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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558 
 
 

 
 

 คาดปริมาณขาย HRC ลดลง 25-30% QoQ ในขณะท่ี HRC Apparent Steel Supply มีแนวโน้มลดลงประมาณ 13% QoQ มาอยูท่ี่ประมาณ 1.43 ล้านตนั 
 ราคา HRC มีแนวโน้มลดลง 13-15% QoQ โดยคาดวา่ HRC Rolling Margin จะอยูท่ี่ประมาณ 16-18%  
 

 
 

“ด้วยสภาวะตลาดเหล็กโลกท่ีก าลงัการผลิตล้นความต้องการของตลาดอย่างรุนแรง อุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลอย่างหนัก ตัง้แต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา ราคาเหล็กยงัปรับ
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง สง่ผลให้กลุม่บริษัทประสบปัญหาขาดทนุอยา่งหนกัในปีนี ้โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงถลงุเหล็ก อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 3/58 สภาวะการณ์ดังกล่าว ยงัไม่มีที
ท่าวา่จะหยดุในทางตรงกนัข้ามกลบัทวีความรุนแรงย่ิงขึน้และสง่ผลให้การด าเนินงานของธุรกิจโรงถลงุเหล็กขาดทนุเพิ่มขึน้มาก ดงันัน้ SSI UK จึงประกาศหยดุการผลิตเหล็กแท่ง
แบนชัว่คราวในวนัท่ี 18 กันยายน 2558 และยื่นค าร้องขอยกเลิกกิจการและช าระบญัชี (Liquidation) ต่อศาลในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2558 ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนหลงัสิน้สดุกระบวนการช าระบญัชี SSI UK เชิงอนรัุกษ์นิยมเป็นศนูย์ เน่ืองจากทรัพย์สินหลกัของ SSI UK เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าขนาดใหญ่ ถกูควบคุม
โดยกฎระเบียบพิเศษทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Control of Major Accident Hazards (COMAH) มีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยท่ีมีความไม่แน่นอนและอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ เช่น ความใช้ได้ของใบอนญุาตทางสิ่งแวดล้อม ขัน้ตอนและกฎระเบียบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น จึงท าให้กระบวนการช าระบญัชีใน
กรณีนีอ้ยู่นอกเหนือกรณีปกติท่ีเคยมีมา ยงัมีความไม่ชัดเจนในเชิงกกฎหมายและขัน้ตอนการช าระบญัชีโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯอยู่ระหว่างการหารือกับท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายและกลุม่ธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการต่อไป” 
 

“อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกบักลุม่ธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทฯ ให้สามารถด าเนินการได้ตามปกติและรักษา
มลูค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ และได้ตดัสินใจยื่นเร่ืองต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 โดยศาลฯ ได้รับค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการ
ของบริษัทฯ แล้ว และมีก าหนดนดัไตส่วนค าร้องดงักลา่วในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558”  

 
หน่วย: ล้านบาท  Q3/2558 9M/2558 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 2.02 1.92 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  10,543 33,432 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 785 2,373 

EBITDA รวม *  (31,644) (35,075) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม * (33,122) (39,384) 

Net Debt 1) 55,182 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) N.A. 
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ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 295 880 

ปริมาณการผลติ HRC (พนัตนั) 254 795 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 496 544 สรุปสาระส าคัญ ไตรมาส 3/2558 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 89 62  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ 
โดยมีก าหนดนดัไต่สวนค าร้องในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 

 วนัท่ี 2 ตลุาคม 2558 ศาลรับค าร้องขอยกเลกิกิจการและช าระบญัชี (Liquidation) 
ของ SSI UK ซึง่สง่ผลให้สนิทรัพย์ของ SSI UK เข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชีในทนัที 
รวมถึงส่งผลให้คณะกรรมการของ SSI UK สิน้สดุอ านาจด าเนินการใน SSI UK 
ด้วย  

 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในงบการเงินรวม 33,122 ล้านบาท โดยรวมประมาณ
การขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษัทย่อย 28,877 ล้านบาท  

 งบการเงินของ SSI UK ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2558 จัดท าตามเกณฑ์การเลิกกิจการ ทัง้นี  ้เนื่องจากการถูกจ ากัด
ขอบเขตในการจัดท ารายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาใช้
ความพยายามอย่างดีที่สดุในการจัดท าข้อมูลทางการเงินของ SSI UK โดยการใช้
งบการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เคยได้จัดท าขึน้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ
ประมาณการงบการเงินส าหรับเดือนกนัยายน 2558 รวมถงึการจดัท าประมาณการ
ทางบัญชีและจัดท ารายการปรับปรุงที่จ าเป็นอันเป็นผลจากการหยุดการด าเนิน
ธุรกิจของ SSI UK โดยการใช้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทมีอยู่จนถึงวันที่
ในรายงาน 

HRC Rolling Margin (%) 2) 17.9% 11.4% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 3) 2.3 1.7 
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ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) 580 1,975 

ปริมาณการผลติ Slab (พนัตนั) 533 1,950 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 308 340 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก 84% 76% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 89 104 

Slab Margin (%)  2) 28.7% 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
สญัญาซือ้วัตถุดิบสุทธิ (กลับรายการ) 20.9 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 3/2558 และ (5.9) เหรียญ
สหรัฐ/ตัน ใน 9M/2558 แต่ไม่รวมประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 5,956.2 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558 และ 1,997.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน 9M/2558 

* EBITDA รวม และก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม รวมผลขาดทุนจากประมาณการขาดทุนจากการช าระบญัชี
ของบริษัทย่อย 28,877 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2558 และ 9M/2558 
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3. สารจาก Group CEO 
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อุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 3/2558 

  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
3/2558 เทา่กบั 396 ล้านตนั ลดลง 3.4% QoQ จากปริมาณการผลิตที่
ลดลงในประเทศจีน สหภาพยโุรป อเมริกาใต้ และประเทศอ่ืนๆ 4.3%, 
10.9%, 1.3%  และ 4.4% QoQ ตามล าดบั ยกเว้นอเมริกาเหนือ และ
เอเชียอ่ืนๆ มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึน้ 3.2% และ 1.6% QoQ 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 1 

 

 ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ทัง้ราคาสินแร่เหล็ก วตัถดุิบเหล็ก
แท่งแบน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ยังคงปรับลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน โดยสินแร่เหล็ก CFR China ไตรมาส 
3/2558 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 45-60 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจาก 48-
67 เหรียญสหรัฐต่อตันในไตรมาสก่อน วตัถดุิบเหล็กแท่งแบน CFR 
East Asia Import มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 270-310 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
ลดลงจาก 310-330 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมาสก่อน และเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน FOB China มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 264-335 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั ลดลงจาก 339-375 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในไตรมาสก่อน 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 2 และตาราง 7 

 

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก 

 

 

 
แผนภาพ 2: ราคาสินแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแท่งแบน   
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 3/2558 ปริมาณ 
Apparent Steel Supply (ASS) ของไทยอยูท่ี่ 4,717 พนัตนั เพ่ิมขึน้ 
15.6% QoQ เน่ืองจากแรงขบัเคลื่อนจากการใช้จา่ยภาครัฐ ทัง้การ
เบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าและงบลงทนุ โดยปริมาณการผลติ
เหล็กและปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึน้ 17.3% และ 12.4% QoQ 
ตามล าดบั ในขณะที่ปริมาณการสง่ออกลดลง 4.2% QoQ ดงัข้อมลูใน
แผนภาพ 3 
 

 ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ใน
ภาพรวมมีปริมาณการผลิตลดลง โดยปริมาณการผลิตตู้ เย็นและ 
เคร่ืองปรับอากาศในไตรมาส 3/2558 ปรับลดลง 6.1% และ 20.2% 
QoQ ตามล าดบั เน่ืองจากความต้องการลดลงหลังผ่านช่วงฤดรู้อน
ไปแล้ว อยา่งไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์ปรับตวัเพิ่มขึน้ 20.9% 
QoQ ตามการฟืน้ตวัของการสง่ออก ดงัข้อมลูในแผนภาพ 4 
 

 
แผนภาพ 3: Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

 
แผนภาพ 4: ปริมาณการผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ในไตร
มาส 3/2558 ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ มีปริมาณ
ทัง้สิน้ 1,641 พนัตนั เพ่ิมขึน้ 13.7% QoQ ดงัข้อมลูในแผนภาพ 5 โดย 
ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึน้ 35.4% QoQ มาอยู่ที่  1,086 พันตัน 
โดยเฉพาะประเทศนอกมาตรการทางการค้า เช่น บราซิล อิหร่าน และ
ตรุกี ในขณะที่ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศลดลง 
13.5% QoQ มาอยู่ที่ 557 พันตัน และปริมาณการส่งออกลดลง 
43.3% QoQ มาอยูท่ี่ 1 พนัตนั 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภาพ 5: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 4/2558   

