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หมายเหต:ุ 1) รวมก าไรจากการขายเงินลงทุน 363 ล้านบาท 2) ในไตรมาส 3/2556 และงวด 9 เดือนปี 2556 รวมการกลบัรายการภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท 1,890 ล้านบาท 
ตามล าดับ 3) Net Debt = Interest-Bearing Debt - Cash and cash equivalents 4) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย; Slab Margin = Slab 
Spread/ราคาขายเฉลี่ย 5) รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุ 4.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

 

 
 Apparent Steel Supply ของ HRC ในไตรมาส 4/2556 มีแนวโน้มทรงตวัตามความต้องการการใช้เหลก็ในประเทศ โดยคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 1.57 ล้านตนั 
 คาดว่าปริมาณขาย HRC ในไตรมาส 4/2556 จะลดลงประมาณ 15%QoQ โดย HRC Rolling Margin จะดีขึน้เป็นประมาณ 18-20%  
 คาดว่าปริมาณขาย Slab ของธุรกิจโรงถลงุเหล็กในไตรมาส 4/2556 จะเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยเป็นการขายให้บุคคลภายนอกประมาณ 45% ของปริมาณขาย
รวม ราคาขายเฉล่ียปรับตวัขึน้ประมาณ 3-5% ในขณะท่ีต้นทนุวตัถดุบิลดลงจากผลของอตัราการใช้ PCI ท่ีเพิ่มขึน้ โดย Slab Margin จะอยู่ในช่วงประมาณ 
22-24% 

 

“ในไตรมาส 3/2556 เราท าได้ดีในด้านการด าเนินงาน ทัง้ในส่วนของปริมาณขายเหล็กรวมที่กลบัมาสู่ระดบั 928 พนัตนั ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองที่เราเคยท าได ้ 
ปริมาณการขายเหล็กแผน่รีดร้อนกลบัมาสูร่ะดบัปกติ ปริมาณขายเหล็กแทง่แบนใหแ้ก่บคุคลภายนอกสงูถึงร้อยละ 46 และประสบความส าเร็จในการเร่ิมใช้งาน
เทคโนโลยี PCI เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2556  อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3/2556  เราได้รับผลกระทบจากส่วนต่างที่แคบลงระหว่างราคาขายและวตัถุดิบ
เนือ่งจากตลาดเหล็กอยู่ในวฏัจกัรขาลงในช่วงกลางปีที่ผ่านมาท าให้มีผลขาดทนุ  อีกปัจจยัลบหน่ึงก็คือแม้ว่าเทคโนโลยี PCI จะเร่ิมใช้งานได้ส าเร็จและเราเร่ิม
เก็บเก่ียวผลประโยชน์ไดบ้า้งแลว้ แต่เราจ าตอ้งหยดุผลิตไปหลายวนัช่วงการทดสอบเดินเคร่ืองจกัรท าให้เตาถลุงผลิตได้นอ้ยและต้นทนุการผลิตสูงกว่าที่ควรจะ
เป็นในช่วงดงักล่าว 

ราคาเหล็กเร่ิมฟ้ืนตวัจากจุดต ่าสดุและปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางทีดี่ข้ึนในหลายภูมิภาคของโลก จากนีไ้ปเราคาดว่าจะเห็นส่วนต่างระหว่างราคาขายและ
วตัถุดิบที่ดีข้ึนทัง้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 4/2556 อตัราการใช้ PCI และผลผลิตที่จะสูงข้ึนอีกในธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะช่วยให้เราได้รับ
ประโยชน์จากประสิทธิภาพการผลิตทีส่งูข้ึนและตน้ทนุทีล่ดลงมากข้ึน นอกจากนี้ มีลูกค้าระดบัไฮเอนด์จ านวนมากข้ึนที่พอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของเรา 
และด้วยอุปสงค์ของเหล็กในประเทศญ่ีปุ่ นที่ตึงตวัข้ึนจากเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวั เราคาดการณ์ว่ายอดขายผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมพิเศษจะเพ่ิมสูงข้ึนในตลาดใน
ประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าในไตรมาส 4/2556 และดีย่ิงข้ึนในปี 2557 

ทา้ยทีส่ดุ ผมขอขอบคณุการสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้และพนัธมิตรทางธุรกิจของเราทีมี่ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจและวิสยัทศัน์ของเรา ในช่วงตน้เดือนตุลาคม 
2556 เราส้ินสดุโครงการระดมทนุโดยไดร้ับเงินรวม 10,972.3 ลา้นบาท จากการขายหุน้เพ่ิมทนุ 9,404.1 ลา้นบาท และจากการขายสินทรัพย์ 1,568.2 ลา้นบาท 
เราไดล้งทนุเพ่ิมเติมใน SSI UK ธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเราในองักฤษ เป็นเงินรวม 422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้ทนุช าระแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น 895.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงเป็นเงินทนุทีจ่ าเป็นเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดฐานตน้ทนุใหต้ ่าลงซ่ึงจะท าใหธุ้รกิจนีเ้ร่ิมพลิกมาท าก าไรได”้ 
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หน่วย: ล้ำนบำท  Q3/2556 9M/2556 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 1.41 0.86 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  16,796 49,287 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 928 2,448 

EBITDA รวม (1,337) (1,424)1) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม 2) (2,902) (4,145) 

Net Debt 3) 50,611 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) 4.15 

  H
RC

 

ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 595 1,709 

ปริมาณการผลติ HRC (พนัตนั) 515 1,723 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 648 697 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 93 122 

HRC Rolling Margin (%) 4) 14.3% 17.5% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 23.6 43.8 5) 

SL
AB

 

ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) 728 2,094 

ปริมาณการผลติ Slab (พนัตนั) 698 2,031 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 474 500 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก 46% 35% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 94 115 

Slab Margin (%) 4) 19.8% 22.9% 

1. สรุปสำระส ำคัญ 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 4/2556 

3. สำรจำก Group CEO 

 9 ก.ค. 56 SSI UK เร่ิมใช้เทคโนโลยี PCI โดยในไตรมาส 3/2556 มีอตัราการ
ใช้ PCI (PCI Injection Rate) เฉล่ีย 66 kg/thm   

 จนถึง 10 ต.ค. 56 บริษัทฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิน้แล้ว รวม 13,829.6 ล้าน
หุ้น ได้เงินรวม 9,404.1 ล้านบาท ทุนช าระแล้วเพิ่มเป็น 32,166.3 ล้านบาท 
เงินท่ีได้รับบางส่วนน าไปซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่วนท่ีเหลือรวมกับเงิน
ขายหุ้น TCRSS จ านวน 1,568.2 ล้านบาทน าไปลงทนุเพิ่มเติมใน SSI UK  

 จนถึง 10 ต.ค. 56 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK เป็นเงินรวม 422.6 
ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้ทนุช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 895.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 Safeguard HRC เจืออ่ืนๆ ได้ออกมาตรการปกป้องชัน้ท่ีสดุแล้ว มผีล  
15 ก.ย. 56 ถึง 26 ก.พ. 59  

 บริษัทฯ และ PPC ได้รางวลัเก่ียวกบัการลดอบุตัิเหตจุากการท างานปี 2556  
 บริษัทฯ TCRSS และ WCE ได้รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 
 TCRSS ได้รางวลั Thailand Energy Award 2013  
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3. ภำวะอุตสำหกรรมและแนวโน้ม 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 3/2556  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
3/2556 เท่ากับ 393 ล้านตัน ลดลง 1.7% QoQ ซึ่งลดลงเกือบทุก
ภมิูภาคของโลก โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่มีปริมาณการผลิตที่ลดลง 
7.5% QoQ ส่วนจีนนัน้มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบในไตรมาส 3/2556 
ทัง้สิน้ 197 ล้านตนั ลดลง 0.1% QoQ  

ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ราคาสินแร่เหล็กและวตัถุดิบเหล็ก
แทง่แบนทยอยปรับตวัเพ่ิมขึน้จากปลายไตรมาส 2/2556 แตร่าคาเฉลี่ย

ในไตรมาส 3/2556 ยังต ่ากว่าในไตรมาส 2/2556 ขณะที่ราคาเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนยงัคงทรงตวัตามภาวะความต้องการในตลาดโลก 
โดยราคาสินแร่เหล็ก 63% Fe CFR China ไตรมาส 3/2556 มีราคา
เฉลี่ยอยู่ที่ 131-133 เหรียญสหรัฐต่อตัน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
CFR East Asia Import ไตรมาส 3/2556 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 541-571 
เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนราคาวตัถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
482-498 เหรียญสหรัฐ/ตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 2  

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก ปี 2554 – 2556   
(ท่ีมา: ข้อมลูประมาณการรายเดือนจากเวบ็ไซต์ของ WSA) 

แผนภาพ 2: ราคาสนิแร่เหลก็ เหลก็แผ่นรีดร้อนและเหลก็แทง่แบน ปี 2554 – 
2556 (ราคา Q4/13 เป็นราคาเฉล่ียรายไตรมาสจนถึงวนัท่ี 8 พ.ย. 2556) 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ   ในไตรมาส 3/2556 Apparent 
Steel Supply ของไทยอยู่ที่ 3.94 ล้านตัน ลดลง 18.7% QoQ 
เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการลดลงของมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของ
รัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และ
อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิต
ตู้ เย็น และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ โดยปริมาณผลิต
รถยนต์ในไตรมาส 3/2556 ลดลง 4.9% ในขณะที่ ปริมาณผลิตตู้ เย็น
และเคร่ืองปรับอากาศลดลง 15.2%, และ 15.9% QoQ ตามล าดบั ดงั
ข้อมลูในแผนภาพ 3 

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ ในไตร
มาส 3/2556 Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ในประเทศ มีปริมาณทัง้สิ น้ 1 ,558 ,702 ตัน ลดลง 17.1% QoQ 
เน่ืองจากความต้องการการใช้เหล็กในอตุสาหกรรมต่างๆ ลดลง ส่วน
ปริมาณการผลิตภายในประเทศ มีปริมาณทัง้สิน้ 622,702 ตนั เพิ่มขึน้ 
7.9% QoQ ในขณะที่ปริมาณการน าเข้า 948,454 ตนั ลดลง 27.8% 
QoQ โดยมีสาเหตมุาจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนตวัลง ท าให้ราคาของ
ผู้ผลิตในประเทศสามารถแข่งขันกับราคาน าเข้าได้ จึงเพิ่มปริมาณการ
ผลิตเพื่อแยง่ชิงสว่นแบง่ตลาด ดงัข้อมลูในแผนภาพ 4 

 
แผนภาพ 3: ปริมาณการผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

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

อุตสาหกรรมเหล็กโลก แม้ว่าจะมีสัญญาณการเ ร่ิมฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ในหลายๆ 
ประเทศ ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีความต้องการการใช้เหล็กในภาค
ก่อสร้างและภาคอตุสาหกรรมอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ญ่ีปุ่ นที่มีปริมาณ
ความต้องการการใช้เหล็กในภาคก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมที่
เพ่ิมขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของประเทศจีนนัน้ จากการที่รัฐบาลจีนมี
นโยบายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไม่ให้เติบโตเร็วเกินไป 
(Restructuring and Rebalancing) อาจท าให้ปริมาณความต้องการ
เหล็กเติบโตไม่มากนัก ขณะที่ปริมาณความต้องการเหล็กในภูมิภาค
อ่ืนๆ ของโลก ยังคงมีแนวโน้มทรงตวั ท าให้คาดการณ์ว่า ปริมาณการ
ผลิตเหล็กไนไตรมาส 4/2556 มีแนวโน้มที่จะทรงตัวจากไตรมาส 
3/2556  

ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 4/2556 คาดว่าราคาเหล็กจะ
ทรงตวั โดยราคาสินแร่เหล็กเฉลี่ยคาดวา่จะอยู่ที่ระดบั131-133 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั สว่นราคาเหล็กแทง่แบนและเหล็กแผ่นรีดร้อนก็จะอยู่ที่ 495-
505 เหรียญสหรัฐ/ตนั และ 531-561 เหรียญสหรัฐ/ตนั ตามล าดบั 
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 4/2556 ปริมาณ
ความต้องการการใช้เหล็กในประเทศมีแนวโน้มทรงตัวจากไตรมาส 
3/2556 เน่ืองจากยงัไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐชุดใหม ่
ในขณะที่ภาคการสง่ออกยงัไมฟื่น้ตวั รวมทัง้อตุสาหกรรมรถยนต์ที่ปรับ
ระดบัการผลิตกลบัมาอยูใ่นสภาวะปกติ ท าให้คาดการณ์ว่า Apparent 
Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในไตรมาส 4/2556 จะอยู่
ที่ประมาณ 1.57 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.7% QoQ 

 
แผนภาพ 5: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

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

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั)* 928 576 +61% 747 +24% 2,448 1,668 +47% 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  16,796 12,542 +34% 15,794 +6% 49,287 43,005 +15% 

ต้นทนุขายและให้บริการรวม  (18,757) (13,468) +39% (19,067) -2% (52,619) (51,618) +2% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  (1,961) (925) -112% (3,272) +40% (3,332) (8,612) +61% 

EBITDA รวม**  (1,337) (887) -51% (3,130) +57% (1,424) (8,586) +83% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (2,902) (465) N.A. (4,799) +40% (4,145) (12,661) +67% 
 * ปริมาณขายเหล็กรวม = ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อน + ปริมาณขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บคุคลภายนอก 
** EBITDA =  Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation Expenses  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 16,796 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34% QoQ จากปริมาณขาย
ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั และเพิ่มขึน้ 6% YoY จาก
ปริมาณขายสู่ลูกค้าภายนอกของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึน้ โดยมี
ต้นทนุขายและให้บริการรวม 18,757 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39% QoQ ตาม
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ทัง้จากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุง
เหล็ก  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 1,961 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 1,337 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 2,902 ล้านบาท คิดเป็น
ขาดทุนสทุธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไรติดลบดังแสดงในตารางด้านขวา ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับไตรมาส 
2/2556 จะพบว่าผลประกอบการแย่ลง โดยขาดทุนเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก

สว่นตา่งระหวา่งราคาขายและวตัถดุิบที่แคบลงของทัง้สองธุรกิจ แตห่าก
เทียบกับไตรมาส  3/2555 จะพบว่าขาดทุนลดลงมาก จากผล
ประกอบการของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่
ปรับตวัดีขึน้ แตย่งัขาดทนุอยูเ่น่ืองจากการผลิตที่ยงัต ่ากวา่จดุคุ้มทนุของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 

 Q3/2556 Q2/2556 Q3/2555 

NP Margin (%) (16.9) (3.7) (30.4) 

ROA* (%) (14.0) (2.3) (20.8) 

ROE* (%) (95.9) (14.9) (137.8) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.10) (0.02) (0.26) 

หมายเหต:ุ *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 
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5. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
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งวด 9 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 49,287 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% YoY เน่ืองจากปริมาณ
ขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึน้ โดยมี
ต้นทนุขายและให้บริการรวม 52,619 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2% YoY  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 3,332 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 1,424 ล้านบาท (รวมก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคมุร่วมกัน 363 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุสทุธิ 4,145 ล้านบาท 
(รวมการกลับรายการภาษีเงินได้ 1,890 ล้านบาท) คิดเป็นผลขาดทุน
สทุธิต่อหุ้น 0.15 บาท โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรติด
ลบดังแสดงในตารางด้านขวามือ ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน จะพบวา่ขาดทนุลดลงมาก จากปริมาณขายที่เพ่ิมขึน้ทัง้ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงส่วนต่างระหว่างราคาขาย
และวัตถุดิบที่ปรับตัวดีขึน้ของทัง้สองธุรกิจ แต่งบการเงินรวมยังมีผล
ขาดทนุอยูจ่ากการผลิตของธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่ยงัต ่ากวา่จดุคุ้มทนุ  

