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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงนิบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน)  
บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2/2556 และงวด 6 เดือน ปี 2556 

 

 ในไตรมำส 2/2556 บริษัทฯ ขำยหุ้นเพิ่มทุนรวม 756 ล้ำน
หุ้น ได้เงนิรวม 514 ล้ำนบำท ทัง้หมดน ำไปลงทุนเพิ่มเติมใน 
SSI UK เป็นเงนิรวม 17 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

 บริษัทฯ ได้รำงวัลสถำนประกอบกำรดี เด่นด้ำนควำม
ปลอดภัยระดับประเทศ 2 รำงวัล 

 กำรทบทวนอำกรทุ่มตลำด HRC จำกเกำหลีใต้ จำกอัตรำ 
0% เป็น 13.58% ถึง 58.85% มีผล 8 ส.ค. 56 – 22 พ.ค. 57 

 มำตรกำรฉุกเฉิน Anti-dumping CRC จำกจีน เวียดนำม 
และไต้หวัน มีผล 22 พ.ค. 56 – 10 ธ.ค. 56 

 Safeguard HRC เจืออื่ นๆ รัสเซียถูกถอนช่ือออกจำก
ประเทศที่ได้รับกำรยกเว้น 
 

ไตรมำส 2/2556 
 อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน (LTIFR) = 0.57 
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 12,542 ล้ำนบำท จำก

กำรขำยเหล็กรวม 576 พันตัน ประกอบด้วย HRC 407 
พันตัน และ Slab ขำยให้แก่บุคคลภำยนอก 169 พันตัน (คิด
เป็นประมำณ 24% ของปริมำณขำย Slab รวม) 

 HRC Spread 130 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
 HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 18.7% 
 HRC EBITDA 17.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน  
 Slab Spread 120 เหรียญสหรัฐ/ตัน Slab Margin* 23.1% 
 Group EBITDA ติดลบ 887 ล้ำนบำท  
 ขำดทุนสุทธิ 465 ล้ำนบำท (รวมกำรกลับรำยกำรภำษีเงนิ

ได้ 1,865 ล้ำนบำท) 
 Net Debt**  51,575 ล้ำนบำท 

 ส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2556 
 อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน (LTIFR) = 0.58 
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 32,491 ล้ำนบำท จำก

กำรขำยเหล็กรวม 1,520 พันตัน ประกอบด้วย HRC 1,114 
พันตัน และ Slab ขำยให้แก่บุคคลภำยนอก 406 พันตัน (คิด
เป็นประมำณ 30% ของปริมำณขำย Slab รวม) 

 HRC Spread 137 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
 HRC Rolling Margin* อยู่ที่ 19.0% 
 HRC EBITDA 54.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน (รวมก ำไรจำกกำร

ขำยเงนิลงทุน 225 ล้ำนบำท หรือ 6.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน)  
 Slab Spread 123 เหรียญสหรัฐ/ตัน Slab Margin* 23.9% 
 Group EBITDA ติดลบ 87 ล้ำนบำท (รวมก ำไรจำกกำร

ขำยเงนิลงทุน 363 ล้ำนบำท) 
 ขำดทุนสุทธิ 1,243 ล้ำนบำท (รวมกำรกลับรำยกำรภำษี

เงนิได้ 1,860 ล้ำนบำท) 

หมายเหต:ุ *HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉล่ีย; Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉล่ีย    
 **Net Debt = Interest-Bearing Debt - Cash and cash equivalents 

 
 Apparent Steel Supply ของ HRC ในไตรมำส 3/2556 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยคำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 1.85 ล้ำนตัน 
 คำดว่ำปริมำณกำรขำย HRC ในไตรมำส 3/2556 จะกลับสู่ภำวะปกติ โดยรำคำขำย HRC และรำคำ Slab มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ในช่วงต้นไตรมำสหลังจำกนัน้จะเร่ิมปรับตัวดีขึน้ตอนปลำยไตรมำส ส่งผลให้ HRC Rolling Margin อยู่ที่ประมำณ 14-16%  
 คำดว่ำปริมำณกำรขำย Slab ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยเป็นกำรขำยให้บุคคลภำยนอกประมำณ 50% ของ

ยอดขำยรวม รำคำขำยเฉล่ียปรับตัวลดลงประมำณ 10% QoQ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงจำกผลของ PCI โดย Slab 
Margin จะอยู่ในช่วงประมำณ 19-21% 
 

ตาราง 1: สรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญประจ าไตรมาส 2/2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

งบรวม      ล้ำนบำท  งบเดี่ยว EBITDA/ตัน 
(บำท) 

EBITDA 
 (ล้ำนบำท) 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 12,542  บริษัทฯ (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน) 483 197 

Group EBITDA* (887)  SSI UK (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)  (1,061) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (465)  PPC (ธุรกิจท่ำเรือน ำ้ลึก)  74 

EPS (บำท) (0.02)  WCE (ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง)  23 

D/E Ratio** 3.82  TCRSS (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น)*** 1,930 205 
* EBITDA =  Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation Expenses  
** D/E Ratio = Interest-Bearing Debt/Equities 
*** TCRSS บนัทกึรายการโดยใช้ Equity Method และไม่รวมในการค านวณ Group EBITDA 

1. สรุปสำระส ำคัญ 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 3/2556 
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"ในไตรมาส 2/2556 เราประสบกบัความผนัผวนระดบัมหภาคตัง้แต่ช่วงต้นไตรมาส ทัง้จากการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed)  การเติบโตของจีนชะลอตวั  ราคาสินค้าโภคภณัฑ์และค่าเงินบาททีถ่ดถอย ทัง้นีใ้นช่วงราคาเหล็กขาลง  ตลาดก็เข้าสู่
ช่วงระบายสินค้าคงเหลือในระบบ (destocking phase) ประกอบกบัผลกระทบจากวนัหยุดยาวช่วงเทศกาลเดือนเมษายน ท าให้ปริมาณขายของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลงร้อยละ 42  นอกจากนัน้บริษัทได้ตัง้ส ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพือ่รองรับการขาดทุนจากสินค้า
คงเหลือดงักล่าวแล้ว  ในขณะเดียวกนัธุรกิจโรงถลงุเหล็กทีป่ระเทศองักฤษประสบความส าเร็จผลิตได้เพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 14  และมีความพร้อมที่จะ
ไปสู่ผลผลิตทีเ่พ่ิมสูงข้ึนกว่านีใ้นช่วงคร่ึงปีหลงั” 

ส าหรบัภาวะอตุสาหกรรมเหล็กไตรมาส 2/2556 ที่ผ่านมานัน้นบัเป็นจุดต ่าสุดของปี ปัจจุบนัเรามองเห็นเศรษฐกิจโลกระดบัมหภาคมีเสถียรภาพ
มากข้ึนและราคาเหล็กมีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางทีดี่ซ่ึงจะท าให้เห็นปริมาณการขายกลบัไปสู่ระดบัปกติ  นอกจากนี ้การเร่ิมใช้งานเทคโนโลยี 
PCI เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2556 จะท าให้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะมีผลผลิตทีสู่งข้ึน ต้นทนุลดลงจากอตัราการใช้ถ่านหิน PCI ที่จะสูงข้ึนเป็นล าดบัใน
หลายเดือนข้างหนา้ ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นในผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงั โดยที่เรายงัเดินหน้าด าเนินกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งจากการเชื่อมโยง
ธุรกิจแบบครบวงจร และ สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหล็กทีมี่มูลค่าเพ่ิมกบัลูกค้าต่อไป" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เก่ียวกับบริษัทฯ 
บริษัท สหวิริยำสตลีอินดสัตรี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรำยใหญ่ที่สุดในภมิูภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก ำลังกำรผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สูงสุด 4 ล้ำนตนัต่อปี โดยมุ่งเน้นกำรนวัตกรรมผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นชัน้คุณภำพพเิศษเพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้เหล็กที่เพิ่มขึน้ของภมิูภำค ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ พลังงำน 
กำรขนส่ง และกำรก่อสร้ำง ส ำหรับอุตสำหกรรมเหล็กต้นน ำ้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงงำนเอสเอสไอ ทไีซด์ ซึ่งเป็นโรงงำนถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ำครบวงจรที่ทนัสมัย ตัง้อยู่ใน
เมืองเรดคำร์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีก ำลังกำรผลิต 3.6 ล้ำนตนัต่อปี ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัท สหวิริยำสตลีอินดสัตรี ยเูค จ ำกัด (SSI UK) โดย
ลงทุนร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้คุณภำพสูงส่งเป็นวัตถุดบิให้บริษทัฯ เพื่อรองรับกำรผลิตของบริษัทฯ และควำมต้องกำรในตลำดโลกที่เพิ่มขึน้ ส่วนกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมเหล็กปลำยน ำ้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโครงกำรต่อเน่ืองปลำยน ำ้ที่ส ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทยจ ำกัด (มหำชน) (TCRSS) ซึ่ง เป็นผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดเยน็รำยแรกและรำยใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ำกัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทำงไฟฟ้ำรำยแรกและรำยใหญ่
ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โรงงำนทัง้หมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่บนชำยฝ่ังด้ำนตะวันตกของอ่ำวไทย ณ อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งอยู่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครเพยีง 400 กิโลเมตร และเป็นท ำเลยุทธศำสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่ำเรือประจวบ จ ำกัด (PPC) 
ให้บริกำรท่ำเรือพำณิชย์เอกชน ที่มีควำมลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับกำรขนถ่ำยวัตถุดบิและผลิตภณัฑ์เหล็กได้ในปริมำณมำก นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัขยำยขดีควำมสำมำรถใน
งำนวิศวกรรมบริกำรโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด (WCE) ให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง รวมถึงกำรออกแบบทำงวิศวกรรมที่มีควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจเหล็ก พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนมีควำมมุ่งม่ัน และพลังขบัเคล่ือนสู่ควำมส ำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่ำนวิสัยทศัน์พนัธกิจของบริษัท “สร้ำงสรรค์นวัตกรรมผลิตภณัฑ์
เหล็กและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มกับลูกค้ำ สร้ำงก ำไรสม ่ำเสมอ สร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงยั่งยืน” 

