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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2/2558 และงวด 6 เดือน ปี 2558 
 
 

 
 

 ปริมาณขายเหล็กรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 8-10% QoQ 
 ราคา HRC มีแนวโน้มลดลง 6-8% QoQ โดย HRC Rolling Margin จะปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ประมาณ 24-26%  
 คาดปริมาณขาย HRC เพิ่มขึน้ 30-40% QoQ ในขณะท่ี HRC Apparent Steel Supply มีแนวโน้มลดลงประมาณ 1% QoQ มาอยูท่ี่ประมาณ 1.42 ล้านตนั 
 ราคา Slab มีแนวโน้มปรับลดลง 10-12% QoQ โดย Slab Margin จะปรับตวัลดลงมาอยูใ่นช่วงประมาณ 25-27%  
 คาดปริมาณขาย Slab มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 12-14% QoQ โดยเป็นการขายให้บคุคลภายนอกประมาณ 65-70% ของปริมาณขาย Slab รวม 

 
 

“แม้ว่า EBITDA ในไตรมาส 2/2558 ตดิลบเช่นเดียวกนักบัไตรมาส 1/2558 แตเ่ร่ืองราวแตกตา่งกนัมาก มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัในธุรกิจเหล็ก
แผน่รีดร้อนในไตรมาสท่ี 2  นัน่คือปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เป็น 307 พนัตนั ยอดขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium 
Value Products: PVPs) บรรลสุดัสว่นการขายสงูสดุร้อยละ 44 และ EBITDA พลกิกลบัมาจากตดิลบ 38.6 เหรียญสหรัฐต่อตนั เป็นบวก 32.4 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั จากการท่ีเราได้ใช้วตัถุดิบท่ีมีต้นทนุสูง (จากไตรมาสแรก) ไปเกือบทัง้หมด และเร่ิมท่ีจะใช้วัตถุดิบท่ีมีต้นทุนถูกลง ในไตรมาสท่ี 3 ปีนี ้เราคาดว่าจะเห็น
แนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองและผลตอบแทนในการท าก าไร 
  
ส าหรับสภาวะตลาดของธุรกิจโรงถลงุเหล็กยงัคงมีความท้าทายอย่างมาก ปริมาณการสง่ออกเหลก็ของจีนสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ เน่ืองจากปัญหาก าลงัการผลิต
ท่ีล้นเกินความต้องการอย่างรุนแรง การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และระบบคืนภาษีสง่ออกที่บิดเบือน ได้สร้างปัญหากับอุตสาหกรรมเหล็กทัว่โลก และกดดนัอตัรา
ก าไรให้ตกต ่าลงทกุที่ สว่นตา่งราคาได้ลดลงมากกว่าคา่ใช้จ่ายท่ีเราลดลงมาได้อย่างมีนยัส าคญั ฉะนัน้เรายงัคงต้องฝ่าฟันความท้าทายเหลา่นีไ้ปอีกช่วงหนึง่    
  
แม้ว่าอตุสาหกรรมเหลก็ยงัคงอยู่ในความป่ันป่วน เราจะไม่ละความพยายาม เราเช่ือว่าการท่ีเรามุ่งเน้นนวตักรรมเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับลกูค้าและส่วนต่างราคาท่ี
ดีกว่า รวมทัง้มุ่งเน้นการบรูณาการธุรกิจตา่ง ๆ และสนิทรัพย์ในการผลติของเรา เพ่ือให้มีการประหยดัจากขนาดและต้นทนุท่ีต ่ากว่าจะท าใ ห้ผลการด าเนินงานดี
ขึน้ น่ีคือวตัถปุระสงค์ของเราและเรายงัคงมุ่งมัน่ด าเนินการตามวิสยัทศัน์ของเราตอ่ไป” 
   

 
หน่วย: ล้านบาท  Q2/2558 6M/2558 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 1.61 1.88 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  11,867 22,890 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 871 1,589 

EBITDA รวม  (1,777) (3,431) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (3,236) (6,262) 

Net Debt 1) 52,670 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) N.A. 

  H
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ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 307 585 

ปริมาณการผลติ HRC (พนัตนั) 320 540 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 532 568 สรุปสาระส าคัญ ไตรมาส 2/2558 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 34 49  ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีปริมาณขายเหล็กแท่งแบนให้บุคคลภายนอก 564 
พนัตัน สงูสดุรายไตรมาส โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83 ของปริมาณขาย 
เหล็กแท่งแบนรวม 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนมีสดัส่วนการขาย Premium Value Product สงูสดุ
รายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณขาย HRC รวม 

 กรณีมาตรการ AD ส าหรับ HRC ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศ 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ประกาศผลการ
ทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีมติให้
เรียกเก็บอากรในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ค.
58 จนถึงวนัท่ี 22 พ.ค.63 
 
 

HRC Rolling Margin (%) 2) 6.5% 8.7% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 3) 32.4 (0.8) 
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ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) 679 1,394 

ปริมาณการผลติ Slab (พนัตนั) 696 1,417 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 337 354 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก 83% 72% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 103 111 

Slab Margin (%)  2) 30.6% 31.3% 
1) Net Debt = Interest-Bearing Debt - Cash and Cash Equivalents  
2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่; Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลีย่ 
3)  HRC EBITDA รวมการกลบัรายการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจาก  
   ภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบสทุธิ (Reversal of Net Stock Loss Provision) 51.3 เหรียญสหรัฐ 
   ตนั และ 19.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2558 และ 6M/2558 ตามล าดบั   
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2. แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/2558 

3. สารจาก Group CEO 
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อุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 2/2558   

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
2/2558 เทา่กบั 410 ล้านตนั เพ่ิมขึน้ 2.8% QoQ จากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึน้เกือบทุกภูมิภาค โดยประเทศจีน สหภาพยุโรป อเมริกาใต้ 
เอเชียอ่ืนๆ (ยกเว้นประเทศจีน) และประเทศอ่ืนๆ มีปริมาณการผลิต
เหล็กดิบเพิ่มขึ น้  3.9%, 1.8%, 1.1%, 1.0%  และ 4.1% QoQ 
ตามล าดับ ยกเว้นอเมริกาเหนือ มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบลดลง 
0.4% QoQ มาอยูท่ี่ 28 ล้านตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 1 

 

 ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ทัง้ราคาสินแร่เหล็ก วตัถดุิบเหล็ก
แท่งแบน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ยังคงปรับลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน โดยสินแร่เหล็ก CFR China ไตรมาส 
2/2558 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 48-67 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจาก 52-
72 เหรียญสหรัฐต่อตนัในไตรมาสก่อน วตัถดุิบเหล็กแท่งแบน CFR 
East Asia Import มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 310-330 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
ลดลงจาก 323-385 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมาสก่อน และเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน FOB China มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 339-375 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั ลดลงจาก 368-458 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในไตรมาสก่อน 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 2 และตาราง 7 
 

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก 

 

 

 
แผนภาพ 2: ราคาสินแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแท่งแบน   
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 2/2558 ปริมาณ 
Apparent Steel Supply (ASS) ของไทยอยูท่ี่ 4,081 พนัตนั ลดลง 
3.4% QoQ เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศฟืน้ตวัช้ากวา่ที่คาดจากการ
สง่ออกที่ชะลอตวัและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต ่า โดยปริมาณ
การน าเข้าลดลง 9.7% QoQ และปริมาณการสง่ออกลดลง 9.7% 
QoQ ขณะทีป่ริมาณการผลิตเหล็กเพ่ิมขึน้ 7.5% QoQ ดงัข้อมลูใน
แผนภาพ 3 
 

 ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในภาพรวมมีปริมาณการผลิตลดลง โดย
ปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองปรับอากาศในไตรมาส 2/2558 
ปรับลดลง 21.7% และ 5.3% QoQ ตามล าดบั เน่ืองจากผู้บริโภคมี
ก าลงัการซือ้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศฟืน้ตวัช้ากว่าที่คาด 
และการสง่ออกที่ชะลอตวัลงดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการผลิต
ตู้ เย็นเพ่ิมขึน้ 12.5% ดงัข้อมลูในแผนภาพ 4 

 