 ม.ค.-ก.ย 2556 ม.ค.-ก.ย. 2555 

NP Margin (%) (8.3) (29.4) 

ROA* (%) (9.5) (28.9) 

ROE* (%) (71.9) (133.6) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.15) (0.69) 

หมายเหต:ุ *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 
ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของบริษัทฯ  

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

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  648 693 -7% 699 -7% 697 726 -4% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 638 652 -2% 695 -8% 660 716 -8% 

คา่การรีด* (HRC Spread**)  93 130 -29% 92 +1% 122 98 +24% 

HRC Rolling Margin** 14.3% 18.7%  13.2%  17.5% 13.5%  

HRC EBITDA***  23.6 17.4 +36% 15.6 +51% 43.8 15.6 +181% 

ปริมาณขาย (พนัตนั)**** 595 407 +46% 617 -4% 1,709 1,537 +11% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 515 444 +16% 627 -18% 1,723 1,495 +15% 

หมายเหต:ุ *ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ **HRC Spread and HRC Rolling Margin มีการปรับวิธีการค านวณโดยหกัดอกเบ้ียจ่าย
ออกจากต้นทนุวตัถดิุบ ท าให้ HRC Spread และ HRC Rolling Margin ของไตรมาส 3/2555 เปลี่ยนจาก 86 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็น 92 เหรียญสหรัฐ/ตนั และจาก 12.2% เป็น 
13.2% ตามล าดบั และท าให้ HRC Spread และ HRC Rolling Margin ของงวด 9 เดือน ปี 2555 เปลี่ยนจาก 95 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็น 98 เหรียญสหรัฐ/ตนั และจาก 13.2% 
เป็น 13.5% ตามล าดบั  *** HRC EBITDA ของงวด 9 เดือน ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 4.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั **** ปริมาณขายของไตร
มาส 3/2555 และงวด 9 เดือนปี 2555 รวมปริมาณ HRC รับจ้างรีด จ านวน 29 พนัตนั   
 

รายได้ ไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 12,272 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41% QoQ แต่ลดลง 6% YoY โดย
มีปริมาณขาย HRC 595 พนัตนั เพิ่มขึน้ 46% QoQ จากการที่ค่าเงิน
บาทออ่นตวัลง ท าให้ราคาสามารถแข่งขันได้กับราคาน าเข้า จึงแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าน าเข้ามาได้ ในขณะที่ลดลง 4% YoY 
เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบริโภคภายในประเทศและอุตสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีราคาขายเฉลี่ย 20,422 บาท/ตัน หรือ
ประมาณ 648 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 7% QoQ และ 7% YoY ตาม
ราคาเหล็กในตลาดโลกที่เร่ิมออ่นตวัลง โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ที่มีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 29% ของปริมาณ
ขายรวม 

งวด 9 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
36,604 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% YoY จากปริมาณขาย HRC  1,709 
พนัตนั เพิ่มขึน้ 11% YoY ตามความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึน้
รวมทัง้ผลจากความแน่นอนในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ มีราคา

ขายเฉลี่ย 21,169 บาท/ตนั หรือประมาณ 697 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 
4% YoY  โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) 34% ของปริมาณขายรวม 

 
แผนภาพ 6: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 
11,994 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายจ านวน 12,086 ล้านบาท และ
การกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 92 ล้าน
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บาท โดยต้นทนุขายเพิ่มขึน้ 44% QoQ แต่ลดลง 10% YoY เน่ืองจาก
ผลของปริมาณขายเป็นหลกั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 216 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54% QoQ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึน้
ตามปริมาณขายที่เพ่ิมขึน้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจักรที่เสียหาย
จากอบุตัิเหต ุในขณะที่ลดลง 3% YoY จากค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง
ตามปริมาณขายที่ลดลง มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
4% QoQ จากภาระดอกเบีย้จา่ยที่เพ่ิมขึน้จากการน าเข้าวตัถดุิบเพิ่มขึน้ 
แต่ลดลง 16% YoY เน่ืองจากไม่มีการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่งรวมอยู่ใน
ต้นทนุวตัถดุิบออกมาเหมือนในไตรมาส 3/2555 รวมถึงประโยชน์จาก
อตัราดอกเบีย้ที่ปรับลดลง 

งวด 9 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 34,665 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2% YoY ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดยแยกเป็น
ต้นทนุขายจ านวน 34,715 ล้านบาท และการกลบัรายการคา่เผ่ือการลด
มลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 50 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 632 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% YoY เป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมเคร่ืองจักรที่เสียหายจากอบุตัิเหตุ และค่าใช้จ่ายในการ
ขายตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,518 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3% YoY จากภาระดอกเบีย้จ่ายที่เพ่ิมขึน้จากการน าเข้าวตัถดุิบ
เพ่ิมขึน้ 

ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 3/2556 อยู่ที่ 93 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 14.3% โดยลดลงจาก 130 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2556 และเพ่ิมขึน้จาก 92 เหรียญสหรัฐ/
ตนั ในไตรมาส 3/2555  

งวด 9 เดือน ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าการรีด (HRC Spread) อยู่ที่ 122 
เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 17.5% 
เพ่ิมขึน้จาก 98 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในงวดเดียวกนัของปี 2555  

ก าไร ไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 278 ล้านบาท ลดลง  
25% QoQ เน่ืองจากค่าการรีด (HRC Spread) ที่ปรับตัวลดลง มี 
EBITDA 441 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124% QoQ โดยคิดเป็น HRC 
EBITDA/ตนั ที่ 23.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึ่งรวมผลของการกลบัรายการ
คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือประมาณ 4.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั และ
การกลับรายการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ
ประมาณ 4.0 เหรียญสหรัฐ/ตนั) เพ่ิมขึน้จาก 17.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ไตรมาส 2/2556 และมีผลขาดทุนสุทธิ 260 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 
45% QoQ เน่ืองจากปริมาณขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ รวมทัง้ผลจากการ
กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ แต่เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3/2555 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากขาดทุนขัน้ต้น 
173 ล้านบาท  มี EBITDA เพ่ิมขึน้ 45% YoY และผลขาดทนุสทุธิลดลง 
49% YoY เน่ืองจากการกลับรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า
คงเหลือ และดอกเบีย้จา่ยที่ลดลง  

งวด 9 เดือน ปี 2556  บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
395% YoY มี EBITDA 2,230 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 202% YoY โดยคิด
เป็น HRC EBITDA/ตัน ที่ 43.8 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ซึ่งรวมผลของการ
กลับรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือประมาณ 1.0 
เหรียญสหรัฐ/ตัน และก าไรจากการขายเงินลงทุน 4.4 เหรียญสหรัฐ/
ตนั) เพ่ิมขึน้จาก 14.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
มีก าไรสทุธิ 135 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้จากผลขาดทนุสทุธิ 1,232 ล้าน
บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เน่ืองจากค่าการรีด (HRC Spread) 
และปริมาณขายที่ปรับตวัสงูขึน้ รวมทัง้ก าไรจากการขายเงินลงทนุใน
กิจการที่ควบคมุร่วมกนั 225 ล้านบาท  

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

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

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  474 517 -8% 544 -13% 500 546 -9% 