สามารถสืบคน้ข้อมูลเพ่ิมเติมไดที้ ่www.ssi-steel.com 

3. สำรจำก Group CEO 

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

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 2/2556 และแนวโน้มไตรมาส 3/2556  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
2/2556 เทา่กบั 400 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 3% QoQ จากทกุภมิูภาคของโลก 
โดยเฉพาะอเมริกาใต้และสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ 5.4% QoQ และ 3.6% 
QoQ ตามล าดบั สว่นจีนนัน้ เร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวั จากปริมาณการ
ผลิตเหล็กดิบที่เพ่ิมขึน้ 2 ไตรมาสติดตอ่กนั โดยมีปริมาณการผลิตเหล็ก
ดิบในไตรมาส 2/2556 ทัง้สิน้ 197 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 2.9% QoQ  

ขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ราคาเหล็กปรับตวัลดลงจากไตรมาส
ก่อน เน่ืองจากปริมาณความต้องการในตลาดยังคงทรงตัว ถึงแม้ว่า
ประเทศจีนซึง่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ จะมีการผลิตเหล็กเพิ่มขึน้ก็ตาม โดย
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน CFR East Asia Import ไตรมาส 
2/2556 มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 533-583 เหรียญสหรัฐ/ตนั เช่นเดียวกับราคา
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 468-480 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 2  

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหล็กดบิของโลก ปี 2554 – 2556         
(ที่มา: ข้อมลูประมาณการรายเดือนจากเว็บไซต์ของ WSA) 

 
แผนภาพ 2: ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแทง่แบน ปี 2554 – 2556 
(ราคา Q3/13 เป็นราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจนถึงวนัที่ 8 ส.ค. 2556) 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ   ในไตรมาส 2/2556 Apparent 
Steel Supply ของไทยอยู่ที่ 4.84 ล้านตนั ลดลง 1.2% QoQ และ
เพ่ิมขึน้ 18.4% YoY เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ การลดลงของมาตรการกระตุ้ นการบริ โภค
ภายในประเทศของรัฐบาล ประกอบกับปริมาณการผลิตที่ลดลงของ
ภาคการผลิตจากช่วงวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน ทัง้นี  ้ในส่วนของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ชะลอตัวลงเช่นกัน จากข้อมูลในแผนภาพ 3 
ยอดผลิตรถยนต์ในไตรมาส 2/2556 ลดลง 14.1% QoQ ในขณะที่ 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลิตตู้ เย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศมีการปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย ตามความต้องการที่
เพ่ิมขึน้ในชว่งฤดรู้อน 

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ ในไตร
มาส 2/2556 มีปริมาณการผลิต 577,010 ตัน ลดลง 26.7% QoQ 
ปริมาณการน าเข้า 1,313,936 ตนั ลดลง 1.7% QoQ เน่ืองมาจาก
ความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ลดลงจากช่วงวันหยุด
ตอ่เน่ือง และลกูค้ามีการชะลอการซือ้รวมทัง้เร่งระบายสินค้าคงเหลือที่
มีเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 2 ส่งผลให้ 
Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศใน
ไตรมาส 2/2556 มีปริมาณทัง้สิน้ 1,880,342 ตนั ลดลง 11.4% QoQ 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 4  

แผนภาพ 3: ปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

 
 แผนภาพ 4: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 
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4. ภำวะอุตสำหกรรมและแนวโน้ม 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 3/2556 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กไนไตรมาส  3/2556 มี
แนวโน้มที่จะทรงตวัจากไตรมาส 2/2556 โดยยงัต้องรอดแูนวโน้มของ
สถานการณ์ของภาคการผลิต ก่อสร้างและอตุสาหกรรมรถยนต์ หากมี
แนวโน้มที่จะฟืน้ตวั ก็จะท าให้ปริมาณการผลิตเหล็กในไตรมาส 3/2556 
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยังต้องพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ส าคัญคือ ประเทศจีน ว่าจะยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่ม
สงูขึน้จากไตรมาสก่อนหรือไม ่โดยมีการคาดการณ์ GDP ของจีนในไตร
มาส 3/2556 วา่จะเพิ่มขึน้ประมาณ 7.8% จากไตรมาส 2/2556  

ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 3/2556 คาดว่าราคาเหล็กจะ
ปรับตวัลดลงเล็กน้อยในชว่งต้นของไตรมาส หลงัจากนัน้ราคาเหล็กจะ
เร่ิมปรับตัวดีขึน้ โดยราคาสินแร่เหล็กเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ระดบั 126-
128 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส่วนราคาเหล็กแท่งแบนและเหล็กแผ่นรีดร้อนก็
จะอยู่ที่ 465-475 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ 533-563 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
ตามล าดบั (อ้างอิงข้อมลูราคาเฉลี่ย ณ วนัที่ 8 ส.ค. 2556 รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางที่ 7) 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 3/2556 มีแนวโน้ม
ทรงตัว เน่ืองจากภาคการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ยงัชะลอตวั ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามความต้องการใช้เหล็กในอตุสาหกรรม
รถยนต์น่าจะเร่ิมปรับตัวดีขึน้ โดยปรับระดับการผลิตกลับมาอยู่ใน
สภาวะปกติ ท าให้คาดการณ์ว่า Apparent Steel Supply ของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในไตรมาส 3/2556 จะอยู่ที่ประมาณ 1.85 ล้าน
ตนั ลดลง 1.6% QoQ 

 
แผนภาพ 5: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

 ไตรมาส 2/2556 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,542 
ล้านบาท ลดลง 37% QoQ จากปริมาณการขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีด
ร้อนที่ลดลงเป็นหลกั แต่เพิ่มขึน้ 9% YoY จากปริมาณการขายสู่ลกูค้า
ภายนอกของธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่เพ่ิมขึน้ โดยมีต้นทนุขายและให้บริการ
รวม 13,468 ล้านบาท จากต้นทนุผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่ยงัอยู่ใน
ระดับสูงกว่าปกติ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนขัน้ต้น 
925 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 887 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 
465 ล้านบาท (รวมการกลับรายการภาษีเงินได้ 1,865 ล้านบาท) คิด
เป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น 0.02 บาท โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการ
ท าก าไรติดลบดังแสดงในตารางด้านล่าง ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับไตรมาสที่
ผ่านมา จะพบว่าผลประกอบการแย่ลงจากปริมาณขาย HRC และ 
HRC Rolling Margin ที่ปรับตวัลดลงเป็นหลกั แตห่ากเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน จะพบวา่ขาดทนุลดลงมาก จากผลประกอบการของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่ปรับตวัดีขึน้ แตย่งัขาดทนุอยูเ่น่ืองจากการผลิตที่ยงั
ต ่ากวา่จดุคุ้มทนุ 

 Q2/2556 Q1/2556 Q2/2555 

NP Margin (%) (3.7) (3.8) (43.5) 

ROA* (%) (2.3) (3.7) (23.4) 

ROE* (%) (14.9) (24.9) (108.9) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.02) (0.03) (0.28) 
หมายเหต:ุ *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 8,705 
ล้านบาท จากปริมาณขาย HRC 407 พนัตนั โดยมีราคาขายเฉลี่ย 693 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ซึง่เป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) 38% ของยอดขายรวม  