 
แผนภาพ 3: Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

 
แผนภาพ 4: ปริมาณการผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ในไตร
มาส 2/2558 ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ มีปริมาณ
ทัง้สิน้ 1,443 พนัตนั ลดลง 3.2% QoQ ดังข้อมลูในแผนภาพ 5 โดย 
ปริมาณการน าเข้าลดลง 15.6% QoQ มาอยู่ที่  802 พันตัน และ
ปริมาณการส่งออกลดลง 19.7% QoQ มาอยู่ที่ 2 พนัตนั ปริมาณการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศเพิ่มขึน้ 18.3% QoQ มาอยู่ที่ 
644 พนัตนั 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภาพ 5: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 3/2558   

อุตสาหกรรมเหล็กโลก การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกเร่ิมส่งสญัญาณ
ดีขึน้ โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System หรือ 
Fed) ส่งสัญญาณว่าจะเร่ิมปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ภายในปี 2558 
เ น่ืองจากการฟื้นตัวของภาคการบ ริโภคที่ ขยายตัวดีขึ น้  และ
สถานกา ร ณ์ตลาดแ รงงาน มีกา รป รับตั วดี ขึ น้  ร วมถึ งภาค
อสงัหาริมทรัพทย์ที่ยงัแข็งแกร่ง ในส่วนเศรษฐกิจสหภาพยโุรป แม้ว่า
จะยังคงต้องติดตามสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจของกรีซต่อไป แต่
ภาพรวมของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเน่ืองจากไตรมาส 
2/2558 ซึง่เป็นผลมาจากการอดัฉีดเงินเข้าสู่ระบบที่ส่งผลบวกถึงภาค
การผลิต จงึคาดวา่ปริมาณการผลิตเหล็กของสหภาพยโุรปในไตรมาส 
3/2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปริมาณความต้องการเหล็กใน
ประเทศของจีนจะยงัทรงตวัในไตรมาส 3/2558  
 

สถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 3/2558 ยงัคงมีแนวโน้มลดลงจาก
แรงกดดนัเร่ืองภาวะก าลงัการผลิตล้นตลาดอย่างรุนแรงในจีน รวมถึง
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่แข็งค่าขึน้จากการส่งสัญญาณการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลดลงได้ 

 

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ASS ของ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจาก 1,443 
พนัตนั ในไตรมาส 2/2558 มาอยู่ที่ประมาณ 1,422 พนัตัน ในไตรมาส 
3/2558  ดงัข้อมลูในตาราง 10 และคาดการณ์ว่า ASS ของเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนในปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 5,974 พันตนั ปรับลดลงจาก
ประมาณการครัง้ก่อนที่ 6,433 พนัตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 6 

 
แผนภาพ 6: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 
 

ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2/2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

หน่วย : ล้านบาท 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 1) 871 718 +21% 902 -3% 1,589 1,850 -14% 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  11,867 11,023 +8% 18,051 -34% 22,890 37,062 -38% 

ต้นทนุขายและให้บริการรวม  13,770 12,927 +7% 18,433 -25% 26,697 37,894 -30% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  (1,903) (1,904) +0.1% (382) -398% (3,807) (832) -357% 

EBITDA รวม 2)  (1,777) (1,654) -7% 0.3 N.A. (3,431) 76 N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (3,236) (3,026) -7% (1,406) -130% (6,262) (2,803) -123% 
1) ปริมาณขายเหลก็รวม = ปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อน + ปริมาณขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บุคคลภายนอก 
2) EBITDA (รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบ (Stock Loss Provision) = ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตดับัญชี  
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ที่มา: ISIT กระทรวงอตุสาหกรรม และ SSI 

5. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

https://www.google.co.th/search?es_sm=93&biw=1031&bih=591&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI6-CNppGRxwIV0o-OCh2UPwdJ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ไตรมาส 2/2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 11,867 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% QoQ จากยอดขายของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็กให้แก่บคุคลภายนอกที่เพิ่มขึน้ 19% QoQ ในขณะที่
รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 34% YoY จากยอดขายของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง 39% YoY และยอดขายของธุรกิจโรง
ถลงุเหล็กให้แก่บคุคลภายนอกที่ลดลง 30% YoY โดยมีต้นทนุขายและ
ให้บริการรวม 13,770 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% QoQ ตามปริมาณขาย
รวมที่เพิ่มขึน้ 21% QoQ แต่ลดลง 25% YoY ตามปริมาณขายรวมที่
ลดลง 3% YoY รวมถึงต้นทุนวตัถดุิบที่ลดลง โดยสดัส่วนรายได้ของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตอ่ธุรกิจโรงถลงุเหล็กหลงัตดัรายการระหว่างกัน
เท่ากับ 45:55 ในไตรมาส 2/2558 (เทียบกับ 50:50 ในไตรมาส 
1/2558) 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนขั น้ต้น 1 ,903 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 1,777 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลบัรายการค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 499 ล้านบาท และการตัง้ส ารอง
จากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วัตถุดิบ 18 ล้านบาท Core EBITDA 
จะติดลบ 2,259 ล้านบาท)  และมีผลขาดทนุสทุธิ 3,236 ล้านบาท คิด
เป็นผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยผลประกอบการโดยรวม
ลดลง QoQ และ YoY เน่ืองจากสว่นตา่งระหวา่งราคาขายและวตัถดุิบ
ที่ลดลงของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหล็ก ซึ่งเป็นผล
มาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยงัคงปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง โดย
มีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรติดลบดังแสดงในตาราง
ด้านลา่ง 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และให้บริการรวม 22,890 ล้านบาท ลดลง 38% YoY ตามปริมาณ
ขายรวมที่ลดลง 14% YoY รวมถึงราคาขายที่ลดลงค่อนข้างรุนแรง
ตามราคาเหล็กในตลาดโลก โดยยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีด
ร้อนและยอดขายของธุรกิจโรงถลงุเหล็กให้แก่บุคคลภายนอกลดลง 
43% และ 34% YoY ตามล าดบั ทัง้นีส้ดัส่วนรายได้ของธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนตอ่ธุรกิจโรงถลงุเหล็กหลงัตดัรายการระหว่างกันเท่ากับ 
47:53 เทียบกบั 51:49 ในชว่งเดียวกนัของปี 2557 โดยมีต้นทนุขาย
และให้บริการรวม 26,697 ล้านบาท ลดลง 30% YoY ตามปริมาณ
ขายรวมและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
และธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 
 
 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนขัน้ต้น 3,807 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 3,431 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลบัรายการ
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 55 ล้านบาท และการกลับ
รายการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบรวม 49 
ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 3,534 ล้านบาท) และมีผล
ขาดทนุสทุธิ 6,262 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุสทุธิต่อหุ้น 0.19 บาท 
โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรติดลบดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะพบว่า
ผลประกอบการลดลงเน่ืองจากปริมาณขายรวมและส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายกับวตัถดุิบที่ลดลงของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
และธุรกิจโรงถลงุเหล็กดงักลา่วข้างต้น 
 

 Q2/2558 Q1/2558 Q2/2557    ม.ค.-มิ.ย. 58 ม.ค.-มิ.ย. 57 

NP Margin (%) (27.3) (27.4) (7.8)  NP Margin (%) (27.4) (7.6) 
ROA* (%) (17.3) (15.8) (7.2)  ROA* (%) (16.6) (6.9) 
ROE* (%) N.A. (386.7) (74.4)  ROE* (%) N.A. (67.4) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.10) (0.09) (0.04)  EPS (บาท/หุ้น) (0.19) (0.09) 
*ปรับข้อมลูให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ  *ปรับข้อมลูให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 
ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน  

หน่วย:เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  532 607 -12% 682 -22% 568 674 -16% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 547 611 -11% 634 -14% 578 622 -7% 

คา่การรีด (HRC Spread) 1) 34 65 -48% 117 -71% 49 122 -60% 

HRC Rolling Margin 2) 6.5% 10.8%  17.1%  8.7% 18.1%  

HRC EBITDA 3) 32.4 (38.6) +184% 46.2 -30% (0.8) 56.1 -102% 

ปริมาณขาย (พนัตนั)   307 278 +11% 384 -20% 585 846 -31% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 320 221 +45% 382 -16% 540 779 -31% 
 

 

1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื 
 2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ 
3) HRC EBITDA รวมการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบสทุธิ (กลบัรายการ) จ านวน (51.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ในไตรมาส 2/2558, 
15.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 1/2558, (0.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ในไตรมาส 2/2557, (19.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ใน 6M/2558 และ (1.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ใน 6M/2557 
 