ต้นทนุวตัถดุบิเฉล่ีย 380 384 -1% 504 -25% 385 501 -23% 

Slab Spread* 94 133 -29% 40 +134% 115 52 +119% 

Slab Margin 19.8% 25.7%  7.4%  22.9% 8.3%  

ปริมาณขายรวม (พนัตนั) 728 696 +4% 679 +7% 2,094 1,014 +106% 

สดัสว่นการขายให้บคุคลภายนอก 46% 24%  19%  35% 13%  

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 698 710 -2% 620 +13% 2,031 1,097 +85% 

หมายเหต:ุ * ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และภาระดอกเบ้ียจากการน าเข้าวตัถดิุบ

รายได้ ไตรมาส 3/2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 11,174 ล้านบาท ลดลง 5% QoQ และ 10% YoY จากการขาย
เหล็กแทง่แบนจ านวน 728 พนัตนั เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 

ถึงแม้วา่ปริมาณขายจะเพิ่มขึน้ โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี่ 474 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ทัง้นี ้เม่ือตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว SSI UK มีรายได้จากการ
ขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยูท่ี่ 4,377 
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ล้านบาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แกบ่คุคลภายนอก 333 
พนัตนั หรือประมาณ 46% เป็นหลกั  

งวด 9 เดือน ปี 2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
33,815 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 41% YoY จากการขายเหล็กแทง่แบน 2,094 
พนัตนั เพ่ิมขึน้มากจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนซึง่เพิ่งเร่ิมผลิตและ
จ าหน่ายเหล็กแทง่แบนเม่ือเดือนเมษายน 2555 มีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี ่
500 เหรียญสหรัฐ/ตนั ทัง้นี ้เม่ือตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว  SSI UK จะ
มีรายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย อยูท่ี่ 12,183 ล้านบาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แก่
บคุคลภายนอก 739 พนัตนั หรือประมาณ 35% เป็นหลกั 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
13,517  ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย จ านวน 13,758 ล้านบาทและ
การกลับรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 241 
ล้านบาท โดยต้นทนุขายและให้บริการ เพิ่มขึน้เล็กน้อย 2% QoQ  ตาม
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 4% QoQ ทัง้นี ้ในวนัที่ 9 กรกฎาคม 2556 SSI 
UK ได้เร่ิมใช้เทคโนโลยี PCI ในการผลิต ซึ่งช่วยลดการใช้โค้ก ซึ่งเป็น
วตัถดุิบที่มีราคาแพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถกูลงแล้ว แตเ่น่ืองจาก
เป็นช่วงเร่ิมต้น จึงมีอตัราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) ในไตรมาส 
3/2556 อยู่ในระดบัต ่า เฉลี่ยประมาณ 66 kg/thm ท าให้ช่วยประหยดั
ต้นทนุวตัถดุิบได้ไมเ่ต็มที่ อยา่งไรก็ตาม ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลง และเม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 3/2555 จะพบว่าต้นทุนขายและให้บริการลดลง 12% YoY 
จากต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง อีกทัง้ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสงูขึน้กว่า
ช่วงเร่ิมต้นการผลิตเม่ือปีที่ แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 
(Conversion Cost) ลดลงด้วย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
96 ล้านบาท มีการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 65 
ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 425 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% YoY 
จากภาระดอกเบีย้จา่ยที่เพ่ิมขึน้จากการน าเข้าวตัถดุิบเพ่ิมขึน้ 

งวด 9 เดือน ปี 2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 39,409 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 39,463 ล้านบาทและการตัง้ค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 54 ล้านบาท โดยต้นทุน
ขายและให้บริการเพิ่มขึน้ 20% YoY เน่ืองจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 
106% YoY อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้และ
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Conversion 
Cost) ลดลงเป็นอย่างมาก มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 288 
ล้านบาท มีการกลบัรายการการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญา
ซือ้วตัถดุิบ 496 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,203 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 26% YoY จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อการ
ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงโรงถลงุเหล็ก SSI UK การน าดอกเบีย้

ซึ่งเดิมรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบออกมาแสดงเป็นดอกเบีย้จ่าย  รวมถึง
ภาระดอกเบีย้จา่ยที่เพ่ิมขึน้จากการน าเข้าวตัถดุิบเพ่ิมขึน้ 

Slab Spread ไตรมาส 3/2556 อยู่ที่ 94 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิดเป็น Slab 
Margin ประมาณ 19.8% โดย Slab Spread ลดลง จาก 133 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2556 แต่เพิ่มขึน้จาก 40 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ไตรมาส 3/2555  

งวด 9 เดือน ปี 2556 SSI UK มี Slab Spread อยู่ที่ 115 เหรียญสหรัฐ/
ตนั คิดเป็น Slab Margin ประมาณ 22.9% โดย Slab Spread เพิ่มขึน้
จาก 52 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในงวดเดียวกนัของปีก่อน   

ก าไร ไตรมาส 3/2556 SSI UK มีผลขาดทุนขัน้ต้น 2,343 ล้านบาท 
ขาดทนุเพ่ิมขึน้ QoQ จากผลขาดทนุขัน้ต้น 1,385 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 1,998 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึน้ QoQ จาก EBITDA ติดลบ 
1,061 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 2,821 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้
จากก าไรสทุธิ 63 ล้านบาท (รวมการกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจ านวน 1,870 ล้านบาท) ในไตรมาส 2/2556 เน่ืองจาก
ราคาขายเฉลี่ยปรับตวัลดลง ท าให้ Slab Margin ลดลง แตเ่ม่ือเทียบกบั
ไตรมาส 3/2555 มีผลขาดทุนขัน้ต้นลดลงจากขาดทุนขัน้ต้น 3,204 
ล้านบาท  มี EBITDA ติดลบน้อยลงจาก EBITDA ติดลบ 3,495 รวมทัง้
ขาดทุนลดลงเม่ือเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 4,266 ล้านบาท โดยผล
ประกอบการที่ดีขึน้ดงักลา่วมาจากปริมาณขายเหล็กแทง่แบนและ Slab 
Margin ที่ปรับตวัดีขึน้  

งวด 9 เดือน ปี 2556 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 5,594 ล้านบาท 
ขาดทนุลดลง YoY จากผลขาดทุนขัน้ต้น 9,225 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 4,032 ล้านบาท ติดลบน้อยลง YoY จาก EBITDA ติดลบ 9,562 
ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 4,533 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากผล
ขาดทุนสุทธิ 11,499 ล้านบาท ส าหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองมาจากปริมาณขายเหล็กแท่งแบนและ Slab Margin และต้นทุน
การผลิตที่ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเร่ิมต้นผลิตเหล็กแท่งแบน และ
การกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 1,904 ล้านบาท 

 
แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 
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ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก (PPC) 

รายได้ ไตรมาส 3/2556 PPC มีรายได้จากการให้บริการรวมทัง้สิน้ 95 
ล้านบาท ลดลง 7% QoQ เน่ืองจากปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงจากเรือ
ทกุประเภท ยกเว้นสินค้าผ่านท่าจากเรือ Barge ที่เพิ่มขึน้ เม่ือเทียบ
รายได้ YoY พบวา่ลดลง 25% ตามปริมาณสินค้าผ่านทา่ที่ลดลง  

งวด 9 เดือน ปี 2556 PPC มีรายได้จากการให้บริการรวม 313 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 23% YoY จากปริมาณสินค้าผ่านทา่ที่เพ่ิมขึน้ ประกอบกับ
มีรายได้จากการให้บริการเครนหน้าทา่ (PPC Shore Crane) เพ่ิมเติม 

ก าไร ไตรมาส 3/2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 57 ล้านบาท มี EBITDA 68 
ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 37 ล้านบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาส 
2/2556 พบว่าลดลง 5%, 8% และ 9% ตามล าดบัจากรายได้ที่ลดลง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น และเม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2555 พบว่าลดลง 
34%, 31% และ 43% ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากรายได้ที่
ลดลง ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากค่าที่
ปรึกษากฎหมาย 

