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 คาดว่าราคา HRC ในไตรมาส 1/2557 จะปรับตัวเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากไตรมาส 4/2556 ขณะท่ี HRC Apparent Steel Supply ในประเทศในไตรมาส 1/2557 มีแนวโน้มฟืน้ตัว

กลบัมาอยูท่ี่ประมาณ 1.55 ล้านตนั 
 คาดวา่ปริมาณขาย HRC ในไตรมาส 1/2557 จะเพิ่มขึน้ประมาณ 5-10% QoQ โดย HRC Rolling Margin จะอยูท่ี่ประมาณ 18-20%  
 คาดวา่ราคา Slab ในไตรมาส 1/2557 จะปรับตวัเพ่ิมขึน้ 3-4% จากไตรมาส 4/2556 ในขณะท่ีต้นทนุวตัถดิุบลดลงจากราคาสินแร่เหล็กท่ีลดลง รวมถึงผลของอตัราการใช้ PCI ท่ี

เพิ่มขึน้ โดย Slab Margin จะอยูใ่นช่วงประมาณ 23-25% 
 คาดวา่ปริมาณขาย Slab ในไตรมาส 1/2557 ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3/2556 โดยเป็นการขายให้บคุคลภายนอกมากกวา่ 50% ของปริมาณขายรวม 

  
 
“ในไตรมาส 4/2556 เรามีรายได้รวมของกลุ่ม 16,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 จากผลกระทบจากเหตุการณ์การเมือง แต่ถึงแม้รายได้ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ลดลงมาร้อยละ 27 จากผลกระทบดงักล่าว เราไดร้ับรายไดท้ดแทนจากธุรกิจโรงถลงุเหล็กซ่ึงขายเหล็กแท่งแบนใหแ้ก่บคุคลภายนอกทีเ่พ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 59 โดยเฉพาะสู่ตลาดอเมริกาเหนือซ่ึง
แข็งแกร่งตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ตลาด (geographical market diversity) ซ่ึงเป็นจุดแข็งหน่ึงของรูปแบบธุรกิจเราที่คนมกัมองไม่เห็นได้เร่ิมเข้ามามี
บทบาท ท าใหเ้ราสามารถบริหารความเสีย่งโดยกระจายสินคา้เข้าสู่ตลาดทีแ่ข็งแกร่งกว่า เมือ่เทียบไตรมาสต่อไตรมาส ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนพลิกกลบัมามีก าไรสุทธิจากการบริหารค่าการรีด
ทีดี่ข้ึน ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมีผลขาดทนุในระดบัใกลเ้คียงเดิมถึงแมจ้ะมีส่วนต่างราคาและปริมาณขายทีดี่ข้ึน แต่มีตน้ทนุเพ่ิมข้ึนจากปัญหาการผลิตของโรงไฟฟ้า ซ่ึงเราก าลงัซ่อมแซมจุดนีอ้ยู่ 

ในปี 2556 เราสามารถสร้างสถิติใหม่ส าหรับรายไดร้วมของกลุ่ม 65,387 ลา้นบาท และปริมาณขายเหล็กรวม 3,243 พนัตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 และร้อยละ 31 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นผล
จากการปรับเปลี่ยนตวัเองจากผู้ผลิตเหล็กกลางน ้ามาสู่ผู้ผลิตเหล็กครบวงจร อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าเหล็กแท่งแบน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจโรงถุลงเหล็กของเรานัน้ เป็นที่ต้องการใน
ตลาดโลกอย่างมาก เห็นไดจ้ากปริมาณขายร้อยละ 40  หรือ 1,100 พนัตนั เป็นการขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ EBITDA รวมของกลุ่ม ปรับตวัดีข้ึนอย่างมาก โดยลดลงร้อยละ 73 
จากติดลบ 10,597 ลา้นบาทในปี 2555 มาเป็นติดลบเพียง 2,888 ลา้นบาทในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจาก 1) ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนไดพ้ลิกมามีก าไร และ 2) ธุรกิจโรงถลงุเหล็กขาดทุนลดลง
เหลือเพียงคร่ึงหน่ึง เมือ่ปริมาณการผลิตสูงข้ึนและไดร้ับประโยชน์จากการประหยดัตน้ทนุต่อขนาดและประสิทธิภาพทีสู่งข้ึน 

ส าหรับแนวโนม้ระยะสัน้ในไตรมาส 1/2557 เราเห็นสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งกว่าไตรมาสก่อน โดยตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องเดือนต่อเดือน จากจุดต ่าสุดใน
เดือนพฤศจิกายนเมือ่สถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมปะท ุตลาดเหล็กแท่งแบนทัว่โลกตึงตวัเมือ่ปริมาณความตอ้งการจากภูมิภาคอเมริกาเหนือเร่ิมมีมากข้ึน ขณะที่สินแร่เหล็กและถ่านโค้ก ซ่ึง
เป็นวตัถุดิบหลกัของเรา ยงัคงไดร้ับแรงกดดนัดา้นราคาจากสถานการณ์อุปทานล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง ทัง้หมดนี้จะส่งผลให้อตัราก าไรของธุรกิจโดยรวมปรั บตวัดีข้ึน คาดว่าผลขาดทุนของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะนอ้ยลงอีก จากการทีเ่รามุ่งมัน่พยายามลดตน้ทนุ ทัง้จากการเพ่ิมปริมาณการผลิตเหล็กแท่งแบนและอตัราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) และจากโครงการต่างๆ เพื่อ
ปรับลดตน้ทนุ ทีเ่ราก าลงัด าเนินการอยู่อย่างต่อเนือ่ง 

