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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4/2558 และส าหรับปี 2558 
 
 

 
 

 คาดปริมาณขาย HRC มีแนวโน้มลดลง 3-5% QoQ ในขณะท่ี HRC Apparent Steel Supply มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ประมาณ 4% QoQ มาอยูท่ี่ประมาณ 1.49 ล้านตนั 
 ราคา HRC มีแนวโน้มลดลง 5-7% QoQ โดยคาดวา่ HRC Rolling Margin จะเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ประมาณ 20-22%   
 
 

“ตามท่ีได้เคยรายงานก่อนหน้า ขณะนีบ้ริษัทฯ ก าลงัเดนิหน้าตามกระบวนการฟืน้ฟูกิจการ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกต ิและรักษามลูคา่ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ยงัคงมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจการค้าและมีเงินทนุหมุนเวียนเพียงพอ
ส าหรับการผลติและจ าหน่ายสนิค้า โดยได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าและคูค้่าท่ียงัมีความเช่ือมัน่ในธุรกิจของบริษัทฯ”  

“ทัง้นี ้ศาลได้ก าหนดวนันดัไตส่วนค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์นี ้เราเช่ือมัน่ว่า เม่ือศาลมีค าสัง่ให้บริษัทฯ ฟืน้ฟูกิจการและตัง้ผู้ท าแผนแล้ว จะช่วย
เพิ่มความมัน่ใจให้แก่คู่ค้า ตลอดจนสถาบนัการเงินในการท่ีจะพิจารณาให้การสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่อง 
ยอดขาย ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตอ่ไป”  

 
หน่วย: ล้านบาท  Q4/2558 2558 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 0.00 1.55 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  4,128 20,173 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 246 1,126 

EBITDA รวม  N.A. (37,907) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (1,456) (40,840)** 

Net Debt 1) 56,981 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) N.A. 
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ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 246 1,126 

ปริมาณการผลติ HRC (พนัตนั) 262 1,057 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 431 491 สรุปสาระส าคัญ ไตรมาส 4/2558 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 60 59  งบการเงินรวมส าหรับปี 2558 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อน าเสนอการด าเนินงาน
แยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การด าเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งไม่รวมขาดทุนการ
ด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก (ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK) และส่วนที่ 2) การ
ด าเนินงานของสว่นงานท่ียกเลกิ ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งแสดงผลขาดทุนการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก 
(ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ SSI UK) 

 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับไตรมาส 4/2558 จ านวน 1,456 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัจากการบนัทกึภาระดอกเบีย้ค้างจ่ายในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัช าระ 

 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปี 2558 จ านวน 40,840 ล้านบาท ซึ่งจัดท าขึน้
ตามเกณฑ์การเลกิกิจการ โดยเป็นผลขาดทุนการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก 
38,037 ล้านบาท  

 ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ SSI UK ไม่มีผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/2558 เนื่องจากอยู่
ระหว่างกระบวนการช าระบญัชี 

 ศาลนดัไต่สวนค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559  
 ไม่มีเหตกุารณ์บาดเจ็บจากการปฏิบติังานถงึขัน้หยดุงาน (LTIFR เป็นศนูย์) 

 

HRC Rolling Margin (%) 2) 13.9% 12.0% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 3) 5.8 (0.1) 
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ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) - 1,975 

ปริมาณการผลติ Slab (พนัตนั) - 1,950 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) - 340 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก - 76% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) - 104 

Slab Margin (%)  2) - 30.6% 
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 รวมการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตาม
สญัญาซือ้วัตถุดิบสทุธิ (กลบัรายการ) (18.6) เหรียญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 4/2558 และ (7.9) เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ส าหรับปี 2558 แต่ไม่รวมประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษัทย่อย 30.5 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2558 และ 1,583.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส าหรับปี 2558 

* ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทไม่รวมการด าเนินงานของสว่นงานท่ียกเลกิ 
**ยกเว้นผลขาดทนุสทุธิส าหรับปี 2558 รวมขาดทนุการด าเนินงานของสว่นงานท่ียกเลกิ 38,037 ล้านบาท 
***ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (Upstream Business) ส าหรับปี 2558 เป็นข้อมลูจากรอบ     
    ระยะเวลาการด าเนินงาน 9M/2558 
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ข้อมลูเดิมก่อนปรับปรุงตามเกณฑ์การเลกิกิจการ ยกเว้น Q4/15  

1. สรุปสาระส าคัญ 

3. สารจาก Group CEO 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 1/2559 
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อุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 4/2558 

  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
4/2558 เท่ากับ 386 ล้านตนั ลดลง 2.5% QoQ โดยการผลิตลดลงทกุ
ภมิูภาค โดยเฉพาะในประเทศจีนและอเมริกาเหนือซึ่งการผลิตลดลง 
2.6% และ 10.5% QoQ ตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณการผลิตใน
ภมิูภาคอื่นๆ ลดลงเล็กน้อย ดงัข้อมลูในแผนภาพ 1 

 ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ทัง้ราคาสินแร่เหล็ก วตัถดุิบเหล็ก
แท่งแบน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ยังคงปรับลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน โดยสินแร่เหล็ก CFR China มีราคาอยู่ที่ 
37-56 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจาก 45-60 เหรียญสหรัฐต่อตนั ใน
ไตรมาสก่อน วตัถดุิบเหล็กแท่งแบน CFR East Asia Import มีราคา
เฉลี่ยอยูท่ี่ 230-280 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ลดลงจาก 270-310 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ในไตรมาสก่อน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน FOB 
China มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 253-280 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 
264-335 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในไตรมาสก่อน ดงัข้อมลูในแผนภาพ 2 
และตาราง 7 

 

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

 

 

 
แผนภาพ 2: ราคาสินแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแท่งแบน   
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ   ในไตรมาส 4/2558 ปริมาณ 
Apparent Steel Supply (ASS) ของไทยอยู่ที่ 3,696 พนัตนั ลดลง 
21.6% QoQ เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศก าลงัฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็น
คอ่ยไป แตก่ารลงทนุของภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า โดยปริมาณการ
ผลิตเหล็กและปริมาณการน าเข้าลดลง 28.7% และ 14.8% QoQ 
ตามล าดบั ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ 3.9% QoQ ดงัข้อมลู
ในแผนภาพ 3 

 ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ปริมาณการผลิตเคร่ืองปรับอากาศใน
ไตรมาส 4/2558 เพิ่มขึน้ 4.2% QoQ เพื่อชดเชยปริมาณสินค้าคง
คลงัที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตรถยนต์และตู้ เย็นปรับตวัลดลง 
3.1% และ 2.4% QoQ ตามล าดบั ตามภาวะเศรษฐกิจ ดงัข้อมลูใน
แผนภาพ 4 

 
แผนภาพ 3: Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

 
แผนภาพ 4: ปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
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Production Import Export ASS 
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(พนัหน่วย) 

   Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15           Q4/14 Q1/15  Q2/15  Q3/15 Q4/15          Q4/14  Q1/15 Q2/15 Q3/15  Q4/15 