อุตสาหกรรมเหล็กโลก แ ม้ว่าการขยายตัวของ เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 3/2558 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับไตรมาสที่
ผ่านมา แต่การใช้จ่ายของผู้ บริโภคยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจหนุนให้
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System หรือ Fed) 
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ได้ในเดือนธันวาคม 2558 จึงคาดการณ์ปริมาณ
การผลิตเหล็กของสหรัฐว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อยในไตรมาส 
4/2558 ในขณะที่สหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ น ยังคงใช้นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงิน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก
ยังคงมีความผันผวนอยู่ ส าหรับเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวลงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงคาดว่าปริมาณการผลิตเหล็กของสหภาพยุโรปและจีนมี
แนวโน้มที่จะชะลอตวัในไตรมาส 4/2558  
 

สถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 4/2558 ยงัคงมีแนวโน้มลดลงจาก
แรงกดดนัเร่ืองภาวะก าลงัการผลิตล้นตลาดอยา่งรุนแรงในจีนที่ยงัมีอยู่
อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ยงัคงแข็งค่าจาก
แนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ Fed ในอนาคตอนัใกล้ จึงเป็น
อีกหนึ่งปัจจยัที่อาจสง่ผลให้ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลดลงได้ 

 

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ASS ของ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศมีแนวโน้มลดลงจาก 1,641 พนัตนั 
ในไตรมาส 3/2558 มาอยู่ที่ประมาณ 1,427 พนัตนั ในไตรมาส 4/2558 
ดงัข้อมลูในตาราง 10 เน่ืองจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยงัคงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ  และคาดการณ์ว่า ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2558 
จะอยู่ที่ประมาณ 6,003 พนัตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 6 โดยปรับเพิ่มขึน้
จากประมาณการครัง้ก่อนที่ 5,974 พนัตัน เน่ืองจาก ASS ของไตรมาส 
3/2558 มากกวา่ที่ประมาณการไว้  

 
แผนภาพ 6: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 
 
 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินของ SSI UK ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของ
กลุม่บริษัทตามเกณฑ์การเลิกกิจการ ทัง้นี ้เน่ืองจากการถกูจ ากัดขอบเขตในการจดัท ารายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดท าข้อมลูทางการเงินของ SSI UK โดยการใช้งบการเงินและรายงานอ่ืนๆ ที่เคยได้จัดท าขึน้จนถึงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2558 และประมาณการงบการเงินส าหรับเดือนกันยายน 2558 รวมถึงการจดัท าประมาณการทางบัญชีและจัดท ารายการปรับปรุงที่
จ าเป็นอนัเป็นผลจากการหยดุการด าเนินธุรกิจของ SSI UK โดยการใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่กลุม่บริษัทมีอยูจ่นถึงวนัที่ในรายงาน 
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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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ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 1) 785 871 -10% 711 +10% 2,373 2,561 -7% 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  10,543 11,867 -11% 14,014 -25% 33,432 51,076 -35% 

ต้นทนุขายและให้บริการรวม  13,681 13,770 -1% 13,800 -1% 40,377 51,694 -22% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  (3,138) (1,903) -65% 214 N.A. (6,945) (618) N.A. 

EBITDA รวม 2)  (31,644) (1,777) N.A. 866 N.A. (35,075) 942 N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (33,122) (3,236) N.A. (547) N.A. (39,384) (3,351) N.A. 
1) ปริมาณขายเหลก็รวม = ปริมาณขายเหลก็แผน่รีดร้อน + ปริมาณขายเหลก็แท่งแบนให้แก่บคุคลภายนอก 
2) EBITDAรวมการตัง้หรือการกลบัรายการคา่เผื่อการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ (Stock Loss Provision) และประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของ
บริษัทย่อย = ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จ่าย + ภาษีเงินได้ + คา่เสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  
 
ไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 10,543 ล้านบาท ลดลง 11% QoQ และ 25% YoY จาก
ยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง 7% QoQ และ 37% YoY 
และยอดขายของธุรกิจโรงถลงุเหล็กให้แก่บุคคลภายนอกที่ลดลง 15%  
QoQ และ 8% YoY โดยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 13,681 ล้าน
บาท ลดลง 1% QoQ และ 1% YoY 
 
 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 3,138 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 31,644 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลบัรายการตัง้ส ารองค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 43 ล้านบาท การกลบัรายการตัง้
ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 13 ล้านบาท และ
ประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 28,877 ล้าน
บาท Core EBITDA จะติดลบ 2,823 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุสทุธิ 
33,122 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนสทุธิต่อหุ้น 1.030 บาท โดยผล
ประกอบการโดยรวมลดลง QoQ และ YoY เน่ืองจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายและวตัถดุิบที่ลดลงของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรง
ถลงุเหล็ก ซึง่เป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยงัคงปรับตวัลดลง
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของ
บริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้น โดยมีอตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร
ติดลบดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 
 

 งวด 9 เดือน ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และให้บริการรวม 33,432 ล้านบาท ลดลง 35% YoY ตามปริมาณ
ขายรวมที่ลดลง 7% YoY รวมถึงราคาขายที่ยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง
ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนและยอดขายของธุรกิจโรงถลุงเหล็กให้แก่บุคคลภายนอก
ลดลง 41% และ 27% YoY โดยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม 
40,337 ล้านบาท ลดลง 22% YoY ตามปริมาณขายรวมและต้นทนุ
วตัถดุิบที่ลดลง ของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนขัน้ต้น 6,945 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 35,075 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลบัรายการ
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ 98 ล้านบาท การกลบัรายการ
ตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบรวม 62 ล้านบาท 
และประมาณการขาดทุนจากการช าระบญัชีของบริษัทย่อย 28,877 
ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 6,357 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุ
สทุธิ 39,384 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุสทุธิต่อหุ้น 1.224 บาท โดยมี
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรติดลบดังแสดงในตาราง
ด้านล่าง โดยผลประกอบการลดลงเน่ืองจากปริมาณขายรวมและ
ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับวตัถดุิบที่ลดลงของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหล็ก รวมถึงมีประมาณการขาดทนุจากการ
ช าระบญัชีของบริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้น 

 Q3/2558 Q2/2558 Q3/2557    ม.ค.-ก.ย. 58 ม.ค.-ก.ย. 57 

NP Margin (%) (314.2) (27.3) (3.9)  NP Margin (%) (117.8) (6.6) 
ROA* (%) (253.8) (17.3) (2.8)  ROA* (%) (96.9) (5.5) 
ROE* (%) (713.1) N.A. (33.5)  ROE* (%) (341.8) (55.8) 

EPS (บาท/หุ้น) (1.030) (0.101) (0.017)  EPS (บาท/หุ้น) (1.224) (0.104) 
*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 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  496 532 -7% 701 -29% 544 681 -20% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 467 547 -15% 640 -27% 542 627 -14% 

คา่การรีด (HRC Spread) 1) 89 34 +158% 133 -33% 62 125 -50% 

HRC Rolling Margin 2) 17.9% 6.5%  18.9%  11.4% 18.4%  

HRC EBITDA 3) 2.3 32.3 -93% 51.0 -95% 1.7 54.6 -97% 

ปริมาณขาย (พนัตนั)   295 307 -4% 355 -17% 880 1,201 -27% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 254 320 -21% 388 -34% 795 1,167 -32% 
 

 

1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื 
 2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่ 
3) HRC EBITDA รวมการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดิุบสทุธิ (กลบัรายการ) 20.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558, (51.3) 

เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2558, 0.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2557, (5.9) เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน 9M/2558 และ (0.7) เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน 9M/2557 แต่ไม่รวมประมาณการขาดทนุจาก
การช าระบญัชีของบริษัทย่อย 5,956.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2558 และ 1,997.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน 9M/2558 
 

 
รายได้ ไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
4,904 ล้านบาท ลดลง 7% QoQ และ 37% YoY โดยมีปริมาณส่งมอบ 
HRC 295 พนัตนั ลดลง 4% QoQ และ 17% YoY เน่ืองจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่
สงบภายในกรุงเทพฯ  สง่ผลให้ลกูค้าชะลอการสัง่ซือ้ ทัง้นี ้ราคาขายเฉลี่ย
ในไตรมาส 3/2558 อยู่ที่ 17,582 บาท/ตนั หรือประมาณ 496 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ลดลง 7% QoQ และ 29% YoY ตามภาวะราคาเหล็กใน
ตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium 
Value Products: PVPs) 39% ของปริมาณขายรวม 

 

 
งวด 9 เดือน ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 15,601 ล้านบาท ลดลง 41% YoY จากปริมาณการส่งมอบ 
HRC 880 พนัตนั ลดลง 27% YoY เน่ืองจากยงัมีการน าเข้าสินค้า
เหล็กปลายน า้ในระดบัสงู เช่น ท่อ และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี จึง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมถึงราคา
เหล็กในตลาดโลกที่ปรับตวัลดลงอยา่งมาก สง่ผลให้ลกูค้าชะลอการ
สัง่ซือ้เพื่อรอดสูถานการณ์ ทัง้นี  ้ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 18,371 บาท/
ตนั หรือประมาณ 544 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 20% YoY ตาม
ภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
มลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 35% ของปริมาณ
ขายรวม 
 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 4,739 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย จ านวน 4,511 ล้านบาท และการตัง้ส ารอง
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 228 ล้านบาท โดยต้นทนุขาย
และให้บริการลดลง 2% QoQ เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบและปริมาณส่ง
มอบลดลง และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2557 ต้นทุนขายและ
ให้บริการลดลง 34% YoY จากปริมาณส่งมอบ ต้นทนุวัตถุดิบ และ
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลงจากโครงการ
ลดต้นทนุ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 413 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
8% QoQ เน่ืองจากQoQ เน่ืองจากมีค่าเบีย้ปรับจากการช าระ
ภาษีมลูคา่เพิ่มลา่ช้า 39 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ 83% YoY จากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการขนย้ายวตัถดุิบจากเรือลา่ช้า รวมถึงคา่เบีย้ปรับจากการ 