รายได้ ไตรมาส 2/2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
5,252 ล้านบาท ลดลง 4% QoQ และ 39% YoY โดยมีปริมาณส่งมอบ 
HRC 307 พนัตนั เพิ่มขึน้ 11% QoQ โดยปริมาณส่งมอบเพิ่มขึน้น้อย
กวา่ที่คาดเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัช้ากวา่ที่มีการประเมินไว้ ในขณะ
ที่ลดลง 20% YoY เน่ืองจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ปรับลดลงอย่าง
มาก ส่งผลให้ลกูค้าชะลอการสัง่ซือ้เพื่อรอดสูถานการณ์ ทัง้นี ้ราคาขาย
เฉลี่ยในไตรมาส 2/2558 อยู่ที่ 17,816 บาท/ตนั หรือประมาณ 532 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 12% QoQ และ 22% YoY ตามภาวะราคา
เหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products: PVPs) 44% ของปริมาณขายรวม ซึ่งเป็น
สดัสว่นการขาย PVPs สงูสดุเทา่ที่เคยมีมา  

 

งวด 6 เดือน ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 10,698 ล้านบาท ลดลง 43% YoY จากปริมาณการส่งมอบ 
HRC 585 พนัตนั ลดลง 31% YoY เน่ืองจากยงัมีการน าเข้าสินค้า
เหล็กปลายน า้ในระดับสูง เช่น ท่อ และเหล็กรางน า้ จึงส่งผล
กระทบต่อปริมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน  รวมถึงราคา
เหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ลูกค้า
ชะลอการสั่งซือ้เพื่อรอดูสถานการณ์ ทัง้นี  ้ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 
18,757 บาท/ตนั หรือประมาณ 568 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 16% 
YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 43% 
ของปริมาณขายรวม 

  

 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2/2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 4,845 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย จ านวน 5,371 ล้านบาท และการกลับ
รายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ 526 ล้านบาท โดยต้นทนุ
ขายและให้บริการลดลง 15% QoQ จากราคาวตัถดุิบที่ลดลง แม้ปริมาณ
สง่มอบเพ่ิมขึน้ รวมถึงต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) 
ที่ปรับตวัลดลงเน่ืองจากโครงการลดต้นทนุ เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 
ต้นทุนขายและให้บริการลดลง 39% YoY จากปริมาณส่งมอบ ต้นทุน
วตัถดุิบ และต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง 
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 382 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46% QoQ 
จากคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการขนย้ายวตัถดุิบจากเรือลา่ช้าเน่ืองจากปัญหา
สภาพคล่อง และเพิ่มขึน้ 65% YoY จากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนย้าย
วตัถดุิบจากเรือล่าช้าดงักล่าว รวมถึงการจดัประเภทค่าใช้จ่ายการผลิต
คงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิตปกติ (Idle Cost) 
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 430 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 4% QoQ และ 2% YoY จากดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของสินค้าคง
คลงัภายใต้ Consignment  

 

งวด 6 เดือน ปี 2558  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 
10,552 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายจ านวน 10,850 ล้านบาท 
และการกลับรายการค่า เผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
จ านวน 298 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและให้บริการลดลง 39% 
YoY จากปริมาณขายและต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร 644 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41% YoY โดยเป็นผล
มาจากการจดัประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิด
จากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิตปกติ (Idle Cost) มาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 65 ล้านบาท รวมถึงมีคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการขนย้าย
วตัถดุิบจากเรือลา่ช้า มีการกลบัรายการตัง้ส ารองภาระผูกพนัตาม
สญัญาซือ้วตัถดุิบ 83 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 844 ล้าน
บาท ลดลง 4% YoY จากปริมาณการน าเข้าวตัถดุิบและปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ลดลง รวมถึงการไม่มีผลขาดทุนจากการเข้าท า
สญัญาผูกพนัล่วงหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) เหมือน
ในชว่งเดียวกนัของปี 2557 
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ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 2/2558 อยู่ที่ 34 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 6.5% ลดลงจาก 65 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 1/2558 และลดลงจาก 117 เหรียญสหรัฐ/ตัน ใน
ไตรมาส 2/2557 

 

งวด 6 เดือน ปี 2558 มีค่าการรีด (HRC Spread) 49 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 8.7% ลดลง
จาก 122 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเดียวกนัของปี 2557 
 

   

ก าไร ไตรมาส 2/2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 407 ล้านบาท มี EBITDA 
334 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไมร่วมการกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูค่าของ
สินค้าคงเหลือ 526 ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 192 ล้านบาท) 
และมีผลขาดทนุสทุธิ 222 ล้านบาท โดยผลประกอบการดีขึน้ QoQ จาก
ผลขาดทนุขัน้ต้น 261 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 350 ล้านบาท และผล
ขาดทนุสทุธิ 865 ในไตรมาส 1/2558 เน่ืองจากความสามารถในการลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) รวมถึงการกลับ
รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวข้างต้น แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2557 พบว่าผลประกอบการปรับลดลง YoY 
จากผลก าไรขัน้ต้น 599 ล้านบาท EBITDA 586 ล้านบาท และผลก าไร
สทุธิ 27 ล้านบาท เน่ืองราคาเหล็กในตลาดโลกปรับลดลงคอ่นข้างรุนแรง 
ในขณะที่ต้นทุนสินค้ายงัคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ปริมาณการขาย
และคา่การรีด (HRC Spread) ลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการ
ขนถ่ายวตัถดุิบจากเรือล่าช้าดงักล่าวข้างต้น โดย HRC EBITDA/ตนั ใน
ไตรมาส 2/2558 เป็นบวก 32.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน (รวมผลของการกลับ
รายการคา่เผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 51.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ดีขึน้
จากติดลบ 38.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 1/2558 แต่ลดลงจาก 
46.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2557 
 

 
แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 

 

งวด 6 เดือน ปี2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 146 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 17 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไมร่วมการกลบัรายการค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 298 ล้านบาท และการกลับ
รายการการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 83 
ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 398 ล้านบาท) และมีผล
ขาดทุนสุทธิ 1,087 ล้านบาท โดยผลประกอบการปรับลดลงเม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 จากผลก าไรขัน้ต้น 1,452 ล้าน
บาท EBITDA 1,548 ล้านบาท และผลก าไรสทุธิ 374 ล้านบาท  
เน่ืองจากปริมาณขายและค่าการรีด (HRC Spread) ที่ลดลง
ดงักลา่วข้างต้น โดยคิดเป็น HRC EBITDA/ตนั ติดลบ 0.8 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั (รวมผลของการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้า
คงเหลือประมาณ 15.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั และการกลบัรายการตัง้
ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 4.3 เหรียญสหรัฐ/
ตนั) ลดลงจาก 56.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเดียวกนัของปี 2557  
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ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)  
ตาราง 3: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกจิโรงถลุงเหลก็  

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  337 370 -9% 520 -35% 354 521 -32% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 444 440 +1% 553 -20% 442 567 -22% 

Slab Spread 1) 103 118 -13% 189 -46% 111 165 -33% 

Slab Margin 2) 30.6% 32.0%  36.4%  31.3% 31.7%  

ปริมาณขายรวม (พนัตนั) 679 715 -5% 646 +5% 1,394 1,362 +2% 

ปริมาณขายให้บคุคลภายนอก (พนัตนั) 564 440 +28% 517 +9% 1,004 1,003 +0.1% 

สดัสว่นการขายให้บคุคลภายนอก 83% 62%  80%  72% 74%  

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 696 721 -3% 670 +4% 1,417 1,366 +4% 
  1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ยมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 
 
 

รายได้ ไตรมาส 2/2558 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
7,780 ล้านบาท ลดลง 12% QoQ และ 31% YoY จากการขายเหล็ก
แท่งแบน 679 พนัตนั โดยปริมาณขายลดลง 5% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 5% 
YoY และราคาขายเฉลี่ยลดลง 9% QoQ และ 35% YoY ตามภาวะ
ราคาเหล็กแท่งแบนในตลาดโลก มาอยู่ที่ 337 เหรียญสหรัฐ/ตนั ทัง้นี ้
เม่ือตัดรายการระหว่างกันแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขายและ
ให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 6,465 ล้านบาท ซึ่งมา
จากการขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บุคคลภายนอก 564 พนัตนั สงูสดุราย
ไตรมาส คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 83% เพิ่มขึน้จาก 440 พนัตนั 
ในไตรมาส 1/2558 

