณขายและรับจ้ างผลิตรวม 617 พันตัน โดยมีปริ มาณขายรวม 588 พันตัน เพิ่มขึ ้น 39%
QoQ และ 42% YoY ราคาขายเฉลี่ย 21,871 บาท/ตัน (ประมาณ 700 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) ลดลง 4% QoQ และลดลง
13% YoY มีปริ มาณรับจ้ างผลิต 29 พันตัน คิดเป็ นรายได้ จากการขายและบริ การเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเศษเหล็กรวม
13,087 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 33% QoQ เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 39% QoQ จากนโยบายด้ านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดจาก
ภาวะการทุม่ ตลาดของสินค้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอนและโครเมียม



เพิ่มขึ ้น 26% YoY เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 42% YoY
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โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (Premium Value Products) อยู่ที่ประมาณ 36% ของยอดขายรวม ลดลงจาก
40% ในไตรมาส 2/2555 ทังนี
้ ้ ปริ มาณขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (Premium Value Products) ในไตรมาสนี ้ เท่ากับ
221 พันตัน เพิ่มขึ ้นจาก 168 พันตัน ในไตรมาส 2/2555 หรื อเพิ่มขึ ้น 32% QoQ
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 12,425 ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากรายได้ จากการขาย
เหล็กแท่งแบนจานวน 679 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 30 พันตัน โดยเหล็กแท่งแบน มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 544
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
แต่เนื่องจากรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบนประมาณ 80% เป็ นการขายให้ แก่บริ ษัทฯ ดังนันเมื
้ ่อตัดรายการระหว่างกัน
แล้ ว ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อยู่ที่ 2,584 ล้ าน
บาท


เพิ่มขึ ้น 68% QoQ เนื่องจากมีการขายเหล็กแท่งแบนให้ แก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 130
พันตัน จากเดิมที่ไม่มีการจาหน่ายเหล็กแท่งแบนแก่ลกู ค้ าภายนอกและมีรายได้ จากการขายโค้ กเพียงอย่างเดียว



ลดลง 14% YoY เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างธุรกิจจากการจาหน่ายโค้ กให้ แก่บคุ คลภายนอก เป็ นการขาย
เหล็กแท่งแบนให้ แก่บริ ษัทฯ เป็ นหลัก

ธุรกิ จท่าเรื อน้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 47 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 48% QoQ เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าของลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 12% QoQ
ประกอบกับรายได้ คา่ ธรรมเนียมที่ได้ รับจากตัวแทนเรื อที่เพิ่มขึ ้น



เพิ่มขึ ้น 69% YoY เนื่องจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่าของลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 30% และ
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับจากตัวแทนเรื อที่เพิ่มขึ ้น

ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่อมบารุง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 76
ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 56% QoQ เนื่องจากงานบริ การวิศวกรรมชันสู
้ งมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากงานต่อเนื่องที่เริ่ มตังแต่
้ ไตรมาส 1/2555
ของลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้ างและผลิตเครื่ องจักรกล จานวน 25.2 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 8.4
ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากงานวิศวกรรมและบริ หารโครงการในงานประกอบโครงสร้ างโลหะแก่ลกู ค้ าต่างประเทศ ซึง่
เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมจานวน 5.1 ล้ านบาท



เพิ่มขึ ้น 69% YoY เนื่องจากมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากงานงานบริ การวิศวกรรมชันสู
้ ง ของลูกค้ าใหม่กลุม่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้ างและผลิตเครื่ องจักร จานวน 25.2 ล้ านบาท และมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากงานวิศวกรรมและบริ หารโครงการ ของ
ลูกค้ าใหม่ในกลุม่ อุตสาหกรรมกระดาษ จานวน 9.7 ล้ านบาท, กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า จานวน
5.5 ล้ านบาท และกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตถังแก็ส จานวน 3.3 ล้ านบาท
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ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 18,730 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28% QoQ และเพิ่มขึ ้น 28% YoY แบ่งเป็ น
ต้ นทุนขาย 18,377 ล้ านบาท การตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 203 ล้ านบาท และต้ นทุนการ
ให้ บริ การ 149 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 13,260 ล้ านบาท แบ่งเป็ นต้ นทุนขายรวม 13,195 ล้ านบาท ซึ่ง
ประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 12,892 ล้ านบาท และการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 303
ล้ านบาท โดยมีต้นทุนการให้ บริ การ จานวน 65 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 37% QoQ เนื่องจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น 39% QoQ



เพิ่มขึ ้น 34% YoY เนื่องจากที่ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 42% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 15,292 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 15,392 ล้ าน
บาท และมีการกลับรายการสารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 100 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 41% QoQ เนื่องจากปริ มาณขายเหล็กแท่งแบนทีเ่ พิ่มขึ ้น



เพิ่มขึ ้น 227% YoY เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มจากการผลิตเหล็กแท่งแบน

กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 2,935 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 8% QoQ และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี
ผลขาดทุน 1,175 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนขันต้
้ น 102 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลขาดทุนขันต้
้ นจากการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน
และเศษเหล็กเป็ นหลัก


ขาดทุนเพิ่มขึ ้น QoQ จากกาไรขันต้
้ น 177 ล้ านบาทเนื่องจากค่ารี ด (HRC spread) ที่ลดลงจาก 115 เหรี ยญสหรัฐ/
ตัน เป็ น 87 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อลดลง 24% QoQ และมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
จานวน 303 ล้ านบาท



ขาดทุนเพิ่มขึ ้น YoY จากกาไรขันต้
้ น 456 ล้ านบาท เนื่องจาก ค่าการรี ด (HRC spread) ปรับตัวลดลงจาก 118
เหรี ยญสหรัฐ/ตันเป็ น 87 เหรี ยญสหรัฐ/ตันหรื อคิดเป็ น 26% YoY