   
 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ในไตร
มาส 4/2558 ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ มีปริมาณ
ทัง้สิน้ 1,435 พนัตนั ลดลง 12.6% QoQ ดงัข้อมลูในแผนภาพ 5 โดย
ปริมาณการน าเข้าลดลง 19.9% QoQ มาอยูท่ี่ 869 พนัตนั จากผลของ
มาตรการเยียวยาทางการค้าที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่ก าลัง
ด าเนินการ ในขณะที่ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ
เพิ่มขึน้เล็กน้อย 2.0% QoQ มาอยู่ที่ 568 พนัตัน และปริมาณการ
สง่ออกเพ่ิมขึน้ 51.7% QoQ มาอยูท่ี่ 2 พนัตนั 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภาพ 5: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 1/2559   

อุตสาหกรรมเหล็กโลก เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเติบโต
ต่อเน่ืองจากการขยายตัวของการบริโภคและการฟื้นตัวของตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ จงึคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเหล็กของสหรัฐฯ จะ
เพิ่มขึน้เล็กน้อยในไตรมาส 1/2559 ในขณะที่สหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ น
ยังคงใช้มาตรการกระตุ้ นทางการเงินเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณการผลิตเหล็กในสองภมิูภาคนี ้
จะยังคงทรงตัวในไตรมาส 1/2559 ส าหรับปริมาณความต้องการใช้
เหล็กในจีนในไตรมาส 1/2559 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว เน่ืองจาก
เศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
สง่ผลให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนหลายรายประสบภาวะขาดทนุอย่าง
หนักและมีความกดดันที่จะต้องส่งออกผลผลิตส่วนเกินหรือลดการ
ผลิตลง 
 

สถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 1/2559 ยังคงมีแนวโน้มลดลง  
เน่ืองจากปัญหาภาวะก าลงัการผลิตล้นตลาดอยา่งรุนแรงในจีนยงัคงมี
อยู่อย่างต่อเน่ือง  รวมถึงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ยงัคงมีแนวโน้มแข็ง
ค่า เพิ่มขึ น้จากการป รับขึ น้ อัต ราดอกเบี ย้ของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System หรือ Fed) ในเดือนธันวาคม 
2558 และมีโอกาสปรับขึน้ได้อีกในปี 2559 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่อาจ
กดดนัให้ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลดลงตอ่ได้ 

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ ASS ของ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 1,435 พนัตนั 
ในไตรมาส 4/2558 มาอยู่ที่ประมาณ 1,493 พนัตนั ในไตรมาส 1/2559 
ดงัข้อมลูในตาราง 10 และคาดการณ์ว่า ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนในปี 2559 จะอยู่ที่ประมาณ 6,226 พันตัน เพิ่มขึน้ 3.6% จากปี 
2558 ดงัข้อมลูในแผนภาพที่ 6 
 

 
แผนภาพ 6: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สืบเน่ืองจากที่ ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK ยื่นความจ านงต่อศาลท้องถ่ิน (The High Court of Justice Chancery Division Manchester District) 
เพื่อท าการช าระบญัชี โดยการยื่นความจ านงดงักล่าวมีผลเม่ือวนัที่ 2 ตลุาคม 2558 และในขณะนี ้ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK อยู่ในระหว่างการ
ช าระบญัชี ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ถูกจดัประเภทใหม่เพื่อน าเสนอการด าเนินงานแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การด าเนินงาน
ต่อเน่ืองซึ่งไม่รวมขาดทนุการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก SSI UK) และส่วนที่ 2) การด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก 
(ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK) ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 2 ตลุาคม 2558 ซึง่แสดงผลขาดทนุการด าเนินงานของส่วนงาน
ที่ยกเลิก (ทัง้นี ้ข้อมลูรายได้รวม คา่ใช้จา่ยรวม และขาดทนุการด าเนินงานของสว่นงานที่ยกเลิก ปรากฏอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 การ
ด าเนินงานของสว่นงานที่ยกเลิก) 

ทัง้นี ้หลงัจากวนัที่ 2 ตลุาคม 2558 ซึ่ง ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK อยู่ในระหว่างการช าระบญัชี และไม่ได้ด าเนินงานอีก บริษัทฯ จึงไม่มีอ านาจใน
การควบคมุตอ่ธุรกิจหรือการด าเนินงานของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK อีกต่อไป ด้วยเหตดุงักล่าว สินทรัพย์และหนีส้ินของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI 
UK ได้ถกูตดัออกจากงบการเงินและถกูแทนที่ด้วยการรับรู้รายการเงินลงทนุในธุรกิจโรงถลงุเหล็ก SSI UK ในรายการสินทรัพย์ที่ถือไว้จ าหน่ายจาก
การช าระบญัชีของบริษัทยอ่ย ซึง่ได้ถกูตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนจนมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนเทา่กบัศนูย์ 

ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4/2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

 
หน่วย : ล้านบาท 

2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY  (ปรับปรุงใหม่) YoY 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 1) 246 785 -69% 757 -67% 1,126 1,468 -23% 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  4,128 10,543 -61% 14,200 -71% 20,173 33,092 -39% 

ต้นทนุขายและให้บริการรวม  N.A. 13,681 - 14,272 - 19,392 30,836 -37% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  N.A. (3,138) - (72) - 781 2,256 -65% 

EBITDA รวม 2)  N.A. (31,644) - (133) - (37,907) (710) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (1,456) (33,122) +96% (1,552) +6% (40,840) (4,903) -733% 
หมายเหต ุ
-  เน่ืองจากการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จดัท าขึน้ตามเกณฑ์การเลกิกิจการ ซึง่เปลีย่นแปลงไปจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558 จงึไม่มีข้อมลูส าหรับไตรมาส 4/2558 ยกเว้นปริมาณขายเหลก็รวม รายได้จากการขายและให้บริการรวม และผลขาดทนุสทุธิ 

-  ข้อมลูไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2557 เป็นข้อมลูเดิมก่อนปรับปรุงตามเกณฑ์การเลกิกิจการ 
-  ข้อมลูรายปี 2558 และปี 2557 ไม่รวมผลการด าเนินงานของ SSI UK ยกเว้นขาดทนุสทุธิรวม โดยขาดทนุการด าเนินงานของสว่นงานท่ียกเลกิ (SSI UK) ส าหรับปี 2558 และ 2557 เท่ากบั 
38,037 ล้านบาท และ 4,396 ล้านบาท ตามล าดับ 

1) ปริมาณขายเหลก็รวม = ปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อน + ปริมาณขายเหลก็แท่งแบนให้แก่บคุคลภายนอก 

2) EBITDAรวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบ (Stock Loss Provision) และประมาณการขาดทนุจาก    
   การช าระบญัชีของบริษัทย่อย = ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
 

ไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 4,128 ล้านบาท ลดลง 61% QoQ และ 71% YoY  โดยมี
ปริมาณขายเหล็กรวม 246 พันตัน จาก 1) ไม่มีรายได้ของการ
ด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก 2) ปริมาณขายและราคาขายที่ลดลง
ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยงัลดลง
อย่างต่อเน่ือง รวมถึง 3) ความกังวลของคู่ค้าในช่วงแรกของการยื่นค า
ร้องขอฟื้นฟูกิจการเก่ียวกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 1,456 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 
96% QoQ and 6% YoY เน่ืองจากไม่มีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน
ของส่วนงานที่ยกเลิก ในไตรมาส 4/2558 โดยมีผลขาดทนุสทุธิต่อหุ้น
และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรติดลบดังแสดงในตาราง
ถดัไป  
 
 
 
 

 