งวด 9 เดือน ปี 2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 181 ล้านบาท มี EBITDA 220 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 124 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20%, 20% และ 102% 
YoY ตามล าดบั เน่ืองมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง
จากการที่บริษัทมีเงินกู้ ระยะสัน้ลดลงและช าระหนีร้ะยะยาวครบถ้วนแล้ว 

 
แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง (WCE)  

รายได้ ไตรมาส 3/2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
216 ล้านบาท ลดลง 10% QoQ โดยรายได้ในการส่งมอบงานบริการ
ซอ่มบ ารุงลดลง เน่ืองจากลกูค้าไม่มีงานซ่อมใหญ่เหมือนกับไตรมาสที่
ผ่านมา  ประกอบกับงานบริหารโครงการได้ลดลง เน่ืองจากโครงการ
ส่วนใหญ่ได้ท าการส่งมอบไปแล้วตัง้แต่ไตรมาส 2/2556 และได้มีการ
เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมลูค่า 147 ล้านบาท ของ
กลุม่อตุสาหกรรมปนูซิเมนต์ และโครงการมลูค่า 88 ล้านบาทของกลุ่ม
อตุสาหกรรมกระดาษ ซึ่งยงัเป็นช่วงต้นของงานโครงการที่ยงัมีปริมาณ
งานจ านวนน้อย อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายและให้บริการรวม
เพิ่มขึน้ 28% YoY จากการเพิ่มขึน้ของทกุส่วนงาน โดยรายได้จากการ
ขายและให้บริการดงักลา่วเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่
ลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมาณ 48%   

งวด 9 เดือน ปี 2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 680 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 48% YoY จากการเพิ่มขึน้ของทกุสว่นงาน โดยรายได้
ดงักล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมาณ 53% ซึง่ประกอบไปด้วยลกูค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิคเรซิน กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ส และกลุ่ม
อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์และพลงังานไฟฟ้า 

ก าไร ไตรมาส 3/2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 34 ล้านบาท มี EBITDA 19 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 8 ล้านบาท ซึ่งเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2556 
พบว่าลดลง 8%, 18% และ 34% QoQ ตามล าดับ เป็นผลจาก
ยอดขายที่ลดลง ในขณะที่เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2555 พบว่าเพิ่มขึน้ 
7%, ลดลง 14% และลดลง 19% YoY จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ แต่ต้นทนุ
เพ่ิมขึน้ในสดัสว่นที่มากกวา่เน่ืองจากการปรับราคาขึน้ของวตัถดุิบ การ
ปรับฐานเงินเดือนและคา่แรงประจ าปี 

งวด 9 เดือน ปี 2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 118 ล้านบาท มี EBITDA 72 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 61%, 24% และ 64% 
YoY ตามล าดบั เน่ืองจากรายได้ที่เพ่ิมขึน้มากในทกุสว่นงาน 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  

รายได้ ไตรมาส 3/2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,906 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 2% QoQ จากปริมาณขายสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น (CRC) 
109 พันตนั เพิ่มขึน้ 3% QoQ อนัเป็นผลสืบเน่ืองเชิงบวกจากการที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินตอบโต้การทุ่มตลาด
เหล็กแผ่นรีดเย็นจากจีน เวียดนาม และไต้หวนั ในเดือนพฤษภาคม 
2556 แต่หากเทียบกับไตรมาส 3/2555 พบว่ารายได้จากการขายรวม
ลดลง 14% เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามภาวะ
ตลาดโลก และปริมาณขายที่ปรับตวัลดลง 7% YoY จากการปรับลด
การผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์ลง 11% YoY ซึ่งเป็นผลจากการ
สิน้สดุโครงการรถคนัแรก 

งวด 9 เดือน ปี 2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 9,021 ล้าน
บาท ลดลง 16% YoY เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ถดถอยตามภาวะ
ตลาดโลก และมีปริมาณขาย CRC 334 พนัตนั ที่ลดลง 9% YoY จาก
ผลการทุม่ตลาดของเหล็กแผ่นรีดเย็นจากตา่งประเทศในช่วงคร่ึงปีแรก
ก่อนการประกาศใช้มาตรการฉกุเฉินตอบโต้การทุม่ตลาด  

ก าไร ไตรมาส 3/2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 157 ล้านบาท มี 
EBITDA 169 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 10 ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 
2/2556 จะพบว่าลดลง 9%, 17% และ 82% ตามล าดบั เน่ืองจาก
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามภาวะตลาด รวมถึงการตัง้ค่าเผ่ือการลด
มลูคา่ของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ แต่เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2555 จะ
พบว่าก าไรขัน้ต้น EBITDA และก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 128%, 25% และ 
131% ตามล าดับ เพราะต้นทุนวัตถุดิบลดลง และส่วนต่างราคา

ผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ (Spread) ที่ดีกว่า ประกอบกับการตัง้ส ารอง
จากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบที่ลดลง และดอกเบีย้จ่ายที่
ลดลงจากการจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวครบถ้วนแล้ว 

งวด 9 เดือน ปี 2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 592 ล้านบาท มี EBITDA 
680 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 188 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32%, 13% และ
251% YoY ตามล าดบั โดยมีปัจจยัหลกัจากความส าเร็จในการเพิ่ม
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread) ได้มากขึน้ในทุก
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้ โดยในขณะที่ 
TCRSS ยังคงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ชัน้สงูซึ่งเป็นตลาดที่มีมลูค่า
และความสามารถในการท าก าไรสงูไว้ได้ดี ก็ยงัสามารถแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดผลิตภณัฑ์ชัน้ทัว่ไปกลบัมาได้หลงัจากมีการประกาศใช้มาตรการ
ฉกุเฉินตอบโต้การทุม่ตลาด 

 
แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 

 

ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 3/2556  

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 

ณ 30 กนัยายน 2556 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 4,910 ล้านบาท ลดลง 16% 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2555 เน่ืองจากผลของการบริหารการจดัเก็บรายได้ที่
มีประสิทธิภาพ 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ณ 30 กันยายน 2556 มีมลูค่าสทุธิ 16,817 
ล้านบาท ลดลง 22% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสาเหตหุลัก
มาจากผลของการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ
และการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบระหว่างทางของ
บริษัทฯ 

 

ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

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

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่เหล็ก 
ถ่านโค้ก และโค้ก) 

6,717 10,713  -37% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่งแบน) 4,449 5,437  -18% 
สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด
ร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

4,175 3,884  +7% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 1,990 2,194  -9% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้า
คงเหลือ 

(514) (613) -16% 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 16,817 21,615  -22% 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  

ณ 30 กนัยายน 2556 เทา่กบั 0.60 เทา่ ลดลงเล็กน้อยจากสิน้ปี 2555 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและมูลค่าสินค้า
คงเหลือดงักลา่วข้างต้น  

 

 

 

ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 30 ก.ย. 56 31 ธ.ค. 55 
(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
(Current Ratio) 

0.60 0.67 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
 Equity Ratio) 

4.15 3.81 

การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management 

ณ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
69,838 ล้านบาท ลดลง 7% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 จาก
หนีส้ินหมุนเวียนที่ลดลงและมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 51,079 ล้านบาท และมีหนีส้ินสทุธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย 
(Net Debt) จ านวน 50,611 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี จ านวน 28,056 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับสิน้ปี 2555 
ในขณะที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระมี

จ านวน 23,023 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะ
สัน้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว ถึงแม้จะมีการซือ้คืนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
บางสว่นแล้วก็ตาม 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 10% เหลือ 12,301 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของ SSI UK เป็นหลัก ถึงแม้ว่า
ระหว่างปี 2556 บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมจ านวน 3,525.1 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,397.1 ล้านบาท 
ก็ตาม ท าให้อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพ่ิมขึน้เป็น 4.15 เทา่ จาก 3.81 เทา่ ณ 31 ธันวาคม 2555 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิ ณ 30 กนัยายน 2556 เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2555 จ านวน 225 ล้านบาท รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 14 โดยมี
สว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,291 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
2,597 ล้านบาท  ซึง่ได้รวมผลขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจ านวน 4,093 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตตุ่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น และ (2) มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 3,888 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและสินค้า
คงเหลือ  