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 2,867 ล้ านบาท


ลดลงจากผลขาดทุน 3,415 ล้ านบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบเฉลีย่ ที่ลดลง



เพิ่มขึ ้นจากผลขาดทุน 1,683 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจาก Slab Spread ไม่เพียงพอที่จะรองรับต้ นทุน
ในช่วงเริ่ มต้ นการผลิตเหล็กแท่งแบนดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 718 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36% QoQ แต่ลดลง 33% YoY ตามลาดับ
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 223 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 28% QoQ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น 41 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น



เพิ่มขึ ้น 79%YoY โดยค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น 53 ล้ านบาทจากไตรมาส 3/2554 เนื่องจากปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้นและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 45 ล้ านบาท เนื่องจากผลขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ จานวน 38 ล้ าน
บาท

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 470 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 44% QoQ เนื่องจากปริ มาณการผลิตและจาหน่ายเหล็กแท่งแบนที่เพิ่มขึ ้น



ลดลง 33% YoY เนื่องจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึ กษาต่างๆ ที่ถือเป็ นรายการพิเศษในไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน

การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการกลับรายการสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 147 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการกลับ
รายการสารองจากภาระผูกพันของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 273 ล้ านบาท แต่เป็ นการตังส
้ ารองของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
จานวนประมาณ 126 ล้ านบาท เนื่องจากมีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบคงค้ างอยู่ ณ สิ ้นไตรมาส
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 3,169 ล้ านบาท ติดลบลดลง 12% QoQ และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี
EBITDA ติดลบ 2,100 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 287 ล้ านบาท คิดเป็ น HRC EBITDA 15.4 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อประมาณ
488 บาท/ตัน (ซึง่ รวมผลการตังส
้ ารองประมาณ 1.8 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อประมาณ 52 บาท/ตัน)


เพิ่มขึ ้น QoQ จากติดลบจานวน 166 ล้ านบาท โดย HRC EBITDA/ตัน เพิ่มขึ ้นเป็ น 15.4 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน จากติด
ลบ 12.1 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน



เพิ่มขึ ้น 34% YoY เนื่องจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นถึง 42% YoY ถึงแม้ ว่า HRC EBITDA/ตัน จะลดลง 14%
จาก 17.8 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 3/2554 เป็ น 15.4 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 3,506 ล้ านบาท EBITDA ติดลบลดลงจากไตรมาส 2/2555 ซึง่ มี
EBITDA ติดลบ 3,581 ล้ านบาท แต่ติดลบเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 ซึ่งมี EBITDA ติดลบ 2,478 ล้ านบาท เนื่องจาก
สาเหตุตา่ งๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 952 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18% QoQ และ 69% YoY
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ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 616 ล้ านบาท


เพิ่มขึ ้น 39% QoQ โดยเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งดอกเบี ้ยซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนวัตถุดิบ ออกมาเป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
จานวน 126 ล้ านบาท



เพิ่มขึ ้น 71% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และมีการปรับปรุ งดอกเบี ้ยซึ่ง
รวมอยู่ในต้ นทุนวัตถุดิบ ออกมาเป็ นดอกเบี ้ยจ่าย รวมถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้นและผลขาดทุนจาก
การเข้ าทาสัญญาผูกพันล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap)

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 329 ล้ านบาท ลดลง 8% QoQ แต่เพิ่มขึ ้น 67% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ
เงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อเสริ มสภาพคล่องและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการดาเนินการตามโครงการปรับปรุ งโรงถลุงเหล็ก SSI
UK ที่เพิ่มสูงขึ ้น
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้ สว่ นแบ่ง ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย เป็ นจานวน 27 ล้ าน
บาท รับรู้ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากรับรู้ขาดทุน 10 ล้ านบาท ในไตรมาส 2/2555 โดยแบ่งเป็ นการรับรู้ ผลขาดทุนจากธุรกิจเหล็กแผ่น
รี ดเย็น 43 ล้ านบาท และเป็ นกาไรจากธุรกิจท่าเรื อที่ประเทศอังกฤษ 16 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีปริ มาณการขาย 118 พันตัน มีรายได้ จากการขาย 3,364 ล้ านบาท
 ลดลง 17% QoQ เนื่องจากการแข่งขันที่สงู ในกลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศ ทาให้ ปริ มาณขายในลูกค้ ากลุม่ นี ้
ปรับตัวลดลง อีกทังยั
้ งมีการทุม่ ตลาดจากผู้ผลิตในประเทศจีน ไต้ หวัน และเวียดนาม และจากราคาของเหล็กที่
ผันผวน ทาให้ มีการปรับราคาลดลง ส่งผลให้ มีกาไรขันต้
้ น 69 ล้ านบาท ลดลง 62% QoQ มี EBITDA 136
ล้ านบาท ลดลง 40%QoQ และมีผลขาดทุนสุทธิ 38 ล้ านบาท จากมีกาไรสุทธิ 49 ล้ านบาท
 ลดลง 4% YoY ส่วนมากเป็ นผลมาจากราคาขายที่ปรั บตัวลดลง ส่งผลให้ มีกาไรขัน้ ต้ น ลดลง 74% YoY
EBITDA ลดลง 55% YoY และมีผลขาดทุนสุทธิ 38 ล้ านบาท ลดลงจากมีกาไรสุทธิ 139 ล้ านบาท
กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 4,782 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 2/2555 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 5,022 ล้ าน
บาท และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,965 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 506 ล้ านบาท (รวมผลของการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า
คงเหลือจานวน 303 ล้ านบาท การกลับรายการสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 273 ล้ านบาท กาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 54 ล้ านบาท และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 171 ล้ าน
บาท)


ขาดทุนลดลง 31 % QoQ จากขาดทุนสุทธิ 733 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2555



ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 87% YoY จากขาดทุนสุทธิ 270 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2554

ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 4,267 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 3% QoQ แต่ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3/2554 ซึ่ง
มีผลขาดทุนสุทธิ 2,783 ล้ านบาท
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คาอธิบายผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2555)
รายได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 43,005 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 23% YoY โดยรายได้ หลักมาจาก
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีรายได้ จากการขายและรับจ้ างผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเศษเหล็ก 34,524 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
15% YoY เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น 19% โดยมีปริ มาณขายและรับจ้ างผลิตรวม 1,537 พันตัน เป็ นปริ มาณขาย
1,508 พันตัน ราคาขายเฉลี่ย 22,616 บาท/ตัน (ประมาณ 726 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) และเป็ นปริ มาณการรับจ้ างผลิต 29
พันตัน โดยมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า (Premium Value Products) ประมาณ 39% ลดลงเล็กน้ อยจาก
41% ในงวดเดียวกันของปี 2554 โดยมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นเป็ น 598 พันตันจาก 497 พันตันในงวดเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 23,934 ล้ านบาท โดยเริ่ มมีรายได้ จากการขายเหล็กแท่งแบน
ตังแต่
้ ไตรมาส 2/2555 จากเดิมที่มีรายได้ จากธุรกิจโค้ กเพียงธุรกิจเดียว สาหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้ จาก
การขายเหล็กแท่งแบนจานวน 1,014 พันตัน และรายได้ จากการขายโค้ ก 423 พันตัน แต่เนื่องจากรายได้ จากการขาย
เหล็กแท่งแบนประมาณ 87% เป็ นการขายให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ เมื่อตัดรายการระหว่างกันแล้ ว ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้
จากการขายและให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อยู่ที่ 8,204 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 4,670 ล้ านบาท
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีผลการดาเนินงานจากธุรกิจโค้ กเพียงอย่างเดียว
ธุรกิ จท่าเรื อน้ าลึ ก มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวม 108 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
12% YoY ซึง่ เป็ นผลมาจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่า โดยไม่รวมการให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 8% เทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และค่าธรรมเนียมที่ได้ รับจากตัวแทนเรื อที่เพิ่มขึ ้น
ธุรกิ จวิ ศวกรรมและซ่ อมบารุง มีรายได้ จากการให้ บริ การลูกค้ าอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 185 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 24% YoY เนื่องจากมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากงานงานบริ การวิศวกรรมชันสู
้ ง ของลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้ างและ
ผลิตเครื่ องจักรกล จานวน 58.8 ล้ านบาท และมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากงานวิศวกรรมและบริ หารโครงการ ของลูกค้ าเดิมใน
กลุม่ อุตสาหกรรมกระดาษ จานวน 22.3 ล้ านบาท ประกอบกับลูกค้ าใหม่ในกลุม่ อุตสาหกรรมกระดาษ จานวน 28.1 ล้ าน
บาท กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า จานวน 5.5 ล้ านบาท และกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตถังแก็ส จานวน 3.3
ล้ านบาท
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 50,696 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 45% YoY แบ่งเป็ นต้ นทุนขาย 50,649
ล้ านบาท การกลับรายการสารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือจานวน 232 ล้ านบาท และต้ นทุนการให้ บริ การ จานวน
280 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 34,132 ล้ านบาท แบ่งเป็ นต้ นทุนขายรวม 34,068 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 20% YoY ซึง่ เป็ นผลจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยต้ นทุนขายรวมดังกล่าวประกอบด้ วย ต้ นทุนขายเหล็กแผ่น
รี ดร้ อนจานวน 33,619 ล้ านบาท ต้ นทุนขายเศษเหล็กจานวน 343 ล้ านบาท การตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า
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คงเหลือจานวน 106 ล้ านบาท และต้ นทุนการให้ บริ การ จานวน 65 ล้ านบาท โดยต้ นทุนขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนดังกล่าวคิด
เป็ นต้ นทุนขายต่อตันประมาณ 716 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงจาก 727 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ใน 9 เดือนแรกของปี 2554
เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 32,237 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนขายจานวน 32,576 ล้ าน
บาท และการกลับรายการการตังส
้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ จานวน 339 ล้ านบาท โดยต้ นทุนขายและ
ให้ บริ การรวมที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นโครงสร้ างธุรกิจจากการผลิตโค้ กเพื่อจาหน่ายซึง่ มีต้นทุนวัตถุดิบคือถ่าน
โค้ กเพียงอย่างเดียว มาเป็ นการผลิตเหล็กแท่งแบนซึง่ มีต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของสินแร่ เหล็ก เศษเหล็กและส่วนประกอบ
อื่นๆ เพิ่มขึ ้น อีกทังมี
้ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบนในช่วงเริ่ มต้ นผลิตที่คอ่ นข้ างสูง
กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนขันต้
้ น 7,691 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากขาดทุนขันต้
้ น 6 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 392 ล้ านบาท ลดลง 72% YoY เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 มาอยูท่ ี่ 96 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน หรื อลดลง 25% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขันต้
้ น 8,304 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจาก 1,843 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 1,846 ล้ านบาท ลดลงจาก 1,968 ล้ านบาทในปี ก่อน หรื อคิดเป็ น
ลดลง 6% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 540 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17% YoY เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการขาย
ที่เพิ่มขึ ้น 39 ล้ านบาท จากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น 19% YoY และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้น 38 ล้ านบาท
เนื่องจากผลขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจานวน 1,231 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18% YoY
เนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการเริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบน และช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนมีการดาเนินงานเพียงแค่
6 เดือน
การตั้งสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
สาหรับงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ได้ มีการตังส
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบจานวน 404 ล้ านบาท โดยการตัง้
สารองดังกล่าวเกิดจากการตังส
้ ารองของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจานวน 15 ล้ านบาท และเป็ นของธุรกิจโรงถลุงเหล็กอีกจานวน
389 ล้ านบาท เพื่อสะท้ อนราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงในปั จจุบนั
กาไรก่ อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ ายตัดบัญชี (EBITDA)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี EBITDA ติดลบ 8,660 ล้ านบาท จากที่มี EBITDA 3,391 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
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ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มี EBITDA จานวน 689 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น EBITDA/ตัน เท่ากับ 457 บาท/ตัน (ประมาณ 14.9
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) ลดลง 52% YoY
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบ 9,562 ล้ านบาท EBITDA ติดลบเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่ มี EBITDA เป็ นบวก 2,164 ล้ านบาท เนื่องจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนมีการรับรู้กาไรจากการซื ้อธุรกิจ
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับ 2,444 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 89% YoY
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 1,473 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 62% YoY ส่วนมากเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึน้ ของเงิ นกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และการปรั บปรุ งดอกเบี ้ยซึ่งรวมอยู่ในต้ นทุนวัตถุดิบ ออกมาเป็ น
ดอกเบีย้ จ่ าย นอกจากนี ้ ยังได้ รับ ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ที่สูงขึน้ และผลขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาผูกพัน
ล่วงหน้ าทางการเงิน (Interest Rate Swap) อีกด้ วย
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย 952 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 157% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อ
เสริ มสภาพคล่องและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการดาเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ที่เพิ่มสูงขึ ้น
อื่นๆ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตามวิธีสว่ นได้ เสีย 2 ล้ านบาท ลดลงจาก
การรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนของช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่รับรู้ขาดทุน 38 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการรับรู้ขาดทุนจากธุรกิจเหล็ก
แผ่นรี ดเย็น 47 ล้ านบาท และกาไรจากธุรกิจท่าเรื อที่ประเทศอังกฤษ 45 ล้ านบาท
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดเย็น ใน 9 เดือนแรกมีปริ มาณการขาย 365,278 ตัน และมีรายได้ จากการขาย 10,788 ล้ านบาท ลดลง
2% YoY เนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวลดลง จากการแข่งขันที่ค่อนข้ างสูง และการทุ่มตลาดจากผู้ผลิตในประเทศจี น
ไต้ หวัน และเวียดนาม ทังนี
้ ้ ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็นมีกาไรขันต้
้ นประมาณ 448 ล้ านบาท EBITDA ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
601 ล้ านบาท หรื อลดลง 25% YoY และมีกาไรสุทธิ 79 ล้ านบาท หรื อลดลง 73% YoY
กาไร/(ขาดทุน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 12,644 ล้ านบาท จากที่มีผลขาดทุนสุทธิ 3,877 ล้ านบาท (ไม่รวมผลสุทธิของการ
ปรับปรุงกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 5,271 ล้ านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีผลขาดทุนสุทธิ 1,233 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีผลขาดทุน
สุทธิ 119 ล้ านบาท เนื่องจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งผลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวได้
รวมผลสุทธิของการตังส
้ ารองจานวน 121 ล้ านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 23 ล้ านบาท และ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 302 ล้ านบาทแล้ ว
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 9,562 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากขาดทุน 3,107 ล้ านบาท (ไม่รวมผลสุทธิของการ
ปรับปรุงกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 5,271 ล้ านบาท)
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6. ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ตาราง 10: ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ ำนบำท
ไตรมำส 3
2555