ส่วนแนวโนม้ระยะยาวส าหรับปี 2014 เรายงัคงเชือ่มัน่ทีจ่ะเห็นธุรกิจของเราดีข้ึนอย่างต่อเนือ่งในหลายดา้น ทัง้การเติบโตของยอดขาย การลดต้นทุน ส่วนต่างระหว่างราคาที่ดีข้ึน การขยาย
ตลาดผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมพิเศษ และ การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต นบัเป็นเวลาเกือบสามปีที่เราได้ลงทุนเพื่อเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร ซ่ึงเราแบกรับความยากล าบากมา
พอสมควร ตอนนีถึ้งเวลาทีเ่ราจะเก็บผลประโยชน์จากการเชือ่มโยงธุรกิจเหล็กครบวงจรนี้” 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 2.79 1.50 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  16,100 65,387 

ปริมาณขายเหล็กรวม (พนัตนั) 796 3,243 

EBITDA รวม 1) (1,464) (2,888) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม 2) (2,907) (7,053) 

Net Debt  3) 51,753 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) 4.89 

  H
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ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 425 2,134 

ปริมาณการผลิต HRC (พนัตนั) 408 2,131 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 660 689 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 122 122 

HRC Rolling Margin (%) 4) 18.4% 17.6% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 5) 55 46 
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ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) 713 2,807 

ปริมาณการผลิต Slab (พนัตนั) 738 2,770 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 497 499 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก 52% 40% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 106 114 

Slab Margin (%) 4) 21.3% 22.8% 

1. สรุปสำระส ำคัญ 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมำส 1/2557 

3. สำรจำก Group CEO 

 อตัราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) เฉลีย่ในไตรมาส 4/2556 อยูท่ี่ 113 
kg/thm เพิ่มขึน้จาก 66 kg/thm ในไตรมาส 3/2556 

 ยื่นค าขอมาตรการ Safeguard HRC ไม่เจือ (ความหนา 0.9 – 50 มม. และ
ความกว้าง 600 – 3,048 มม.) ในไตรมาส 4/2556 ซึง่ต่อมา ได้มีประกาศ
เปิดการไต่สวนในราชกิจจานเุบกษาแล้ว เมื่อวนัท่ี 29 ม.ค. 2557 

 มาตรการ AD CRC น าเข้าจากจีน เวียดนาม และไต้หวนั ได้มีประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษาแล้ว เมื่อวนัท่ี  9 ธ.ค. 2556 ให้ขยายเวลากระบวนการ
พิจารณาไต่สวนและต่ออายมุาตรการฉกุเฉินออกไปอีก 2 เดือน (11 ธ.ค. 
2556 – 10 ก.พ. 2557)  และต่อมา ได้มีค าวินิจฉัยชัน้ท่ีสดุ มีผล 6 ก.พ. 2557 
–  5 ก.พ. 2562 

 ในไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ ขายหุ้นเพิ่มทนุ จ านวน 1,560.5 ล้านหุ้น เป็นเงิน
รวม 1,061.1 ล้านบาท ทนุช าระแล้วเพ่ิมเป็น 32,166.3 ล้านบาท 

 ในไตรมาส 4/2556  บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิมเติมใน SSI UK เป็นเงินรวม 33.8  
ล้านเหรียญสหรัฐ ทนุช าระแล้วเพ่ิมขึน้เป็น 895.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

1) EBITDA รวมปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 
2) ผลขาดทนุสทุธิปี 2556 รวมการกลบัรายการภาษีเงินได้ 1,907 ล้านบาท 
3) Net Debt = Interest-Bearing Debt - Cash and Cash Equivalents  
4) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉล่ีย; Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉล่ีย 
5) HRC EBITDA ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 225 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
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3. ภำวะอุตสำหกรรมและแนวโน้ม 

อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 4/2556  

อุตสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
4/2556 เท่ากับ 391 ล้านตนั ลดลง 0.6% QoQ ในขณะที่ปริมาณการ
ผลิตเหล็กดิบเกือบทุกภูมิภาคของโลกอยู่ในระดับทรงตัวหรือเพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากไตรมาส 3/2556 ยกเว้นประเทศจีนและทวีปอเมริกาใต้ ซึ่ง
มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบในไตรมาส 4/2556 ลดลง โดยจีนมีปริมาณ
การผลิตเหล็กดิบเท่ากับ 188 ล้านตัน ลดลง 4.5% QoQ และทวีป
อเมริกาใต้เทา่กบั 11 ล้านตนั ลดลง 6.2% ดงัข้อมลูในแผนภาพ 1 

เม่ือพิจารณาปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในปี 2556 พบว่ามี
ปริมาณการผลิตทัง้สิน้ 1,573 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 4.1% YoY ซึ่งประเทศ
จีนยงัคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ โดยในปี 2556 มีปริมาณการผลิต

เหล็กดิบทัง้สิน้ 775 ล้านตัน หรือประมาณ 49% ของปริมาณการผลิต
เหล็กดิบทัง้หมด 

ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ราคาสินแร่เหล็กและวตัถุดิบเหล็ก
แท่งแบนปรับตวัสูงขึน้ ในขณะที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนปรับ
ลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากปริมาณความต้องการในตลาดยังคงทรงตัว 
โดยราคาสินแร่เหล็ก IODEX 62% Fe CFR North China ไตรมาส 
4/2556 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 131-139 เหรียญสหรัฐต่อตนั เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน CFR East Asia Import ไตรมาส 4/2556 มีราคาเฉลี่ยอยู่
ที่ 537-567 เหรียญสหรัฐ/ตัน และราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน CFR 
East Asia Import มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 500-508 เหรียญสหรัฐ/ตนั ดัง
ข้อมลูในแผนภาพ 2  