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 614 ล้านบาท เกิดจากการ
ขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัเป็นหลกั  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,679 ล้านบาท มี
สว่นประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 
เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะ
สัน้ เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
และเงินสดจา่ยซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหลกั 
 
 

  

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK และ โครงการ Pulverised Coal Injection (PCI)  

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK และโครงการ PCI ได้
ด าเนินการเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว 100% โดยสามารถควบคมุรายจ่ายไว้
ไ ด้ภายใต้งบประมาณลงทุน 290 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) และ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ตามล าดบั 

ทัง้นี ้SSI UK ได้เร่ิมเดินเคร่ืองอปุกรณ์ PCI แล้ว ในวนัที่ 9 กรกฎาคม 
2556 ซึ่งเทคโนโลยี PCI จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 2 ส่วน คือ 1) 
ชว่ยลดต้นทนุวตัถดุิบโดยลดการใช้วตัถดุิบที่มีราคาแพง (Coke) มาใช้

ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกกว่า และ 2) ช่วยเพิ่มผลผลิตของโรงถลุง
เหล็ก ทัง้นี ้ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกในการเดินเคร่ือง
อปุกรณ์ PCI มีอตัราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) เฉลี่ยประมาณ 
11 kg/thm และเพิ่มขึน้เป็น 79 kg/thm ในเดือนสิงหาคม และ 108 
kg/thm ในเดือนกันยายน ท าให้อัตราการใช้ PCI เฉลี่ย ในไตรมาส 
3/2556 อยูท่ี่ 66 kg/thm  ณ สิน้เดือนกนัยายน 2556 อตัราการใช้ PCI 
อยูท่ี่ 140 kg/thm และมีแผนที่จะเพิ่มอตัราการใช้ PCI ขึน้ไปเป็น 160 
kg/thm ในไตรมาส 4/2556  

7. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (Ongoing Projects) 
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เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนในไตรมาส 3/2556 

พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิต 

1) กลยุทธ์การลดความสูญเสียจากการตัดในกระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อน  

ในไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ ได้ศึกษาและด าเนินการเพื่อลดความ
สญูเสียของเนือ้เหล็กจากการตดัส่วนปลายของชิน้งาน (Crop Loss) 
โดยจัดท าโปรแกรมค านวณส าหรับพยากรณ์ความยาวส่วนปลายของ
ชิน้งาน ในแต่ละความหนาของผลิตภัณฑ์จากปัจจัยที่เก่ียวข้อง และ
น ามาใช้ร่วมกับเคร่ืองตดัอตัโนมตัิ (Crop Shear) ท าให้สามารถลดการ
ตดัเนือ้เหล็กส่วนปลายของชิน้งานลงจากเดิม โดยในไตรมาส 3/2556 
สามารถลดการสญูเสียของเนือ้เหล็กลงได้จาก 0.33% เหลือ 0.24 % 
คิดเป็นต้นทนุการผลิตที่ลดลงได้ 9.8 ล้านบาท และคาดว่าในไตรมาส 
4/ 2556 จะสามารถลดต้นทนุการผลิตได้เพ่ิมอีกประมาณ 10 ล้านบาท  

2) โครงการปรับปรุงและถ่ายโอนโปรแกรมพร้อมทัง้ข้อมูลของระบบ
ควบคมุการผลิตด้วยตนเอง  

ในไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ ประสบผลส าเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบ
ควบคมุกระบวนการผลิตใน Hot Strip Mill ด้วยตนเอง โดยเร่ิมตัง้แต่
การออกแบบระบบใหม่พร้อมกับการลงทนุเปลี่ยนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 
การถ่ายโอนโปรแกรมและข้อมลูของระบบควบคมุการผลิตไปยงัระบบ

ใหม่ รวมถึงการทดสอบการใช้งานของระบบใหม่ โดยการด าเนิน
โครงการดงักล่าวช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญ
จากตา่งประเทศมาด าเนินการ และชว่ยลดความเสี่ยงจากการหยดุผลิต
เน่ืองจากไม่มีอะไหล่ทดแทนในส่วนของคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตซึ่งได้ใช้งานมานาน รวมถึงสามารถเพิ่มพูน
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน และเพิ่ม
ศกัยภาพในการผลิตให้บริษัทฯอยา่งยัง่ยืน 

3) โครงการ SSI UK Slab Introduction to Auto Customers 
บริษัทฯ ได้น าเสนอเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน า้มนัที่
ผลิตจากเหล็กแทง่แบนของ SSI UK ให้กับลกูค้ายานยนต์รายใหญ่ของ
โลก จ านวน 4 ราย โดยในไตรมาส 3/2556 ได้รับการรับรองคณุภาพ
วตัถดุิบอย่างเป็นทางการจากลกูค้า 2 ราย ให้สามารถขายเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Lot) รวมทัง้สิน้ 6 เกรด และหลงัจากไตรมาส 3/2556 มี
ลกูค้าอีก 1 ราย มีค าสั่งซือ้ให้บริษัทฯ ขายเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Lot) แล้ว จ านวน 2 เกรด นอกจากนีย้งัมีอีก 1 ราย ที่ผ่านขัน้ตอนการ
ทดสอบการขึน้รูป (Stamping Test) แล้ว จ านวน 1 เกรด และคาดวา่จะ
สามารถขายเชิงพาณิชย์ ได้ภายในไตรมาส 4/2556  

พัฒนาการที่ส าคัญของ WCE 

WCE มีงานรอส่งมอบ (Backlog) จ านวน 361 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ 2 โครงการ มลูค่ารวม 235 ล้านบาท จาก
ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ และกลุม่อตุสาหกรรมปนูซิเมนต์ ที่รับเพ่ิมในไตรมาส 3/2556 
 

การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1) วนัที่ 7 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ร่วมกบัมลูนิธิราชประชาสมาสยั
ในพระบรมราชปูถมัภ์ จดักิจกรรม “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ครัง้
ที่ 5” (Sahaviriya Bangkok Triathlon 2013) ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั น ารายได้สมทบทนุชว่ยเหลือผู้ ป่วย
โรคเรือ้นและให้ทนุการศกึษากบัเด็กทีบ่ิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรค
เอดส์ (เอชไอวี) มีนกักีฬาเข้าร่วม จ านวน 540 คน 

2) วนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มอบเงินสนบัสนนุให้แก่กรมป่า
ไม้ จ านวน 506,305 บาท ส าหรับโครงการ “เอสเอสไอ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา ปลกูป่า 86 ไร่” เพ่ือสนบัสนนุการปลกูป่า ฟืน้ฟ ู และ
บ ารุงรักษาพืน้ที่ป่าจ านวน 5 แปลง ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3) วนัที่ 22 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ จดักิจกรรมการประกวดวาดภาพ
ชิงทนุการศกึษา ประจ าปี 2556 ใน “โครงการศิลปะสร้างสรรค์
จินตนาการกว้างไกล ครัง้ที่ 10” ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล – 
มธัยมศกึษาตอนต้นจ านวนกวา่ 300 คนในเขตอ าเภอบางสะพาน 

4) วนัที่ 22 กนัยายน 2556 บริษัทฯ ร่วมกบัเครือสหวิริยาจดั 
“โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2556 ครัง้ที่ 3” มีผู้สนใจน า
จกัรยาน จ านวน 288 คนั ร่วมกนัป่ันจกัรยานรอบยา่นการค้าบาง
สะพาน และร่วมกนัดบัเคร่ืองยนต์เป็นเวลา 30 นาที ซึง่กิจกรรมใน
วนัดงักลา่วชว่ยลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
3.56 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 