ไตรมำส 2
2555

+/QoQ

ไตรมำส 3
2554

+/YoY

สินทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า

8,141

4,665

+75%

3,781

+115%

สินค้ าคงเหลือ

25,302

24,423

+4%

24,380

+4%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

4,380

4,078

+7%

1,849

+137%

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม

37,823

33,167

+14%

30,010

+26%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

51,768

53,383

-3%

47,024

+10%

3,495

4,708

-26%

4,775

-27%

101

107

-6%

71

+41%

93,187

91,365

+2%

81,880

+14%

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

30,414

28,214

+8%

22,288

+36%

เจ้ าหนี ้การค้ า

20,172

14,479

+39%

8,686

+132%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ

2,421

1,763

+37%

617

+292%

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม

53,007

44,456

+19%

31,591

+68%

หนี ้สินระยะยาวทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย

23,584

25,565

-8%

18,144

+30%

4,177

4,171

+0.1%

4,941

-15%

80,768

74,192

+9%

54,677

+48%

11,546

16,319

-29%

26,365

-56%

873

853

+2%

839

+4%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

12,419

17,173

-28%

27,204

-54%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

93,187

91,365

+2%

81,880

+14%

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
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest
Bearing Debt to Equity Ratio)

ไตรมำส 3
2555
0.71

ไตรมำส 2
2555
0.75

4.35

3.13

ฐำนะทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม ณ สิน้ ไตรมำส 3/2555
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า (Trade and Notes Receivable) ลูกหนี ้การค้ ารวมจานวน 8,141 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,476 ล้ าน
บาท จาก 4,665 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน หรื อเพิ่มขึ ้น 75% QoQ โดยไม่มีหนี ้เสียหรื อมีการตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้น
สินค้ าคงเหลือ (Inventory)
ตาราง 12: สินค้ าคงเหลือของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส จาแนกตามประเภท
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ไตรมำส 3
2555
12,978

ไตรมำส 2
2555
11,215

+/QoQ
+16%

วัตถุดิบระหว่างทาง (เหล็กแท่งแบน)

6,378

7,188

-11%

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

4,871

4,613

+6%

วัสดุโรงงานและอะไหล่

2,251

2,423

-7%

(1,176)

(1,016)

+16%

25,302

24,423

+4%

วัตถุดิบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่เหล็ก ถ่านโค้ ก และโค้ ก)

หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือสุทธิ

สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นไตรมาส 3/2555 มีมลู ค่าเท่ากับ 25,302 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4% QoQ ส่วนมากเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้น
ของวัตถุดิบ ซึ่งได้ แก่ เหล็กแท่งแบน เป็ นหลัก โดยมีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นไตรมาส 3/2555 จานวน
1,176 ล้ านบาท ซึง่ ยังไม่ได้ รวมสารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อวัตถุดิบ ณ สิ ้นไตรมาส 3/2555 อีกจานวน 701 ล้ านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.71 เท่า ลดลงจาก 0.75 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้น
ในส่วนของหนี ้สินหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้น กล่าวคือ หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 19% QoQ จาก 44,456 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน เพิ่มขึ ้นเป็ น 53,007 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 3/2555 ซึ่ง
ส่วนมากเป็ นการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจาก 33,167 ล้ านบาท มาอยู่ที่ 37,823 ล้ าน
บาทในไตรมาสนี ้ หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 14% QoQ โดยเป็ นผลมาจากลูกหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้นมาก เนื่องจากปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้นในไตรมาสนี ้
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การบริ หารจัดการหนี ้สินและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม
80,768 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9% QoQ จาก 74,192 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้
การค้ า โดยส่วนประกอบสาคัญ ของหนี ้สินรวมคือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงิ นกู้ยืมด้ อยสิทธิ จากบริ ษัท สหวิริยา
อินเตอร์ สตีล โฮลดิ ้งส์ จากัด (SISH) และ Vanomet Finance AG ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หุ้นกู้แปลงสภาพ และเจ้ าหนี ้การค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มียอดเงินกู้ยืม ณ 30 กันยายน 2555 จานวน 50,121 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสัน้
จานวน 25,432 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี 3,136 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระ 21,554 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,419 ล้ านบาท ลดลง 28% QoQ ซึ่งเป็ นผลมาจากผลขาดทุนในไตรมาสนี ้ ในขณะที่มีหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยจ่ายรวมจานวน 53,999 ล้ านบาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นไตรมาส
3/2555 มีคา่ เท่ากับ 4.35 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 3.13 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2555 ที่ผา่ นมา ซึง่ สูงกว่าอัตราส่วนที่สถาบันการเงินผู้ให้
กู้ยืมกาหนด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ รับการผ่อนผันการไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินตามอัตราที่กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว
และบริ ษัทฯ กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามแผนการเพิ่มทุนและจัดโครงสร้ างทางการเงิน เพื่อให้ อตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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 ้นเดือนกันยายน
2555 เป็ นเงินประมาณ 285.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 235.19 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
SSI UK ได้ เริ่ มดาเนินการผลิต และได้ ผลผลิตเป็ นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ในไตรมาส 3/2555 ซึ่ง
ดาเนินการผลิตเหล็กแท่งแบนครบไตรมาสเป็ นไตรมาสแรก สามารถผลิตเหล็กแท่งแบนได้ 620 พันตัน โดยมียอดการผลิต
สะสมครบ 1 ล้ านตันเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 และมีเป้าหมายการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 อยู่ที่ 1.8 ล้ านตัน และจะ
ยังคงรักษาระดับการผลิตที่ประมาณ 8,400 ตันต่อวัน หรื อเทียบเท่าระดับ 3.0 ล้ านตันต่อปี ต่อไปในไตรมาส 4/2555
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ความคืบหน้ าของโครงการ Pulverized Coal Injection (PCI)
ความคืบหน้ าของโครงการโดยรวมขณะนี ้ งานโยธาและฐานรากได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จประมาณ 95% งานติดตังโครงสร้
้
าง
อาคารต่างๆ รวมถึงงานติดตังเครื
้ ่ องจักร ได้ ดาเนินการตังแต่
้ เริ่ มไตรมาส 3/2555 จนปั จจุบนั มีความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง
และติดตัง้ (Civil and Foundation, Steel Structure, Mechanical Erection, Machine Installation and E&I Installation)
โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 52% (ไม่รวมงาน commissioning)