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก ปี 2555 – 2556   
(ท่ีมา: ข้อมลูประมาณการรายเดือนจากเวบ็ไซต์ของ WSA) 

 
แผนภาพ 2: ราคาสนิแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแทง่แบน ปี 2555 – 2557  
(ราคาไตรมาส 1/2557 เป็นราคาเฉล่ียรายไตรมาสจนถงึวนัท่ี 14 ก.พ. 2557) 

 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ   ในไตรมาส 4/2556 Apparent 
Steel Supply ของไทยอยู่ที่ 3.9 ล้านตัน ดังข้อมลูในแผนภาพ 3 
ลดลง 1.4% QoQ เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผลกระทบของความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศต่างๆ ของ
รัฐบาลที่ สิ น้สุดลง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเ น่ืองของ

อตุสาหกรรมเหล็กหลายชนิด รวมถึงอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณผลิตรถยนต์ในไตรมาส 4/2556 ลดลง 
10.6% ในขณะที่ปริมาณผลิตตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศซึ่งได้รับ
ผลกระทบตามฤดกูาลด้วย ลดลง 8.1%, และ 16.0% QoQ ตามล าดบั 
ดงัข้อมลูในแผนภาพ 4 

 
แผนภาพ 3: Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 
แผนภาพ 4: ปริมาณการผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
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สรุปภาพรวมในปี 2556 Apparent Steel Supply ของไทยอยู่ที่ 17.6 
ล้านตัน โดยเพิ่มขึน้ 5.7% จากปี 2555 โดยการบริโภคเหล็กทรงยาว
เพิ่มขึน้ 8.4% เน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวจาก
โครงการก่อสร้างของเอกชนในคร่ึงปีแรก ในขณะที่การบริโภคเหล็ก 

ทรงแบน มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ 4.4% เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรก
เชน่เดียวกนั 

 

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  
ในไตรมาส 4/2556 Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนในประเทศ มีปริมาณทัง้สิน้ 1.4 ล้านตัน ลดลง 8.7% QoQ 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในอตุสาหกรรมต่างๆ ลดลง
จากผลกระทบด้านการเมือง ส่วนปริมาณการผลิตภายในประเทศ มี
ปริมาณทัง้สิน้ 0.6 ล้านตนั ลดลง 5.7% QoQ ในขณะที่ปริมาณการ
น าเข้า 0.8 ล้านตนั ลดลง 11.6% QoQ โดยมีสาเหตมุาจากการชะลอ
ตวัลงของอตุสาหกรรมตา่งๆ ที่ใช้เหล็กเป็นวตัถดุิบ รวมถึงค่าเงินบาทที่
ออ่นตวัลง ดงัข้อมลูในแผนภาพ 5 

สรุปภาพรวมในปี 2556 Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนอยู่ที่ 7.0 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 5.2% YoY โดยแบ่งเป็น ปริมาณ
การผลิต เท่ากับ 2.6 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.8% YoY และปริมาณน าเข้า 
เทา่กบั 4.4 ล้านตนั เพ่ิมขึน้ 7.9% YoY 

 

 
 แผนภาพ 5: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 1/2557 

อุตสาหกรรมเหล็กโลก สัญญาณการ ฟื้นตัวของ เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา รวมทัง้ญ่ีปุ่ นที่มีปริมาณความต้องการบริโภคสินค้า
เหล็กในภาคก่อสร้างที่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้ในไตรมาส 1/2557 
มีแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ใน
สว่นของประเทศจีนนัน้ จากการที่รัฐบาลจีนมีนโยบายรักษาเสถียรภาพ
ของ เศรษฐกิจไม่ ใ ห้ เติ บ โต เ ร็ว เ กิน ไป  (Restructuring and 
Rebalancing) รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง อาจท าให้ปริมาณ
ความต้องการเหล็กในไตรมาส 1/2557 เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ขณะที่
ปริมาณความต้องการเหล็กในภมิูภาคอื่นๆ ของโลก ยงัคงมีแนวโน้มทรง
ตัว ท าให้คาดการณ์ว่า ปริมาณการผลิตเหล็กไนไตรมาส 1/2557 มี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อยจากไตรมาส 4/2556  

ทัง้นี ้สถาบนัเหล็กโลก (World Steel Association: WSA) ได้ประเมินว่า 
ในปี 2557 ความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกจะขยายตวั 3.3% 
หรือเพ่ิมขึน้ไปอยูท่ี่ประมาณ 1,523 ล้านตนั โดยคาดการณ์วา่ อตัราการ
เติบโตของความต้องการเหล็กของประเทศจีนในปี 2557 ยังคง
คาดหมายว่าจะเพิ่มขึน้ 3.0% ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเติบโตของความ
ต้องการเหล็กของประเทศจีนในปี  2556 ที่ เพิ่มขึ น้   6.0% สืบ
เ น่ื อ งมาจากทาง รั ฐบาลจี น มีน โยบายป รับสมดุล เศ รษฐ กิจ 
(Restructuring and Rebalancing) ในทางกลับกัน ประเทศอินเดีย
คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของความต้องการเหล็กของประเทศ
อินเดียในปี 2557 เพิ่มขึน้ถึง 5.6% ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของ

ความต้องการเหล็กของประเทศอินเดียในปี 2556 คือ 3.4% รวมถึง
ประเทศอื่นๆ ซึง่เป็นผู้ผลิตเหล็กหลกัของโลกเช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล 
และกลุ่มสหภาพยุโรป ก็มีการตัง้เป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 
2557 เพิ่มมากขึน้เช่นกัน กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาคาดการณ์
อัตราการเติบโตของความต้องการใช้เหล็กในประเทศไว้ที่  3.0% 
ประเทศบราซิลคาดการณ์ที่ 3.8% และสหภาพยโุรปคาดการณ์ที่ 2.1%   

ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 1/2557 คาดว่าราคาเหล็กจะ
ขยบัเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยราคาสินแร่เหล็ก IODEX 62% Fe CFR North 
China เฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ระดบั123-135 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส่วนราคา
เหล็กแทง่แบนและเหล็กแผ่นรีดร้อน CFR East Asia Import  คาดว่าจะ
อยู่ที่ 530-550 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ 540-570 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
ตามล าดบั 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 1/2557 ความ
ต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากไตรมาส 
4/2556 โดยผู้บริโภคเหล็กเร่ิมมีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึน้หลงัจาก
ปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็กในไตรมาส 4/2556 ลดลงต ่าสดุในรอบปี
รวมถึงการปรับระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้จากไตรมาส 4/2556 ท าให้
คาดการณ์ว่า Apparent Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ในไตรมาส 1/2557 จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 8.7% QoQ 
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่จะ
ชะลอตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง 
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สว่นความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนปี 2557 คาด
วา่จะอยูท่ี่ประมาณ 6.6 ล้านตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 6 
 

 
 

แผนภาพ 6: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

ทัง้นี ้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า แนวโน้มระดับ
ความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในปี 2557 จะเผชิญกับความผันผวน
ตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดใน
อุตสาหกรรมต่อ เ น่ืองที่ ใ ช้ เหล็ ก  ไ ด้แก่  อุตสาหกรรมก่อส ร้า ง 
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยที่
อตุสาหกรรมก่อสร้าง หากได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทนุของภาครัฐ ก็
จะชว่ยเพ่ิมอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมนีไ้ด้ ทัง้นี ้สถาบนัเหล็กและ
เหล็กกล้าแหง่ประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะมีปริมาณการใช้
เหล็ก 18 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 2.5% YoY 

 

 

 
 

 

ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4/2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

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

ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 1) 796 928 -14% 811 -2% 3,244 2,478 +31% 
รายได้จากการขายและให้บริการรวม  16,100 16,796 -4% 17,599 -9% 65,387 60,604 +8% 
ต้นทนุขายและให้บริการรวม  (17,631) (18,757) -6% (21,054) -16% (70,250) (72,672) -3% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  (1,531) (1,961) +22% (3,456) +56% (4,863) (12,068) +60% 
EBITDA รวม 2)  (1,464) (1,337) -9% (2,010) +27% (2,888) (10,597) +73% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (2,907) (2,902) -0.2% (3,257) +11% (7,053) (15,918) +56% 
1) ปริมาณขายเหล็กรวม = ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อน + ปริมาณขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บคุคลภายนอก 
2) EBITDA = ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 16,100 ล้านบาท ลดลง 4% QoQ และ 9% YoY 
เน่ืองจากยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลงตามปริมาณขายของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนภายในประเทศไทย โดยมีต้นทนุขาย
และให้บริการรวม 17,631 ล้านบาท ลดลง 6% QoQ ตามปริมาณขาย
และต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลงของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 
   

 Q4/2556 Q3/2556 Q4/2555 

NP Margin (%) (18.1) (17.3) (18.5) 

ROA* (%) (13.9) (14.0) (14.3) 

ROE* (%) (109.2) (95.9) (107.2) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.09) (0.10) (0.12) 

*ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 1,531 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 1,464 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 2,907 ล้านบาท คิดเป็น
ขาดทุนสทุธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการท า
ก าไรติดลบดังแสดงในตารางด้านล่าง ทัง้นี  ้เม่ือเทียบกับไตรมาส 
3/2556 พบวา่ผลประกอบการปรับตวัลดลงเล็กน้อย แตเ่ม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 4/2555 จะพบว่าผลประกอบการดีขึน้ โดยมีผลขาดทุน
ลดลง เน่ืองจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ และ
ต้นทนุตอ่หน่วยที่ลดลงของทัง้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กและธุรกิจเหล็กแผ่นรีด
ร้อน แต่ยงัขาดทุนอยู่เน่ืองจากการผลิตที่ยังต ่ากว่าจุดคุ้มทุนของธุรกิจ
โรงถลงุเหล็ก  
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5. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
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ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
65,387 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% YoY เน่ืองจากปริมาณขายของธุรกิจโรง
ถลงุเหล็กเพ่ิมขึน้ รวมถึงปริมาณขายแก่ลกูค้าภายนอกของธุรกิจโรงถลงุ
เหล็กที่เพิ่มขึน้ โดยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม 70,250 ล้านบาท 
ลดลง 3% YoY เน่ืองจากผลประกอบการที่ดีขึน้ของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก 
อนัเป็นผลมาจาก 1) ต้นทนุวตัถดุิบลดลง 2) ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย 
(Conversion Cost) ลดลง และ 3) ต้นทนุเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจากการ
ขยายขนาดการผลิต  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 4,863 ล้านบาท มี EBITDA 
ติดลบ 2,888 ล้านบาท (รวมก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคมุร่วมกัน 363 ล้านบาท) และมีผลขาดทนุสทุธิ 7,053 ล้านบาท 
(รวมการกลบัรายการภาษีเงินได้ 1,907 ล้านบาท) คิดเป็นผลขาดทุน
สทุธิต่อหุ้น 0.24 บาท โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรติด

ลบดงัแสดงในตารางด้านลา่ง ทัง้นี ้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จะพบว่าขาดทนุลดลงมาก จากปริมาณผลิตและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้
ของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก รวมถึงส่วนต่างระหว่างราคาขายและวตัถดุิบที่
ปรับตวัดีขึน้ของทัง้ธุรกิจโรงถลงุเหล็กและธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน แต่งบ
การเงินรวมยังมีผลขาดทุนอยู่จากการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ยัง
ต ่ากวา่จดุคุ้มทนุ 
 

 ม.ค.-ธ.ค 2556 ม.ค.-ธ.ค. 2555 

NP Margin (%) (10.8) (26.3) 

ROA* (%) (16.3) (36.4) 

ROE* (%) (125.0) (172.7) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.24) (0.84) 

หมายเหต:ุ *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 
ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของบริษัทฯ  

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

ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  660 648 +2% 694 -5% 689 716 -4% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 617 638 -3% 702 -12% 651 712 -9% 

คา่การรีด (HRC Spread) 1) 122 93 +31% 73 +66% 122 93 +31% 

HRC Rolling Margin 2) 18.4% 14.3%  10.6%  17.6% 13.0%  

HRC EBITDA3) 54.9 23.6 +133% 18.5 +197% 46.0 16.7 +176% 

ปริมาณขาย (พนัตนั) 4) 425 595 -29% 647 -34% 2,134 2,184 -2% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 408 515 -21% 602 -32% 2,131 2,096 +2% 
  1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย 
 3) HRC EBITDA ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั TCRSS 225 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั  
 4) ปริมาณขายปี 2555 รวมปริมาณ HRC รับจ้างรีด จ านวน 29 พนัตนั   
 

รายได้ ไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
8,995 ล้านบาท ลดลง 27% QoQ และ 36% YoY โดยมีปริมาณขาย 
HRC 425 พนัตนั ลดลง 29% QoQ และ 34% YoY เนื่องจากการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจภายในประเทศจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคเหล็กภายในประเทศ อตุสาหกรรมรถยนต์ และ
อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีราคาขายเฉลี่ย 20,997 บาท/ตัน 
หรือประมาณ 660 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพ่ิมขึน้ 2% QoQ ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่ขยับตัวเพ่ิมขึน้เล็กน้อย โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
มลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) 34% ของปริมาณขายรวม 

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 45,599 ล้านบาท 
ลดลง 6% YoY จากปริมาณขาย HRC 2,134 พนัตนั ลดลง 2% YoY ตาม
ความต้องการภายในประเทศที่ลดลงจากการชะลอการซือ้และการเร่ง
ระบายสินค้าคงเหลือในช่วงไตรมาส 2/2556 และจากสถานการณ์ทาง
การเมืองที่ไม่แน่นอนในช่วงปลายปี 2556 มีราคาขายเฉลี่ย 21,135 บาท/
ตนั หรือประมาณ 689 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 4% YoY โดยเป็นการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) 34% 
ของปริมาณขายรวม 

 

แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 
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ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 8,369 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายจ านวน 8,409 ล้านบาท และการกลับ
รายการค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 40 ล้านบาท โดย
ต้นทนุขายลดลง 30% QoQ และ 39% YoY เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง
เป็นหลกัรวมถงึต้นทนุวตัถดุิบเหล็กแท่งแบนที่ลดลงจากอ านาจการต่อรอง
ในการซือ้วตัถดุิบที่เพ่ิมขึน้ มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138 ล้าน
บาท ลดลง 36% QoQ และ 42% YoY เนื่องจากความสามารถในการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดีขึน้ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 505 
ล้านบาท ลดลง 2% QoQ และลดลง 18% YoY ทัง้จากปริมาณสินค้าคง
คลงัที่ลดลง และจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ  

ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 43,035 ล้านบาท ลดลง 
10% YoY เนื่องจาก 1) ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่ลดลง และ 2) 
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ที่ลดลงจากประสิทธิภาพใน
การผลิตที่ดีขึน้รวมถึงการลดต้นทนุพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลกั  โดยแยก
เป็นต้นทนุขายจ านวน 43,125 ล้านบาท และการกลบัรายการค่าเผื่อการ
ลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 90 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 770 ล้านบาท ลดลง 1% YoY มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 2,023 
ล้านบาท ลดลง 3% YoY จากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ครบ
ก าหนดช าระ 

ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 4/2556 อยู่ที่ 122 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 18.4% โดยเพ่ิมขึน้จาก 93 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2556 และเพ่ิมขึน้จาก 73 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
ในไตรมาส 4/2555 

ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าการรีด (HRC Spread) อยู่ที่ 122 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 17.6% เพ่ิมขึน้จาก 93 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในปี 2555  

ก าไร ไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 626 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  
125% QoQ และ 160% YoY เนื่องจากค่าการรีด (HRC Spread) ที่
ปรับตัวเพ่ิมขึน้ มี EBITDA 737 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 67% QoQ และ 92% 
YoY โดยคิดเป็น HRC EBITDA/ตนั ที่ 54.9 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึ่งรวมผล
ของการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 2.9 
เหรียญสหรัฐ/ตนั) เพ่ิมขึน้จาก 23.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2556 
และเพ่ิมขึน้จาก 18.5  เหรียญสหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 4/2555 และมีก าไร
สทุธิ 75 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากขาดทุน 260 ล้านบาทในไตรมาส 3/2556 
และเพ่ิมขึน้จากขาดทนุ 422 ล้านบาทในไตรมาส 4/2555 เนื่องจากค่าการ
รีด (HRC Spread) ที่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ผลจากการกลบัรายการค่าเผื่อ
การลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 