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 20,173 ล้านบาท ลดลง 39% YoY จาก 1) ไม่นับรวมรายได้
ของการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก และ 2) ปริมาณขายและ
ราคาขายที่ลดลงของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตามภาวะราคาเหล็กใน
ตลาดโลกซึ่งปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 
1,126 พันตัน มี EBITDA  ติดลบ 37,907 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนสุทธิ  40 ,840 ล้านบาท  ซึ่ ง เ ป็นผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก 38 ,037 ล้านบาท โดยผล
ประกอบการลดลงเน่ืองจากปริมาณขายและส่วนต่างระหว่างราคา
ขายกับวตัถดุิบที่ลดลงของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมถึงมีขาดทุน
การด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น โดยมีผล
ขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นและอตัราสว่นความสามารถในการท าก าไรตดิลบ
ดงัแสดงในตารางถดัไป 
  

5. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และการร่วมค้า 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 4/2558 และส าหรับปี 2558  

  5 
 

 

 Q4/2558 Q3/2558 Q4/2557    2558 2557 

NP Margin (%) (35.3) (314.2) (10.9)  NP Margin (%) (108.7) (14.8) 

ROA* (%) (19.0) (253.8) (8.0)  ROA* (%) (77.1) (6.1) 
ROE* (%) N.A. N.A. (114.1)  ROE* (%) N.A. (67.8) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.045) (1.030) (0.048)  EPS (บาท/หุ้น) (1.27) (0.15) 

- ปรับข้อมลูให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 
 ข้อมลูไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2557 เป็นข้อมลูเดิมก่อนปรับปรุงตามเกณฑ์
การเลิกกิจการ 

  
- 

 
 

 
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 

ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน  

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

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY   YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  431 496 -13% 668 -36% 491 679 -28% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 414 467 -11% 615 -33% 484 625 -23% 

คา่การรีด (HRC Spread) 1) 60 89 -32% 123 -51% 59 125 -53% 

HRC Rolling Margin 2) 13.9% 17.9% - 18.3% - 12.0% 18.4% - 

HRC EBITDA 3) 5.8  (3.4) +268% (27.1) +121% (0.1)  39.7 -100% 

ปริมาณขาย (พนัตนั)   246 295 -17% 267 -8% 1,126 1,468 -23% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 262 254 +3% 257 +2% 1,057 1,424 -26% 
 

 

1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื 
2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ 
3) HRC EBITDA รวมการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบสทุธิ (กลบัรายการ) (18.6) เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2558, 21.5 

เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558, 64.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2557, (7.9) เหรียญสหรัฐ/ตนั ส าหรับปี 2558 และ 11.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน ส าหรับปี 2557 แต่ไม่รวมประมาณการ
ขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษัทย่อย 30.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 4/2558, 5,951.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558 และ 1,583.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส าหรับปี 2558 
 

 
รายได้ ไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
4,010 ล้านบาท ลดลง 18% QoQ และ 30% YoY โดยมีปริมาณส่งมอบ 
HRC 246 พนัตนั ลดลง 17% QoQ และ 8% YoY เน่ืองจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับความไม่ชัดเจน
เก่ียวกับสถานะทางการเงินในช่วงแรกของการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัทฯ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซือ้ ทัง้นี ้ราคาขายเฉลี่ยในไตร
มาส 4/2558 อยู่ที่ 15,440 บาท/ตนั หรือประมาณ 431 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
ลดลง 13% QoQ และ 36% YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดย
เป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value 
Products: PVPs) 40% ของปริมาณขายรวม 

 

 
ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 19,612 
ล้านบาท ลดลง 39% YoY จากปริมาณการส่งมอบ HRC 1,126 
พนัตนั ลดลง 23% YoY เน่ืองจากมีการน าเข้าสินค้าเหล็กปลายน า้
ในระดับสูง เช่น ท่อ และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี จึงส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมถึงราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับความไม่ชัดเจน
เก่ียวกบัสถานะการเงินของบริษัทฯ ในชว่งแรกของการยื่นค าร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซือ้
ชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์ ทัง้นี  ้ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 17,705 
บาท/ตนั หรือประมาณ 491 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 28% YoY ตาม
ภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
มลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 36% ของปริมาณ
ขายรวม 
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ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 3,752 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายและให้บริการ จ านวน 3,921 ล้านบาท 
และการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 169 ล้าน
บาท โดยต้นทุนขายและให้บริการลดลง 21% QoQ เน่ืองจากต้นทุน
วัตถุดิบและปริมาณส่งมอบลดลง และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 
4/2557 ต้นทุนขายและให้บริการลดลง 35% YoY จากต้นทุนวตัถดุิบ 
ปริมาณส่งมอบ และต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) 
ที่ลดลงจากโครงการลดต้นทนุ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 395 
ล้านบาท ลดลง 4% QoQ จากโครงการลดต้นทนุ แม้ว่าจะมีค่าเบีย้ปรับ
จากการช าระภาษีมลูคา่เพิ่มลา่ช้า 119 ล้านบาท แตเ่พ่ิมขึน้ 60% YoY 

 

จากคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการขนย้ายวตัถดุิบจากเรือล่าช้า รวมถึงค่า
เบีย้ปรับจากการช าระภาษีมลูค่าเพิ่มล่าช้าดังกล่าวข้างต้นภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย 1,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 173% QoQ และ 172% 
YoY จากการบนัทึกภาระดอกเบีย้ค้างจ่ายในอตัราดอกเบีย้ผิดนัด
ช าระ โดยภาระดอกเบีย้ที่จะจ่ายจริงนัน้อยู่ระหว่างการเจรจากับ
เจ้าหนีธ้นาคาร ซึ่งจะรวมอยู่ในแผนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ 
ประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย  267 
ล้านบาท จากการประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกัน จาก 
SSI UK ที่เพ่ิมขึน้จากภาระดอกเบีย้ของประมาณการหนีส้ินดงักลา่ว 

 
ค่าใช้จ่าย ปี 2558  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 19,044 ล้าน
บาท แยกเป็นต้นทนุขายและบริการจ านวน 19,283 ล้านบาท และการ
กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 239 ล้าน
บาท โดยต้นทนุขายและให้บริการลดลง 37% YoY จากปริมาณขายและ
ต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,452 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 56% YoY จากค่าเบีย้ปรับจากการช าระภาษีมลูค่าเพิ่ม
ล่าช้า 191 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนย้ายวัตถุดิบจากเรือ
ลา่ช้า 190 ล้านบาท และการจดัประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (Fixed 
Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิตปกติ (Idle Cost) มาเป็น
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 65 ล้านบาทมีการกลับรายการ 
 

 

 

ต้ังส ารองภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 83 ล้านบาทมี
ภาระดอกเบี้ยจ่าย 2,348 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40% YoY จากการ
บันทึกภาระดอกเบีย้ค้างจ่ายในอัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระ และมี
ประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 
64,329 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การตัง้ส ารองการด้อยค่าเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย 27,482 ล้านบาท 2) ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
ลกูหนีท้ัง้หมดของ SSI UK 5,958 ล้านบาท 3) ประมาณการหนีส้ิน
ภายใต้สญัญาค า้ประกันและอ่ืนๆ จาก SSI UK 30,534 ล้านบาท 
และ 4) ประมาณการผลขาดทนุจากสินค้าระหว่างทางจาก SSI UK 
355 ล้านบาท 
 

ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 4/2558 อยู่ที่ 60 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 13.9% ลดลงจาก 89 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558 และลดลงจาก 123 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ไตรมาส 4/2557 