ค่ำกำรรีด (HRC Spread) ลดลงจากไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ 130 
เหรียญสหรัฐ/ตนั มี HRC Rolling Margin อยู่ประมาณ 18.7% HRC 
EBITDA/ตนั ลดลงเป็น 17.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึง่รวมผลของการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือประมาณ 7.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั และการ
ตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบประมาณ 9.2 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั) จาก 76.1 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 1/2556 ในขณะที่มี
ภาระดอกเบีย้จา่ย 499 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน จึงส่งผลให้
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนมีก าไรขัน้ต้น 368 ล้านบาท EBITDA 197 ล้าน
บาท และขาดทนุสทุธิ 473 ล้านบาท 

ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,822 ล้าน
บาท จากการขายเหล็กแท่งแบนรวมจ านวน 696 พันตัน โดยจ านวน 
169 พันตัน หรือประมาณ 24% เป็นการขายให้แก่บุคคลภายนอก มี
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 517 เหรียญสหรัฐ/ตัน และมี Slab Spread อยู่ที่ 
120 เหรียญสหรัฐ/ตนั มี Slab Margin อยู่ที่ประมาณ 23.1% มีขาดทนุ
ขัน้ต้น 1,385 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 1,061 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 63 
ล้านบาท (รวมการกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 
1,870 ล้านบาท) 
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5. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
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งวด 6 เดือน ปี 2556 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 32,491 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% YoY เน่ืองจากปริมาณการขายของธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ เพิ่มขึน้ โดยมีต้นทุนขายและ
ให้บริการรวม 33,862 ล้านบาท จากต้นทนุผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่
ยงัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกติ สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุ
ขัน้ต้น 1,371 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 87 ล้านบาท (รวมก าไรจาก
การขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกัน 363 ล้านบาท) และมีผล
ขาดทนุสทุธิ 1,243 ล้านบาท (รวมการกลบัรายการภาษีเงินได้ 1,860 
ล้านบาท) คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้ น  0.05 บาท โดยมีอัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรติดลบดงัแสดงในตารางด้านล่าง ทัง้นี ้เม่ือ
เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน จะพบวา่ขาดทนุลดลงมาก จากปริมาณ
ขาย HRC และ Slab ที่สงูขึน้และการปรับตวัดีขึน้ของทัง้ HRC Rolling 
Margin และ Slab Margin แตง่บการเงินรวมยงัมีผลขาดทนุอยู่ จากการ
ผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่ยงัต ่ากวา่จดุคุ้มทนุ  

 ม.ค.-มิ.ย 2556 ม.ค.-มิ.ย. 2555 

NP Margin (%) (3.8) (28.8) 

ROA* (%) (2.8) (18.7) 

ROE* (%) (17.1) (69.0) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.05) (0.43) 
หมายเหต:ุ *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 24,331 
ล้านบาท จากปริมาณขาย HRC 1,114 พันตัน โดยมีราคาขายเฉลี่ย 
723 เหรียญสหรัฐ/ตนั ซึง่เป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) 36% ของยอดขายรวม 
คา่การรีด (HRC Spread) อยู่ที่ 137 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มขึน้จาก 102 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในงวดเดียวกันของปี 2555 มี HRC Rolling Margin 
อยู่ประมาณ 19.0% ค่า HRC EBITDA/ตนั 54.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึ่ง
รวมผลการตัง้ส ารองภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบประมาณ 3.2 
เหรียญสหรัฐ/ตนั และก าไรจากการขายเงินลงทนุ 6.8 เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
เพิ่มขึน้จาก 15.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในช่วงเดียวกันของปี 2555 และมี
ก าไรขัน้ต้น 1,660 ล้านบาท EBITDA 1,789 ล้านบาท และก าไรสทุธิ 
395 ล้านบาท  

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 22,641 
ล้านบาท จากการขายเหล็กแท่งแบนรวมจ านวน 1,366 พันตัน โดย
จ านวน 406 พันตัน ห รือประมาณ  30% เ ป็นการขายให้แก่
บุคคลภายนอก มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 513 เหรียญสหรัฐ/ตัน และมี 
Slab Spread อยู่ที่ 123 เหรียญสหรัฐ/ตัน มี Slab Margin อยู่ที่
ประมาณ 23.9% มีขาดทุนขัน้ต้น 3,251 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 
2,034 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,712 ล้านบาท (รวมการกลับรายการ
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 1,870 ล้านบาท) 

 
 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 
ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของบริษัทฯ  

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ม.ิย. YoY 

ราคาขายเฉลี่ย  693 740 -6% 731 -5% 723 743 -3% 

ต้นทนุขายเฉลี่ย 652 682 -4% 706 -8% 671 730 -8% 

คา่การรีด* (HRC Spread**)  130 141 -8% 115 +13% 137 102 +34% 

HRC Rolling Margin** 18.7% 19.1% N.A. 15.8% N.A. 19.0% 13.7% N.A. 

HRC EBITDA***  17.4 76.1 -77% (10.7) N.A. 54.6 15.6 N.A. 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 407 707 -42% 423 -4% 1,114 920 +21% 

ปริมาณการผลิต (พนัตนั) 444 764 -42% 368 +21% 1,208 867 +39% 
หมายเหต:ุ *ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ **HRC Spread and HRC Rolling Margin มีการปรับวิธีการค านวณโดยหกัดอกเบ้ียจ่าย
ออกจากต้นทุนวตัถดิุบ ท าให้ HRC Spread และ HRC Rolling Margin ของไตรมาส 1/2556 เปลี่ยนจาก 135 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็น 141 เหรียญสหรัฐ/ตนั และจาก 18.2% 
เป็น 19.1% ตามล าดบั และท าให้ HRC Spread และ HRC Rolling Margin ของงวด 6 เดือน ปี 2556 เปลี่ยนจาก 131 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็น 137 เหรียญสหรัฐ/ตนั และจาก 
18.1% เป็น 19.0% ตามล าดบั  *** HRC EBITDA ของไตรมาส 1/2556 และงวด 6 เดือน ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั  10.7 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั และ 6.8 เหรียญสหรัฐ/ตนั ตามล าดบั 
 

 

 

 

6. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
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รายได้ ไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 8,705 ล้านบาท ลดลง 44% QoQ และ 12% YoY โดยมี
ปริมาณขาย 407 พันตัน ลดลง 42% QoQ และ 4% YoY จาก
ผลกระทบของฤดูกาลและลูกค้ามีการชะลอการซือ้รวมทัง้เร่งระบาย
สินค้าคงเหลือที่มีเพ่ือลดความเสี่ยงจากราคาที่ปรับตวัลดลงในไตรมาส 
2  โดยมีราคาขายเฉลี่ย 20,988 บาท/ตนั (ประมาณ 693 เหรียญสหรัฐ/
ตนั) ลดลง 6% QoQ ลดลง 5% YoY ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่เร่ิม
ออ่นตวัลง  

งวด 6 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
24,331 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% YoY จากปริมาณขาย  1,114 พนัตัน 
เพิ่มขึน้ 21% YoY ตามความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึน้รวมทัง้
ความแน่นอนในการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทฯ มีราคาขายเฉลี่ย 21,568 
บาท/ตนั (ประมาณ 723 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ลดลง 3% YoY  

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 
8,337 ล้านบาท ลดลง 42% QoQ และ 14% YoY โดยแยกเป็นต้นทนุ
ขายจ านวน 8,204 ล้านบาท และการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า
คงเหลือ จ านวน 133 ล้านบาท ซึ่งต้นทนุขายที่ลดลงเน่ืองจากปริมาณ
ขายที่ลดลงเป็นหลกั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 140 ล้าน
บาท ลดลง 49% QoQ และ 20%YoY เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายที่
ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง และไมมี่รายการพิเศษเร่ืองค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมเคร่ืองจักรที่เสียหายจากอุบัติเหตุดังเช่นในไตรมาส
1/2556 มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 499 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 
1/2556  

งวด 6 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 22,671 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9% YoY โดยแยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 22,630 ล้าน
บาท และการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 41 ล้าน
บาท ซึง่ต้นทนุขายที่เพ่ิมขึน้เน่ืองจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ มีค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 417 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31% YoY โดยเป็นผล
มาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจักรที่เสียหายจากอบุตัิเหตุ และ
ค่าใช้จ่ายในการขายตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ มีภาระดอกเบี้ย

จ่าย 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% YoY เนื่องจากมีการน าดอกเบีย้ซึ่ง
เดิมรวมอยู่ในต้นทนุวตัถดุิบออกมาแสดงเป็นดอกเบีย้จ่าย 215 ล้านบาท 
ตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการมาตัง้แตไ่ตรมาส 3/2555 