 

ช าระภาษีมลูค่าเพิ่มล่าช้าดงักล่าวข้างต้น ภาระดอกเบี้ยจ่าย 404 
ล้านบาท ลดลง 6% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 2% YoY ตามภาระดอกเบีย้
จา่ยของสินค้าคงคลงัภายใต้ Consignment ประมาณการขาดทุน

จ ากก ารช า ร ะ บัญ ชีขอ งบ ริ ษั ท ย่ อย  64,062 ล้ า นบ า ท 
ประกอบด้วย 1) การตัง้ส ารองการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
27,482 ล้านบาท 2)  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีท้ัง้หมดของ SSI 
UK 5,958 ล้านบาท 3) ขาดทุนจากประมาณการหนีส้ินภายใต้
สญัญาค า้ประกันและอ่ืนๆ จาก SSI UK 30,267 ล้านบาท และ 4) 
ประมาณการผลขาดทนุจากสินค้าระหว่างทางจาก SSI UK 355 
ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่าย งวด 9 เดือน ปี 2558  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 
15,291 ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 15,361 ล้านบาท และการ
กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 70 ล้านบาท 
โดยต้นทุนขายและให้บริการลดลง 38% YoY จากปริมาณขายและ
ต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,057 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 55% YoY เน่ืองจากการจดัประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
(Fixed Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิตปกติ (Idle Cost) มา
เป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 65 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการขน
ย้ายวตัถดุิบจากเรือลา่ช้า มกีารกลับรายการต้ังส ารองภาระผูกพัน 
 

 

 
ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 83 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,248 
ล้านบาท ลดลง 2% YoY ตามการลดลงของปริมาณการน าเข้า
วตัถดุิบและปริมาณสินค้าคงคลงั รวมถึงการไมมี่ผลขาดทนุจากการ
เข้าท าสัญญาผูกพันล่วงหน้าทางการเงิน (Interest Rate Swap) 
เหมือนในช่วงเดียวกันของปี 2557 และมีประมาณการขาดทุน

จากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย 64,062 ล้านบาท รายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น 
 

ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 3/2558 อยู่ที่ 89 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 17.9% เพิ่มขึน้จาก 34 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2558 แต่ลดลงจาก 133 เหรียญสหรัฐ/ตัน ใน
ไตรมาส 3/2557 

 

งวด 9 เดือน ปี 2558 มีค่าการรีด (HRC Spread) 62 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 11.4% ลดลง
จาก 125 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเดียวกนัของปี 2557 

   
ก าไร ไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 164 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 64,099 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่า
ของสินค้าคงเหลือ 228 ล้านบาท และประมาณการขาดทุนจากการ
ช าระบญัชีของบริษัทย่อย 64,062 ล้านบาท Core EBITDA จะเป็นบวก 
191 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 64,609 ล้านบาท โดยผล
ประกอบการปรับลดลง QoQ จากผลก าไรขัน้ต้น 407 ล้านบาท 
EBITDA เป็นบวก 334 ล้านบาท และผลขาดทุนสทุธิ 222 ในไตรมาส 
2/2558 เน่ืองจากการรายการประมาณการขาดทุนจากการช าระบญัชี
ของบริษัทย่อย 64,062 ล้านบาท และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 
3/2557 พบว่าผลประกอบการปรับลดลง YoY จากผลก าไรขัน้ต้น 681 
ล้านบาท EBITDA เป็นบวก 581 ล้านบาท และผลก าไรสทุธิ 36 ล้าน
บาท เน่ืองจากรายการประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของ
บริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขนถ่าย
วตัถดุิบจากเรือล่าช้า โดย HRC EBITDA/ตนั ในไตรมาส 3/2558 เป็น
บวก 2.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั (รวมผลของการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูค่าสินค้า
คงเหลือ 20.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั แต่ไม่รวมประมาณการขาดทนุจากการ
ช าระบัญชีของบริษัทย่อย 5,956.2 เหรียญสหรัฐ /ตัน) ลดลงจาก 
EBITDA เป็นบวก 32.3 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2558 และ 51.0 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งวด 9 เดือน ปี2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 310 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 64,116 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมการกลับ
รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 70 ล้านบาท การ
กลบัรายการการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 
83 ล้านบาท และประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของ
บริษัทย่อย 64,062 ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 207 ล้าน
บาท) และมผีลขาดทนุสทุธิ 65,697 ล้านบาท โดยผลประกอบการ
ปรับลดลงเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 จากผลก าไร
ขัน้ต้น 2,134 ล้านบาท EBITDA เป็นบวก 2,128 ล้านบาท และผล
ก าไรสทุธิ 410 ล้านบาท  จากประมาณการขาดทนุจากการช าระ
บญัชีของบริษัทย่อย ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงปริมาณขายและค่า
การรีด (HRC Spread) ที่ลดลง และการจดัประเภทค่าใช้จ่ายการ
ผลิตคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ต ่ากว่าการผลิตปกติ 
(Idle Cost) มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายที่ เกิด
จากการขนถ่ายวตัถดุิบจากเรือล่าช้า โดย HRC EBITDA/ตนั เป็น
บวก 1.7 เหรียญสหรัฐ/ตนั (รวมผลของการกลบัรายการคา่เผ่ือการ
ลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 2.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน และการ
กลบัรายการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 3.3 
เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ไม่รวมประมาณการขาดทุนจากการช าระ
บัญชีของบริษัทย่อย 1,997.2 เหรียญสหรัฐ /ตัน) ลดลงจาก 
EBITDA เป็นบวก 54.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในช่วงเดียวกันของปี 
2557  
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แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 

(ถ้ารวมประมาณการขาดทุนจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย EBITDA 
Margin ไตรมาส 3/2558 และ 9M/2558 จะเท่ากับ -1307% และ -411% 
ตามล าดบั) 
 
 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)  
 
นบัตัง้แตธุ่รกิจโรงถลงุเหล็กเร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการลดต้นทนุมาอย่างต่อเน่ือง และสามารถขยายตลาดไปทัว่โลก 
แตด้่วยสภาวะตลาดเหล็กโลกที่ก าลงัการผลิตล้นความต้องการอย่างรุนแรงตัง้แต่ไตรมาส 4/2557 จากการอดุหนนุการส่งออกเหล็กของรัฐบาลจีน 
คา่เงินสกลุรูเบิลของรัสเซียที่ตกต ่า รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจของจีนและรัสเซีย สง่ผลให้ปริมาณการสง่ออกเหล็กจากทัง้สองประเทศเพิ่มขึน้
สงูสุดเป็นประวัติการณ์ ท าให้ราคาเหล็กแท่งแบน ณ ปัจจบุัน ลดลงกว่าร้อยละ 40 จากราคาเฉลี่ยที่สูงกว่า 500 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2557 
ในขณะที่ธุรกิจโรงถลงุเหล็กสามารถลดต้นทนุการผลิตได้เพียงร้อยละ 30 ซึ่งราคาเหล็กแท่งแบนได้ลดลงมากกว่าต้นทนุที่ลดลงได้ EBITDA ของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจงึกลบัมาเป็นลบในคร่ึงปีแรกของปี 2558 
 