 งวด 6 เดือน 2558 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
16,596 ล้านบาท ลดลง 30% YoY จากการขายเหล็กแท่งแบน 
1,394 พนัตนั แม้ว่าปริมาณขายพิ่มขึน้ 2% YoY แต่ราคาขายเฉลี่ย
ลดลง 32% YoY เน่ืองจากราคาเหล็กปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก 
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือตดัรายการระหว่าง
กนัแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 11,887 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเหล็ก
แทง่แบนให้แก่บคุคลภายนอก 1,004 พนัตนั หรือประมาณ 72%  
 

   

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2/2558 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
10,107 ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย 10,080 ล้านบาท และการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 27 ล้านบาท โดยต้นทนุขาย
และให้บริการลดลง 4% QoQ และ 18% YoY ตามปริมาณขายที่ลดลง 
รวมถึงจากต้นทนุวตัถดุิบตอ่หน่วยที่ลดลงเน่ืองจากราคาวตัถดุิบปรับตวั
ลดลงและการป รับสูตรการใ ช้วัตถุดิบ  ทั ง้ นี  ้อัตราการใ ช้  PCI 
(Pulverised Coal Injection) ลดลงจาก 135 kg/thm ในไตรมาส 
1/2558 เป็น 99 kg/thm ในไตรมาส 2/2558 เน่ืองจากมีการปิดซ่อม
บ ารุงประจ าปีตามแผนในเดือนพฤษภาคม สง่ผลให้อตัราการใช้ PCI ต ่า
กว่าระดบัปกติ ในส่วนของต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion 
Cost) ปรับตัวเพิ่มขึน้ QoQ เน่ืองจากปริมาณการผลิตลดลงและมี
คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบ ารุงประจ าปี แต่ลดลง YoY จากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 101 ล้านบาท มีการกลับ
รายการจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 1 ล้านบาท และมีภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย 392 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 10% QoQ  และ 9% YoY 
เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้     

 งวด 6 เดือน 2558 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 20,616 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย 20,372 ล้านบาท และการตัง้ค่าเผ่ือ
การลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 244 ล้านบาท โดยต้นทนุขายและ
ให้บริการลดลง 21% YoY เน่ืองจากต้นทนุวตัถุดิบต่อหน่วยลดลง
จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงและการปรับสูตรการใช้วัตถุดิบ 
รวมถึงต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง
จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
201 ล้านบาท มีการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้
วัตถุดิบ 22 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 748 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3% YoY เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้
ดงักลา่ว 
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Slab Spread ไตรมาส 2/2558 อยู่ที่ 103 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น 
Slab Margin ประมาณ 30.6% โดย Slab Spread ลดลง จาก 118 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 1/2558 และ 189 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตร
มาส 2/2557 

 งวด 6 เดือน 2558 Slab Spread อยู่ที่ 111 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิด
เป็น Slab Margin ประมาณ 31.3% โดย Slab Spread ลดลง จาก 
165 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 

   

ก าไร ไตรมาส 2/2558 SSI UK มีผลขาดทุนขัน้ต้น 2,327 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 2,177 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมค่าเผ่ือการลดมลูค่า
ของสินค้าคงเหลือ 27 ล้านบาท และการกลับรายการจากภาระผูกพัน
ตามสญัญาซือ้วตัถดุิบรวม 1 ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบลดลง
เหลือ 2,152 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุสทุธิ 3,045 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กับไตรมาส 1/2558 พบว่าผลประกอบการติดลบเพิ่มขึน้จากผลขาดทุน
ขัน้ต้น 1,693 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 1,252  ล้านบาท และขาดทนุ
สทุธิ 2,073 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายและ Slab Spread ที่ปรับตวั
ลดลงตามการลดลงของราคาขาย รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
ประจ าปีดังกล่าวข้างต้น และเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 พบว่าผล
ประกอบการติดลบเพิ่มขึน้จากผลขาดทุนขัน้ต้น 1,025 ล้านบาท 
EBITDA ติดลบ 531 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ 1,347 ล้านบาท
เน่ืองจาก Slab Spread ปรับลดลงมากถึง 46% YoY รวมถึงมีการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ  ในขณะที่ในไตรมาส 2/2557 เป็น
การกลับรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการกลับ
รายการจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบรวม 183 ล้านบาท 
 

  
แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 

 งวด 6 เดือน 2558 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 4,020 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 3,430 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมค่าเผ่ือการลด
มลูคา่ของสินค้าคงเหลือ 244 ล้านบาท และการตัง้ส ารองจากภาระ
ผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบรวม 22 ล้านบาท Core EBITDA จะ
ติดลบลดลงเหลือ 3,164 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 5,118 
ล้านบาท โดยขาดทนุเพ่ิมขึน้ YoY จากผลขาดทนุขัน้ต้น 2,388 ล้าน
บาท EBITDA ติดลบ 1,413 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิ 3,048 ล้าน
บาท เน่ืองจากราคาเหล็กแท่งแบนในตลาดโลกปรับตัวลดลง
ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้ Slab Spread ลดลงมากถึง 33% YoY 
รวมถึงท าให้ต้องมีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือและ
ตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ (Stock Loss 
Provision)  ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 เป็นการกลับ
รายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือและการกลับรายการ
จากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบรวม 340 ล้านบาท  
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ธุรกิจท่าเรือ (PPC) 
รายได้ ไตรมาส 2/2558 PPC มีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% QoQ ตามปริมาณสินค้าผ่านท่าและ
รายได้จากการให้บริการเครนหน้าทา่ (PPC Shore Crane) ที่เพ่ิมขึน้ เม่ือ
เทียบรายได้ YoY พบว่า เพิ่มขึน้ 13% จากการให้บริการเครนหน้าท่าที่
เพิ่มขึน้ แต่ปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านท่าของ
ลกูค้านอกกลุม่บริษัทที่ลดลง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าผู้สง่ออกสินค้าเกษตร 
เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศปลายทางที่ส่งออก 
รวมถึงปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภาวะภยัแล้ง 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 PPC มีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 128 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1% YoY ตามรายได้จากการให้บริการ
เครนหน้าท่าที่ เพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงตาม
ปริมาณสินค้าผ่านท่าของลูกค้าในกลุ่มบริษัทที่ลดลงในช่วงไตร
มาส 1/2558 

 

   

ก าไร ไตรมาส 2/2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 31 ล้านบาท มี EBITDA 50 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 20 ล้านบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2558 
พบว่าเพิ่มขึน้   21%, 14% และ 106% ตามล าดบั และเม่ือเทียบกับไตร
มาส 2/2557 พบว่า เพิ่มขึน้ 59%, 37% และ 212% ตามล าดบั จาก
รายได้ที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่วข้างต้น 
 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือ 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 57 ล้านบาท มี EBITDA 
94 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 30 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 17%, 16% และ 
51% ตามล าดบั เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าที่
เพ่ิมขึน้ในไตรมาส 2/2558 ดงักลา่วข้างต้น 
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)   

  

รายได้ ไตรมาส 2/2558 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
167 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5% QoQ จากธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้
1) ธุรกิจการจดัการซ่อมบ ารุง จ านวน 58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% QoQ
เน่ืองจากงานจ้างเหมาปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์เพิ่มขึน้ และการปรับ
เพ่ิมจ านวนคนในสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวของลูกค้าของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 15 ล้านบาท ลดลง 4% QoQ 
เน่ืองจากการลดลงของรายได้ของลกูค้าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 84% 
QoQ เน่ืองจากได้มีการส่งมอบงานตามขัน้ความส าเร็จของงานที่ได้รับ
จากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ซึง่มีความก้าวหน้าประมาณ 50% 
4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 68 ล้านบาท ลดลง 12% 
QoQ เน่ืองจากมีการส่งมอบงานที่ได้ท าส าเร็จของโครงการที่ได้
ด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 2557 แล้วในไตรมาส 1/2558 ในขณะที่งาน
โครงการใหมท่ี่ได้รับเพ่ิมเติมสว่นใหญ่จะเร่ิมด าเนินการในคร่ึงปีหลงั  
 
ทัง้นี ้WCE มีสดัสว่นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอ่ืนที่
ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 70% 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
327 ล้านบาท ลดลง 28% YoY โดยมีสดัส่วนรายได้ที่มาจากการ
ขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 72% 
 