ก าไร ไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 368 ล้านบาท ลดลง  
72% QoQ มี EBITDA 197 ล้านบาท ลดลง 88% QoQ และมีขาดทนุ
สุทธิ 473 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้จากมีก าไรสุทธิ 868 ล้านบาท 
เน่ืองจากปริมาณขายและค่าการรีด (HRC Spread) ที่ปรับตัวลดลง 
ขาดทุนจากการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ รวมทัง้ขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง แต่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 
2/2555 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ 108% YoY มี EBITDA เพิ่มขึน้
จาก EBITDA ติดลบ 149 ล้านบาท และ ขาดทนุสทุธิลดลง 35% YoY 
เน่ืองจากคา่การรีด (HRC Spread) ที่ปรับเพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางที่ลดลง 

งวด 6 เดือน ปี 2556  บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 1,660 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
194% YoY มี EBITDA 1,789 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 314% YoY และมีก าไร
สุทธิ 395 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้จากผลขาดทุนสุทธิ 726 ล้านบาท 
ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เน่ืองจากค่าการรีด (HRC Spread) และ
ปริมาณขายที่ปรับตวัสงูขึน้ รวมทัง้ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการ
ที่ควบคมุร่วมกนั 225 ล้านบาท 

 
แผนภาพ 6: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)  
ตาราง 3: สรุปตัวเลขส าคัญของ SSI UK  

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY 

ราคาขายเฉลี่ย  517 510 +1.5% 551 -6.1% 513 551 -6.8% 

ต้นทนุวตัถดุิบเฉลี่ย 397 383 +3.6% 544 -26.9% 391 666 -41.4% 

Slab Spread* 120 126 -5.1% 7 N.A. 123 (115) N.A. 

Slab Margin 23.1% 24.7% N.A. 1.3% N.A. 23.9% (20.9%) N.A. 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 696 670 +4.0% 335 +107.6% 1,366 335 N.A. 

ปริมาณการผลิต (พนัตนั) 710 623 +13.9% 477 +48.8% 1,333 477 +179.4% 
หมายเหต:ุ * รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และการตัง้หรือการกลบัรายการส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซ้ือวตัถดิุบ 
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รายได้ ไตรมาส 2/2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 11,822 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9% QoQ และ 59% YoY จากการขาย
เหล็กแทง่แบนจ านวน 696 พนัตนั เพิ่มขึน้ 4% QoQ และ 108% YoY 
จากผลผลิตที่เพ่ิมสงูขึน้ มีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี่ 517 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
แตเ่น่ืองจากการขายเหล็กแทง่แบนประมาณ 76% เป็นการขายภายใน
ให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้เม่ือตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว  SSI UK จะมีรายได้
จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยูท่ี่ 
3,665 ล้านบาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แกบ่คุคลภายนอก 
169 พนัตนั เป็นหลกั  

งวด 6 เดือน ปี 2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
22,641 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 97% YoY จากการขายเหล็กแท่งแบน 1,366 
พนัตนั เพ่ิมขึน้มากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเพิ่งเร่ิมจ าหน่ายเหล็ก
แทง่แบน มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 513 เหรียญสหรัฐ/ตนั แต่เน่ืองจากการ
ขายเหล็กแท่งแบนประมาณ 70% เป็นการขายภายในให้แก่บริษัทฯ 
ดงันัน้เม่ือตดัรายการระหว่างกันแล้ว  SSI UK จะมีรายได้จากการขาย
และให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 7,806 ล้าน
บาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แก่บคุคลภายนอก 406 พนัตนั 
เป็นหลกั  

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2/2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
13,207 ล้านบาท โดยแยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 13,232 ล้านบาทและ
การกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 25 ล้าน
บาท ต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึน้ 4% QoQ และ 19% YoY 
เน่ืองจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึน้ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91 
ล้านบาท มีการกลบัรายการการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญา
ซือ้วตัถดุิบ 41 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 359 ล้านบาท ลดลง 
14% QoQ เน่ืองจากดอกเบีย้จา่ยซึง่เกิดจากการจดัซือ้วตัถดุิบลดลง 

 

แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 

งวด 6 เดือน ปี 2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 25,892 
ล้านบาท โดยแยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 25,704 ล้านบาทและการตัง้
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 188 ล้านบาท ต้นทุน
ขายและให้บริการเพิ่มขึน้ 48% YoY เน่ืองจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 193 ล้านบาท มีการกลับรายการ
การตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 562 ล้านบาท 
และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 778 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25% YoY จากการ
เพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการด าเนินการตามโครงการปรับปรุง
โรงถลุงเหล็ก SSI UK และการน าดอกเบีย้ซึ่งเดิมรวมอยู่ในต้นทุน
วตัถดุิบออกมาแสดงเป็นดอกเบีย้จา่ย 

ก าไร ไตรมาส 2/2556 SSI UK มีขาดทุนขัน้ต้น 1,385 ล้านบาท 
ขาดทนุลดลง 26% QoQ และ 62% YoY มี EBITDA ติดลบ 1,061 
ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึน้จาก EBITDA ติดลบ 974 ล้านบาท แต่ติดลบ
น้อยลงจาก EBITDA ติดลบ 3,581 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 และ  
ไตรมาส 2/2555 ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิ 63 ล้านบาท (รวมการกลบั
รายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 1,870 ล้านบาท) ก าไร
เพิ่มขึน้จากขาดทนุสุทธิ 1,775 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิ 4,384 ล้าน
บาท ในไตรมาส 1/2556 ในไตรมาส 2/2555 ผลประกอบการที่ดีขึน้
ดังกล่าวมาจากปริมาณผลิตและขายเหล็กแท่งแบนที่สูงขึน้  Slab 
Margin ที่ปรับตวัดีขึน้ ต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยที่ลดลงตามปริมาณการ
ผลิตที่เพ่ิมขึน้ รวมทัง้การกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  

งวด 6 เดือน ปี 2556 SSI UK มีขาดทนุขัน้ต้น 3,251 ล้านบาท ขาดทนุ
ลดลง 46% YoY มี EBITDA ติดลบ 2,034 ล้านบาท ติดลบน้อยลงจาก 
EBITDA ติดลบ 6,067 ล้านบาท ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2555 และมี
ขาดทนุสทุธิ 1,712 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากขาดทนุสทุธิ 7,233 ล้าน
บาท ส าหรับชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากปริมาณขายเหล็ก
แท่งแบนและ Slab Margin ที่ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเร่ิมต้นผลิต
เหล็กแท่งแบน และการกลับรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
หลกั  
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ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก (PPC) 

รายได้ ไตรมาส 2/2556 PPC มีรายได้จากการให้บริการรวมทัง้สิน้ 
102 ล้านบาท ลดลง 11% QoQ เน่ืองมาจากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่
ลดลง แต่เม่ือเทียบ YoY จะเพิ่มขึน้ 83% จากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่
เพิ่มขึน้ ประกอบกับมีรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่า (PPC 
Shore Crane) เพ่ิมเติม 

งวด 6 เดือน ปี 2556 PPC มีรายได้จากการให้บริการรวม 218 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 70% YoY จากเหตผุลดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

ก าไร ไตรมาส 2/2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 59 ล้านบาท มี EBITDA  
74 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 41 ล้านบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาส 
1/2556 พบวา่ลดลง 8%, 6% และ 11% ตามล าดบั เน่ืองมาจากรายได้
ที่ลดลง แต่เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2555 จะพบว่าเพิ่มขึน้ 174%, 
117% และ 965% ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้
มาก รวมถึงดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ ระยะสัน้ลดลง
และช าระหนีร้ะยะยาวครบถ้วนแล้ว  

งวด 6 เดือน ปี 2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 124 ล้านบาท มี EBITDA 152 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 93%, 79% และ195% 
YoY ตามล าดบั ตามเหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 
แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง (WCE)  

รายได้ ไตรมาส 2/2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 239 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% QoQ เน่ืองจากรายได้จากการส่ง
มอบงานบริการซอ่มบ ารุงและงานผลิตชิน้สว่นอะไหลแ่ละเคร่ืองจกัร
เพิ่มขึน้มาก ในขณะที่รายได้จากงานผลิตโครงสร้างเหล็กและ
ภาชนะแรงดนั รวมถึงงานวิศวกรรมและบริหารโครงการลดลง จาก
การที่โครงการสว่นใหญ่ได้รับรู้รายได้เพียงการปิดงานสว่นที่เหลือใน
ไตรมาสนี ้และเพ่ิงเร่ิมเปิดโครงการใหมม่ลูคา่ 90 ล้านบาท ของกลุ่ม
อตุสาหกรรมกระดาษ และเพ่ิมขึน้ 47% YoY จากการเพิ่มขึน้ของทกุ
สว่นงานโดยเฉพาะในงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ ของลกูค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิคเรซิน 
และกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ โดยรายได้จากการขายและ
ให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่
ลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมาณ 52%   