 

ปี 2558 มีค่าการรีด (HRC Spread) 59 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิดเป็น 
HRC Rolling Margin ประมาณ 12.0% ลดลงจาก 125 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในปี 2557 
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ก าไร ไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 258 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 217 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลับรายการค่าเผ่ือการลด
มลูค่าของสินค้าคงเหลือ 169 ล้านบาท และประมาณการขาดทนุจาก
การช าระบญัชีของบริษัทย่อย 267 ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 
119 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ  1,427 ล้านบาท โดยผล
ประกอบการปรับเพิ่มขึน้ QoQ จากผลก าไรขัน้ต้น 164 ล้านบาท 
EBITDA ติดลบ 64,099 ล้านบาท และผลขาดทนุสทุธิ 64,609 ล้านบาท 
ในไตรมาส 3/2558 เน่ืองจากประมาณการขาดทนุจากการช าระบัญชี
ของบริษัทยอ่ยลดลงจาก 64,062 ล้านบาทในไตรมาส 3/2558 เป็น 267 
ล้าน บาทในไตรมาส 4/2558 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2557 
พบว่าผลก าไรขัน้ต้นและ EBITDA ปรับเพิ่มขึน้ YoY จากผลขาดทุน
ขัน้ต้น 45 ล้านบาท และEBITDA ติดลบ 241 ล้านบาท แต่ขาดทนุสทุธิ
เพ่ิมขึน้ YoY จากผลขาดทนุสทุธิ 757 ล้านบาท เน่ืองจากประมาณการ
ขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย รวมถึงการบันทึกภาระ
ดอกเบีย้ค้างจา่ยในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัช าระโดย HRC EBITDA/ตนั ใน
ไตรมาส 4/2558 เป็นบวก 5.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน (รวมผลของการกลับ
รายการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 18.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั แต่
ไม่รวมประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 30.5 
เหรียญสหรัฐ/ตนั) เพ่ิมขึน้จาก EBITDA ติดลบ 3.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ไตรมาส 3/2558 และ EBITDA เป็นลบ 27.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตร
มาส 4/2557 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 
(ถ้ารวมประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษัทยอ่ย EBITDA Margin ไตร
มาส 3/2558 ไตรมาส 4/2558 และ ปี 2558 จะเท่ากบั -1307%, -5% และ -328% 
ตามล าดบั) 

 

 
ปี2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 568 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 
64,333 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลบัรายการค่าเผ่ือการลด
มลูค่าของสินค้าคงเหลือ 239 ล้านบาท การกลับรายการการตัง้
ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 83 ล้านบาท และ
ประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 64,329 
ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 326 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุ
สทุธิ 67,124 ล้านบาท โดยผลประกอบการปรับลดลงเม่ือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2557 จากผลก าไรขัน้ต้น 2,089 ล้านบาท 
EBITDA เป็นบวก 1,887 ล้านบาท และผลขาดทนุสทุธิ 346 ล้าน
บาท  จากประมาณการขาดทนุจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 
รวมถึงปริมาณขายและค่าการรีด (HRC Spread) ที่ลดลง การตัง้
ส ารองค่าเบีย้ปรับจากการช าระภาษีมลูค่าเพิ่มล่าช้า  ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการขนถ่ายวตัถดุิบจากเรือล่าช้า การจดัประเภทค่าใช้จ่าย
การผลิตคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิต
ปกติ (Idle Cost) มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการบนัทึก
ภาระดอกเบีย้จ่ายในอัตราดอกเบีย้นผิดนัดช าระดังกล่าวข้างต้น 
โดย HRC EBITDA/ตัน ติดลบ 0.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน (รวมผลของ
การกลับรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 5.9 
เหรียญสหรัฐ/ตัน และการกลับรายการตัง้ส ารองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 2.0 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ไม่รวมประมาณ
การขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 1,583.6 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั) ลดลงจาก EBITDA เป็นบวก 39.7 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ปี 2557 
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ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)  

ในไตรมาส 4/2558 SSI UK ไมมี่ทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน เน่ืองจากเข้าสู่กระบวนการช าระบญัชี (Liquidation) ตัง้แต่เม่ือวนัที่ 2 
ตลุาคม 2558 โดยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 10 เร่ือง  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน งบการเงินของกลุ่มบริษัทต้องจดัท าขึน้ตาม
เกณฑ์การเลิกกิจการ ซึง่ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก (SSI UK) ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 2 ตลุาคม 2558 
ได้ถกูจดัประเภทใหมเ่พ่ือน าเสนอการด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกตา่งหากจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ข้อมลูรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม 
และขาดทนุสทุธิของ SSI UK ปรากฏอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 การด าเนินงานของสว่นงานที่ยกเลิก 
 
   
ธุรกิจท่าเรือ (PPC) 

รายได้ ไตรมาส 4/2558 PPC มีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 52 ล้านบาท ลดลง 20% QoQ และลดลง 35% YoY ตามรายได้
จากการให้บริการเครนหน้าท่า (PPC Shore Crane) ที่ลดลง และ
ปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านท่าของลูกค้าใน
กลุม่บริษัทที่ลดลง 

 ปี 2558 PPC มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 244 ล้านบาท 
ลดลง 14% YoY ตามรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าและ
ปริมาณสินค้าผ่านทา่ที่ลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านท่าของลกูค้าใน
กลุม่บริษัทที่ลดลงดงักลา่วข้างต้น 

   

ก าไร ไตรมาส 4/2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 19 ล้านบาท มี EBITDA 28 
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 1 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 
3/2558 พบว่าก าไรขัน้ต้นลดลง 31% จากรายได้ที่ลดลง ในขณะที่ 
EBITDA เพ่ิมขึน้ 122% และขาดทนุสทุธิลดลง 99% เน่ืองจากไม่มีการ
ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจากเงินกู้ที่ให้กับ SSI UK และกลบัรายการ
ดอกเบีย้ค้างรับจาก SSI UK เหมือนในไตรมาส 3/2558 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 4/2557 พบว่า ก าไรขัน้ต้นและ EBITDA  ลดลง 53% และ 
51% ตามล าดับ และขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 104% โดยผลประกอบการ
ลดลง YoY เน่ืองจากรายได้ลดลง รวมถึงมีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้
จากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพ่ิมขึน้ 
  

 
 

ปี 2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 105 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 5 ล้าน
บาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 127 ล้านบาท โดยผลประกอบการลดลง 
19%, 102% และ 284% YoY ตามล าดบั จากรายได้ที่ลดลง รายการ
ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจากเงินกู้ที่ให้กับ SSI UK และกลบัรายการ
ดอกเบีย้ค้างรับจาก SSI UK และภาระดอกเบีย้จา่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่าว
ข้างต้น 

 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือ 
(ถ้ารวมผลขาดทุนจากการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญจากเงินกู้ ท่ีให้กับ SSI UK 
EBITDA Margin ไตรมาส 3/2558 และ ปี2558 จะเท่ากับ -194% และ -1% 
ตามล าดบั) 
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)     

รายได้: ไตรมาส 4/2558 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
108 ล้านบาท ลดลง 35% QoQ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง 
จึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพราะธุรกิจยังมี
ก าลงัการผลิตเพียงพอ รายละเอียดดงันี ้