ปี 2556  บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 2,564 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 306% YoY มี 
EBITDA 2,967 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 165% YoY โดยคิดเป็น HRC EBITDA/
ตนั ที่ 46.0 เหรียญสหรัฐ/ตนั (ซึ่งรวมผลของการกลับรายการค่าเผื่อการ
ลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือประมาณ 1.4 เหรียญสหรัฐ/ตนั และก าไรจาก
การขายเงินลงทนุ 3.5 เหรียญสหรัฐ/ตนั) เพ่ิมขึน้จาก 16.7 เหรียญสหรัฐ/
ตนั จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิ 210 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึน้จากผลขาดทนุ
สทุธิ 1,655 ล้านบาท ของปี 2555 เนื่องจากค่าการรีด (HRC Spread) 
ปรับตัวเพ่ิมขึน้ ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลงจาก
ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึน้  ภาระดอกเบีย้จ่ายลดลง รวมทัง้ก าไรจาก
การขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั 225 ล้านบาท 

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

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

ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

ราคาขายเฉล่ีย  497 474 +5% 503 -1% 499 529 -6% 

ต้นทนุวตัถดุบิเฉล่ีย 391 380 +3% 410 -5% 385 461 -16% 

Slab Spread 1) 106 94 +13% 93 +14% 114 69 +66% 

Slab Margin 2) 21.3% 19.8%  18.5%  22.8% 13.0%  

ปริมาณขายรวม (พนัตนั) 713 728 -2% 666 +7% 2,807 1,680 +67% 

สดัสว่นการขายให้บคุคลภายนอก 52% 46%  25%  40% 18%  

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 738 698 +6% 668 +11% 2,770 1,765 +57% 
1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ย 

รายได้ ไตรมาส 4/2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 11,443 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2% QoQ และเพ่ิมขึน้ 4% YoY จากการ
ขายเหล็กแทง่แบนจ านวน 713 พนัตนั โดยปริมาณขายลดลงเล็กน้อย 
2% QoQ แตร่าคาขายเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 5% QoQ เป็น 497 เหรียญสหรัฐ/
ตนั ทัง้นี ้ เม่ือตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขาย

และให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยูท่ี่ 6,949 ล้าน
บาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แก่บคุคลภายนอก 371 พนัตนั 
หรือประมาณ 52% เป็นหลกั  
ในปี 2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 45,258 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 29% YoY จากการขายเหล็กแทง่แบน 2,807 พนัตนั 
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เพ่ิมขึน้มากจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนซึง่เพิ่งเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
เหล็กแทง่แบนเม่ือเดือนเมษายน 2555 มีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี่ 499 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ทัง้นี ้ เม่ือตดัรายการระหวา่งกนัแล้ว SSI UK จะมี
รายได้จากการขายและให้บริการลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย อยูท่ี่ 19,132 ล้านบาท ซึง่มาจากการขายเหล็กแทง่แบนให้แก่
บคุคลภายนอก 1,110 พนัตนั หรือประมาณ 40% เป็นหลกั 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 4/2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
13,694 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขาย จ านวน 13,706 ล้านบาทและ
การกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ จ านวน 11 ล้าน
บาท โดยต้นทนุขายและให้บริการเพิ่มขึน้เล็กน้อย 1% QoQ เน่ืองจาก
ราคาของวตัถดุิบบางรายการได้ปรับตวัสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามอัตราการใช้ 
PCI ที่สงูขึน้จาก 66 kg/thm ในไตรมาส 3/2556 เป็น 113 kg/thm ใน
ไตรมาส 4/2556 ชว่ยลดต้นทนุวตัถดุิบลงได้บางส่วนจากการลดใช้โค้ก
ซึง่เป็นวตัถดุิบที่มีราคาแพงมาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถกูกว่า ในขณะ
ที่ต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย (Conversion Cost) เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปัญหา
ระบบการผลิตไฟฟ้าภายในโรงงาน ท าให้ต้องซือ้ไฟฟ้าจากข้างนอกซึ่งมี
ต้นทุนที่สูงขึน้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบดังกล่าว และ
เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2555 พบว่าต้นทนุขายและให้บริการลดลง 7% 
YoY จากต้นทนุวตัถดุิบที่ลดลง อีกทัง้ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสงูขึน้
กว่าช่วงเร่ิมต้นการผลิตเม่ือปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 
(Conversion Cost) ลดลงด้วย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
81 ล้านบาท มีการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 46 
ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 319 ล้านบาท ลดลง 61% YoY 
เน่ืองจากไม่มีการปรับปรุงดอกเบีย้ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบทัง้ปี
ออกมาเป็นดอกเบีย้จา่ยเหมือนในไตรมาส 4/2555   