งวด 6 เดือน ปี 2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
463 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59% YoY จากการเพิ่มขึน้ของทกุส่วนงาน 
โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่
ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 56% ซึ่งประกอบ
ไปด้วยลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมลอจิสติกส์ กลุ่มอตุสาหกรรมผลิต
อะคริลิคเรซิน กลุ่มอตุสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตถัง
แก๊ส และกลุม่อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์และพลงังานไฟฟ้า 

ก าไร ไตรมาส 2/2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 37 ล้านบาท มี EBITDA 
23 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 12 ล้านบาท ซึ่งเม่ือเทียบกับไตรมาส 

1/2556 พบวา่ลดลง 22%, 21% และ 27% QoQ ตามล าดบั เป็นผล
จากการปรับราคาขึน้ของวตัถดุิบ การปรับฐานเงินเดือนและค่าแรง
ประจ าปี ของสว่นงานบริการซอ่มบ ารุง และงานผลิตชิน้ส่วนอะไหล่
และเคร่ืองจกัร รวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ชัว่คราวจากการ
กู้ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้หมนุเวียนในงานวิศวกรรมและบริหารโครงการที่
ได้รับเพิ่มขึน้ ในขณะที่เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2555 พบว่าเพิ่มขึน้ 
78%, 21% และ 53% YoY ตามล าดับ เป็นผลมาจากรายได้ที่
เพ่ิมขึน้มากในทกุสว่นงาน 

งวด 6 เดือน ปี 2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 84 ล้านบาท มี EBITDA 
52 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 29 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 103%, 46% 
และ 120% YoYตามล าดบั เน่ืองจากรายได้ที่เพ่ิมขึน้มากในทกุสว่น
งาน 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรมและ

ซอ่มบ ารุง 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  

รายได้ ไตรมาส 2/2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,861 ล้าน
บาท ลดลง 12% QoQ และ 30% YoY ตามล าดบั เน่ืองจากทัง้ราคา
ขายเฉลี่ยซึง่ถดถอยตามภาวะตลาดโลก และปริมาณขายที่ลดลงเหลือ 
106 พันตัน โดยสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศจีนซึง่มีการทุม่ตลาดรุนแรงยิ่งขึน้ ได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด
ผลิตภณัฑ์ชัน้คณุภาพทัว่ไป ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เพ่ิงประกาศใช้
มาตรการฉุกเฉินตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดเย็นจากจีน 
เวียดนาม และไต้หวัน ตามค าฟ้องของ TCRSS เม่ือปลายเดือน
พฤษภาคม 2556   ทัง้นี ้TCRSS ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์
ชัน้คุณภาพสูง เช่น ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งเป็นตลาดที่มี
มลูคา่เพิ่มและความสามารถในการท าก าไรสงูไว้ได้ดี  

งวด 6 เดือน ปี 2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 6,115 ล้าน
บาท ลดลง 18% YoY เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ถดถอยตามภาวะ
ตลาดโลก และปริมาณขาย 225 พนัตนั ซึ่งลดลงเพราะการทุ่มตลาด
ของเหล็กแผ่นรีดเย็นจากตา่งประเทศ ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

ก าไร ไตรมาส 2/2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 172 ล้านบาท มี 
EBITDA 205 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 53 ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 
1/2556 จะพบว่าลดลง 35%, 33% และ 57% QoQ ตามล าดบั และ
เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2555 จะพบว่าลดลง 5%, 10% และ 4% YoY 

ตามล าดบั เน่ืองจากปริมาณและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง รวมถึงการตัง้
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือที่เพ่ิมขึน้ 

งวด 6 เดือน ปี 2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 435 ล้านบาท มี EBITDA 
511 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15%, 10% และ
111% YoY ตามล าดบั โดยมีปัจจยัหลกัจากความส าเร็จในการเพิ่มส่วน
ต่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ (Spread) ได้มากขึน้ในทกุผลิตภณัฑ์ 
ประกอบกบัการตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบที่ลดลง 
ดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวครบถ้วน
แล้ว และมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึน้ 

 
แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 

 

ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 2/2556  

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้าสุทธิ (Trade and Notes Receivable-
Net) 

ณ 30 มิถนุายน 2556 มีมลูคา่สทุธิเท่ากับ 5,418 ล้านบาท ลดลง 7% 
เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2555 จากผลของการบริหารการจัดเก็บรายได้ที่
ประสิทธิภาพ 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ณ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลค่าสุทธิ 
18,570 ล้านบาท ลดลง 14% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากผลของการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือที่มี
ประสิทธิภาพและการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบ
ระหวา่งทางของบริษัทฯ ถึงแม้วา่สินค้าส าเร็จรูปและระหว่างผลิตของ
บริษัทฯ จะปรับตัวเพิ่มขึน้จากปริมาณการขายที่ลดลงในไตรมาส 
2/2556 

ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

หน่วย : ล้ำนบำท 30 มิ.ย. 56 31 ธ.ค. 55 % Chg. 

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่เหล็ก 
ถ่านโค้ก และโค้ก) 

7,253 10,713  -32% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่งแบน) 4,083 5,437  -25% 
สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด
ร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

5,482 3,884  +41% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,608 2,194  +19% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้า
คงเหลือ 

(855) (613) +39% 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 18,570 21,615  -14% 
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7. ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  

ณ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 0.66 เท่า ใกล้เคียงสิน้ปี 2555 
เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียน มี
สดัสว่นที่ใกล้เคียงกนั โดยสินทรัพย์หมนุเวียนที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมา
จากสินค้าคงเหลือที่ลดลงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขณะที่หนีส้ิน
หมนุเวียนลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้
ของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว
อาย ุ3 ปี แบบทยอยช าระคืนเงินต้น เน่ืองจากบริษัทฯ บรรลขุ้อตกลง
เก่ียวกับการปรับปรุงระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ ของบริษัทฯ กับ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว 

ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 30 มิ.ย. 56 31 ธ.ค. 55 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
(Current Ratio) 

0.66 0.67 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้
จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest 
Bearing Debt to 
 Equity Ratio) 

3.82 3.81 

การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity 
Management)  

ณ 30 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
69,910 ล้านบาท ลดลง 7% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 จาก
หนีส้ินหมนุเวียนที่ลดลงและมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ณ 30 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนีส้ิน
ที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน 51,722 ล้านบาท และมีหนีส้ินสทุธิที่
มีภาระดอกเบีย้จา่ย (Net Debt) จ านวน 51,575 ล้านบาท  

โดยแบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึง
ก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 26,284 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับ
สิน้ปี 2555 ในขณะที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระมีจ านวน 25,439 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นลดลงเล็กน้อย 1% เหลือ 13,529 ล้านบาท 
ถึงแม้วา่ในชว่ง 6 เดือนของปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจ านวน 1,107.6 ล้านหุ้น คิด
เป็นจ านวนเงินรวม 753.2 ล้านบาท ก็ตาม เน่ืองจากมีการรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด าเนินงานของ SSI UK เป็นหลกั ท าให้อตัราส่วน
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 3.82 
เทา่ จาก 3.81 เทา่ ณ 31 ธันวาคม 2555 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิ ณ 30 มิถนุายน 2556 เพิ่มขึน้
จากสิน้ปี 2555 จ านวน 24 ล้านบาท รายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ที่ 14 โดยมีสว่นประกอบหลกัมาจาก 

 เงินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมด า เนินงาน 623 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
208 ล้านบาท  ซึ่งได้รวมผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 1,211 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตตุ่างๆ ที่
กล่าวมาข้างต้น และ (2) มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสทุธิจ านวน 831 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้น 
และสินค้าคงเหลือ ในสัดส่วนที่มากกว่าการจ่ายช าระหนีแ้ก่
เจ้าหนีก้ารค้า และการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 990 ล้านบาท เกิดจาก
การขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัเป็นหลกั  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,589 ล้านบาท มี
ส่วนประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่ม
ทนุ เงินสดจ่ายช าระต้นทุนทางการเงิน และเงินสดจ่ายช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั  

 

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK  

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็กมีงบประมาณการลงทุน 290 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการเลื่อนจาก
ก าหนดการเดิม 2 ปี เป็น 2 ปี 6 เดือน (ตัง้แต่เมษายน 2554 ถึง
กันยายน 2556) ตามระยะเวลาโครงการ PCI ที่ขยายออกไป โดยมี
รายจ่ายที่จัดซือ้จัดจ้างไปแล้ว (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ณ สิน้เดือน
มิถุนายน 2556 เป็นเงินประมาณ 284.47 ล้านเหรียญสหรัฐ และมี
ยอดเงินสดจา่ย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 269.90 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ความคืบหน้าของโครงการ Pulverised Coal Injection (PCI)  ง า น
ก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้าง และงานติดตัง้เคร่ืองจักร (Civil and 
Foundation, Steel Structure, Mechanical Erection, Machine 
Installation and E&I Installation, Piping Test) มีความคืบหน้า
โดยรวม ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2556 อยู่ที่ประมาณ 96%     ยงัคง
เหลืองานเก็บรายละเอียด ซึง่สามารถท าให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในระหว่าง
ที่โรงงานเดินเคร่ืองผลิต ประมาณการแล้วเสร็จ 100% ภายในเดือน
กนัยายน 2556 

8. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (Ongoing Projects)

  



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงนิ ประจ ำไตรมำส 2/2556 และงวด 6 เดือน ปี 2556 
 

11 
 

งาน Commissioning ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2556 มีความคืบหน้า
โดยรวม อยู่ที่ 75% โดย SSI UK ได้เร่ิมเดินเคร่ืองอุปกรณ์ PCI 
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2556  

ประมาณการงบประมาณภายหลงัโครงการเสร็จสมบูรณ์ยงัคงควบคมุ
ไว้ที่ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดย ณ สิน้เดือน
มิถุนายน 2556 มีรายจ่ายที่ท าการจัดซือ้จัดจ้างไปแล้ว (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) เป็นเงินประมาณ 64.10 ล้านเหรียญสหรัฐ และมี
ยอดเงินสดจา่ย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 54.81 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร PCI ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประมาณ 96% ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2556 และได้เร่ิมเดินเคร่ือง

อปุกรณ์แล้วในวนัที ่9 กรกฎาคม 2556 

เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนในไตรมาส 2/2556 

พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิต 

1) กลยทุธ์ในการประหยดัน า้มนัเตา  

ในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินกลยทุธ์ในการประหยดัน า้มนัเตา 
โดยการเพิ่มอตัราการผลิตของกระบวนการรีดร้อนและใช้วตัถดุิบเหล็ก
แท่งแบนที่มีความยาวเพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับ
พลังงานความร้อนในเตา รวมถึงปรับค่าอุณหภูมิวัตถดุิบในขณะออก
จากเตา ซึง่ชว่ยลดอตัราการเผาผลาญน า้มนัเตาลง ส่งผลให้ต้นทนุการ
ผลิตต ่าลงจากการประหยัดน า้มันเตาได้ 1.75 ลิตรต่อตันและลด
ปริมาณสเกลได้ประมาณ 25% เหลือ 1.11% ของน า้หนักเหล็กที่น าเข้า
ผลิต โดยในไตรมาส 2/2556 ลดต้นทนุการผลิตได้ประมาณ 40 ล้าน
บาท และคาดว่าจะลดต้นทุนการผลิตในช่วงคร่ึงหลังปี 2556 ได้อีก
ประมาณ 108 ล้านบาท (ประมาณการจากราคาน า้มนัเตาปัจจบุนัและ
การใช้ก าลงัการผลิตที่ประมาณ 60%)  

2) การผ่านการรับรองคณุภาพวตัถดุิบของเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้าง
ผิวและเคลือบน า้มนัที่ผลิตจากเหล็กแท่งแบนของ SSI UK โดยกลุ่ม
ลกูค้ายานยนต์รายใหญ่ของโลก 

ในไตรมาส 2/2556 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและ
เคลือบน า้มนัที่ผลิตจากวตัถดุิบเหล็กแท่งแบนของ SSI UK ได้รับการ
รับรองคณุภาพวัตถุดิบอย่างเป็นทางการจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์ราย
ใหญ่ของโลก 2 ราย โดยทัง้ 4 ชัน้คณุภาพที่ส่งไปทดสอบสามารถผ่าน
การประเมินคณุภาพจากลกูค้าครบทกุด้าน  และมี 2 ชัน้คณุภาพที่ได้
เข้าสู่ขัน้ตอนทดสอบการขึน้รูป (Stamping Test) แล้ว ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างรอผลเพื่อเข้าสู่ขัน้ตอนการผลิตเพื่อส่งมอบ (Commercial Lot) 
ซึง่คาดวา่จะด าเนินการได้ประมาณเดือนกนัยายน 2556 ในขณะที่อีก 2 

ชัน้คณุภาพที่เหลือนัน้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่ขัน้ตอน Stamping Test เพื่อ
เข้าสู่ขัน้ตอน Small Lot Trial และ Mass Production Trial ต่อไป โดย
คาดว่าจะสามารถผลิตเพื่อส่งมอบ (Commercial Lot) ได้ประมาณ
เดือนตลุาคม 2556 

3) โครงการซ่อมบ ารุง Edge Induction Heater โดยบุคลากรภายใน
บริษัทฯ 

ในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการจดัท าระบบการซ่อมบ ารุง
เคร่ือง Edge Induction Heater โดยบุคลากรภายในบริษัทฯ อย่างครบ
วงจร แทนการใช้บริการผู้ รับเหมาภายนอกโดยที่ยงัมีระดับคณุภาพใน
การซ่อมบ ารุงเทียบเท่าในระดบัสากล สามารถประหยัดค่าบริการการ
ซอ่มบ ารุงไปได้ประมาณ 6 แสนบาทตอ่รอบการซอ่มบ ารุง 1 ปี และจาก
ความคิดริเร่ิมโครงการนี ้ท าให้บริษัทฯ สามารถขยายผลไปยงัการซ่อม
ชิน้สว่นอะไหล่เคร่ืองจกัรอ่ืนท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ชิน้ส่วนเพิ่มได้
อีก 1.2 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2556  

4) โครงการระบบควบคมุเคร่ืองม้วนเก็บแบบอตัโนมตัิเพื่อลดของเสีย
จากการกดทบัชิน้งานที่ผิดปกติ (Pinch Roll Force & Position Hybrid 
control)  

ในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้ออกแบบการควบคมุระบบอตัโนมตัิใหม่
ของเคร่ืองม้วนเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยใช้
เทคโนโลยีการออกแบบและควบคุมแบบผสมผสานของแรงและ
ต าแหน่งการกดทบัชิน้งานของลูกรีดที่ใช้ควบคุมแรงตึงของชิน้งานให้
เป็นไปตามความต้องการได้อย่างแม่นย ามากขึน้ จึงสามารถลดการกด
ทบัชิน้งานที่ผิดปกติจนท าให้เกิดของเสียที่เคร่ืองม้วนเหล็กได้ ส่งผลให้

9. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 
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ของเสียที่เกิดขึน้จากการกดทับชิน้งานที่ผิดปกติ (Fold Wrap) ลดลง
มากกวา่ 50% โดยในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ สามารถลดส่วนสญูเสีย
จากการผลิต (Loss) ได้ประมาณ 3 ล้านบาท และคาดว่าจะลดส่วน
สญูเสียจากการผลิต (Loss) ได้อีก 5 ล้านบาท ในชว่งคร่ึงหลงัปี 2556 

5) รางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านความปลอดภยัระดบัประเทศ 

ในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวลัสถานประกอบการดีเด่น
ระดบัประเทศใน ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างานประจ าปี 2556 ซึง่เป็นรางวลัที่บริษัทฯ ได้รับ 2 ปีติดต่อกัน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานดีเดน่อีกหนึ่งรางวลั ซึ่งมี
เพียง 5 สถานประกอบการเท่านัน้ที่ได้รับรางวลัในปีนี  ้ การที่บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลเหล่านีถื้อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นระบบ
และได้มาตรฐานสากลเทียบเท่ากับบริษัทชัน้น าอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เหล็กโลก 

 

พัฒนาการที่ส าคัญของ WCE 

WCE มีงานรอสง่มอบจ านวน 252 ล้านบาท รวมถึงงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมมลูค่าประมาณ 90 ล้านบาท จากลกูค้าใน
กลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ ที่รับเพ่ิมในไตรมาสนี ้ 
 

การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1) วนัที่ 6 เมษายน 2556 บริษัทฯ สนบัสนนุงาน “เดิน – วิ่ง เฉลิม
พระเกียรติ วนัจกัรี (ครัง้ที่ 4) ประจ าปี 2556” เพ่ือหารายได้สมทบ
ทนุชว่ยเหลือผู้ ป่วยโรคเรือ้นและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากบิดา
มารดาติดเชือ้เอดส์ (เอชไอวี) ณ สวนลมุพินี  

2) วนัที่ 5 มิถนุายน 2556 (วนัสิ่งแวดล้อมโลก) บริษัทฯ โดยคณะ
ผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ ร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบลแม่
ร าพงึ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพืน้ที่ต าบล
แมร่ าพงึ จ านวน 901 คน ร่วมจดักิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…
รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยได้ร่วมกนัเก็บขยะ
และปรับปรุงภมิูทศัน์เป็นระยะทางรวมกวา่ 3 กิโลเมตร เพ่ือ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดภาวะโลก
ร้อน ณ ชายหาดแมร่ าพงึ อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์  