จากการที่ SSI UK ได้ยื่นความจ านงในการช าระบญัชี (Liquidation) ต่อศาลท้องถ่ินฯ (The High Court of Justice Chancery Division 
Manchester District) ในวนัที่ 2 ตลุาคม 2558 โดย SSI UK ได้รับการอนมุตัิในการช าระบญัชีและศาลท้องถ่ินฯ ได้แตง่ตัง้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ 
(Official Receiver) ให้เป็นผู้แทนในการช าระบญัชีของ SSI UK เป็นเหตใุห้เกิดการยตุิการควบคมุตา่งๆ ของคณะกรรมการ SSI UK ที่มีต่อ SSI UK 
การห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และการถูกปิดกัน้การเข้าถึงโรงงานที่เป็นสถานที่ใช้ในการผลิตและใช้ในการจัดเก็บเอกสารการบันทึกบญัชีแ ละ
เอกสารประกอบรายการตา่งๆ รวมถึงบคุลากรส าคญัที่เก่ียวข้องกับการจดัท ารายงานทางการเงินถกูเลิกจ้างทนัที (พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ 
SSI UK )  การถกูจ ากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ดงักล่าว ท าให้ SSI UK ไม่สามารถจดัท าและน าส่งข้อมลูทางการเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 
และผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ เดียวกันของ SSI UK เพื่อใช้ในการจดัท างบการเงินรวมได้ รวมถึงการไม่
สามารถด าเนินการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชีได้ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของ SSI UK จึงได้พิจารณาใช้ความพยายาม
และดลุยพินิจอยา่งรอบคอบในการจดัท าข้อมลูทางการเงินของ SSI UK โดยใช้งบการเงินและรายงานอ่ืนๆ ที่ฝ่ายบริหารของ SSI UK เคยได้จดัท า
ขึน้จนถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 และได้จดัท าประมาณการงบการเงินส าหรับเดือนกันยายน 2558 รวมถึงจดัท าประมาณการทางบญัชีและจดัท า
รายการปรับปรุงที่จ าเป็นท าให้งบการเงินของ SSI UK ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2558 ได้ถกูจดัท าขึน้ตามเกณฑ์การช าระบญัชี (Break-
up Basis) อันเป็นผลจากการหยดุการด าเนินธุรกิจของ SSI UK โดยการใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่กลุ่มบริษัท มีอยู่จนถึงวนัที่ในรายงาน 
ประกอบด้วย การสอบถามและการรวบรวมข้อมลูและหลกัฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจบุนัและมีความเหมาะสมที่สดุจากบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบตัิงานที่ SSI UK ในฐานะที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างก่อนการช าระบญัชี ข้อมลูของราคาตลาดเหล็กโลกในช่วง
ปัจจบุนั เพื่อพิจารณาถึงมลูคา่หรือโอกาสที่จะได้รับคืนจากการช าระบญัชีของทรัพย์สินต่างๆ ในอนาคต หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขภายใต้กฎหมายการ
ช าระบญัชีในประเทศของ SSI UK เป็นต้น และได้น าข้อมลูทางการเงินดงักล่าวมารวมอยู่ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมของกลุ่มบริษัท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลงัสิน้สดุกระบวนการช าระบญัชีของ SSI UK เชิงอนรัุกษ์นิยมเป็นศนูย์ เน่ืองจากทรัพย์สินหลกั
ของ SSI UK เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าขนาดใหญ่ ถกูควบคมุโดยกฎระเบียบพิเศษทางด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม Control 
of Major Accident Hazards (COMAH) มีปัจจยัภายนอกหลายปัจจยัที่มีความไมแ่น่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ เชน่ ความใช้ได้
ของใบอนญุาตทางสิ่งแวดล้อม ขัน้ตอนและกฎระเบียบในการดแูลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น จึงท าให้กระบวนการช าระบญัชีในกรณีนีอ้ยู่นอกเหนือ
กรณีปกติที่เคยมีมา ยงัมีความไมช่ดัเจนในเชิงกฎหมายและขัน้ตอนการช าระบญัชีโดยเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์  
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ผลกระทบจากการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ SSI UK 

 

รายการที่ได้รับผลกระทบ SSI UK บริษัทฯ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ไตรมาส 3/2558 

สนิทรัพย์   = 0 
หนีส้นิ  = 0 
สว่นของผู้ ถือหุ้น = 0 

สนิทรัพย์ 

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย  
ลดลง 27,482 ล้านบาท 

 ลกูหนีอ่ื้นๆ  
ลดลง 6,313 ล้านบาท 

หนีส้นิ 

 ประมาณการหนีส้นิภายใต้สญัญา
ค า้ประกนัและอ่ืนๆ 30,267 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 
 ภาระหนีเ้งินกู้ของ SSI UK
เพิ่มขึน้ 29,708 ล้านบาท 

 การตัง้ส ารองหนีเ้พ่ือรองรับผล
ขาดทนุจากการจ าน าหุ้นสามญั
ในการร่วมค้า TCRSS  ของ
บริษัทฯ ให้เจ้าหนีก้ารค้า SSI 
UK 503 ล้านบาท 

 ภาระหนงัสือค า้ประกนัจาก SSI 
UK 56 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้จากคา่เผ่ือผล
ขาดทนุของสว่นได้เสียตา่งๆ ใน 
SSI UK 64,062 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ 

 สนิทรัพย์รวมในบริษัทย่อย  
ลดลง 42,925 ล้านบาท 

หนีส้นิ 

 หนีส้นิรวมในบริษัทย่อยลดลง 
44,315 ล้านบาท 

 ประมาณการหนีส้นิภายใต้สญัญา
ค า้ประกนัและอ่ืนๆเพิ่มขึน้ 
30,267 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 ภาระหนีเ้งินกู้ของ SSI UK
เพิ่มขึน้ 29,708 ล้านบาท 

 การตัง้ส ารองหนีเ้พ่ือรองรับผล
ขาดทนุจากการจ าน าหุ้น
สามญัในการร่วมค้า TCRSS 
ของบริษัทฯ ให้เจ้าหนีก้ารค้า 
SSI UK 503 ล้านบาท 

 ภาระหนงัสือค า้ประกนัจาก 
SSI UK 56 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้จากคา่เผ่ือ
ผลขาดทนุของสว่นได้เสียตา่งๆ ใน 
SSI UK 28,877 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุ  
ไตรมาส 3/2558 

ขาดทนุจากประมาณการขาดทนุจาก
การช าระบญัชี 29,579 ล้านบาท 

ขาดทนุจากประมาณการขาดทนุจาก

การช าระบญัชีของบริษัทย่อย 64,062 

ล้านบาท จากรายการตา่งๆ ดงันี ้

 การตัง้ส ารองการด้อยคา่เงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย 27,482 ล้านบาท 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนี ้
ทัง้หมดของ SSI UK 5,958 ล้าน
บาท 

 ขาดทนุจากประมาณการหนีส้นิ
ภายใต้สญัญาค า้ประกนัและอ่ืนๆ 
จาก SSI UK 30,267 ล้านบาท 

 ประมาณการผลขาดทนุจากสนิค้า
ระหว่างทางจาก SSI UK 355 ล้าน
บาท 

ขาดทนุจากประมาณการขาดทนุจาก

การช าระบญัชีของบริษัทย่อย 

28,877 ล้านบาท จากรายการตา่งๆ 

ดงันี ้

 ขาดทนุจากประมาณการหนีส้นิ
ภายใต้สญัญาค า้ประกนัและอ่ืนๆ 
จาก SSI UK 30,267 ล้านบาท 

 กลบัรายการอ่ืนๆ 1,390 ล้านบาท 
 

มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหลงั

การสิน้สดุกระบวนการช าระ

บญัชีของ SSI UK  

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ตาราง 3: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกจิโรงถลุงเหลก็  

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  308 337 -8% 507 -39% 340 517 -34% 

ต้นทนุขายและให้บริการเฉล่ีย 481 444 +8% 524 -8% 453 553 -18% 

Slab Spread 1) 89 103 -14% 193 -54% 104 175 -40% 

Slab Margin 2) 28.7% 30.6%  38.1%  30.6% 33.8%  

ปริมาณขายรวม (พนัตนั) 580 679 -15% 688 -16% 1,975 2,051 -4% 

ปริมาณขายให้บคุคลภายนอก (พนัตนั) 490 564 -13% 356 +38% 1,494 1,359 +10% 

สดัสว่นการขายให้บคุคลภายนอก 84% 83%  52%  76% 66%  

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 533 696 -23% 705 -24% 1,950 2,071 -6% 
  1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ยมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 

รายได้ ไตรมาส 3/2558 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
6,582 ล้านบาท ลดลง 15% QoQ และ 42% YoY จากการขายเหล็ก
แทง่แบน 580 พนัตนั โดยปริมาณขายลดลง 15% QoQ และ 16% YoY 
และราคาขายเฉลี่ยลดลง 8% QoQ และ 39% YoY ตามภาวะราคา
เหล็กแทง่แบนในตลาดโลก มาอยู่ที่ 308 เหรียญสหรัฐ/ตนั ทัง้นี ้เม่ือตดั
รายการระหว่างกันแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
ลูกค้าอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5,501 ล้านบาท ลดลง 15% 
QoQ และ 8% YoY ซึ่งมาจากการขายเหล็กแท่งแบนให้แก่
บคุคลภายนอก 490 พนัตนั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 84%   
 

 งวด 9 เดือน 2558 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
23,177 ล้านบาท ลดลง 34% YoY จากการขายเหล็กแท่งแบน 
1,975 พนัตนั โดยปริมาณขายลดลง 4% YoY และราคาขายเฉลี่ย
ลดลง 34% YoY เน่ืองจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตวัลดลงมาก 
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือตดัรายการระหว่าง
กนัแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 17,387 ล้านบาท ลดลง 27% YoY ซึ่งมา
จากการขายเหล็กแทง่แบนให้แก่บคุคลภายนอก 1,494 พนัตนั หรือ
ประมาณ 76%  
 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2558 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
9,965 ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย 10,024 ล้านบาท และกลบัรายการ
ตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 59 ล้านบาท โดย
ต้นทนุขายและให้บริการลดลง 1% QoQ และ 16% YoY ตามปริมาณ
ขายที่ลดลง รวมถึงจากต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยที่ลดลง ในส่วนของ
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ปรับตวัเพิ่มขึน้ QoQ 
และ YoY เน่ืองจากปริมาณการผลิตลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 106 ล้านบาท มีการกลับรายการจากภาระผูกพันตาม
สัญญาซื้อวัตถุดิบ 0.4 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 419 ล้าน
บาทเพ่ิมขึน้ 7% QoQ  และ 8% YoY เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะ
สัน้เพ่ิมขึน้     
 