 ในปี 2556 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 53,103 ล้านบาท 
แยกเป็นต้นทนุขายจ านวน 53,168 ล้านบาทและการกลบัรายการค่า
เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 65 ล้านบาท โดยต้นทุน
ขายและให้บริการเพิ่มขึน้ 11% YoY เปรียบเทียบกบัรายได้จากการขาย
และให้บริการที่เพ่ิมขึน้ 29% YoY เน่ืองจากต้นทนุวตัถดุิบลดลง รวมถึง
ปริมาณผลิตและประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลงเป็นอย่างมาก มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 369 ล้านบาท มีการกลบัรายการ
การตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ 451 ล้านบาท 
และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,522 ล้านบาท ลดลง 14% YoY เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดซือ้วัตถดุิบที่ดีขึน้ ส่งผลให้ดอกเบีย้
จา่ยส าหรับวตัถดุิบลดลง 

Slab Spread ไตรมาส 4/2556 อยู่ที่  106 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น 
Slab Margin ประมาณ 21.3% โดย Slab Spread เพิ่มขึน้ จาก 94 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 3/2556 และ 93 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตร
มาส 4/2555  

ในปี 2556 SSI UK มี Slab Spread อยู่ที่ 114 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิด
เป็น Slab Margin ประมาณ 22.8% โดย Slab Spread เพิ่มขึน้จาก 69 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในปี 2555   

ก าไร ไตรมาส 4/2556 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 2,251 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 1,986 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 2,725 ล้าน โดย
ขาดทนุลดลง QoQ จากผลขาดทนุขัน้ต้น 2,343 ล้านบาท EBITDA ติด
ลบ 1,998 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 2,821 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/2556 เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึน้ ท าให้ Slab Margin 
เพิ่มขึน้ และผลประกอบการปรับตัวดีขึน้ YoY จากผลขาดทุนขัน้ต้น 
3,719 ล้าน EBITDA ติดลบ 2,293 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ 
2,695 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555  อนัเป็นผลมาจาก 1) ปริมาณขาย
เหล็กแทง่แบนและ Slab Margin ที่ปรับตวัดีขึน้ 2) ต้นทนุวตัถดุิบลดลง 
และ 3) ต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย (Conversion Cost) ลดลง 

ในปี 2556 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 7,845 ล้านบาท มี EBITDA ติด
ลบ 6,018 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 7,259 ล้านบาท บาท (รวม
การกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจ านวน 1,925 ล้าน
บาท) ขาดทุนลดลง YoY จากผลขาดทุนขัน้ต้น 12,944 ล้านบาท 
EBITDA ติดลบ 11,855 ล้านบาท และผลขาดทนุสทุธิ 14,194 ล้าน
บาท ในปี 2555 โดยผลประกอบการที่ดีขึน้ดงักล่าวมาจาก 1) ต้นทนุ
วตัถดุิบลดลง 2) ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลง 
และ 3) ต้นทนุเฉลี่ยตอ่หน่วยลดลงจากปริมาณการผลิตสงูขึน้ 

 

 
แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 

ธุรกิจท่าเรือน ้าลึก (PPC) 

รำยได้ ไตรมาส 4/2556 มีรายได้จากการให้บริการรวมทัง้สิน้ 81 ล้าน
บาท ลดลง 15% QoQ เน่ืองจากปริมาณสินค้าผ่านทา่ลดลงจากเรือทกุ

ประเภท เม่ือเทียบรายได้ YoY พบว่าลดลง 31% ตามปริมาณสินค้า
ผ่านทา่ที่ลดลง 
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ในปี 2556 PCC มีรายได้จากการให้บริการรวม 394 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
6% YoY ถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลง 2% เน่ืองจากมีรายได้
จากการให้บริการเครนหน้าท่า (PPC Shore Crane) ในปี 2556 เต็มปี 
เทียบกับปี 2555 ซึ่งเร่ิมมีรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าจาก 
ไตรมาส 2/2555 

ก ำไร ไตรมาส 4/2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 54 ล้านบาท มี EBITDA 62 
ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 31 ล้านบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาส 
3/2556 พบวา่ลดลง 4%, 10% และ 16% ตามล าดบัจากรายได้ที่ลดลง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น และเม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2555 พบว่าก าไร
ขัน้ต้น ลดลง 31% และ EBITDA ลดลง 34% โดยสาเหตุหลัก
เน่ืองมาจากรายได้ลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายและให้บริการส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนคงที่ แต่ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ 14% เน่ืองจากไม่มีรายการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตดับญัชีเหมือนในไตรมาส 4/2555   

ในปี 2556 PPC มีก าไรขัน้ต้น 235 ล้านบาท มี EBITDA 284 ล้านบาท 
และมีก าไรสุทธิ 156 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3%, 1% และ 28% YoY 

ตามล าดบั เน่ืองมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ ดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงจากการที่
บริษัทมีเงินกู้ ระยะสัน้ลดลงและช าระหนีร้ะยะยาวครบถ้วนแล้ว รวมถึง
ไมมี่รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตดับญัชีเหมือนในปี 2555   

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง (WCE)  

รายได้ ไตรมาส 4/2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
230 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% QoQ เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจวิศวกรรม
จดัหาและก่อสร้าง เพิ่มขึน้จากการเปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ มลูค่า 
25 ล้านบาท และมีการส่งมอบงาน 2 โครงการ มลูค่ารวม 115 ล้าน
บาท ของกลุ่มอตุสาหกรรมกระดาษ ในขณะที่รายได้จากการส่งมอบ
ธุรกิจการจัดการงานซ่อมบ ารุง และธุรกิจวิศวกรรมเค ร่ืองจักรกล 
รวมถึงธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็กลดลง   เม่ือเทียบรายได้ YoY 
พบว่าเพิ่มขึน้เล็กน้อย 2% จากสัดส่วนของการเพิ่มขึน้อย่างมากถึง 
59% ของธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง และธุรกิจประกอบ
โครงสร้างเหล็ก แต่สัดส่วนของธุรกิจการจัดการงานซ่อมบ ารุง และ
ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล ลดลงถึง 25% โดยรายได้จากการขายและ
ให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้า
อ่ืนที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมาณ 54%   