 

 

8. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 
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ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากต่างประเทศ 

บ ริ ษั ทฯ  แ ละ  TCRSS อยู่ ร ะห ว่ า งด า เ นิ น กา รยื่ นค า ข อต่ อก รมกา ร ค้ าต่ า งป ร ะ เ ทศ  ก ระทร ว งพา ณิช ย์  เพื่ อพิ จ า รณา

ด าเนินการมาตรการเยียวยาทางการค้า เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดจากเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากตา่งประเทศ 2 มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure) และ มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure) โดยมี
ความคืบหน้าดงันี ้

1. มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure) 

บริษัทฯ และ TCRSS อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าขอใช้มาตรการ
ทัง้สิน้ 2 กรณี โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

 กรณีขอทบทวนอากรทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนนุ กรมการค้าต่างประเทศ 
ได้ออกมาตรการผลชัน้ที่สุดแล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2556 ก าหนดอตัราอากรทุ่มตลาด
ในอตัราร้อยละ13.58 ถึง 58.85 ของราคา ซี ไอ เอฟ มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แต ่8 สิงหาคม 2556 -  22 พฤษภาคม 2557 

 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น าเข้าจาก
ประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั คณะกรรมการพิจารณาการ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศได้ออก
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
ให้ขยายเวลากระบวนการพิจารณาไต่สวนและต่ออายมุาตรการ
ฉุกเฉินออกไปอีก 4 เดือน (ตัง้แต่ 11 สิงหาคม 2556 – 10 
ธันวาคม 2556) โดยให้กรมศลุกากรเรียกเก็บหลกัประกันอากร
เป็นหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคาร ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

1) อัตรา 11.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้า
จากประเทศจีน 

2) อัตรา 11.86% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้า
จากประเทศเวียดนาม 

3) อตัรา 8.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศไต้หวนั 

 

2. มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard 
Measure)  

บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอใช้มาตรการ 1 กรณี โดยมีความคืบหน้าดงันี ้

 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอย (โบรอน โครเมียม และ
อ่ืนๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการ
ปกป้องชัน้ที่สุดแล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัที่ 13 กันยายน 2556 มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 15 กันยายน 
2556 จนถึง 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยก าหนดให้เรียกเก็บอากร
ปกป้องดงันี ้

1) การน าเข้าสินค้าดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 15 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2557 ในอตัรา 44.20% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

2) การน าเข้าสินค้าดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
ถึงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ในอตัรา 43.57% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

3) การน าเข้าสินค้าดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
ถึงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ในอตัรา 42.95% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

ทัง้นี ้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องส าหรับผู้ น าเข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน กรณีที่
น าเข้ามา (1) เพื่อรีดเย็นต่อ (2) เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
(3) เพื่อชบุแข็งต่อ (4) ผลิตเพื่อการส่งออก (5) เป็นเหล็กเกรด
พิเศษ และ (6) การน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศก าลงัพฒันา ตามบญัชี ก. ท้ายประกาศ 

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน 

 ในไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการดงันี ้
1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวน 2,417.5 ล้าน

หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,643.9 ล้านบาท โดยเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ให้แก่  
1) บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากัด (SISH) 
จ านวน 1,872.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,273.6 
ล้านบาท เพ่ือน าเงินที่ได้ไปใช้ในการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ของบริษัทฯ ในสว่นที่เหลือ และ 
 2) บริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด (SVG) จ านวน 544.6 ล้าน
หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 370.3 ล้านบาท  

2. บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ประมาณ 11.8  
ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทนุเพ่ิมเติมโดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ SSI UK ส่งผลให้ทนุช าระแล้วของ SSI UK เพิ่มขึน้
เป็น 536.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 861.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

3. บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปด าเนินการซือ้คืน
หุ้นกู้ แปลงสภาพจาก SISH และผู้ ถือหุ้นกู้ รายอ่ืน จ านวน 
4,881 หน่วย เรียบร้อยแล้ว และยงัอยู่ระหว่างด าเนินการซือ้
คืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือ จ านวน 524 หน่วย 
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เหตุการณ์ภายหลังส้ินสุดไตรมาส 3/2556 จนถึง 14 พฤศจิกายน 2556 

 ในเดือนตลุาคม 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการดงันี ้
1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจ านวน 1,560.5 

ล้านหุ้ น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,061.1 ล้านบาท ให้แก่ 
SVG  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับประมาณ 33.8  ล้าน
เหรียญสหรัฐ ไปลงทนุเพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน
ของ SSI UK ส่งผลให้ทนุช าระแล้วของ SSI UK เพิ่มขึน้เป็น 
557.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 895.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

2. ด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพจากผู้ ถือหุ้ นกู้ รายอ่ืนได้
เพิ่มอีกจ านวน 245 หน่วย รวมจ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่
บริษัทฯ ซือ้คืนได้แล้วทัง้สิน้ 5,126 หน่วย จากหุ้นกู้ แปลง
สภาพทัง้หมดจ านวน 5,405 หน่วย  คงเหลือจ านวนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องซือ้คืนอีกจ านวน 279 หน่วย ซึ่ง
บริษัทฯ จะด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่เหลือต่อไป

ผลสรุปการเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
 จนถึงวนัที่ 10 ตลุาคม 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุตามแผนการระดมทนุซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัที่ 11 ตลุาคม 
2555 เสร็จสิน้แล้ว โดยด าเนินการเสนอขายหุ้นเป็นจ านวนรวม
ประมาณ 13,829.6 ล้านหุ้น ได้รับเงินรวม 9,404.1 ล้านบาท ท า
ให้ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 32,166.3 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนที่เสนอขายให้ Vanomet Holding AG ได้รับเงินรวม
ประมาณ 1,967.3 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 64 
ล้านเหรียญสหรัฐ) 

2. ส่วนที่ เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้ น เดิมของบ ริษัทฯ (Rights 
Offering) ได้รับเงินรวมประมาณ 425.3 ล้านบาท 

3. สว่นที่เสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ได้รับเงินจากบริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด เป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 2,372.9 ล้านบาท และได้ รับเงินจาก
พันธมิตรทางธุร กิจ อันประกอบด้วย JFE Steel 
Corporation, Marubeni-Itochu Steel Inc., Wonjin 
Europe B.V. และ Total Refractory Management 
Limited เป็นเงินรวมประมาณ 1,858.7 ล้านบาท 

4. สว่นที่เสนอขายให้ SISH เพื่อน าเงินที่ได้ไปใช้ในการซือ้คืน
หุ้นกู้แปลงสภาพ และเพื่อใช้ในการเพิ่มทนุใน SSI UK เพื่อ
ช าระคืนเงินกู้ ยืมด้อยสิทธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK 
ระหว่างรอการระดมทุน ได้รับเงินรวมประมาณ 2,779.9 
ล้านบาท  

 บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับจ านวน 9,404.1 ล้านบาท จากการ
ด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 13,829.6 ล้านหุ้น ไปซือ้
คืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 1,783.6 ล้านบาท และ
น าเงินสว่นที่เหลือจ านวน 7,620.5 ล้านบาท ไปลงทนุเพิ่มเติมใน 
SSI UK   

 บริษัทฯ ได้ลงทนุเพ่ิมใน SSI UK เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 
422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้เงินสว่นที่เหลือจากการเพิ่มทนุ
ในบริษัทฯ จ านวน 7,620.5 ล้านบาท (หรือเทียบเทา่ประมาณ 
247.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) รวมกบัเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นของ
บริษัทฯ ใน TCRSS ซึง่เป็นบริษัทร่วมลงทนุของบริษัทฯ อีก
จ านวนประมาณ 1,568.2 ล้านบาท (หรือเทียบเทา่ประมาณ 50 
ล้านเหรียญสหรัฐ) และรวมการเปลีย่นคา่สินค้าเหล็กแทง่แบน
จา่ยลว่งหน้าเป็นหุ้นเพ่ิมทนุ จ านวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ ท า
ให้ทนุช าระแล้วของ SSI UK เพ่ิมขึน้เป็น 895.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
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Appendix 