 งวด 9 เดือน 2558 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 30,581 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย 30,396 ล้านบาท และการตัง้ค่าเผ่ือ
การลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 185 ล้านบาท โดยต้นทนุขายและ
ให้บริการลดลง 20% YoY เน่ืองจากต้นทนุวตัถุดิบต่อหน่วยลดลง
จากราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
307 ล้านบาท มีการต้ังส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ

วัตถุดิบ 21 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,167 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 5% YoY เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้
ดงักลา่ว 

Slab Spread ไตรมาส 3/2558 อยู่ที่ 89 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิดเป็น Slab 
Margin ประมาณ 28.7% โดย Slab Spread ลดลง จาก 103 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 2/2558 และ 193 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 
3/2557 

 งวด 9 เดือน 2558 Slab Spread อยู่ที่ 104 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิด
เป็น Slab Margin ประมาณ 30.6% โดย Slab Spread ลดลง จาก 
175 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ก าไร ไตรมาส 3/2558 SSI UK มีผลขาดทุนขัน้ต้น 3,384 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 32,363 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมกลบัรายการค่าเผ่ือ
การลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ 59 ล้านบาท การกลบัรายการจากภาระ
ผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบรวม 0.4 ล้านบาท และประมาณการขาดทนุ
จากการช าระบัญชี 29,579 ล้านบาท Core EBITDA จะติดลบ 2,843 
ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 33,286 ล้านบาท จากประมาณการ
ขาดทนุจากการช าระบญัชีดงักลา่ว   
  

 งวด 9 เดือน 2558 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 7,403 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 35,793 ล้านบาท (ทัง้นี ้หากไม่รวมค่าเผ่ือการลด
มลูค่าของสินค้าคงเหลือ 185 ล้านบาท การตัง้ส ารองจากภาระ
ผูกพนัตามสัญญาซือ้วัตถุดิบรวม 21 ล้านบาท และและประมาณ
การขาดทนุจากการช าระบญัชี 29,579 ล้านบาท Core EBITDA จะ
ติดลบ 6,007 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 38,404 ล้านบาท 
จากประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีดงักลา่ว   

 
แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 
(ถา้รวมผลก าไรจากการเลิกกิจการ SSI UK EBITDA Margin ไตรมาส 

3/2558 และ 9M/2558 จะเทา่กบั -492% และ -154% ตามล าดบั) 

  

 
ธุรกิจท่าเรือ (PPC) 

รายได้ ไตรมาส 3/2558 PPC มีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 65 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ และลดลง 17% YoY ตามรายได้
จากการให้บริการเครนหน้าท่า (PPC Shore Crane) ที่ลดลง และ
ปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านท่าของลูกค้าใน
กลุม่บริษัทที่ลดลง 

 งวด 9 เดือนปี 2558 PPC มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
192 ล้านบาท ลดลง 6% YoY ตามรายได้จากการให้บริการเครนหน้า
ท่าและปริมาณสินค้าผ่านท่าที่ลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านท่าของ
ลกูค้าในกลุม่บริษัทที่ลดลงดงักลา่วข้างต้น 

   

ก าไร ไตรมาส 3/2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 28 ล้านบาท มี EBITDA ติด
ลบ 126 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสุทธิ 151 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 2/2558 พบว่าลดลง 9%, 352% และ 850% ตามล าดบั และ
เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2557 พบว่า ลดลง 28%, 328% และ 718% 
ตามล าดับ โดยผลประกอบการปรับลดลงทัง้ QoQ และ YoY จาก
รายได้ที่ลดลงดงักลา่วข้างต้น รวมถึงมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้จากการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญจากเงินกู้ ที่ให้กับ SSI UK 
จ านวน 164 ล้านบาท และกลบัรายการดอกเบีย้ค้างรับจาก SSI UK 
จ านวน 7 ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งวด 9 เดือนปี 2558 PPC มีก าไรขัน้ต้น 85 ล้านบาท มี EBITDA ติด
ลบ 32 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 121 ล้านบาท ลดลง 3%, 
124% และ 374% ตามล าดบั จากรายได้ที่ลดลง รายการตัง้ส ารอง
หนีส้งสัยจะสูญ และกลับรายการดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวข้างต้น 
รวมถึงมีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่
เพ่ิมขึน้ 

 

 11,443   12,513   11,309   11,343   11,644   8,816   7,780   6,582  

 35,165  

 23,177  

-16% -7% -5% 3% 0.2% -14% -28% -42% 
-0.01 -27% 

-50% 

50% 

150% 

250% 

350% 

450% 

550% 

-15,000  

-5,000  

 5,000  

 15,000  

 25,000  

 35,000  

 45,000  

Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 9M/14 9M/15 

ธุรกิจเหล็กโรงถลุงเหล็ก 

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%) 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558 
 

11 
 

 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือ 
(ถ้ารวมผลขาดทุนจากการตั้งส ารองหนี้สงสยัจะสูญจากเงินกู้ที่ให้กับ SSI UK 
EBITDA Margin ไตรมาส 3/2558 และ 9M/2558 จะเท่ากบั -194% และ -17% 
ตามล าดบั) 

  

 

ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)   
  

รายได้ ไตรมาส 3/2558  WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
166 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1% QoQ จากธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้
1) ธุรกิจการจดัการซอ่มบ ารุง จ านวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37% QoQ
เน่ืองจากงานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มขึน้ และการปรับเพิ่ม
จ านวนคนในสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวของลูกค้าของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7% QoQ 
เน่ืองจากได้รับงานใหม่เพิ่มขึน้จากลูกค้าในกลุ่มปูนซิเมนต์และภาค
รัฐวิสาหกิจ 
 3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41% 
QoQ เน่ืองจากมีการสง่มอบงานที่ได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ครบถ้วน 100% แล้ว รวมถึงได้ส่งมอบงานตามขัน้ความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ได้รับจากลกูค้าในกลุ่มเคมีภณัฑ์ ซึ่งมี
ความก้าวหน้าประมาณ 70%  
4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 33 ล้านบาท ลดลง 51% 
QoQ เน่ืองจากงานโครงการใหมท่ี่ได้รับเพ่ิมเติมสว่นใหญ่อยูใ่นขัน้ตอน
ของการเร่ิมด าเนินการ  
 

ทัง้นี ้WCE มีสดัสว่นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอ่ืน
ที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 61% 

 งวด 9 เดือน ปี 2558 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
493 ล้านบาท ลดลง 24% YoY โดยมีสดัส่วนรายได้ที่มาจากการ
ขายและให้บริการแก่ลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 68% 
 

   

ก าไร ไตรมาส 3/2558  WCE มีก าไรขัน้ต้น 25 ล้านบาท มี EBITDA 
12 ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 1 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 
2/2558 พบว่า ผลประกอบการเพิ่มขึน้ 55%, 74% และ 85% QoQ 
ตามล าดบั เน่ืองจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีก าไรสงูมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ 
และเม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2557 พบว่าผลประกอบการดีขึน้ 174%, 
114% และ 102% YoY เน่ืองจากไม่มีการตัง้ผลขาดทนุล่วงหน้าของ
โครงการเหมือนในไตรมาส 3/2557 

 งวด 9 เดือน ปี 2558 WCE มีก าไรขัน้ต้น 48 ล้านบาท มี EBITDA 
เป็นบวก 16 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 3 ล้านบาท โดยมีก าไร
ขัน้ต้นและ EBITDA เพิ่มขึน้ 405% และ 136% YoY ตามล าดับ 
ในขณะที่ขาดทนุสุทธิลดลง 136% YoY เน่ืองจากไม่มีผลขาดทุน
ของโครงการตา่งๆ เหมือนในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม 

 

  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  
รายได้ ไตรมาส 3/2558 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,600 ล้าน
บาท ลดลง 7% QoQ และ 15% YoY โดยมีปริมาณการขาย 122 พนัตนั 
ใกล้เคียงกับระดบัเดิมเม่ือเปรียบเทียบ QoQ และ YoY แต่ราคาขาย
ปรับตวัลดลง 8% QoQ และ 16% YoY ซึ่งเป็นไปตามภาวะราคาและ
ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกับเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากต่างประเทศ 
เชน่ เกาหลีใต้ และอินเดีย 

 งวด 9 เดือน TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 8,437 ล้านบาท 
ลดลง 6% YoY โดยมีปริมาณการขาย 367 พันตัน เพิ่มขึน้ 3% 
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 6% เพื่อแข่งขันกับเหล็กแผ่นรีดเย็น
น าเข้าจากตา่งประเทศดงักลา่วข้างต้น  