1) ธุรกิจการจดัการซ่อมบ ารุง จ านวน 64 ล้านบาท ลดลง 21% QoQ 
เน่ืองจากงานจ้างเหมาปรับปรุงอปุกรณ์ลดลง และการปรับลดจ านวน
คนในสญัญาซอ่มบ ารุงระยะยาวของลกูค้าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 14 ล้านบาท ลดลง 17% QoQ 
เน่ืองจากไมมี่งานโครงการใหมเ่พ่ิมเติม 

3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 12 ล้านบาท ลดลง 68% 
QoQ เน่ืองจากในไตรมาส 4/2558 ไม่มีงานโครงการใหม่เพิ่มเติม โดย
สว่นใหญ่อยู่ในขัน้ตอนของการเสนอราคาและรอเซ็นต์สญัญากับทาง
ลกูค้า 

4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 19 ล้านบาท ลดลง 42% 
QoQ เน่ืองจากไมมี่งานโครงการใหมเ่พ่ิมเติม  

 

ทัง้นี ้WCE มีสดัสว่นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอ่ืน
ที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 47% 

 ปี 2558 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 601 ล้าน
บาท ลดลง 25% YoY เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง สง่ผล
ให้การลงทุนของภาคเอกชนมีความล่าช้าออกไปดังกล่าว โดยมี
สัดส่วนรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลูกค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 61% 

 

   

ก าไร ไตรมาส 4/2558 WCE มีก าไรขัน้ต้น 2 ล้านบาท มี EBITDA ติด
ลบ 9 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 15 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตร
มาส 3/2558 พบว่า ผลประกอบการลดลง 92%, 177% และ 1151% 
QoQ ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2557 พบวา่ก าไรขัน้ต้นลดลง 
69%, EBITDA ติดลบลดลง 43% และขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 5% YoY 
ตามล าดบั เน่ืองจากรายได้ที่ลดลงมาก 

 ปี 2558 WCE มีก าไรขัน้ต้น 50 ล้านบาท มี EBITDA เป็นบวก 7 
ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 18 ล้านบาท โดยก าไรขัน้ต้น และ 
EBITDA เพิ่มขึน้ 213% และ 106% YoY ตามล าดับ ในขณะที่
ขาดทนุสทุธิลดลง 85% YoY แม้ว่ารายได้ลดลง แต่ไม่มีผลขาดทนุ
จากโครงการตา่งๆ เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
 

  

 
แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  
 

รายได้ ไตรมาส 4/2558 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,235 ล้าน
บาท ลดลง 14% QoQ และ 32% YoY โดยมีปริมาณการขาย 111 
พนัตนั ลดลง 9% QoQ และ 16% YoY ขณะที่ราคาขายปรับตวัลดลง 
5% QoQ และ 19% YoY ตามภาวะราคาและภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน
กบัเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศ เชน่ เกาหลีใต้ และอินเดีย 

 ปี 2558 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 10,672 ล้านบาท 
ลดลง 13% YoY โดยมีปริมาณการขาย 478 พนัตนั ลดลง 2% YoY 
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 11% YoY เพื่อแข่งขันกับเหล็กแผ่น
รีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศดงักลา่วข้างต้น  
 

   
ก าไร ไตรมาส 4/2558 TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 107 ล้านบาท มี 
EBITDA 144 ล้านบาท และมีผลก าไร 7 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 3/2558 พบว่าลดลง 6%,  41% และ 92% ตามล าดับ 
เน่ืองจากรายได้ที่ลดลงตามปริมาณขายและราคาขาย การตัง้ส ารอง
จากภาระผูกพันตามสัญญาการซือ้วัตถุดิบ จ านวน 15 ล้านบาท 
ในขณะที่ในไตรมาส 3/2558 เป็นการกลับรายการตัง้ส ารองจากภาระ
ผูกพันตามสญัญาซือ้วัตถดุิบ รวมถึงมีภาระดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จาก
การใช้วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ลดลง เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2557 พบว่าก าไรขัน้ต้น EBITDA และ
ก าไรสทุธิ ลดลง 43%, 43% และ 90% ตามล าดบั จากรายได้ที่ลดลง
ตามปริมาณขาย และราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง  
 
 

 ปี 2558 TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 441 ล้านบาทมี EBITDA 720 
ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 124 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14%, 18% 
และ 5671% YoY ตามล าดบั เน่ืองจากภาระดอกเบีย้จา่ยลดลงจาก
การเบิกใช้เงินกู้ ระยะสัน้และอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยลดลง และมีก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้ 
 

 
แผนภาพ 11: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 
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ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 4/2558  
ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 4,591 ล้านบาท ลดลง 
14% เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลักมาจากการเลิกกิจการ
และช าระบญัชีของธุรกิจโรงถลงุเหล็กในสหราชอาณาจกัร 
 
 

สินค้าคงเหลือ (Inventory)  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่าสทุธิ 3,483 ล้านบาท ลดลง 74% 
เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 เน่ืองจากการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลงของราคาและปริมาณการสั่งซือ้
วตัถดุิบของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 
 

 หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 % Chg. 

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่
เหล็ก ถ่านโค้ก และโค้ก) 

188 4,330 -96% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่ง
แบน) 

1,372 4,628 -70% 

สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

1,433 3,161 -55% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 1,315 2,446 -46% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของ
สินค้าคงเหลือ 

(825) (937) -12% 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 3,483 13,629 -74% 

  

ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เทา่กบั 0.14 เทา่ ลดลงจาก 0.33 เทา่ ณ สิน้
ปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือและลกูหนีก้ารค้า
จากการเลิกกิจการและช าระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการ
ลดลงของราคาและปริมาณการสัง่ซือ้วตัถดุิบของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ดงักลา่วข้างต้น 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.14 0.33 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 

N.A. 9.61 

   

 
การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
64,904 ล้านบาท ลดลง 10% เม่ือเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก
การเลิกกิจการและช าระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลง
ของเจ้าหนีก้ารค้าจากการลดปริมาณค าสัง่ซือ้วตัถดุิบของธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อน 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนีส้ินที่ มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน  
57,138 ล้านบาท และมีหนีส้ินสุทธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (Net Debt) 
จ านวน 56,981 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 57,065 ล้านบาท ในขณะ
ที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระมีจ านวน 73 
ล้านบาท 
 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ติดลบ 
36,946 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจาก
ผลขาดทนุการด าเนินงานของส่วนงานที่ยกเลิก (SSI UK) 38,037 
ล้านบาท รวมถึงผลขาดทนุจากการด าเนินงานของกลุม่บริษัท 
 

 

  

6. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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กระแสเงินสด (Cash Flow)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิ จ านวน 157 ล้านบาท ลดลงจาก 351 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางที่ 14 โดยมีสว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิ ไ ด้มาจากกิจกรรมด า เ นินงาน 139 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 226  
ล้านบาท  และ (2) เงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 365 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เน่ืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 225 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
กระแสเงินสดจา่ยเพื่อการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่าง
ปี 44 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดจ่ายจากการช าระบัญชีของ
บริษัทยอ่ย 165 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรม
อ่ืนๆ 15 ล้านบาท 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 110 ล้านบาท มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ (1) เงินสดจ่ายช าระต้นทุนทาง
การเงิน 557 ล้านบาท (2)  เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 15 ล้านบาท 3) เงิน
สดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการที่เก่ียวข้องกันสุทธิ 551 
ล้านบาท และ ( 4)  เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงินอ่ืน 89 
ล้านบาท 