   

ก าไร ไตรมาส 2/2558  WCE มีก าไรขัน้ต้น 16 ล้านบาท มี EBITDA 7 
ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 1 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2558 
พบว่า ผลประกอบการดีขึน้ 139%, 384% และ 115% QoQ ตามล าดบั 
เน่ืองจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงไม่มีการตัง้ส ารองการขาดทุนของ
โครงการในธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้างเหมือนในไตรมาส 1/2558 
และเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 พบว่าผลประกอบการปรับตัวดีขึน้ 
67%, 127% และ 102% YoY ตามล าดับ เน่ืองจากไม่มีการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ปิดโครงการแล้วมีผลขาดทนุเหมือนในไตรมาส 
2/2557 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 WCE มีก าไรขัน้ต้น 23 ล้านบาท มี EBITDA 
เป็นบวก 4 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 4 ล้านบาท โดยผลก าไร
ขัน้ต้น ลดลง 47% แต่ EBITDA และผลขาดทนุสทุธิปรับตวัดีขึน้ 
73% และ 81% ตามล าดบั เน่ืองจากไม่มีการปรับปรุงค่าใช้จ่าย
ของโครงการที่ปิดโครงการแล้วมีผลขาดทุนเหมือนในไตรมาส 
2/2557 ดงักลา่ว 

   

 
แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  
รายได้ ไตรมาส 2/2558 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,807 ล้าน
บาท ลดลง 7% QoQ และ 11% YoY จากปริมาณที่ลดลง 1% QoQ 
และ 2% YoY มาอยู่ที่ 122 พันตัน และราคาขายที่ปรับตวัลดลง 6% 
QoQ และ 9% YoY ซึ่งเป็นไปตามราคาและภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน
สงูโดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ 
ไต้หวนั และอินเดีย 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 5,838 ล้าน
บาท ลดลง 2% YoY แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึน้ 4% YoY เป็น 245 
พนัตนั แตร่าคาขายเฉลี่ยปรับตวัลดลง 6% ตามภาวะตลาด รวมถึง
ยังคงมีปริมาณน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า
กรมการค้าตา่งประเทศได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยงัเกาหลีใต้และ
อินเดียแล้วก็ตาม 

   
ก าไร ไตรมาส 2/2558 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 172 ล้านบาท มี EBITDA 
228 ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 61 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 
1/2558 พบว่าเพิ่มขึน้ 252%, 126% และ 278% ตามล าดบั เม่ือเทียบ
กับไตรมาส2/2557 พบว่าก าไรขัน้ต้น EBITDA และก าไรสุทธิ เพิ่มขึน้ 
101%, 43% และ 966% ตามล าดบั เน่ืองจากต้นทนุวตัถดุิบและต้นทนุ
การผลิตต่อหน่วยที่ลดลง รวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากการใช้
วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้และอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยลดลง ประกอบกับมีก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้ 

 งวด 6 เดือน ปี 2558 TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 221 ล้านบาท มี 
EBITDA 329 ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
246%, 94% และ 126% ตามล าดบั จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะที่ต้นทุนวตัถดุิบและต้นทนุการผลิตต่อหน่วยปรับตวัลดลง 
รวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายลดลง และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น 

 
แผนภาพ 11: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 
 

 
ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 2/2558  

ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 4,496 ล้านบาท ลดลง 
15% เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ยอดขายของธุรกิจโรงถลงุเหล็กและธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 
 
 

สินค้าคงเหลือ (Inventory)  
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 มีมลูค่าสทุธิ 10,093 ล้านบาท ลดลง 26% 
เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของราคาและปริมาณการ
สัง่ซือ้วตัถดุิบ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 30 มิ.ย. 58 31 ธ.ค. 57 % Chg. 

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่
เหล็ก ถ่านโค้ก และโค้ก) 

2,806 4,330 -35% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่ง
แบน) 

3,887 4,628 -16% 

สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

1,848 3,161 -42% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,446 2,446 +0% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของ
สินค้าคงเหลือ 

(894) (937) -5% 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 10,093 13,629 -26% 

  
ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากับ 0.27 เท่า ลดลงจาก 0.33 เท่า ณ 
สิน้ปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและมูลค่าสินค้า
คงเหลือ 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 30 มิ.ย. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.27 0.33 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 

N.A. 9.62 

 2,844   2,715   2,812   3,143   3,050   3,283   3,031   2,807  

 5,955   5,838  6% 5% 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%) 

6. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
74,312 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% เม่ือเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยตา่งๆ ของธุรกิจโรงถลงุเหล็กเป็นหลกั  
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนีส้ินที่ มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน 
52,810 ล้านบาท และมีหนีส้ินสุทธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (Net Debt) 
จ านวน 52,670 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 52,660 ล้านบาท ในขณะ
ที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระมีจ านวน 151 
ล้านบาท  

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของกลุ่มบริษัทจ านวน 20,595 ล้านบาท ถกูจดัประเภทจากหนีส้ิน
ระยะยาวเป็นหนีส้ินหมนุเวียน ซึง่จ านวนเงินดงักล่าวจะถกูปรับปรุง
กลับรายการจากหนีส้ินหมนุเวียนเป็นหนีส้ินระยะยาวในไตรมาส 
3/2558 เพราะทางกลุ่มบริษัทได้รับหนังสือผ่อนผันเร่ืองการเลื่อน
ตารางการช าระหนีแ้ละข้อยกเว้นอตัราส่วนทางการเงินจากสถาบนั
การเงินในเดือนสิงหาคม 2558 
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ติดลบ 990 ล้านบาท 
โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจนติดลบเน่ืองจากผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัท 

 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิ จ านวน 140 ล้านบาท ลดลงจาก 351 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางที่ 14 โดยมีสว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,373 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
3,232  ล้านบาท  และ (2) เงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 4,606 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 614 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
กระแสเงินสดจา่ยเพื่อการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่าง
ปี 258 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการ
ที่ควบคมุร่วมกนั 165 ล้านบาท (3) กระแสเงินสดจ่ายจากผลต่าง
อตัราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวข้องทัง้สิน้ 512 ล้านบาท และ (4) กระแส
เงินสดจา่ยจากกิจกรรมอ่ืนๆ 10 ล้านบาท 
 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 975 ล้านบาท มี
สว่นประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดจา่ยช าระต้นทนุทางการเงิน 
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้กิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็น
หลกั 
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โครงการ Quick-win ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

SSI UK มีแผนการลงทนุในกลุ่มโครงการ Quick-win ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ใช้เงินลงทนุหรือใช้เงินลงทนุต่อโครงการจ านวนไม่เกิน 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เวลาด าเนินโครงการระยะสัน้ ให้ผลตอบแทนสงู และสามารถคืนทนุได้ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน เป็นโอกาสที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเพิ่มผลก าไรของการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้โครงการ Quick-win ระยะสัน้ซึ่งอยู่ในแผนงานการด าเนินงานปี 2558 มีทัง้หมด 10 
โครงการ ใช้เงินลงทนุประมาณ 0.11 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะสร้างผลประโยชน์รวมต่อปีประมาณ 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด
แผนงานดงันี ้
 

 

 
หมายเหต:ุ มีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เพือ่สือ่ความหมายได้ชดัเจนข้ึน 

 
 
ตวัอยา่งโครงการ Quick-win ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2558 มีดงันี ้
  
โครงการ Skimming Vision System - D1  
  

โครงการนีเ้ป็นการขยายผลจากความส าเร็จของโครงการ Skimming 
Vision System - D2 ในไตรมาส 1/2558 โดยการติดตัง้กล้องตรวจภาพ
ความร้อนจะช่วยให้ผู้ ควบคุมสามารถควบคุมความถูกต้องใน
กระบวนการท า Skimming หรือการก าจดัตะกรันในหม้อโลหะร้อนได้
แม่นย ามากขึน้ และสามารถลดปริมาณการสูญเสียของโลหะร้อนใน
ระหวา่งการท า Skimming ซึง่จะน าไปสูก่ารเพิ่มผลผลิตตอ่ไป 

 
รูปแสดงให้เหน็ถึงมมุมองบนหน้าจอในช่วงการท า Skimming 

 

ด้วยงบประมาณด าเนินการ 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการดงักล่าว
ได้รับการติดตัง้และทดสอบระบบแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนเมษายน 
2558 ซึง่โครงการนีส้ามารถให้ผลประโยชน์คืนทนุแล้วภายในระยะเวลา 
2 เดือน 
 

7. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (Ongoing Projects) 
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โครงการ Predicting Hot Metal Properties System  
โครงการนีเ้ป็นการพัฒนาโปรแกรม Neural Model ส าหรับค านวน
องค์ประกอบทางเคมีและอุณหภูมิของ Hot Metal ให้มีความแม่นย า
มากยิ่งขึน้กว่าในปัจจบุนั และน าข้อมลูไปค านวนปริมาณ Scrap ที่จะ
ใช้ในกระบวนการ Steelmaking ซึง่จะชว่ยให้สามารถลดปริมาณการใช้ 
Scrap ลงได้ 

 
รูปภาพแสดงแนวทางการออกแบบ Neural Model   

 

เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นโครงการพฒันาโดยบุคคลากรที่มีอยู่ในปัจจบุนั 
จึงไม่ต้องใช้เงินลงทุน โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2558 ผลประโยชน์สะสมที่ได้รับตัง้แต่เร่ิมใช้
งานจนถึงสิน้เดือนมิถนุายน 2558 อยูท่ี่ 0.22 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 
 
 

พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิตในไตรมาส 2/2558 

  

โครงการออกแบบระบบสัง่เปิด-ปิด วาล์วกรดอตัโนมตัิ   โครงการลด Yield Loss จากสาเหต ุDe-coiling Scratch Defect 

เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีของพนักงานจากการร่ัวของ
ประเก็นหรือการแตกหกัของท่อกรดในระหว่างการเปิดวาลว์เพื่อถ่าย
กรดจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นกัด
กรดเคลือบน า้มันเม่ือค่าความเข้มข้นของเหล็กเกินค่ามาตรฐาน 
บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการออกแบบระบบวาล์วและสร้างโปรแกรมสั่ง
เปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติ เพื่อไม่ต้องใช้คนในการเปิด-ปิด วาล์วกรด 
ช่วยลดอันตรายจากโอกาสการสัมผัสกรดและลดความเสี่ยงที่
พนกังานลืมปิดวาล์วซึง่อาจสง่ผลให้เกิดปัญหาในการผลิตได้ 

 ในกระบวนการปรับผิวเรียบของผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน า้มัน (HRC Pickled and Oiled หรือ 
HRC PO) ที่เคร่ืองปรับผิวเรียบหมายเลข 1 ก่อนสง่เข้ากระบวนการกัด
กรดและเคลือบน า้มนั พบวา่มีปัญหาเนือ้เหล็กเกิดรอยขีดข่วนลกึ (De-
coiling Scratch Defect) อย่างต่อเน่ืองในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หนาต ่ากว่า 3.6 มม. ซึ่งท าให้เกิดความสูญเสีย โดยสาเหตุหลัก
ประการหนึ่งคือ Coil รอบในหลวมจากการม้วนที่ HSM และมีการใช้
แรงดึงขาเข้าของเคร่ืองปรับผิวเรียบ (Skinpass Entry Tension) ไม่
เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการออกแบบการตัง้ค่าแรงดึงขาเข้า
เคร่ืองจกัร (Entry Tension) ที่เคร่ืองปรับผิวเรียบหมายเลข 1 ให้น้อย
ที่สดุโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการรีดหรือคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ทัง้นี ้
การออกแบบค่า Entry Tension ใหม่ช่วยลดอตัราความสญูเสียจาก
สาเหตุ De-coiling Scratch จากเดิม 2.52% เหลือ 1.95% คิดเป็น
มลูคา่ความสญูเสียที่ลดลงได้ประมาณ 2.8 ล้านบาท/ปี 

 

พัฒนาการทีส่ าคัญของ WCE     

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 WCE มีงานรอส่งมอบ (Backlog) ของธุรกิจ
ต่างๆ รวมจ านวน 134 ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจัดการซ่อม
บ ารุง จ านวน 27 ล้านบาท 2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 
15 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 58 ล้านบาท 
และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 34 ล้านบาท ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นงานที่ต้องสง่มอบภายในคร่ึงปีหลงัของปี 2558 

 โดยในชว่งไตรมาส 2/2558 WCE ได้รับงานใหมร่วมมลูคา่ทัง้สิน้ 163
ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจดัการซอ่มบ ารุง จ านวน 63 ล้านบาท 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 6 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบ
โครงสร้างเหล็ก จ านวน 53 ล้านบาท และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหา
และก่อสร้าง จ านวน 41 ล้านบาท 

 

  

8. พัฒนาการที่ส าคัญ (Recent Development) 
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การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

   

1) วนัที่ 1 เมษายน 2558 คณะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยืน (TBCSD) และสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทฯ ณ โรงงานเอสเอสไอบาง
สะพาน อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 

2) วันที่ 7 เมษายน 2558 ทีมชุมชนสัมพันธ์เอสเอสไอน าสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า ต าบลก าเนิดนพคณุ เข้ารับงบประมาณ
สนบัสนนุโครงการ “สร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเยาวชน” จ านวน 67,300 บาท 
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ 
ห้องประชมุดา่นสิงขร ศาลากลางจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

3) วันที่ 10 เมษายน 2558 คณะผู้ บริหารและพนักงานบริษัทฯ 
ร่วมกิจกรรมวันผู้ สูงอายุต าบลแม่ร าพึงประจ าปี 2558 ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือสืบสานวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ สูงอายุ โดย
กิจกรรมดงักลา่วประกอบด้วย กิจกรรมสรงน า้พระ  รดน า้ด าหวั
ขอพรผู้สงูอาย ุกิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมออกก าลงักาย
ส าหรับผู้สูงวยั โดยมีผู้ สงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 729 คน 
พร้อมกันนี ้ บริษัทฯ ได้สนับสนนุของขวญัให้แก่ผู้ สงูอายทุี่เข้า
ร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย   
 

4) วนัที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัประจ าปี
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 ณ ห้องคริสตลั โรงแรมตวนันา กรุงเทพฯ โดย
มีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้สนับสนนุการจดัซือ้น า้ยาล้างมือ
จากกลุ่มผู้ หญิงก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในงาน รวมถึงยังมีการร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 
 
 

 5) วันที่ 24 เมษายน 2558 บริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตร ESG 100 
Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน
หมวดอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) ซึ่งเป็นการประเมินข้อมลูด้านความ
ยัง่ยืนของหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจ านวน 567 บริษัท ข้อมลูดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุที่
ให้น า้หนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6) วันที่  30 เมษายน 2558 บริษัทฯ มอบเงินรายได้จากการ
แข่งขันฅนเหล็กมินิมาราธอน ครัง้ที่ 7 จ านวน 100,000 บาท 
ให้กับมลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในฐานะผู้ แทนคณะจัดงานฅน
เหล็กมินิมาราธอน ครัง้ที่ 7 ซึง่ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท 
สยามยไูนเต็ดสตีล (1995) จ ากัด บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซู
มิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อสนับสนุนโครงการ 
“เปลี่ยนภาระให้เป็นพลงั” ของมลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ เน่ืองใน
งาน  “วัน ส ร้ า งพลั ง ค วา ม รักสู่ ค นพิ ก า ร  ค รั ้ง ที่  1 1 ” ณ 
สถานีโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (สทท.) 
 

7) วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา โดย
การสนบัสนนุจากเครือสหวิริยา มอบเงินรายได้จากการผลิตเสือ้
ที่ระลกึ PRAY FOR NEPAL ร่วมสมทบทนุชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
จากเหตแุผ่นดินไหวประเทศเนปาล ผ่านองค์การยนิูเซฟ ประเทศ
ไทย กิจกรรมดงักล่าวจดัขึน้ภายใต้โครงการ “เยาวชนอาสา ปัน
น า้ใจสูส่งัคม” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปลกูฝังการมีจิตสาธารณะ
ควบคู่กับการเอือ้อาทรต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้
เยาวชนบางสะพานได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์และหา่งไกลสิง่
เสพติด 

 

8) วนัที่ 3 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ พร้อมด้วยองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วม
แสดงความมุ่งมัน่เพื่อผลกัดนัให้เกิดการส่งเสริมการจดัประชมุสี
เขียว (Green Meetings) ในองค์กร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ทัง้นี  ้การผนึกก าลังดังกล่าวจัดขึน้โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน   
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9) วนัที่ 5 มิถนุายน 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง ผู้ ประกอบการ
โรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพืน้ที่ต าบลแม่ร าพึง จ านวน 
558 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด” (SSI 
Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทศัน์
เป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เน่ืองในวนัสิ่งแวดล้อมโลก 
2558 เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และ
ลดภาวะโลกร้อน ณ ชายหาดแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

10) วนัที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการโครงการกองทนุสหวิริ
ยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.)  และผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) พร้อมด้วย
ผู้ บริหารเครือสหวิริยา ร่วมประชุมชีแ้จงรายละเอียดเปิดตัว
โครงการ “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาง
สะพาน ปีการศึกษา 2558 ( รุ่นที่  4)” ให้แก่ คณะผู้ บริหาร
สถานศึกษาในเขตอ า เภอบางสะพานและเปิดรับสมัคร
สถานศึกษาร่วมโครงการฯ โดยการส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี เข้าประกวดเพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มลูค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอ าเภอบาง
สะพานแบบองค์รวมทัง้สามมิติ ได้แก่ สถานศึกษา ครู และ
นกัเรียน สูค่วามเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อตอกย า้แนวทางการ
พฒันาบนวิถีแหง่ความยัง่ยืน  

 
11) วันที่  23 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ร่วมกับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ จดั
โครงการ “Super Smart & Intelligent Kids (SSI Kids) 2015” 
เพ่ือสร้างทศันคติให้เยาวชนเห็นคณุค่าและความส าคญัของน า้
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางน า้ 
พร้อมทัง้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และตรวจสอบ
คณุภาพน า้ รวมถึงสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนคนรักษ์สายน า้ 
ผ่านการเปิดให้เข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อ
ปลูกฝังให้ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน า้ของตนให้มีคุณภาพที่ดี 
โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในต าบลแม่ร าพึงเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน 140 คน 

 
 
 
 

 12) วนัที่ 26 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ ร่วมกับสภาเยาวชนบ้านดอน
สง่า ต าบลก าเนิดนพคณุ จดัอบรมให้ความรู้เร่ือง “การเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน” โดยมีการเชิญวิทยากรจากสถานี
ต ารวจภธูรอ าเภอบางสะพาน กองร้อย ตชด. 147 และฝ่ายความ
มั่นคง อ าเภอบางสะพาน เข้ามาบรรยาย ซึ่งมีเยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนทัง้สิน้ 130 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าน าความรู้และ
ข้อมลูที่ได้รับไปจดัท าแผนงานและแนวทางการป้องกนัยาเสพติด
ในชมุชนอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป ทัง้นี ้กิจกรรมดงักล่าวเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งภายใต้โครงการ “สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเยาวชน” โดยได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุสง่เสริมการจดัสวสัดิการสงัคม 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

13) พนักงานบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาภายใต้
โครงการ “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจเอสเอสไอ
อาสา” ในไตรมาส 2/2558 จ านวน 3 ครัง้ มีพนักงานเข้าร่วม 76 
คน และคนในชุมชนเข้าร่วม 9 คน รวม 85 คน มีชัว่โมงงานรวม 
680 ชัว่โมง รายละเอียดดงันี ้

- วันที่ 27 ถึง 28 เมษายน 2558 ทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนมธัยมนพคณุ 

- วันที่ 27 ถึง 30 เมษายน 2558 สนับสนุนแรงงาน
จดัท ารางน า้ฝนหอประชมุ โรงเรียนบางสะพาน 

- วันที่ 12 ถึง 26 พฤษภาคม 2558 ซ่อมเมรุวัดทุ่ง
กระตา่ยทอง ต าบลพงศ์ประศาสน์ 
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ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 
 

1) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าทีเ่พ่ิมข้ึน  
(Safeguard Measure) 
 

 2)    มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่
เพ่ิมข้ึน กรมการค้าต่างประเทศได้มีประกาศเปิดทบทวนความ
จ าเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องการน าเข้า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่
เพิ่มขึน้ โดยมีผลบังคับใช้ในการเปิดทบทวนตัง้แต่วันที่ 18 
กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป (ทัง้นี ้มาตรการปัจจบุนัมีผลบงัคบัใช้
ถึงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559)  

  กรณี เห ล็กแผ่น รีด ร้อนชนิด เ ป็นม้วนและไม่ เ ป็นม้วนที่ มี
แหล่งก าเนิดจาก 14 ประเทศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอดุหนุนได้มีประกาศผลการทบทวนความจ าเป็น
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีมติให้ต่ออายุ
มาตรการและเรียกเก็บอากรในอตัราเดิมออกไปอีกเป็นระยะเวลา 
5 ปี มีผลตัง้แต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

 กรณี เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเ ป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่ มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศบราซิล อิหร่าน และตุรกี บริษัทฯ ได้ยื่น
ค าขอให้ด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อ
กรมการค้าต่างประเทศ เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยคาด
วา่จะเร่ิมเปิดการไตส่วนกรณีดงักลา่ว ภายในเดือนตลุาคม 2558 

 

 

การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงิน 

 ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพด้อยสิทธิครัง้ที่ 1/2555 (“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) ของบริษัทฯ จ านวน 1 ราย ใช้สิทธิ
แปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย 4 หน่วย รวมมลูค่า 4,000 บาท เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนรวม 4,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเพิ่มจาก 32,166,258,124 บาท เป็น
32,166,262,124 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายพร้อมเงินต้นตามราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งมีจ านวน
คงเหลือ 275 หน่วย คิดเป็นมลูคา่ 275,000 บาท ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2558 
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Appendix 
 

หน่วย: ล้านตนั 2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ภูมภิาค ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

สหภาพยโุรป 44.16 43.38 +2% 43.85 +1% 87.54 87.65 -0.1% 

อเมริกาเหนือ 28.07 28.19 -0.4% 29.80 -6% 56.27 59.28 -5% 

อเมริกาใต้ 11.21 11.08 +1% 11.18 +0.2% 22.29 21.99 +1% 

จีน 207.81 200.02 +4% 208.56 -0.4% 407.82 409.61 -0.4% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 71.69 71.01 +1% 72.39 -1% 142.70 143.26 -0.4% 

อ่ืนๆ 46.95 45.10 +4% 49.15 -4% 92.05 96.16 -4% 
รวม 409.89 398.77 +3% 414.93 -1% 808.66 817.95 -1% 

 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 
หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ไตรมาส 2/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 3/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 4/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 1/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 2/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 3/2558 
ประมาณการ 

ถ่านโค้ก (FOB Australia) 108-113 108-113 107-112 95-110 81-93 80-88 
แร่เหลก็ (CFR China) 90-120 79-99 67-84 52-72 48-67 45-60 
เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 515-540 495-520 405-490 323-385 310-330 290-310 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (FOB China) 504-523 422-508 412-488 368-458 339-375 307-335 
เศษเหลก็ (FOB Netherland) 332-349 328-386 273-322 213-307 225-253 192-222 
 
 
 

 ประเภท 2558 
ไตรมาส 2 

2558 
ไตรมาส 1 

%QoQ 2557 
ไตรมาส 2 

%YoY 2558 
ม.ค.-ม.ิย. 

2557 
ม.ค.-ม.ิย. 

%YoY 

ปริมาณการผลติรถยนต์ 1) (ล้านคนั) 0.41 0.52 -21% 0.43 -5% 0.94 0.95 -2% 

ปริมาณการผลติตู้เย็น1) (ล้านเคร่ือง) 1.06 0.94 +12% 1.05 +0.4% 2.00 1.99 +0.1% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2) (ล้านเคร่ือง) 3.58 3.78 -5% 3.42 +5% 7.36 7.26 +1% 

ที่มา : 1) ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ และสภาอตุสาหกรรม 
2) ข้อมูลการผลิตตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ  

หน่วย: ตัน 
2558 

ไตรมาส 2 
2558 

ไตรมาส 1 
%QoQ 2557 

ไตรมาส 2 
%YoY 2558 

ม.ค.-ม.ิย. 
2557 

ม.ค.-ม.ิย. 
%YoY 

ผลติภายในประเทศ 644,062 544,661 +18% 704,175 -9% 1,188,723 1,247,571 -5% 
น าเข้า 801,896 950,252 -16% 1,000,429 -20% 1,752,148 1,891,495 -7% 
สง่ออก 2,484 3,094 -20% 5,722 -57% 5,578 19,208 -71% 
รวม 1,443,474 1,491,819 -3% 1,698,882 -15% 2,935,293 3,119,858 -6% 

ตาราง 6 : ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

ตาราง 7 : สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ตาราง 8: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ตาราง 9: Apparent Steel Supply ของ HRC  
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ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 

 

 

งบรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
2558 

ไตรมาส 2 
2558 +/- 

QoQ 
2557 +/- 

YoY 
2558 2557 

ม.ค.-ม.ิย. 
+/- 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ม.ค.–ม.ิย. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 11,867 11,023 +8% 18,051 -34% 22,890 37,062 -38% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 13,770 12,927 +7% 18,433 -25% 26,697 37,894 -30% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (1,903) (1,904) +0.1% (382) -398% (3,807) (832) -357% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 509 384 +32% 369 +38% 893 726 +23% 

ขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ  
(กลบัรายการ) 

18 (66) +127% (129) +114% (49) (218) +78% 

 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการ
ท่ีควบคมุร่วมกนั 

- -  -  - -  

EBITDA 1) (1,777) (1,654) -7% 0.3 N.A. (3,431) 76 N.A. 