   
ก าไร ไตรมาส 3/2558 TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 114 ล้านบาท มี 
EBITDA 247 ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 90 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2558 พบว่าก าไรขัน้ต้นลดลง 34% แต ่
EBITDA และก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 8% และ 47% ตามล าดบั และเม่ือเทียบ
กับไตรมาส 3/2557 พบว่าก าไรขัน้ต้นลดลง 15% แต่ EBITDA และ
ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ 43% และ 173% ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นลดลง 
QoQ และ YoY เน่ืองจากรายได้ที่ลดลงตามราคาขาย แม้ว่าต้นทุน
วตัถดุิบเฉลี่ยจะลดลงด้วยก็ตาม อย่างไรก็ตาม EBITDA และ ก าไรสทุธิ
เพ่ิมขึน้ QoQ และ YoY เน่ืองจากมีการกลบัรายการตัง้ส ารองจากภาระ
ผูกพันตามสัญญาการซือ้วัตถุดิบ จ านวน 10 ล้านบาท รวมถึงภาระ
ดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้และอัตราดอกเบีย้
เฉลี่ยลดลง และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึน้ 
 

 งวด 9 เดือน  TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 334 ล้านบาทมี EBITDA 
576 ล้านบาท และมีผลก าไรสทุธิ 117 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 พบว่าเพิ่มขึน้ 69%, 61% และ 
267% ตามล าดบั เน่ืองจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคา
ต้นทนุวตัถดุิบและต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยปรับลดลง ภาระดอกเบีย้
จา่ยลดลง และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้ดงักลา่วข้างต้น 
 

 
แผนภาพ 11: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 
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ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 3/2558  
ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 4,726 ล้านบาท ลดลง 
11% เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเลิกกิจการ
และช าระบญัชีของธุรกิจโรงถลงุเหล็กในสหราชอาณาจกัร 
 
 

สินค้าคงเหลือ (Inventory)  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 มีมลูค่าสุทธิ 5,498 ล้านบาท ลดลง 60% 
เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2557 เน่ืองจากการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลงของราคาและปริมาณการสั่งซือ้
วตัถดุิบของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 
 

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

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่
เหล็ก ถ่านโค้ก และโค้ก) 

1,473 4,330 -66% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่ง
แบน) 

3,567 4,628 -23% 

สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

1,227 3,161 -61% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,514 2,446 +3% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของ
สินค้าคงเหลือ 

(1,194) (937) -27% 

หกั:  ค่าเผ่ือการด้อยค่า -SSI UK (2,090) - N.A. 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 5,498 13,629 -60% 

  
ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 0.17 เท่า ลดลงจาก 0.33 เท่า ณ 
สิน้ปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและมูลค่าสินค้า
คงเหลือจากการเลิกกิจการและช าระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ดงักลา่วข้างต้น  

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

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.17 0.33 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 

N.A. 9.62 

 
การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
65,738 ล้านบาท ลดลง 8% เม่ือเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก
การเลิกกิจการของธุรกิจโรงถลงุเหล็กในสหราชอาณาจกัร 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนีส้ินที่ มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน  
55,246 ล้านบาท และมีหนีส้ินสทุธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (Net Debt) 
จ านวน 55,182 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 55,113 ล้านบาท ในขณะ
ที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระมีจ านวน 132 
ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ติดลบ 
35,383 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจาก
รับรู้ประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของบริษัทย่อย 28,877
ล้านบาท รวมถึงผลขาดทนุจากการด าเนินงานของกลุม่บริษัท 

 

  

6. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558 
 

14 
 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิ จ านวน 64 ล้านบาท ลดลงจาก 351 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางที่ 14 โดยมีสว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1 ,255 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
6,502  ล้านบาท  และ (2) เงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 7,756 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,284 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
กระแสเงินสดจา่ยเพื่อการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่าง
ปี 354 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการ
ที่ควบคมุร่วมกนั 169 ล้านบาท (3) กระแสเงินสดจ่ายจากผลต่าง
อัตราแลกเปลี่ยนที่เ ก่ียวข้องทัง้สิน้ 1,088 ล้านบาท และ (4) 
กระแสเงินสดจา่ยจากกิจกรรมอ่ืนๆ 11 ล้านบาท 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 259 ล้านบาท มี
สว่นประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดจา่ยช าระต้นทนุทางการเงิน  
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้กิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็น
หลัก ในขณะที่ มีกระแสเงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะสัน้
กิจการที่เก่ียวข้องกนั  

 

 

-ไมมี่โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ- 
 
 
 

พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิตในไตรมาส 3/2558 

  

โครงการลดการฉีดน า้แรงดนัสงูล้างผิวเหล็กแผ่นรีดร้อน (Descaling) 
ในกระบวนการรีดหยาบ (Roughing Mill Process) 

 โครงการบรรจงขนย้าย เพื่อลดความสูญเสียจากสาเหตุ Handing 
Damage Edge 

ในกระบวนการรีดหยาบ (Roughing Mill Process) นัน้ มีความ
จ าเป็นต้องฉีดล้างผิวชิน้งานก่อนที่ชิน้งานจะเข้าสู่แท่นรีดหยาบ เพื่อ
ป้องกันการรีดทบัออกไซด์สเกล (Oxide Scale หรือ Scale) ฝังลงไป
ในชิน้งาน ซึ่งจะมีผลท าให้เกิด Surface Defect โดยที่ผ่านมานัน้ได้
ก าหนดให้มีการฉีดน า้แรงดนัสงูล้างผิวเหล็กแผ่นรีดร้อน (Descaling) 
หลายครัง้  ซึ่งการ Descaling แต่ละครัง้ท าให้ชิน้งานสูญเสีย
อุณหภูมิและสิน้เปลืองพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ที่ต้องใช้แรงกด
มากขึน้ จากปัญหาดงักล่าวจึงได้มีแนวคิดเพื่อลดจ านวนครัง้ในการ 
Descaling ให้เหลือจ านวนครัง้เท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมโดยไม่
สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ ซึง่สามารถลดการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าและการสญูเสียอณุหภูมิลงได้ คิดเป็นมลูค่าความ
สญูเสียที่ลดลงประมาณ 1.96 บาทตอ่ตนัการผลิต 

 ในการขนย้าย HRC ก่อนทีจะน าเข้ามาผลิตที่ Hot Finishing Line 
(HFL) ซึ่งเป็นกระบวนการปรับความเรียบของ HRC พบว่ามีปัญหา
บริเวณขอบ (Side Wall) ของ HRC ได้รับความเสียหายจากการชน
กระแทกขอบอปุกรณ์ขนย้าย เช่น Crane และ Forklift ท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดการสูญเสีย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบ
อุปกรณ์กันกระแทก C-Hook เครน และติดตัง้กล้อง CCTV พร้อม
จอภาพให้กับพนักงานขับเครน เพื่อให้มมุมองในการยก HRC ดีขึน้ 
รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ “บรรจงขนย้าย” ให้กับพนักงาน  
และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง เป็นผลท าให้ช่วยลดความ
สญูเสียจากสาเหต ุHanding Damage Edge จากเดิม 0.142% เหลือ 
0.04% คิดเป็นมลูคา่ความสญูเสียที่ลดได้ประมาณ   9.69  บาทตอ่ตนั
การผลิต  

 

พัฒนาการทีส่ าคัญของ WCE   
  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 WCE มีงานรอส่งมอบ (Backlog) ของธุรกิจ
ต่างๆ รวมจ านวน 97 ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจัดการซ่อม
บ ารุง จ านวน 28 ล้านบาท 2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 4 
ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 45 ล้านบาท และ 
4) ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง จ านวน 21 ล้านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานที่ต้องสง่มอบภายในไตรมาส 4/ 2558 

 โดยในช่วงไตรมาส 3/2558 WCE ได้รับงานใหม่รวมมลูค่าทัง้สิน้ 116
ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจดัการซ่อมบ ารุง จ านวน 92 ล้านบาท 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 8 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบ
โครงสร้างเหล็ก จ านวน 5 ล้านบาท และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและ
ก่อสร้าง จ านวน 11 ล้านบาท 

8. พัฒนาการที่ส าคัญ (Recent Development) 

7. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (Ongoing Projects) 
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การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม   

1) วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้ โครงการ  “โรง เ รียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ เพื่อความยัง่ยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่
โรงเรียนวัดนาผักขวง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 
โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการท าปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ มีการจัดตัง้กองทุน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
นักเรียนได้น าผลผลิตที่ได้ไปบริโภคผ่านโครงการอาหาร
กลางวนัของโรงเรียน สว่นที่เหลือน าไปจ าหน่ายให้กบัผู้ปกครอง
และบคุคลทัว่ไป ท าให้นกัเรียนมีรายได้เสริมระหวา่งเรียน 
 

2) วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 พนกังานบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอร่วม
บริจาคอาหารแห้งและข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุน
โครงการเพื่อผู้พิทกัษ์ป่า ซึ่งจดัโดยรายการคนค้นฅน มลูนิธิทีวี
บรูพา โมเดิร์นไนน์ทีวี ร่วมกับ กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและ
พนัธุ์พืช กรมป่าไม้ และมลูนิธิสืบนาคะเสถียร  
 