 
 
 
-ไมมี่โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ- 
 
 

 
 
พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิตในไตรมาส 4/2558 
 

  

โครงการควบคุมอุณหภูมิชิ น้งานจากเตาเผาเหล็ก ให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 โครงการลดการสูญเสียพลงังานความร้อนในเตาเผาจากการปรับลด
อตัราการไหลของน า้หลอ่เย็น 

ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีขนาดความหนาหรือชัน้
คณุภาพตา่งกนัในการจดัตารางการผลิต (Program) เดียวกัน ส่งผล
ให้เหล็กแท่งแบนมีอุณหภูมิหลังออกจากเตาเผาสูงกว่าอุณหภูมิที่
จ าเป็นส าหรับการรีด ซึ่งท าให้สญูเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น จึงได้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการลดอณุหภมิูเป้าหมายควบคมุของ
เหล็กแท่งแบนภายในเตาเผาเพื่อลดการใช้พลังงาน และจากการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเดือนธันวาคม พบวา่ คา่เฉลี่ยอณุหภมิูของ
เหล็กแท่งแบนที่ออกจากเตาเผาลดลง 14.1 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วย
ประหยดัคา่ใช้จา่ยพลงังานได้ประมาณ 7.42 บาทตอ่ตนัการผลิต  

 ในกระบวนการเผาไหม้ในเตาเผา จะมีการสญูเสียพลงังานความร้อน
ส่วนหนึ่งไปกับระบบน า้หล่อเย็น ซึ่งคอยท าหน้าที่ ในการรักษา
โครงสร้างต่างๆ ในเตาเผาให้มีความแข็งแรง และยังคงสามารถรับ
น า้หนักของ Slab ในเตาเผาได้ ความส าเร็จของมาตรการลดการ
สญูเสียพลงังานช่วยให้ค่าแตกต่างของอณุหภูมิน า้ขาออกและขาเข้า
เพิ่มขึน้ คิดเป็นต้นทนุรวมที่ลดลง 1.01 บาท/ตนั โดยเป็นต้นทนุน า้มนั
ที่ลดลง 0.70 บาท/ตนั และต้นทนุอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าที่ Motor 
ลดลง 0.31 บาท/ตนั 
 

 

พัฒนาการทีส่ าคัญของ WCE   
  

ณ สิน้ไตรมาส 4/2558 WCE มีงานรอส่งมอบ (Backlog) ของธุรกิจ
ต่างๆ รวมจ านวน 205 ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจัดการซ่อม
บ ารุง จ านวน 183 ล้านบาท 2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน  
7 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 6 ล้านบาท 
และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 9 ล้านบาท ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นงานที่ต้องสง่มอบภายในไตรมาส 1/2559 
 

 โดยในช่วงไตรมาส 4/2558 WCE ได้รับงานใหม่รวมมลูค่าทัง้สิน้ 178 
ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจดัการซอ่มบ ารุง จ านวน 147 ล้านบาท 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 15 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบ
โครงสร้างเหล็ก จ านวน 6 ล้านบาท และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและ
ก่อสร้าง จ านวน 10 ล้านบาท 

  

8. พัฒนาการที่ส าคัญ (Recent Development) 

7. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (Ongoing Projects) 
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การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม   

1) วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2558 กลุม่อตุสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ ากัด บริษัท 
นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ร่วมกนัจดัการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 
ครัง้ที่ 8” ณ สวนลุมพินี และมอบเงินรายได้จากการจัดการ
แข่งขนั โดยไมห่กัคา่ใช้จา่ยจ านวนกวา่ 2 ล้านบาท ให้แก่มลูนิธิ
ผู้ดแูลและให้ความชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทัว่ประเทศ 
 

2) วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ในฐานะผู้แทนคณะจดังาน 
มอบเงินรายได้จากการแข่งขนั “ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครัง้ที่ 8” 
ให้แก่มลูนิธิกลุม่แสงเทียน วดับางไส้ไก่ เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือ
เยาวชนที่อยูใ่นความดแูลของมลูนิธิ  
 

3) วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ ป่วยที่อยู่ใน
ภาวะขาดแคลนโลหิตในโรงพยาบาล และเพื่อส ารองในวิกฤต
ขาดแคลนโลหิต 
 

4) วันที่ 6 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ร่วมกับเครือสหวิริยา จัด
กิจกรรม “ป่ันรักษ์ – ปันยิม้ ครัง้ที่ 3/2558” ภายใต้โครงการ “2  
ล้อรักษ์บางสะพาน” ร่วมกับกิจกรรม ”ป่ันเพื่อพ่อ ขอท าดี”  ซึ่ง
สถานีต ารวจภธูรบางสะพาน ร่วมกับชมรมก านัน – ผู้ ใหญ่บ้าน 
โดยเชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมกันป่ันจักรยานเฉลิม
พระเกียรติ โดยใช้เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอ าเภอบางสะพาน 
ผ่านแยกโรงพยาบาล สามแยกดอนส าราญ บ้านบนดอน แยก
หาดสมบูรณ์ ไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง รวม
ระยะทาง 24 กิโลเมตร พร้อมทัง้ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ ด้วย
การเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่ร าพึง เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 มี
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 322  คน โดยกิจกรรมในครัง้นี ้
สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณ 3,426.08 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 

 5) วนัที่ 24 ธันวาคม 2558 พนกังานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “โครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าปี 2558” ซึ่งจัดขึน้โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง ณ หอประชมุองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558 โดยได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและกิจกรรมปล่อย
พนัธุ์สตัว์น า้ทะเล จ านวน 9,999,999 ตวั รวมทัง้ช่วยกันเก็บขยะ
บริเวณชายหาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการคืนความอดุมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร
ชายฝ่ังของอ าเภอบางสะพาน เพ่ิมแหลง่อาหาร และแหล่งรายได้
ให้แก่ชาวประมงในชมุชน 
 

6) วนัที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ในฐานะผู้ แทนคณะจัดงาน 
มอบเงินรายได้จากการแข่งขันตนเหล็กมินิมาราธอน ครัง้ที่ 8 
ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท  เพื่อสมทบทุน
ชว่ยเหลือเยาวชนที่อยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์ 
 

7) พนกังานบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมอาสาภายใต้โครงการ “25 ปี
เอสเอสไอ 250 ความดีพนัดวงใจเอสเอสไออาสา”  ในไตรมาส 
4/2558 จ านวน 2 ครัง้ มีพนักงานเข้าร่วม  78 คน และคนใน
ชมุชนเข้าร่วม 35 คน รวม 113 คน มีชัว่โมงงานรวม 904 ชัว่โมง 
รายละเอียดดงันี ้

- วนัที่ 19 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 24 ตลุาคม 2558 ต่อ
เติมศาลาหอฉันท์ วดันาผกัขวง  

- วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวนัที่ 8 ธันวาคม 2558 ติดตัง้
โรงเรือนผกัไฮโดรโปนิกส์ ชมุชนบ้านธงชยั 
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รางวัล 
 

  

1) วนัที่ 20 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ รับผลประเมินระดบัการพฒันา
ความยัง่ยืนเร่ือง Anti-corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 
2558 ในระดบัที่ 3 Established จากสถาบันไทยพฒัน์ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมี
แนวทางในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล Anti-Corruption 
เพ่ิมขึน้ รวมทัง้พฒันาปรับปรุงเพิ่มระดบัอยา่งตอ่เน่ือง  