3) บริษัทฯ สนบัสนนุทนุเพ่ือสง่เสริมและพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของอ าเภอบางสะพาน ภายใต้ “โครงการกองทนุสหวิริยาร่วม
พฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน” ให้กบัสถานศกึษาใน 4 
ต าบลที่อยูร่อบที่ตัง้ของบริษัทฯ ได้แก่ ต.แมร่ าพงึ ต.พงศ์
ประศาสน์ ต.ก าเนิดนพคณุ และ ต.ธงชยั ที่น าเสนอแผนและผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ซึง่จะมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษาใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้มอบทนุ
สนบัสนนุพฒันาสถานศกึษางวดที่ 1 ให้แก่โรงเรียนอนบุาลบาง
สะพาน และมอบทนุสนบัสนนุพฒันาสถานศกึษางวดที่ 2 ให้แก่
โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนบ้านดอนสงา่ 

ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทฯ และ TCRSS อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาด าเนินการมาตรการ
เยียวยาทางการค้า เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดจากเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศ 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการตอบ
โต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure) และ มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึน้ (Safeguard Measure) โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

1) มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure) 

ปัจจบุนับริษัทฯ และ TCRSS อยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นค าขอใช้มาตรการทัง้สิน้ 2 กรณี โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

 กรณีขอทบทวนอากรทุม่ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ (ปัจจบุนัอตัราอากร 0%) กรมการ
ค้าตา่งประเทศได้สง่ร่างผลการพิจารณา (Disclosure) ฉบบัเปิดเผยมายงับริษัทฯและผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เม่ือวนัที่ 28 มิถนุายน 2556 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งตอ่ร่างผลการทบทวนดงักลา่ว ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาผลชัน้ที่สดุตอ่ไป 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน น าเข้าจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการ
อดุหนนุ กรมการค้าตา่งประเทศ ได้ออกประกาศมาตรการฉุกเฉินในราชกิจจานเุบกษาแล้วเม่ือวนัที่ 21 พฤษภาคม 2556 มีผลบงัคบั 81 วนั 
(ตัง้แต ่22  พฤษภาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2556) โดยให้กรมศลุกากรเรียกเก็บหลกัประกนัอากรเป็นหนังสือค า้ประกันจากธนาคาร ในอตัรา
ดงัตอ่ไปนี ้
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1) อตัรา 11.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจากประเทศจีน 
2) อตัรา 11.86% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจากประเทศเวียดนาม 
3) อตัรา 8.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจากประเทศไต้หวนั 

2) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึน้ (Safeguard Measure) ปัจจบุนับริษัทฯได้ยื่นค าขอใช้มาตรการ 1 กรณีดงันี ้โดยมีความคืบหน้า
ดงันี ้

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตอุลัลอย (โบรอน โครเมียม และอ่ืนๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
กรมการค้าตา่งประเทศได้ออกประกาศมาตรการปกป้องชัว่คราว (Provisional Measure) ในราชกิจจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 
2556 มีผลบงัคบัไมเ่กิน 200 วนั (ตัง้แต ่27  กมุภาพนัธ์ 2556 – 14 กันยายน 2556) โดยจะเรียกเก็บอากร Safeguard ในอตัรา 33.11% ของ
ราคาซี ไอ เอฟ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบข้อมลู (Verify) เพิ่มเติมของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณา
ก าหนดมาตรการปกป้องชัน้ที่สดุตอ่ไป 

 ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2556 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้มีมติให้ถอนรายชื่อล าดบัที่ 79 สหพนัธรัฐรัสเซียออกจากบญัชี
รายชื่อประเทศก าลงัพฒันาที่ได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บอากรชัว่คราว  ตามบญัชี ก. ในท้ายประกาศมาตรการปกป้องชัว่คราวให้เรียก
เก็บอากรชัว่คราวกบัสหพนัธรัฐรัสเซียในอตัรา 33.11% ของราคา ซี ไอ เอฟ 

การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงิน 

 เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้บรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ ของบริษัทฯ กับเจ้าหนี ้
สถาบันการเงินระยะสัน้และระยะยาวทุกรายทัง้หมดจ านวน 8 
ราย โดยเจ้าหนีส้ถาบันการเงินระยะสัน้จ านวน 5 ราย ตกลง
เปลี่ยนสถานะวงเงินกู้ ระยะสัน้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวอายุ 3 ปี 
แบบทยอยช าระคืนเงินต้น และเจ้าหนีส้ถาบันการเงินระยะยาว
จ านวน 3 ราย ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืม
ระยะยาวออกไปเป็นเดือนมีนาคม 2563 และเดือนมีนาคม 2564 
ตามล าดบั 
 

 ในไตรมาส 2/2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุรวมจ านวน 756.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 514.7 ล้าน
บาท ให้แก่บริษัท เครือสหวิริยา จ ากดั และคงเหลือสว่นที่สามารถ
จดัสรรเพิ่มเติมได้อีกจ านวน 1,182.2 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นใหญ่รับ
พิจารณาที่จะรับซือ้หุ้นสามญัส่วนที่เหลือดงักล่าวทัง้จ านวน เพื่อ
น าเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้แก่ SSI UK ในชว่งที่อยู่ระหว่างเพิ่มอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
(Ramp Up) โดยจะทยอยเพิ่มทุนเข้ามาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับประมาณ 17 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
SSI UK ส่งผลให้ทุนช าระแล้วของ SSI UKเพิ่มขึน้เป็น 528.64 
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเทา่ 849.97 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

เหตุการณ์ภายหลังส้ินสุดไตรมาส 2/2556 จนถึง 14 สิงหาคม 2556 

 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทนุรวมจ านวน 1,872.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน
รวม 1,273.6 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮล
ดิง้ส์ จ ากัด (SISH) เพื่อน าเงินที่ได้ไปใช้ในการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลง
สภาพของบริษัทฯ ในสว่นที่เหลือ โดยบริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับไป
ด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพจาก SISH เรียบร้อยแล้ว และ
ก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพจากผู้ ถือหุ้นกู้
รายอื่น 

 กรณีขอทบทวนอากรทุม่ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไมเ่ป็นม้วน น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ คณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ตลาดและการอดุหนนุ กรมการค้าตา่งประเทศ มีมติอนมุตัิ

การบงัคบัใช้มาตรการผลชัน้ที่สดุแล้ว เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2556 
โดยมีอตัราอากรทุ่มตลาด 13.58% ถึง 58.85% และประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2556 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่
8 สิงหาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น าเข้าจาก
ประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั คณะกรรมการพิจารณาการทุม่
ตลาดและการอดุหนุน กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ให้ขยาย
เวลากระบวนการพิจารณาไต่สวนและต่ออายุมาตรการฉุกเฉิน
ออกไปอีก 4 เดือน (ตัง้แต่ 11 สิงหาคม 2556 – 10 ธันวาคม 
2556) 
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บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการขาย HRC ในไตรมาส 3/2556 ของ
บริษัทฯ จะกลบัสูภ่าวะปกติ โดยราคาขาย HRC และราคา Slab  มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยในชว่งต้นไตรมาสหลงัจากนัน้จะเร่ิมปรับตวัดี
ขึน้ตอนปลายไตรมาส ส่งผลให้ HRC Rolling Margin จะอยู่ที่
ประมาณ 14-16%   

ในสว่นของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก คาดว่าปริมาณการขาย Slab จะ
เพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยเป็นการขายให้บุคคลภายนอกประมาณ 50% 
ของยอดขายรวม ราคาขายเฉลี่ยปรับตวัลดลงประมาณ 10% QoQ 
ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงจากผลของ PCI โดย Slab 
Margin จะอยูใ่นชว่งประมาณ 19-21% 

 

 

  

10. แนวโน้มธุรกิจในไตรมำส 3/2556 
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Appendix 

 

หน่วย: ล้านตนั 2556 2555 % 2555 % 2556 2555 % 

ภูมภิำค ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ม.ิย. YoY 

สหภาพยโุรป 42.95 41.47 +3.6% 45.08 -4.7% 84.42 89.14 -5.3% 
อเมริกาเหนือ 30.09 29.71 +1.3% 31.24 -3.7% 59.80 62.73 -4.7% 
อเมริกาใต้ 11.73 11.13 +5.4% 11.85 -1.0% 22.86 23.66 -3.4% 
จีน 197.34 191.75 +2.9% 182.02 +8.4% 389.09 356.22 +9.2% 
เอเชีย (อ่ืนๆ) 70.06 67.92 +3.1% 69.91 +0.2% 137.98 137.68 +0.2% 
อ่ืนๆ 47.90 46.57 +2.9% 48.32 -0.9% 94.48 96.43 -2.0% 