3) วนัที่ 8 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ และเครือสหวิริยาจัดโครงการ
มอบทนุการศกึษาเครือสหวิริยาประจ าปี 2558 ให้แก่เยาวชนใน
ท้องถ่ินที่มุ่งมัน่ตัง้ใจศึกษาแต่มีฐานะยากจนในเขตอ าเภอบาง
สะพาน จ านวน 242 ทนุ มลูค่ารวม 540,000 บาท นอกจากนี ้
พนกังานในเครือสหวิริยายงัสนบัสนนุทนุการศกึษาเพิ่มเติมจาก
ส่วนของบริษัทฯ ภายใต้กิจกรรม “ทนุนี.้..เพื่อน้อง” อีกจ านวน 
92 ทนุ รวมมลูคา่ 105,000 บาท 
 

4) วนัที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการโครงการกองทนุสหวิริ
ยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) และรองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษา ประจวบคีรีขนัธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) พิจารณาและ
ประกาศผลการตดัสินแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
ของสถานศึกษาอ าเภอบางสะพานที่ส่งแผนพัฒนาฯเข้าร่วม
การประกวดชิงทุน โครงการ  “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คณุภาพการศึกษาบางสะพาน ประจ าปี 2558” มลูค่ารวม 1.2 
ล้านบาท โดยสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี ้ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และโรงเรียนบ้านวังยาว ซึ่งจะได้รับ
การนิเทศติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานทุกปี
การศกึษาตลอด 3 ปี โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์ในการขบัเคลื่อน
การพฒันาการศกึษาอ าเภอบางสะพานแบบองค์รวมทัง้สามมิติ 
ได้แก่ สถานศึกษา ครู และนัก เรียน สู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา เพื่อตอกย า้แนวทางการพัฒนาบนวิถีแห่งความ
ยัง่ยืน 

 5) วนัที่ 20 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนาวา จันทนสุ
รคน เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ สายกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) น าคณะผู้บริหารองค์กรร่วม
จดักิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 
ครัง้ที่ 7” (Thailand Iron Man Mini Marathon 2014) เฝ้าทูล
ละอองพระบาท ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง
จากการจดัการแข่งขนัดงักลา่ว เพ่ือสมทบกองทนุพฒันาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทรุกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ณ ศาลาดสุิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดสุิต  
 

6) วนัที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ จดัโครงการประกวดวาดภาพชิง
ทุนการศึกษาในโครงการ  “ศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการ
กว้างไกล” ครัง้ที่ 12 ประจ าปี 2558 โดยมีเยาวชนจ านวน 140 
คน ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถึงชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในอ าเภอบาง
สะพานเข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์
ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธ์ิ กรรมการในการตัดสิน จะน าเข้าส่ง
ประกวดในเวทีศิลปะเยาวชนนานาชาติที่ประเทศญ่ีปุ่ นตอ่ไป 
 

7) วนัที่ 20 กันยายน 2558 บริษัทฯ และเครือสหวิริยาจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ “2 ล้อรักษ์บางสะพาน” ประจ าปี 2558 
(Bangsaphan Car Free Day 2015) ขึน้ ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบางสะพานตระหนักถึง
เร่ืองการลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน ควบคู่กับการ
ออกก าลงักายด้วยการป่ันจกัรยานเพ่ือสขุภาพ ซึง่การจดักิจกรรม
ในครัง้นีมี้ผู้สนใจน าจกัรยานเข้าร่วมจ านวน 441 คนั ร่วมกันป่ัน
เพื่อสุขภาพระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง
ระหวา่งหน้าที่วา่การอ าเภอบางสะพาน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ร าพึง รวมถึงยังมีการขอความร่วมมือจากประชาชน
ทัว่ไปร่วมกนัดบัเคร่ืองยนต์ที่ใช้พลงังานเป็นเวลา 30 นาที ตัง้แต่
เวลา 08.00 - 08.30 น. กิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2,010.96 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่  
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8) พนักงานบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเอสไอสไออาสาภายใต้
โครงการ “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจเอสเอสไอ
อาสา” ในไตรมาสที่ 3/2558 จ านวน 7 ครัง้ มีพนักงานเข้าร่วม 
343 คน และคนในชุมชนเข้าร่วม 154 คน รวม 497 คน มี
ชัว่โมงงานรวม 3,976 ชัว่โมง รายละเอียดดงันี ้

- วนัที่ 11 กรกฎาคม 2558 ปรับภมิูทศัน์ โรงเรียนโสต
ศกึษาเทพรัตน์ 

- วนัที่ 27 กรกฏาคม 2558 ตดัหญ้าวดัทา่มะนาว 

- วนัที่ 1 ถึง 13 สิงหาคม 2558 ซ่อมเมรุเรือเผาศพวดั
วงัน า้เขียว  

- วนัที่ 5 สิงหาคม 2558 ติดตัง้และซ่อมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านดอนส านกั 

- วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ปรับปรุงภมิูทัศน์และปลูก
ต้นไม้ ริมทางหมูบ้่าน หมู ่7 ต าบลแมร่ าพงึ 

- วันที่  12 ถึง 26 กันยายน 2558 ทาสีรั ว้ก าแพง 
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง (แต้มสี เติมฝัน บริษัทฯ ทีซี
อาร์เอสเอส อาสา) 

- วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บ
ขยะเส้นทางเดินธรรมชาติ 

  

   

รางวัล   

1) วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการดี เด่น  ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานระดับประเทศ ประจ าปี 2558 
(รางวลัตอ่เน่ือง 4 ปี) จดัโดยกระทรวงแรงงาน เพ่ือยกยอ่งสถาน
ประกอบการที่มุ่งมัน่ด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ประกอบการ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค บางนา  
 

 2) วันที่ 17 กรกฏาคม 2558  บริษัทฯ รับรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน
ประเภท 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549–2558) จากกระทรวง
แรงงาน ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี  
 

3) วันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการบริหารความปลอดภยั และประเภทการบริหารงาน
คุณภาพ จากศาสตราภิชาน ดร .สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเร่ิม มีความอุตสาหะ
วิริยะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
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ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 
 

1) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าทีเ่พ่ิมข้ึน  
(Safeguard Measure) 
 

 2)    มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่
เพ่ิมข้ึน ซึง่กรมการค้าตา่งประเทศได้มีประกาศเปิดทบทวนความ
จ าเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องการน าเข้า 
โดยมีผลบังคับใช้ในการเปิดทบทวนตัง้แต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
2558 เป็นต้นไปนัน้ (มาตรการปัจจบุนัมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559) สถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าอ่ืน
เพ่ิมเติม 
 

  กรณี เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเ ป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่ มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศบราซิล อิหร่าน และตุรกี ซึ่งบริษัทฯ ได้
ยื่นค าขอให้ด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ต่อกรมการค้าต่างประเทศ เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นัน้ 
เน่ืองจากมีการแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติม จงึคาดวา่การเร่ิมเปิดการไต่
สวนกรณีดังกล่าวจะเลื่อนจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนธันวาคม 
2558 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน ้ามนั ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  บริษัทฯ 
ได้ยื่นค าขอให้ด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดตอ่กรมการค้าตา่งประเทศ เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2558 โดย
คาดว่าจะเร่ิมเปิดไต่สวนกรณีดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 
2559 
 

 
 

เหตุการณ์ทีส่ าคัญในไตรมาส 3/2558 
  

 วนัที่ 18 กันยายน 2558 SSI UK ประกาศหยุดผลิตเหล็กแท่ง
แบนชัว่คราว ระหวา่งรอผลการหารือกับผู้ มีส่วนได้เสีย ในการให้
ความร่วมมือลดต้นทนุการผลิตและหยดุผลขาดทนุของธุรกิจโรง
ถลงุเหล็ก 

 วนัที่ 21 กันยายน 2558 กลุ่มธนาคารเจ้าหนีเ้งินกู้ของ SSI UK 
ซึ่ งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน ) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่”) เรียกให้ 
SSI UK ช าระหนีท้ี่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ เงิน เน่ืองจากความ
ไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้
การกลบัมาด าเนินการผลิตอีกครัง้ของ SSI UK ไม่มีความชดัเจน 
และจากฐานะการเงินของ SSI UK ไม่สามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ 
กลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่จึงขอให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบใน
การช าระหนีด้ังกล่าวในฐานะผู้ ค า้ประกัน ส าหรับหนีว้งเงิน
จ านวน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หม่ืนล้านบาท 
 

  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่ได้เรียกให้
บริษัทฯ ช าระหนีท้ี่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เพิ่มเติมจาก
กรณีของ SSI UK ส าหรับหนีว้งเงินประมาณ 2.39 หม่ืนล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่มีหนีส้ินมากกว่าทรัพย์สิน และ
จากการหารือร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเจ้าหนีร้ายใหญ่เพื่อหา
แนวทางในการรักษาธุรกิจแผ่นเหล็กรีดร้อนของบริษัทฯ ให้
สามารถด าเนินการได้ตามปกติ และรักษามลูค่าทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควร
เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนีผ้่านวิธีการฟื้นฟกิูจการ
ในศาล โดยอนมุตัิให้บริษัทฯ ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการต่อศาลใน
วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 รวมถึงอนมุตัิให้บริษัทฯ เป็นผู้ท าแผนฟืน้ฟู
กิจการ โดยอนุมัติมอบอ านาจให้ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ 
นายณรงค์ฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล ในฐานะผู้ บริหารของบริษัทฯ 
เป็นผู้ท าแผน 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางรับค าร้องขอฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯ โดยมีก าหนดนัดไต่สวนค าร้องดังกล่าวใน
วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 