2) วนัที่ 28 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ รับผลประเมินการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2558 เฉลี่ย
โดยรวมร้อยละ 88 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คะแนนดังกล่าวสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 75 ของ SET50 Index ที่ร้อยละ 87 
และของ SET100 Index ที่ร้อยละ 84 ทัง้นีผ้ลการประเมิน
ดังกล่าวจัดขึ น้ เพื่อส่ง เส ริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยให้
ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และค านึงถึงสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย  
 

 
 

3) วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ รับรางวัล Recognition 
รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2558 (Sustainability Report 
Award 2015) ซึ่งจัดขึน้โดย CSR Club สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และสถาบนัไทยพฒัน์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเปิดเผยข้อมูล รวมทัง้ให้ความส าคัญกับการจัดท า
รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 

ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 
 

1) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าทีเ่พ่ิมข้ึน  
(Safeguard Measure) 

 2) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนทีเ่พ่ิมข้ึน ซึง่กรมการค้าต่างประเทศได้มีประกาศเปิด
ทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการ
ปกป้องการน าเข้า โดยมีผลบังคับใช้ในการเปิดทบทวน
ตัง้แต่วนัที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปนัน้ (มาตรการ
ปัจจบุนัมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559) ต่อมา 
กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดประชมุรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างผลชัน้ที่สดุเม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2559 โดยร่างผล
ชัน้ที่สุดมีการเสนอให้ขยายระยะเวลาบงัคับใช้มาตรการ
อีก 3 ปี เพื่อให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

  กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศบราซิล อิหร่าน และตุรกี ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ยื่นค าขอให้ด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุม่
ตลาดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 นัน้ ตอ่มา ได้มีการประกาศเปิดไตส่วนการทุ่มตลาดใน
ราชกิจจานเุบกษา ลงวนัที่ 18 มกราคม 2559 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน ้ามัน ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค าขอให้ด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เม่ือวันที่ 3 
สิงหาคม 2558 นัน้ ต่อมา ได้มีการประกาศเปิดไต่สวนการ
ทุม่ตลาดในราชกิจจานเุบกษา ลงวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2559 
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เหตุการณ์ทีส่ าคัญในไตรมาส 4/2558 
 

  

 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่ได้เรียกให้
บริษัทฯ ช าระหนีท้ี่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ ยืมเงิน เพิ่มเติมจาก
กรณีของ SSI UK ส าหรับหนีว้งเงินกู้ ประมาณ 2.39 หม่ืนล้าน
บาท เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่มีหนีส้ินมากกว่าทรัพย์สิน 
และจากการหารือร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่เพื่อหา
แนวทางในการรักษาธุรกิจแผ่นเหล็กรีดร้อนของบริษัทฯ ให้
สามารถด าเนินการได้ตามปกติ และรักษามลูค่าทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควร
เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนีผ้่านวิธีการฟืน้ฟูกิจการ 
โดยอนมุตัิให้บริษัทฯ ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการต่อศาลล้มละลาย
กลางในวนัที่ 1 ตลุาคม 2558 รวมถึงอนมุตัิให้ขอให้บริษัทฯ เป็น
ผู้ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ  

  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางรับค าร้องขอฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯ โดยมีก าหนดนดัไตส่วนค าร้องดงักลา่วในวนัที่ 
21 ธันวาคม 2558 

 วนัที่ 2 ตลุาคม 2558 ศาลรับค าร้องขอเลิกกิจการและช าระบญัชี 
(Liquidation) ของ SSI UK ซึง่สง่ผลให้สินทรัพย์ของ SSI UK เข้า
สู่กระบวนการช าระบญัชีในทนัที รวมถึงส่งผลให้คณะกรรมการ
ของ SSI UK สิน้สดุอ านาจด าเนินการใน SSI UK ด้วย 

 วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ศาลมีก าหนดนัดไต่สวนค าร้องขอฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯ ซึง่ในวนันดัไตส่วนดงักลา่ว คูค่วามประสงค์จะ
น าพยานขึน้เบิกความ ศาลจึงนัดก าหนดวนันัดไต่สวนครัง้ต่อไป
ในวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559   
 

  

9. การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร (Business Restructuring) 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 4/2558 และส าหรับปี 2558 
 

16 
 

Appendix 
 

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

ภูมภิาค ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY   YoY 

สหภาพยโุรป 38.57 39.35 -2%  41.61  -7% 165.46  168.76  -2% 

อเมริกาเหนือ 25.94 28.98 -10%  30.15  -14% 111.18  120.44  -8% 

อเมริกาใต้ 10.68 11.06 -3%  11.34  -6% 44.03  45.17  -3% 

จีน 193.82 198.90 -3%  198.91  -3% 800.53  813.88  -2% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 72.50 72.84 -0.5%  72.46  +0% 288.04  286.59  +1% 

อ่ืนๆ 44.77 44.88 -0.2%  46.51  -4% 181.70  189.58  -4% 
รวม 386.28 396.01 -2%  400.98  -4% 1,590.95  1,624.41  -2% 

 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 
หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ไตรมาส 4/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 1/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 2/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 3/2558 
ราคาจริง 

ไตรมาส 4/2558 
ราคาจริง 

ไตรมาส 1/2559 
ประมาณการ 

ถ่านโค้ก (FOB Australia) 107-112 95-110 81-93 79-88 N.A. N.A. 
แร่เหลก็ (CFR China) 67-84 52-72 48-67 45-60 37-56 39-43 
เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 405-490 323-385 310-330 270-310 230-280 230-240 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (FOB China) 412-488 368-458 339-375 264-335 253-280 270-275 
เศษเหลก็ (FOB Netherland) 273-322 213-307 225-253 163-222 149-178 163-170 
 
 
 

 ประเภท 2558 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 3 

%QoQ 2557 
ไตรมาส 4 

%YoY 2558 
 

2557 
 

%YoY 

ปริมาณการผลติรถยนต์ 1) (ล้านคนั) 0.48 0.50 -3% 0.47 +2% 1.91 1.88 +2% 

ปริมาณการผลติตู้เย็น1) (ล้านเคร่ือง) 1.59 1.62 -2% 1.74 -9% 6.58 6.49 +1% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2) (ล้านเคร่ือง) 3.66 3.51 +4% 3.49 +5% 17.87 18.24 -2% 

ท่ีมา : 1) ข้อมลูปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2) ข้อมลูการผลิตตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม โดยมีการปรับปรุงปริมาณการผลิตจากการเก็บข้อมลูจากจ านวนโรงงานเพิ่มขึน้ 

 

ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ  

หน่วย: ตัน 
2558 

ไตรมาส 4 
2558 

ไตรมาส 3 
%QoQ 2557 

ไตรมาส 4 
%YoY 2558 

 
2557 

 
%YoY 

ผลติภายในประเทศ 568,011 556,795 +2% 585,711 -3% 2,313,529 2,578,170 -10% 
น าเข้า 869,072 1,085,649 -20% 1,093,043 -20% 3,706,869 3,895,809 -5% 
สง่ออก 2,136 1,408 +52% 2,469 -13% 9,122 24,591 -63% 
รวม 1,434,947 1,641,036 -13% 1,676,285 -14% 6,011,276 6,449,388 -7% 

ตาราง 6 : ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

ตาราง 7 : สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ตาราง 8: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ตาราง 9: Apparent Steel Supply ของ HRC ในประเทศไทย 
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ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 

 

 

งบรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
2558 

ไตรมาส 4 
2558 +/- 

QoQ 
2557 +/- 

YoY 
2558 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
+/- 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,128 10,543 -61% 14,200 -71% 20,173 33,092 -39% 

ต้นทนุขายและให้บริการ N.A. 13,681 - 14,272 - 19,392 30,836 -37% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น N.A. (3,138) - (72) - 781 2,256 -65% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร N.A. 546 - 416 - 1,589 1,112 +43% 

ขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ  
(กลบัรายการ) 

N.A. (13) - 457 - (83) 83 -200% 

 
ประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของ 
   บริษัทย่อย 

- 28,877 - - - 0 -  

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในการร่วมค้า - - - - - - -  

EBITDA  N.A. (31,644) - (133) - (37,907) (710) N.A. 