 

หน่วย: ล้านตนั 2556 2556 % 2555 % 2556 2555 % 

ภูมภิำค ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย. YoY 

สหภาพยโุรป 39.74 42.95 -7.5% 40.56 -2.0% 124.16 129.70 -4.3% 

อเมริกาเหนือ 29.86 30.09 -0.8% 29.95 -0.3% 89.65 92.68 -3.3% 

อเมริกาใต้ 12.18 11.73 +3.8% 11.61 +4.9% 35.04 35.27 -0.6% 

จีน 197.17 197.34 -0.1% 178.34 +10.6% 586.26 534.56 +9.7% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 69.10 70.06 -1.4% 68.52 +0.8% 207.09 206.20 +0.4% 

อ่ืนๆ 45.22 47.90 -5.6% 47.02 -3.8% 139.69 143.45 -2.6% 

รวม 393.27 400.07 -1.7% 376.01 +4.6% 1,181.89 1,141.86 +3.5% 
 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 ไตรมาส 2/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

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

ไตรมาส 3/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง* 

ไตรมาส 4/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ** 

ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 139-143 129-137 141 147 
แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 126-128 126-128 131-133 131-133 
แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 110-142 117-134 117-143 130-137 

เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 468-480 465-475 482-498 495-505 
เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 430-460 418-428 425-438 468-478 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (CFR East Asia import) 533-583 533-563 541-571 531-561 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (Ex-mill US Midwest) 587-607 642-652 N.A. N.A. 

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 พ.ย. 2556 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็นราคา
เฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณมาจาก SBB Steel Markets Daily Report  

 

 ประเภท ไตรมำส 3/2556 ไตรมำส 2/2556  % QoQ 

ปริมาณการผลติรถยนต์ (ล้านคนั) 0.59 0.62 -4.9% 
ปริมาณการผลติตู้เย็น (ล้านเคร่ือง) 1.04 1.22 -15.2% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ (ล้านเคร่ือง) 2.95 3.51 -15.9% 

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

 

  

ไตรมำส 2/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 3/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 3/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) QoQ 

ไตรมำส 3/2555 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ 577,010 650,000 622,702 +7.9% 654,483 -4.9% 
น าเข้า 1,313,936 1,200,000 948,454 -27.8% 1,002,551 -5.4% 
สง่ออก 10,604 0 12,454 +17.5% 6,546 +90.3% 

รวม 1,880,342 1,850,000 1,558,702 -17.1% 1,650,488 -5.6% 

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 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 16,796 12,542 +34% 15,794 +6% 49,287 43,005 +15% 

ต้นทนุขายและให้บริการ (18,757) (13,468) +39% (19,067) -2% (52,619) (51,618) +2% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (1,961) (925) -112% (3,272) +40% (3,332) (8,612) +61% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (342) (255) +35% (381) -10% (1,008) (925) +9% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตาม
สญัญาซือ้วตัถดุบิ 

10 (34) -129% 147 -93% 496 (404) -223% 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ี
ควบคมุร่วมกนั 

- - N.A. - N.A. 363 - N.A. 

EBITDA* (1,337) (887) -51% (3,130) +57% (1,424) (8,586) +83% 

ดอกเบีย้จ่าย (948) (863) +10% (952) -0.4% (2,736) (2,444) +12% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย (648) (581) +12% (666) -3% (1,875) (1,585) +18% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 31 1,865 -98% (51) -160% 1,890 (45) N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เกิดจริง 

(401) 600 -167% (210) -91% 19 (564) +103% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

741 (890) +183% (51) N.A. 214 331 -35% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2,902) (465) N.A. (4,799) +40% (4,145) (12,661) +67% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.10) (0.02) N.A. (0.26) +62% (0.15) (0.69) +78% 

หมายเหต:ุ *EBITDA ของงวด 9 เดือน ปี 2556 เป็นการค านวณจากก าไรสทุธิซึง่รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

 

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

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
   

   
 

งบกำรเงนิรวม 16,796 12,542 34% 15,794 +6% 49,287 43,005 +15% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 12,272 8,705 +41% 13,087 -6% 36,604 34,524 +6% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 4,377 3,665 +19% 2,584 +69% 12,183 8,204 +48% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 41 48 -15% 47 -14% 137 108 +27% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 104 124 -16% 76 +37% 363 182 +99% 

  

ปี 2555 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 1/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 2/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 3/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 4/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ปี 2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ 2,552,172 786,879 577,010           622,702  650,000 2,636,591 +3.3% 

น าเข้า 4,112,964 1,337,243 1,313,936           948,454  920,000 4,519,633 +9.9% 

สง่ออก 23,619 1,982 10,604             12,454                     -    25,040 +6.0% 

รวม 6,641,517 2,122,140 1,880,342         1,558,702  1,570,000 7,131,184 +7.4% 

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 3 ไตรมำส 2 QoQ ไตรมำส 3 YoY ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. YoY 

EBITDA* 
    

   
 

งบกำรเงนิรวม (1,337) (887) -51% (3,130) +57% (1,424) (8,586) +83% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน* 441 197 +124% 305 +45% 2,230 738 +202% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (1,998) (1,061) -88% (3,495) +43% (4,032) (9,562) +58% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 68 74 -8% 99 -31% 220 184 +20% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 19 23 -18% 22 -14% 71 58 +23% 

ตดัรายการระหว่างกนั 133 (120) 
 

(61)  86 (3) 
 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 
    

   
 

งบกำรเงนิรวม (2,902) (465) -524% (4,799) +40% (4,145) (12,661) +67% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน (260) (473) +45% (506) +49% 135 (1,232) +111% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (2,821) 63 N.A. (4,266) +34% (4,533) (11,499) +61% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 37 41 -9% 65 -43% 124 62 +102% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 8 12 -34% 9 -14% 37 23 +64% 

ตดัรายการระหว่างกนั 114 (129) 
 

(108)  39 (72) 
 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 20 21 
 

7  52 25 
 

หมายเหต:ุ   *EBITDA ของงวด 9 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 ก.ย. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 4,910 5,838 -16% 

สนิค้าคงเหลือ 16,817 21,615 -22% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 5,116 5,576 -8% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 26,842 33,029 -19% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 51,437 51,861 -1% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,591 3,499 +3% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 270 131 +106% 
รวมสินทรัพย์ 82,140 88,520 -7% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 28,056 29,924 -6% 

เจ้าหนีก้ารค้า 11,227 11,838 -5% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 5,491 7,351 -25% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 44,775 49,113 -9% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 23,023 21,957 +5% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 2,040 3,840 -47% 
รวมหนีส้ิน 69,838 74,910 -7% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 11,500 12,766 -10% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 801 844 -5% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,301 13,610 -10% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 82,140 88,520 -7% 

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้ำนบำท ม.ค. – ก.ย. 2556 

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,291 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,568 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (582) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (272) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (101) 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมลงทุน 614 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 2,397 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (2,854) 

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 792 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (677) 

เงินสดจ่ายซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสทิธิ (1,228) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินอ่ืน (107) 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,679) 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 225 

ยอดคงเหลือต้นงวด 242 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 0 
ยอดคงเหลือสิน้งวด 468 
 
 
 
 
เก่ียวกับบริษัทฯ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยก าลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สงูสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้คุณภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้เหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ของภูมิภาค 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 เพื่อรองรับการผลิตของบริษัทฯ 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 าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากดั (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกท่ีสดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดิุบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ 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 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 
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