ดอกเบีย้จ่าย 830 778 +7% 786 +6% 1,608 1,617 -1% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 633 593 +7% 628 +1% 1,227 1,267 -3% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (กลบัรายการ) (4) 1 -659% (8) +42% (4) (5) +31% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดจริง 

(159) (105) -52% (170) +7% (264) (139) -90% 

 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 

205 32 +539% 24 +741% 237 35 +573% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3,236) (3,026) -7% (1,406) -130% (6,262) (2,803) -123% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.10) (0.09) -7% (0.04) -130% (0.19) (0.09) -123% 
 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1) 
   

    

งบการเงนิรวม 11,867 11,023 +8% 18,051 -34% 22,890 37,062 -38% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน  5,252 5,446 -4% 8,602 -39% 10,698 18,772 -43% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 6,465 5,422 +19% 9,233 -30% 11,887 17,921 -34% 

ธุรกิจทา่เรือ 33 36 -8% 33 +1% 69 66 +4% 

ธุรกิจวิศวกรรม 118 119 -1% 172 -32% 237 300 -21% 

หน่วย: ตัน 
 

ปี 2557 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 1/2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 2/2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 3/2558 
ประมาณการ

ใหม่ 

ไตรมาส 4/2558 
ประมาณการ

ใหม่ 

ปี 2558 
ประมาณการ

ใหม่ 

อัตราการ
เตบิโต 
(%YoY) 

ผลติภายในประเทศ 2,578,170 544,661 644,062 675,000 800,000 2,663,723 +3% 

น าเข้า 3,895,809 950,252 801,896 750,000 820,000 3,322,148 -15% 

สง่ออก 24,591 3,094 2,484 3,000 3,000 11,578 -53% 

รวม 6,449,388 1,491,819 1,443,474 1,422,000 1,617,000 5,974,293 -7% 

ตาราง 11: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจ 

ตาราง 10: Apparent Steel Supply ของ HRC ปี 2557 และประมาณการส าหรับปี 2558 
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หน่วย : ล้านบาท 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 QoQ ไตรมาส 2 YoY ม.ค.–ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. YoY 

EBITDA 1) 
    

    

งบการเงนิรวม 2) (1,777) (1,654) -7% 0.3 N.A. (3,431) 76 N.A. 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 3) 334 (350) +195% 586 -43% (17) 1,548 -101% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (2,177) (1,252) -74% (531) -310% (3,430) (1,413) -143% 

ธุรกิจทา่เรือ 50 44 +14% 36 +37% 94 80 +16% 

ธุรกิจวิศวกรรม 7 (2) +384% (25) +127% 4 (14) +132% 

ตดัรายการระหว่างกนั 10 (93) 
 

(66)  (83) (125)  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 1) 
    

    

งบการเงนิรวม 4) (3,236) (3,026) -7% (1,406) -130% (6,262) (2,803) -123% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน (222) (865) +74% 27 -928% (1,087) 374 -391% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (3,045) (2,073) -47% (1,347) -126% (5,118) (3,048) -68% 

ธุรกิจทา่เรือ 20 10 +106% 6 +212% 30 20 +51% 

ธุรกิจวิศวกรรม 1 (5) +115% (32) +102% (4) (30) +86% 

ตดัรายการระหว่างกนั (1) (101) 
 

(64)  (101) (126)  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 11 8 
 

4  19 7  
1) รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะที่ EBITDA และ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไม่ได้หกัรายการระหว่างกนั 
2) การบนัทึกก าไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
 
 
   
หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ม.ิย. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 4,496 5,312 -15% 

สนิค้าคงเหลือ 10,093 13,629 -26% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 4,784 4,068 +18% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 19,374 23,009 -16% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 50,301 50,513 -0.4% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,285 3,419 -4% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 363 353 +3% 
รวมสินทรัพย์ 73,322 77,293 -5% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 52,660 52,373 +1% 

เจ้าหนีก้ารค้า 9,012 10,852 -17% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 10,467 6,452 +62% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 72,139 69,677 +4% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 151 143 +5% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 2,023 2,013 +0.5% 
รวมหนีส้ิน 74,312 71,833 +3% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (1,777) 4,660 -138% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 786 800 -2% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (990) 5,460 -118% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,322 77,293 -5% 

 
   

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้านบาท ม.ค.-ม.ิย. 58 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,373 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 165 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (258) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (512) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (10) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (614) 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 0 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (838) 

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 72 

เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (201) 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (6) 

เงินสดรับ (จ่าย) สทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิอ่ืน (2) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (975) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (216) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 351 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 5 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ ณ วันท่ี 30 มถุินายน 2558 140 
 
 
เก่ียวกับบริษัทฯ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยก าลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สงูสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้คุณภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้เหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ของภูมิภาค ส าหรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ 
พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง ส าหรับอตุสาหกรรมเหล็กต้นน า้ บริษัทฯ ได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรท่ีทันสมยั 
ตัง้อยูใ่นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีก าลงัการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค จ ากัด (SSI 
UK) โดยลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดิุบให้บริษัทฯ เพ่ือรองรับการผลิตของบริษัทฯ และความต้องการในตลาดโลกท่ี เพ่ิมขึน้ 
สว่นการลงทนุในอตุสาหกรรมเหล็กปลายน า้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในโครงการต่อเน่ืองปลายน า้ท่ีส าคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ ากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่ง 
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรก
และรายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ า เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากดั (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกท่ีสดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดิุบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยงั
ขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง รวมถึงการ
ออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจเหล็ก พนกังานของบริษัทฯ ทุกคนมีความมุ่งมัน่ และพลงัขบัเคลื่อนสู่ความส าเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสยัทัศน์พนัธกิจของบริษัท 
“สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหล็กและบริการท่ีมีมลูค่าเพ่ิมกบัลกูค้า สร้างก าไรสม ่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งยั่งยืน” 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่www.ssi-steel.com 
 
 

 

 

Disclaimer 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผลการด าเนินงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วย
สว่นต่างๆ ท่ีแสดงข้อมลูปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิด
เหตกุารณ์ใดภายหลงัจากวนัท่ีจดัท าเอกสารฉบบันี ้อนัอาจมีผลให้ข้อมลูต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารฉบบันี ้นกัลงทุนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมลูอ่ืนๆ 
ประกอบเพิ่มเติมด้วย  
ข้อมลูในเอกสารฉบบันีบ้างสว่นเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็นการคาดหมายในอนาคต ทัง้นี ้ข้อมลูส่วนใดๆ ซึ่งไม่ใช่ข้อเ ท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้แล้ว 
รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับความเช่ือ และการประมาณการของ บริษัทฯ  เป็นข้อมลูซึ่งเป็นการคาดหมายในอนาคต และสามารถจ าแนกข้อมูลดังกล่าวได้จากการใช้ถ้อยค าท่ีมี
ลกัษณะเป็นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น ค าวา่ “มีความเช่ือวา่” “คาดวา่” “คาดหวงัวา่” “วางแผนไว้วา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “ประเมิน” และค าอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกัน 
ทัง้นี ้ผู้อ่านควรใช้ความระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูท่ีเป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี  ้

ตาราง 14: สรุปงบกระแสเงินสด 

http://www.ssi-steel.com/