ดอกเบีย้จ่าย N.A. 829 - 815 - 2,379 1,704 +40% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย N.A. 649 - 611 - 562 2,514 -78% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (กลบัรายการ) N.A. (0.2) - (7) - (8) (25) +69% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจริง N.A. 741 - 5 - 118 (182) +165% 

 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ 
   เกิดขึน้จริง 

N.A. (622) - (21) - 142 359 -61% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานของสว่น
งานท่ียกเลกิสทุธิจากภาษี 

- - - - - (38,037) (4,396) -765% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (1,456) (33,122) +96% (1,522) +6% (40,840) (4,903) -733% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.045) (1.030) +96% (0.048) +6% (1.270) (0.152) -733% 

 
หมายเหต ุ
- เน่ืองจากการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จดัท าขึน้ตามเกณฑ์การเลิกกิจการ ซึง่เปลี่ยนแปลงไปจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและ

เก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จึงไม่มีข้อมลูส าหรับไตรมาส 4/2558 ยกเว้นผลขาดทนุสทุธิ  

- ข้อมลูไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2557 เป็นข้อมลูเดิมก่อนปรับปรุงตามเกณฑ์การเลิกกิจการ 

- ข้อมลูรายปี 2558 และปี 2557 ไมร่วมผลการด าเนินงานของ SSI UK ยกเว้นผลขาดทนุสทุธิ   
  

หน่วย: ตัน 
 

ปี 2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 1/2559 
ประมาณการ 

ไตรมาส 2/2559 
ประมาณการ 

ไตรมาส 3/2559 
ประมาณการ 

ไตรมาส 4/2559 
ประมาณการ 

ปี 2559 
ประมาณการ 

อัตราการ
เตบิโต 
(%YoY) 

ผลติภายในประเทศ 2,313,529 595,000 690,000 690,000 690,000 2,665,000 +15% 

น าเข้า 3,706,869 900,000 890,000 890,000 890,000 3,570,000 -4% 

สง่ออก 9,122 2,200 2,200 2,200 2,200 8,800 -4% 

รวม 6,011,276 1,492,800 1,577,800 1,577,800 1,577,800 6,226,000 +4% 

ตาราง 11: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 10: ประมาณการ Apparent Steel Supply ของ HRC ในประเทศไทย  
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หน่วย : ล้านบาท 
2558 2558 +/- 2557 +/- 2558 2557 +/- 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 QoQ ไตรมาส 4 YoY  (ปรับปรุงใหม่) YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1) 
   

    

งบการเงนิรวม 4,128 10,543 -61%  14,200  -71% 20,173  33,092  -39% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน  4,010 4,904 -18%  5,765 -30% 19,612  32,382  -39% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ - 5,501 -  8,293  - 17,387  32,200  - 

ธุรกิจทา่เรือ 39 38 +3%  36 +7% 145  139  +4% 

ธุรกิจวิศวกรรม 51 93 -45%  104  -51% 367  551  -33% 
EBITDA 1) 

    
    

งบการเงนิรวม 2) N.A. (31,644) -  (133) - (37,907) (710) N.A. 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน  (217) (64,099) +100%  (241) +10% (64,333)  1,887  N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ - (32,363) -  29  - (35,793)  (1,046) - 

ธุรกิจทา่เรือ 28 (126) +122%  57  -51% (5)  192  -102% 

ธุรกิจวิศวกรรม (9) 12 -177%  (16) +43% 7  (114) +106% 

ตดัรายการระหว่างกนั (2,635) 64,932 
 

 38   62,216  (1,630)  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 1) 
    

    

งบการเงนิรวม  (1,456) (33,122) +96%  (1,552) +6% (40,840)  (4,903) -733% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน (1,427) (64,609) +98%  (757) -89% (67,124)  (346) N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ - (33,286) -  (843) - (38,404)  (4,396) - 

ธุรกิจทา่เรือ (1) (156) +99%  25  -104% (127)  69  -284% 

ธุรกิจวิศวกรรม (15) 1 N.A.  (14) -5% (18)  (120) +85% 

ตดัรายการระหว่างกนั (13) 65,003 
 

 18   (64,888)  (146)  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (1) (75) 
 

 18  (57) 36  

หมายเหต:ุ    ข้อมลูไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2557 เป็นข้อมลูเดิมก่อนปรับปรุงตามเกณฑ์การเลิกกิจการ 
  1) รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหวา่งกนัแล้ว ในขณะท่ี EBITDA และ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไมไ่ด้หกัรายการระหวา่งกนั 
  2) การบนัทึกก าไรในสว่นของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
 
 
   
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 4,591 5,312 -14% 

สนิค้าคงเหลือ 3,483 13,629 -74% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 887 4,068 -78% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 8,961 23,009 -61% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 16,853 50,513 -67% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 2,622 3,419 -23% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 229 311 -26% 
รวมสินทรัพย์ 28,665 77,252 -63% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 57,065 52,373 +9% 

เจ้าหนีก้ารค้า 2,804 10,803 -74% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 34,122 6,501 +425% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 63,457 69,677 -9% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 73 102 -28% 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจ 

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 +/- 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 1,374 2,013 -32% 
รวมหนีส้ิน 64,904 71,792 -10% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (36,946) 4,660 -893% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 707 800 -12% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (36,239) 5,460 -764% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,665 77,252 -63% 

 
   

 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.-ธ.ค. 58 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 139 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (44) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ - 

เงินสดจ่ายจากการช าระบญัชีของบริษัทยอ่ย (165) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (15) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (225) 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ - 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (557) 

เงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ (ลดลง) (7) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 551 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (9) 

เงินสดรับ (จ่าย) สทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิอ่ืน (89) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (110) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (195) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 351 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 157 
 
 
  

ตาราง 14: สรุปงบกระแสเงินสด 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 4/2558 และส าหรับปี 2558 
 

20 
 

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 ซึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้แล้ว 
รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับความเช่ือ และการประมาณการของ บริษัทฯ เป็นข้อมลูซึ่งเป็นการคาดหมายในอนาคต และสามารถจ าแนกข้อมูลดังกล่าวได้จากการใช้ถ้อยค าท่ีมี
ลกัษณะเป็นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น ค าวา่ “มีความเช่ือวา่” “คาดวา่” “คาดหวงัวา่” “วางแผนไว้วา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “ประเมิน” และค าอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกัน 
ทัง้นี ้ผู้อ่านควรใช้ความระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูท่ีเป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี6้ 

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