ทังนี
้ ้ในส่วนของงาน commissioning จะมีการเริ่ มดาเนินการ

ในช่วงปลายของไตรมาส 4/2555 จนถึงช่วงต้ นไตรมาส 1/2556

โดยกาหนดการเริ่ มใช้ งาน PCI ยังคงเป็ นภายในไตรมาส

1/2556 โดยคาดว่าจะช่วยลดต้ นทุนเชื ้อเพลิงได้ ประมาณ 30 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (คานวณจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงในช่วงไตรมาส 2
ปี 2554)
ทังนี
้ ้ ภายใต้ งบประมาณ 57 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2555 มีรายจ่ายที่ทาการจัดซื ้อจัด
จ้ างไปแล้ ว (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ) เป็ นเงินประมาณ 56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมียอดเงินสดจ่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ) 27.5
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
8. พัฒนำกำรที่สำคัญ (Recent Development)
เหตุการณ์ ทเ่ี กิดขึน้ ในไตรมาส 3/2555
โครงการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีมูลค่ าเพิ่มกับลูกค้ าประเภท “Speed+”
ในไตรมาส 3/2555 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม กับลูกค้ า (IVP) ด้ านการให้ บริ การ ในเรื่ องของ
ระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็ วขึ ้นเป็ นพิเศษ หรื อที่เรี ยกว่า “Speed+” (Speed Plus) เพื่อตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการ
ความรวดเร็ วเป็ นพิเศษในการจัดส่งสินค้ าให้ ถึงโรงงาน โดยได้ เริ่ มพัฒนาการให้ บริ การ “Speed+” กับลูกค้ ากลุม่ การใช้ งาน
เหล็กสาหรับการผลิตท่อเหล็กเป็ นกลุม่ แรก โดยนับตังแต่
้ วนั ทีล่ ูกค้าสัง่ ซื ้อ จนถึง วันทีด่ าเนิ นการจัดส่งสิ นค้าไปยังลูกค้ า (Order
to Delivery) สามารถลดระยะเวลาได้ จากระยะเวลาปกติประมาณ 30 วัน เหลือเพียงประมาณ 10-15 วัน (วัดจากระยะเวลา
วันที่ลกู ค้ ามีคาสัง่ ซื ้อจนถึงวันที่ดาเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน และเป็ นลูกค้ าภายในประเทศ) ทังนี
้ ้ “Speed+”
ถื อเป็ นอี กทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ์ น วัต กรรมที่มี มูลค่าเพิ่มกับลูกค้ า ที่ตอบสนองความต้ องการข องลูกค้ าที่ ต้องการ
ระยะเวลาในการจัดส่งให้ รวดเร็ วเป็ นพิเศษ
การขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มลูกค้ าใหม่ (New Customer)
ตามที่บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการรั กษาฐานลูกค้ าเดิมรวมทัง้ การขยายฐานลูกค้ าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งในไตรมาส 3/2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ เน้ นการขยายตลาดไปยังกลุม่
ลูกค้ าเหล็กแผ่นรี ดเย็นและกลุม่ ลูกค้ าการผลิตท่อเหล็ก ซึ่งสามารถเพิ่มลูกค้ าใหม่ได้ 2 ราย คือ บริ ษัทผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นที่
นาไปใช้ ตอ่ ในผลิตภัณฑ์ถงั เหล็กอุตสาหกรรมและ บริ ษัทผู้ผลิตท่อเหล็กภายในประเทศ โดยคาดว่าทังสองรายนี
้
้จะมีปริ มาณ
การใช้ เหล็กประมาณ 5,000 - 8,000 ตันต่อเดือน นอกจากนี ้ ยังมีแผนที่จะร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กับลูกค้ า
กลุ่มนี ้อีกด้ วย ทังนี
้ ้ในไตรมาส 4/2555 บริ ษัทฯ ยังคงจะดาเนินตามแนวทางการขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มตลาดอื่นๆ ด้ วย
เช่นกัน
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โครงกำรเปลี่ยนชนิดอุปกรณ์ วัดสำหรับควบคุมควำมหนำผลิตภัณฑ์ ท่ แี ท่ นรีดละเอียด (Absolute Displacement
Transducer; ADT)
ในไตรมาส 3/ 2555 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการดาเนินโครงการ “เปลีย่ นชนิดอุปกรณ์วดั สาหรับควบคุมความหนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยาสูง” ที่แท่นรี ดละเอียดแท่นสุดท้ าย (Finishing stand no.7) ส่งผลให้ การควบคุมความหนาของ
ผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ ้นแล้ ว ยังทาให้ ลดค่าใช้ จา่ ยจากการเกิดของเสียระหว่างการผลิตคิดเป็ นมูลค่า
6.5 ล้ านบาทต่อปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมแผนงานเปลีย่ นอุปกรณ์วดั ADT ในแท่นรี ดละเอียดที่เหลือทังหมดภายในปี
้
2557 โดยใช้ งบประมาณราว 6 ล้ านบาท เมื่อสิ ้นสุดโครงการแล้ วคาดว่าจะทาให้ ความหนาของผลิตภัณฑ์สม่าเสมอขึ ้นอีก
ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งานพึงพอใจคุณภาพผลิตภัณฑ์มากขึ ้น โดยจะช่วยลดค่าใช้ จา่ ยจากการเกิดของเสีย และค่าใช้ จา่ ยในการ
บารุงรักษาอุปกรณ์วดั และเครื่ องจักรของบริษัทฯ ได้ ประมาณปี ละ 15 ล้ านบาทขึ ้นไป
ความคืบหน้ าการใช้ มาตรการเยียวยาทางการค้ า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่ นรีดร้ อนและเหล็กแผ่ นรีด
เย็นนาเข้ าจากต่ างประเทศของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการยื่นคาขอต่อกรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาดาเนินการมาตรการ
เยียวยาทางการค้ า เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเหล็กแผ่นรี ดเย็นนาเข้ าจากต่างประเทศ 2 มาตรการ
ได้ แก่ มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และ มาตรการปกป้องจากการนาเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึน้
(Safeguard Measure) โดยมีความคืบหน้ าดังนี ้
1) มาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาด (Anti-dumping Measure) บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขอทังสิ
้ ้น 4 กรณีดงั นี ้


กรณีขอทบทวนอากรทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดเป็ นม้ วนและไม่เป็ นม้ วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศเกาหลีใต้
(ปั จจุบนั อัตราอากร 0%) ขณะนี ้กรมการค้ าต่างประเทศอนุมตั ิการเปิ ดไต่สวนแล้ วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555



กรณีเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือธาตุโบรอนจากประเทศจีน ขณะนี ้ยังคงรอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดประชุมเพื่อ
สรุ ป ผลขัน้ ต้ น และก าหนดมาตรการชั่ว คราว ภายหลัง มาตรการเก็ บ หลัก ประกัน อากรหมดอายุลงตัง้ แต่วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555



กรณีเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือธาตุอลั ลอยด์ (โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ ยื่นคาขอเปิ ดไต่สวนต่อ
กรมการค้ าต่างประเทศแล้ วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ขณะนี ้รอเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลคาขอ



กรณีเหล็กแผ่นรี ดเย็นจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้ หวัน ขณะนี ้กรมการค้ าต่างประเทศอนุมตั ิการเปิ ดไต่สวนแล้ ว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างตอบแบบสอบถามของกรมการค้ าต่างประเทศ

2) มาตรการปกป้องจากการนาเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น (Safeguard Measure) บริ ษัทฯได้ ยื่นคาขอ 1 กรณีดงั นี ้


กรณีเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือธาตุอัลลอยด์ (โบรอน โครเมียม และอื่นๆ) ชนิดเป็ นม้ วนและไม่เป็ นม้ วน ส่งแบบคาขอให้
กรมการค้ าต่างประเทศเพื่อพิจารณากาหนดมาตรการปกป้องจากการนาเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น (Safeguard Measure) แล้ ว
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ขณะนี ้รอเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลคาขอ
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การดาเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิน
ในไตรมาส 3/2555 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ ดงั นี ้