รวม 400.07 388.55 +3.0% 388.42 +3.0% 788.62 765.86 +3.0% 
 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 ไตรมาส 1/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 2/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ** 

ไตรมาส 2/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 3/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ** 

ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 163 - 168 148 - 150 139-143 129-137 
แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 148 - 151   136 - 138 126-128 126-128 
แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 133 - 160 n/a 110-142 117-134 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 520 - 547   500 - 510 468-480 465-475 
เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 460 - 497 458 - 470 430-460 418-428 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (CFR East Asia import) 608 - 634 558 - 612   533-583 533-563 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (Ex-mill US Midwest) 615 - 633 592 - 608 587-607 642-652 

ที่มา:   *ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็นราคาเฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณ
มาจาก SBB Steel Markets Daily Report 
**ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจนถึงวนัที่ 8 ส.ค. 2556 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) ราคาแร่เหล็ก 
(IODEX 62% Fe CFR North China) เป็นราคาเฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report  

 

 ประเภท ไตรมำส 2/2556 ไตรมำส 1/2556  % QoQ 

ปริมาณการผลติรถยนต์ (ล้านคนั) 0.62 0.72 -14.1% 
ปริมาณการผลติตู้เย็น (ล้านเคร่ือง) 1.22 1.21 +0.4% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ (ล้านเคร่ือง) 3.51 3.07 +14.1% 

หมายเหต ุ: 1. ข้อมลูปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ และสภาอตุสาหกรรม                      
                  2. ข้อมลูการผลิตตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

  

ไตรมำส 1/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 2/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 2/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) QoQ 

ไตรมำส 2/2555 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ 786,879 700,000 577,010 -26.7% 533,421 +8.2% 
น าเข้า 1,337,243 1,100,000 1,313,936 -1.7% 888,986 +47.8% 
สง่ออก 1,982 - 10,604 N.A. 2,958 N.A. 
รวม 2,122,140 1,800,000 1,880,342 -11.4% 1,419,449 +32.5% 

ตาราง 6 : ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

ตาราง 7 : สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ตาราง 8: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ตาราง 9: Apparent Steel Supply ของ HRC ปี 2555 - 2556 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 
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ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 

 
งบรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ม.ิย. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 12,542  19,949  -37% 11,469  +9% 32,491  27,211  +19% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (13,468) (20,394) -34% (14,886) -10% (33,862) (32,551) +4% 

ก าไรขัน้ต้น (925) (445) +108% (3,417) -73% (1,371) (5,340) -74% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร        (255)          (411) -38% (297) -14% (666) (543) +23% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตาม
สญัญาซือ้วตัถดุบิ 

(34) 520  -106% (546) -94% 487  (551) -188% 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ี
ควบคมุร่วมกนั 

-    363  -100%              -    N.A. 363  -    N.A. 

EBITDA* (887) 800  N.A. (3,576) -75% (87) (5,456) -98% 

ดอกเบีย้จ่าย (863) (926) -7% (809) +7% (1,789) (1,493) +20% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย (581) (646) -10% (633) -8% (1,227) (919) +33% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,865  (6) N.A. (2) N.A. 1,860  6  N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เกิดจริง 

(127) 548  -123% (564) -78%  421  (354) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

(164) (363) -55%   612  -127%  (527)   382  N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (465)  (778) -40% (5,021) -91% (1,243) (7,862) -84% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.02) (0.03) -33% (0.28) -93% (0.05) (0.43) -88% 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของไตรมาส 1/2556 และงวด 6 เดือน ปี 2556 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ม.ิย. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
   

   
 

งบกำรเงนิรวม 12,542  19,949  -37% 11,469  +9% 32,491  27,211  +19% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 8,705  15,626  -44% 9,853  -12% 24,331  21,437  +14% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 3,665  4,141  -11% 1,535  +139% 7,806  5,620  +39% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 48  48  0% 30  +59% 96  60  +59% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 124  135  -8% 61  +104% 259  94  +176% 

 
        

  

ปี 2555 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 1/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 2/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดขึน้จริง 

ไตรมำส 3/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 4/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ปี 2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ 2,552,172 786,879 577,010 650,000 750,000 2,763,889 +8.3% 

น าเข้า 4,112,964 1,337,243 1,313,936 1,200,000 1,100,000 4,951,179 +20.4% 

สง่ออก 23,619 1,982 10,604 0 0 12,586 -46.7% 

รวม 6,641,517 2,122,140 1,880,342 1,850,000 1,850,000 7,702,482 +16.0% 

ตาราง 11: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจ 

ตาราง 10: Apparent Steel Supply ของ HRC ปี 2555 และประมาณการส าหรับปี 2556 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 QoQ ไตรมำส 2 YoY ม.ค. - ม.ิย. ม.ค. - ม.ิย. YoY 

EBITDA*         

งบกำรเงนิรวม (887) 800  -211% (3,576) -75% (87) (5,456) -98% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน* 197  1,593  -88% (149) N.A. 1,789  420  N.A. 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (1,061) (974) +9% (3,581) -70% (2,034) (6,067) -66% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 74  79  -6% 34  +117% 152  85  +80% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 23  29  -21% 19  +21% 52  36  +46% 

ตดัรายการระหว่างกนั (120) 73    100    (47) 70    

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ                 

งบกำรเงนิรวม (465) (778) -40% (5,022) -91% (1,243) (7,863) -84% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน (473) 868  -154% (733) -35% 395  (726) -154% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 63  (1,775) -104% (4,384) -101% (1,712) (7,233) -76% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 41  46  -11% 4  N.A. 87  30  +195% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 12  17  -27% 8  +53% 29  13  +120% 

ตดัรายการระหว่างกนั (129) 55    88    (75) 47    

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 21  11    (6)   32  7    

หมายเหต:ุ   *EBITDA ของไตรมาส 1/2556 และงวด 6 เดือน ปี 2556 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
 รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหวา่งกนัแล้ว ในขณะท่ี EBITDA และ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไมไ่ด้หกัรายการระหวา่งกนั 
 การบนัทึกรายการในสว่นของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
 
   
หน่วย : ล้ำนบำท ณ 30 ม.ิย. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 5,418 5,838 -7% 

สนิค้าคงเหลือ 18,570 21,615 -14% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 3,986 5,576 -29% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 27,975 33,029 -15% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 51,591 51,861 -1% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,615 3,499 +3% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 259 131 +98% 

รวมสินทรัพย์ 83,440 88,520 -6% 

หนีส้ิน    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 26,284 29,924 -12% 

เจ้าหนีก้ารค้า 11,647 11,838 -2% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 4,495 7,351 -39% 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 42,425 49,113 -14% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 25,439 21,957 +16% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 2,046 3,839 -47% 

รวมหนีส้ิน 69,910 74,909 -7% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 12,717 12,766 0% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 813 845 -4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,529 13,611 -1% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 83,440 88,520 -6% 

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้ำนบำท ม.ค. - มิ.ย. 2556 

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 623 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในกิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,568 

เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (311) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ (180) 

เงินสดสทุธิอ่ืนจากกิจกรรมลงทนุ (88) 

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 990 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ 753 

เงินสดจา่ยช าระต้นทนุทางการเงิน (1,860) 

เงินสดจา่ยช าระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 47 

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (464) 

เงินสดสทุธิอ่ืนจากกิจกรรมจดัหาเงิน (64) 

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (1,589) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 24 

ยอดคงเหลือต้นงวด 242 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (119) 

ยอดคงเหลือสิน้งวด 148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผลการด าเนินงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นกัลงทนุทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วย
สว่นต่างๆ ท่ีแสดงข้อมลูปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิด
เหตกุารณ์ใดภายหลงัจากวนัท่ีจดัท าเอกสารฉบบันี ้ อนัอาจมีผลให้ข้อมลูต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารฉบบันี ้ นกัลงทุนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมลูอ่ืนๆ 
ประกอบเพิ่มเติมด้วย  
ข้อมลูในเอกสารฉบบันีบ้างสว่นเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็นการคาดหมายในอนาคต ทัง้นี ้ ข้อมลูสว่นใดๆ ซึง่ไมใ่ช่ข้อเท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้แล้ว 

รวมถึงข้อมลูท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ และการประมาณการของ บริษัทฯ เป็นข้อมลูซึง่เป็นการคาดหมายในอนาคต และสามารถจ าแนกข้อมลูดงักลา่วได้จากการใช้ถ้อยค าท่ีมี

ลกัษณะเป็นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น ค าวา่ “มีความเช่ือวา่” “คาดวา่” “คาดหวงัวา่” “วางแผนไว้วา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “ประเมิน” และค าอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนั 

ทัง้นี ้ผู้อ่านควรใช้ความระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูท่ีเป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี  ้

ตาราง 14: สรุปงบกระแสเงินสด 