 วนัที่ 2 ตุลาคม 2558 ศาลรับค าร้องขอยกเลิกกิจการและช าระ
บญัชี (Liquidation) ของ SSI UK ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ของ SSI 
UK เข้าสู่กระบวนการช าระบัญชีในทันที รวมถึงส่งผลให้
คณะกรรมการของ SSI UK สิน้สดุอ านาจด าเนินการใน SSI UK 
ด้วย 

  

9. การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร (Business Restructuring) 
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Appendix 
 

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

ภูมภิาค ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

สหภาพยโุรป 39.35 44.16 -11% 39.50 -0% 126.89 127.15 -0% 

อเมริกาเหนือ 28.98 28.07 +3% 31.01 -7% 85.25 90.29 -6% 

อเมริกาใต้ 11.06 11.21 -1% 11.84 -7% 33.35 33.83 -1% 

จีน 198.90 207.81 -4% 205.36 -3% 606.72 614.97 -1% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 72.84 71.69 +2% 70.87 +3% 215.54 214.13 +1% 

อ่ืนๆ 44.88 46.95 -4% 46.92 -4% 136.93 143.07 -4% 
รวม 396.01 409.89 -3% 405.49 -2% 1,204.67 1,223.44 -2% 

 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 
หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ไตรมาส 3/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 4/2557 
ราคาจริง 

ไตรมาส 1/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 2/2558 
ราคาจริง  

ไตรมาส 3/2558 
ราคาจริง 

ไตรมาส 4/2558 
ประมาณการ 

ถ่านโค้ก (FOB Australia) 108-113 107-112 95-110 81-93 79-88 - 
แร่เหลก็ (CFR China) 79-99 67-84 52-72 48-67 45-60 43-57 
เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 495-520 405-490 323-385 310-330 270-310 250-280 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (FOB China) 422-508 412-488 368-458 339-375 264-335 260-340 
เศษเหลก็ (FOB Netherland) 328-386 273-322 213-307 225-253 163-222 - 
 
 
 

 ประเภท 2558 
ไตรมาส 3 

2558 
ไตรมาส 2 

%QoQ 2557 
ไตรมาส 3 

%YoY 2558 
ม.ค.-ก.ย. 

2557 
ม.ค.-ก.ย. 

%YoY 

ปริมาณการผลติรถยนต์ 1) (ล้านคนั) 0.50 0.41 +21% 0.46 +9% 1.43 1.41 +2% 

ปริมาณการผลติตู้เย็น1) (ล้านเคร่ือง) 0.99 1.06 -6% 1.02 -3% 2.99 3.01 -1% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2) (ล้านเคร่ือง) 2.87 3.60 -20% 2.80 +3% 10.25 10.06 +2% 

ที่มา : 1) ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ และสภาอตุสาหกรรม 
2) ข้อมูลการผลิตตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ  

หน่วย: ตัน 
2558 

ไตรมาส 3 
2558 

ไตรมาส 2 
%QoQ 2557 

ไตรมาส 3 
%YoY 2558 

ม.ค.-ก.ย. 
2557 

ม.ค.-ก.ย. 
%YoY 

ผลติภายในประเทศ 556,795 644,062 -14% 744,888 -25% 1,745,518 1,992,459 -12% 
น าเข้า 1,085,649 801,896 +35% 911,271 +19% 2,837,797 2,802,766 +1% 
สง่ออก 1,408 2,484 -43% 2,914 -52% 6,986 22,122 -68% 
รวม 1,641,036 1,443,474 +14% 1,653,245 -1% 4,576,329 4,773,103 -4% 

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 3 
2558 +/- 

QoQ 
2557 +/- 

YoY 
2558 2557 

ม.ค.-ก.ย. 
+/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ม.ค.–ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 10,543 11,867 -11% 14,014 -25% 33,432 51,076 -35% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 13,681 13,770 -1% 13,800 -1% 40,377 51,694 -22% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (3,138) (1,903) -65% 214 N.A. (6,945) (618) N.A. 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 546 509 +7% 387 41% 1,439 1,113 +29% 

ขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ  
(กลบัรายการ) 

(13) 18 -174% (0.3) N.A. (62) (218) +72% 

 
ประมาณการขาดทนุจากการช าระบญัชีของ
บริษัทย่อย 

28,877 - N.A. - N.A. 28,877 - N.A. 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุ
ร่วมกนั 

- - - - - - - - 

EBITDA  (31,644) (1,777) N.A. 866 N.A. (35,075) 942 N.A. 

ดอกเบีย้จ่าย 829 830 -0.04% 790 +5% 2,437 2,407 +1% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 649 633 +3% 637 +2% 1,876 1,904 -1% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (กลบัรายการ) (0.2) (4) +96% (13) +99% (4) (18) +79% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจริง (741) (159) +566% (182) +508% 478 (320) +249% 

 ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริง 

(622) 205 -403% 345 -280% (384) 380 -201% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (33,122) (3,236) -924% (547) N.A. (39,384) (3,351) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (1.030) (0.101) -924% (0.017) N.A. (1.224) (0.104) N.A. 
 

 

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1) 
   

    

งบการเงนิรวม 10,543 11,867 -11% 14,014 -25% 33,432 51,076 -35% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน  4,904 5,252 -7% 7,845 -37% 15,601 26,616 -41% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 5,501 6,465 -15% 5,986 -8% 17,387 23,908 -27% 

ธุรกิจทา่เรือ 38 33 +16% 37 +3% 106 103 +3% 

ธุรกิจวิศวกรรม 101 118 -15% 146 -31% 338 446 -24% 

หน่วย: ตัน 
 

ปี 2557 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 1/2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 2/2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 3/2558 
ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 4/2558 
ประมาณการ

ใหม่ 

ปี 2558 
ประมาณการ

ใหม่ 

อัตราการ
เตบิโต 
(%YoY) 

ผลติภายในประเทศ 2,578,170 544,661 644,062 556,795 530,000 2,275,518 -12% 

น าเข้า 3,895,809 950,252 801,896 1,085,649 900,000 3,737,797 -4% 

สง่ออก 24,591 3,094 2,484 1,408 3,000 9,986 -59% 

รวม 6,449,388 1,491,819 1,443,474 1,641,036 1,427,000 6,003,329 -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 3 ไตรมาส 2 QoQ ไตรมาส 3 YoY ม.ค.–ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY 

EBITDA 1) 
    

    

งบการเงนิรวม 2) (31,644) (1,777) N.A. 866 N.A. (35,075) 942 N.A. 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 3) (64,099) 334 N.A. 581 N.A. (64,116) 2,128 N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (32,363) (2,177) N.A. 339 N.A. (35,793) (1,705) N.A. 

ธุรกิจทา่เรือ (126) 50 -352% 55 -328% (32) 136 -124% 

ธุรกิจวิศวกรรม 7 7 +0 (84) +108% 11 (98) +111% 

ตดัรายการระหว่างกนั 64,937 10 - (24) - 64,854 (150) - 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 1) 
    

    

งบการเงนิรวม 4) (33,122) (3,236) -924% (547) N.A. (39,384) (3,351) N.A. 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน (64,609) (222) N.A. 36 N.A. (65,697) 410 N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (33,286) (3,045) N.A. (505) N.A. (38,404) (3,553) -981% 

ธุรกิจทา่เรือ (151) 20 -850% 24 -718% (121) 44 -374% 

ธุรกิจวิศวกรรม 1 1 +0% (76) +101% (4) (106) -97% 

ตดัรายการระหว่างกนั 64,999 (1) 
 

(38)  64,897 (164)  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (75) 11 
 

11  (56) 18  
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 ก.ย. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 4,726 5,312 -11% 

สนิค้าคงเหลือ 5,498 13,629 -60% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 809 4,068 -80% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 11,032 23,009 -52% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 17,110 50,513 -66% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 2,644 3,419 -23% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 279 353 -21% 
รวมสินทรัพย์ 31,065 77,293 -60% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 55,113 52,373 +5% 

เจ้าหนีก้ารค้า 4,905 10,852 -55% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 4,184 6,452 -35% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 64,203 69,677 -8% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 132 143 -7% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 1,403 2,013 -30% 
รวมหนีส้ิน 65,738 71,833 -8% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (35,383) 4,660 -859% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 709 800 -11% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (34,674) 5,460 -735% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,065 77,293 -60% 

 
   

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

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,255 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 169 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (354) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (1,088) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (11) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (1,284) 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 0 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (1,254) 

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 428 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 604 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (7) 

เงินสดรับ (จ่าย) สทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิอ่ืน (29) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (259) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (288) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 351 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 0 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 64 
 
 
เก่ียวกับบริษัทฯ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยก าลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สงูสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้คุณภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้ เหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ของภูมิภาค ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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 และความต้องการในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึน้ 
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 

ตาราง 14: สรุปงบกระแสเงินสด 

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