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”)



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”)



เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแนวทางการเพิ่มทุนและการจัดโครงสร้ างทางการเงิน
แบบเบ็ดเสร็ จ (Comprehensive Financial Plan) เพื่อให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว
และได้ อนุมตั ิให้ เสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
(1) Vanomet ตกลงที่จะเข้ าร่วมลงทุนในวงเงินรวม 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในรูปแบบของการให้ วงเงินกู้ระยะสันส
้ าหรับ
SSI UK จานวน 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ SSI UK จานวน 70 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทฯ และ Vanomet จะดาเนินการร่วมกันเพื่อเปลีย่ นจากวงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในบริ ษัทฯ ในจานวน 100-170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(2) บริ ษัทฯ ตกลงเปลีย่ นค่าสินค้ าเหล็กแท่งแบนจ่ายล่วงหน้ าจ่ายให้ แก่ SSI UK จานวน 125 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใน SSI UK เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางโครงสร้ างเงินทุนของ SSI UK
(3) บริ ษัทฯ และเจ้ าหนี ้ระยะสันตกลงยกเลิ
้
กสัญญารักษาสถานะ (Standstill Agreement) โดยเจ้ าหนี ้ระยะสันตกลงที
้
่
จะเปลีย่ นสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวอายุ 3 ปี แบบทยอยชาระ
คืนเงินต้ น
(4) บริ ษัทฯ จะดาเนินการลดสัดส่ว นหนี ส้ ินต่อทุน โดยการซือ้ คืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่คงค้ างของบริ ษัทฯ มูลค่ารวม
ประมาณ 2,097.41 ล้ านบาท และชาระคืนเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิที่ SISH ได้ ให้ แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทุนของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว มูลค่ารวมประมาณ 33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(5) บริ ษัทฯ จะดาเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อระดมทุนจานวนรวมไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า
413 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน เพื่อ 1) นาไปใช้ เพิ่มทุนใน SSI UK
จานวนไม่เกินมูลค่าซึง่ เทียบเท่าประมาณ 100 – 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สาหรับชาระคืนวงเงินกู้ระยะสัน้ และวงเงิน
กู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่ Vanomet ตามบันทึกข้ อตกลงการเข้ าร่ วมลงทุนของ
Vanomet 2) นาไปใช้ ในการซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้ างตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ นามาขายคืนให้ แ ก่บริ ษัทฯ
จานวนไม่เกินมูลค่าประมาณ 1,800 ล้ านบาท 3) นาไปใช้ ในการชาระคืนเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิที่ SISH ได้ ให้ แก่ SSI UK
ระหว่างรอการระดมทุนของบริ ษัทฯ พร้ อมดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว จานวนไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า 33 ล้ าน
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เหรี ยญสหรัฐ และ 4) ส่วนที่เหลือจะนาไปใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ลดหนี ้ และ/หรื อ เงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติมสาหรับบริ ษัทฯ และ SSI UK
เหตุการณ์ ภายหลังสิน้ สุดไตรมาส 3/2555 จนถึง 14 พฤศจิกายน 2555
การดาเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างทางการเงิน


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2555 ได้ อนุมตั ิการดาเนินการตามแผนการเพิ่ม
ทุนและการจัดโครงสร้ างทางการเงิน โดยอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 19,433,670,324 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้ แก่ 1) Vanomet 2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 3) บุคคลในวงจากัด (Private Placement) 4) บริ ษัท สหวิริยา
อินเตอร์ สตีล โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SISH”) เพื่อนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษั ทฯ และ 5) SISH เพื่อ
นาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการเพิ่มทุนในบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด (“SSI UK”) เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิที่
SISH ได้ ให้ แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทุนของบริ ษัทฯ พร้ อมดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมดังกล่าว



เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในข้ อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership Agreement) กับ JFE Steel
Corporation (“JFE”) และ Marubeni-Itochu Steel Inc. (“MISI”) โดย JFE และ MISI ตกลงที่จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ รายละ 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในราคา 0.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิ น 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นอกจากนี ้
JFE และ MISI จะลงทุนเพิ่มเติมใน บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) (“TCR”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมลงทุนของ
บริ ษัทฯ โดยจะซื ้อหุ้นในส่วนที่บริ ษัทฯ ถืออยูเ่ ป็ นวงเงินรวมประมาณ 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอีกด้ วย



เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 JFE และ MISI ได้ จองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนรวม 2,267,816,176
หุ้น ในราคา 0.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินประมาณ 1,542 ล้ านบาท เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ
ดังกล่าวข้ างต้ น



เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK โดยวิธีการ
เข้ าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SSI UK เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 141 เหรี ยญสหรัฐ โดย SSI UK จะนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าว
ไปใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ลดหนี ้ และ/หรื อ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม



ระหว่างวันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2555 บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

9. แนวโน้ มธุรกิจในไตรมำส 4/2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลก สถานการณ์อตุ สาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 4/2555 ในทุกภูมิภาคมีแนวโน้ มที่จะดีขึ ้นเล็กน้ อย โดย
นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ สถานการณ์ตลาดเหล็กได้ ผา่ นจุดต่าสุดแล้ ว โดยการลดการผลิตของผู้ผลิตเหล็กบางส่วนของจีนใน
เดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผา่ นมา จะเป็ นแรงส่งทาให้ สถานการณ์ ราคาเหล็กของโลกในไตรมาส 4/2555 เริ่ มดีขึ ้น ประกอบ
กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่ และจีน จะเริ่ มมีผลต่อภาคการผลิตในปลายไตรมาส
4/2555 ถึงไตรมาส 1/2556 ซึ่งมีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้นคือ ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริ กาที่ลดต่ากว่า 8% ในเดือนกันยายน
เป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 3 ปี ครึ่ ง รวมทังดั
้ ชนีความเชื่อมัน่ ของผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ของจีนที่ปรับตัวต่ากว่า 50% เพียง
เล็กน้ อยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทาให้ คาดการณ์ว่าความต้ องการเหล็กในตลาดจะเริ่ มฟื น้ ตัวเล็กน้ อยในไตรมาส 4/2555
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อย่างไรก็ตาม ยังต้ องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ยงั ยืดเยื ้อต่อเนื่อง รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จของจีนว่าจะ
กระเตื ้องขึ ้นตามที่ได้ คาดการณ์ไว้ หรื อไม่ และทิศทางการดาเนินนโยบายการคลังของประธานาธิบดีสหรัฐ หลังได้ รับเลือกตัง้
เป็ นสมัยที่สองว่าจะมีผลต่อการทาให้ สหรัฐเผชิญกับ ความเสี่ยงทางด้ านนโยบายการคลัง หรื อที่เรี ยกว่าหน้ าผาทางการคลัง
(Fiscal Cliff) หรื อไม่
ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 4/2555 คาดการณ์วา่ ราคาเหล็กจะปรับตัวลดลงเล็กน้ อย และเริ่ มทรงตัว ในช่วงต้ นของ
ไตรมาส 4/2555 หลังจากนัน้ จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงปลายปี 2555 โดยมีผลมาจากการลดการผลิตของผู้ผลิตในจีนและ
ความต้ องการเหล็กที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้สามารถสรุ ปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคา
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 13: สรุ ปข้ อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่ งแบน ราคาเหล็กแท่ งแบน และราคาเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
ไตรมาส 3/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ประมาณการ
190 – 221

ไตรมาส 3/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
ราคาจริ ง*
164 – 180

ไตรมาส 4/2555
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)**
ประมาณการ
143 - 148

แร่เหล็ก (63% Fe CFR China)

128 – 130

116 – 119

116 - 118

แร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China)

124 – 126

112 - 114

116 - 118

เหล็กแท่งแบน (CFR East Asia import)

500 – 513

487 – 503

460 – 470

เหล็กแท่งแบน (FOB Latin export)

550 - 560

545 – 557

460 – 475

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (CFR East Asia import)

576 - 604

552 – 582

547 – 564

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (HRC Ex-mill US Midwest)

675 - 692

628 - 644

600 - 619

ถ่านโค้ ก (Premium HCC FOB Australia)

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 พ.ย. 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 แม้ ว่าภาคการผลิตเพื่อการส่งออกจะยังเผชิญปั ญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจ ของสหภาพ
ยุโรปและจีน แต่การบริ โภคในประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูงอยู่ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงประเมินอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จของปี 2555 อยู่ที่ ระดับ 5.7% ส่ว นสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ประเมิ น ไว้ ที่ ร ะดับ 5.5% ขณะเดีย วกัน
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจากเดิม 3% ไปอยู่ที่ 2.75% เพื่อส่งสัญญาณในการกระตุ้น
เศรษฐกิจทังในส่
้ วนของการบริ โภคภายในประเทศและการส่งออก ซึง่ คาดว่าจะลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงซบ
เซาได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าในไตรมาส 4/2555 การบริ โภคเหล็กในภาคการก่อสร้ างน่าจะปรับตัวดีขึ ้นจากช่วงที่ผ่านพ้ นฤดูฝน
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ ภายในบ้ านน่าจะทรงตัว แต่การบริ โภคเหล็กในอุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดิม โดยคาดหมายว่าจะสิ ้นปี 2555 จะมียอดผลิตรถยนต์ที่ประมาณ 2.3 ล้ านคัน
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แม้ ว่า ในหลายอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้ มดีขึ ้น แต่โดยภาพรวมแนวโน้ ม Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนใน
ประเทศน่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2555 อันเป็ นผลมาจากการชะลอการผลิตของผู้ผลิตและวันหยุดยาวต่อเนื่องใน
เดือนธันวาคม ดังนัน้ บริ ษัทฯ คาดการปริ มาณความต้ องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 4/2555 ว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ คาดว่า Apparent steel supply ของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศจะปรับตัว ลดลงเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/2555 โดยจะอยูท่ ี่ 1.64 ล้ านตันในไตรมาส 4/2555 ลดลง0.64% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2555 ที่อยูท่ ี่ 1.65 ล้ านตัน
ตาราง 14: Apparent Steel Supply ของ HRC

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
ส่งออก
รวม

Apparent Steel Supply ของ HRC
ไตรมำส 3/2555 ไตรมำส 3/2555 (ตัน) ไตรมำส 4/2555 (ตัน) อัตรำกำรเติบโต
(ตัน)
ผลที่เกิดขึน้ จริง
ประมำณกำร
(%)
ประมำณกำร
750,000
654,483
654,000
-0.07
800,000
1,002,551
989,000
-1.35
6,546
3,000
-54.17
1,550,000
1,650,488
1,640,000
-0.64

ทีม่ า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสาหรับไตรมาส 3/2555 และประมาณการความต้องการเหล็กแผ่นรี ดร้อนของบริ ษัทฯ สาหรับไตรมาส 4/2555

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในไตรมาส 4/2555 ของบริ ษัทฯ น่าจะอยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมาส
3/2555 ราคาขาย HRC เฉลีย่ และราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นแท่งแบนน่าจะอยูใ่ นระดับที่ทรงตัว โดยคาดว่า HRC Rolling Margin
จะอยูท่ ี่ประมาณ 11 – 13% และมีเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)
เป็ น 40% ของยอดขาย
ในส่วนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก คาดว่าปริ มาณการขายเหล็กแท่งแบนจะอยู่ที่ประมาณ 630 พันตัน โดยจะเป็ นการขายให้
บุคคลภายนอกประมาณ 25% ของยอดขายรวม

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 หรืออาจเกิดเหตุการณ์ใดภายหลังจากวันที่จดั 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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