ในปี 2556 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 910 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 33% YoY จากการเพิ่มขึน้ของเกือบทุกส่วนธุรกิจ โดยรายได้
ดงักล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลกูค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมาณ 53% ซึง่ประกอบไปด้วยลกูค้าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมคลังสินค้า กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตอะคริลิคเรซิน กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอปุกรณ์และพลงังาน
ไฟฟ้า กลุม่อตุสาหกรรมผลิตถงัแก๊ส และกลุม่คมนาคม 

ก าไร ไตรมาส 4/2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 38 ล้านบาท มี EBITDA 23 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 12 ล้านบาท ซึง่เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2556 
พบว่าเพิ่มขึน้ 14%, 21% และ 46% QoQ ตามล าดบั อนัเป็นผลจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึน้และอตัราก าไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ ในขณะที่เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 4/2555 พบว่าลดลง 24%, 41% และ 49% YoY ถึงแม้ว่าจะมี
ยอดขายเพ่ิมขึน้เล็กน้อย แตก่ลบัมีก าไรลดลง เน่ืองจากธุรกิจวิศวกรรม
จดัหาและก่อสร้าง และธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นต ่า มีสดัส่วนเพิ่มขึน้มาก เม่ือเทียบกับธุรกิจการจดัการงานซ่อม
บ ารุง และธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล ซึ่งมีอัตราก าไรที่สงู มีสดัส่วน
ลดลง 

ในปี 2556 WCE มีก าไรขัน้ต้น 156 ล้านบาท มี EBITDA 95 ล้านบาท 
และมีก าไรสทุธิ 49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26%, ลดลง 2% และเพิ่มขึน้ 6% 
YoY ตามล าดบั เน่ืองจากรายได้ที่เพ่ิมขึน้มากในเกือบทกุสว่นงาน 

 
 

 

แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  

รายได้  ไตรมาส 4/2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 2,542 
ล้านบาท ลดลง 13% QoQ จากปริมาณขายสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 
(CRC) 107 พนัตนั ลดลง 2% และระดบัราคาขายเฉลี่ยปรับตวัลดลง 
3% QoQ เป็นผลมาจากภาวะตลาดที่มีการแข่งขนัสงู เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 4/2555 พบว่ารายได้จากการขายรวมลดลง  29% 
เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดโลก รวมถึง
ปริมาณขายที่ปรับตวัลดลง 24% จากการปรับลดระดบัสินค้าคงเหลือ
ตามการผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลง 28% YoY และปัญหา
สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจ
ชะลอตวั 

ปี 2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 11,563 ล้านบาท ลดลง 
19% YoY เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ถดถอยของเหล็กแผ่นรีดเย็น
ตามภาวะตลาดโลก โดยมีปริมาณขาย CRC 441 พนัตนั ลดลง 13% 
จากปีก่อน เ น่ืองจากการทุ่มตลาดของเหล็กแผ่น รีดเย็นจาก
ต่างประเทศ ที่มาจากประเทศเกาหลีและอินเดีย โดย TCRSS ได้
ด าเนินการส่งหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อแจ้งเตือนแก่ประเทศ
ผู้ผลิตในการรักษาระดบัปริมาณการน าเข้าแล้ว 

ก าไร ไตรมาส 4/2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 67 ล้านบาท มี EBITDA 
144 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 4 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3/2556 
จะพบวา่ลดลง 57%, 15% และ 54% ตามล าดบั เม่ือเทียบกับไตรมาส 
4/2555 จะพบว่าก าไรขัน้ต้น EBITDA และก าไรสุทธิ ลดลง 75%, 
51% และ 94% ตามล าดบัเน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่

ลดลงตามภาวะตลาด รวมถึงการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ
ที่เพ่ิมขึน้ 

ปี 2556 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 659 ล้านบาท มี EBITDA 824 ล้าน
บาท และมีก าไรสทุธิ 193 ล้านบาท ลดลง 8%, ลดลง 8% และ เพ่ิมขึน้ 
52% YoY ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นและ EBITDA ลดลง ตามรายได้
ที่ลดลง อยา่งไรก็ตามก าไรสทุธิที่เพ่ิมขึน้มาจากความส าเร็จในการเพิ่ม
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread) ได้มากขึน้ในกลุ่ม
ลกูค้าหลกั โดย TCRSS ยงัคงรักษาสว่นแบง่ตลาดผลิตภณัฑ์ชัน้สงู ซึ่ง
เป็นตลาดที่มีมูลค่าและความสามารถในการท าก าไรสูงไว้ได้ดี  การ
บริหารจดัการและควบคมุต้นทนุได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ รวมถึง
มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึน้ และดอกเบีย้จา่ยที่ลดลงจากการ
จา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวครบแล้ว ถึงแม้วา่จะมีการตัง้ค่าเผ่ือการ
ลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้จากเดิม 

 
แผนภาพ 11: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 

 

ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 4/2556  

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 5,108 ล้านบาท ลดลง 13% 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2555 เน่ืองจากผลของการบริหารการจดัเก็บรายได้ที่
มีประสิทธิภาพ 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ณ 31 ธันวาคม 2556 มีมลูค่าสทุธิ 17,388 
ล้านบาท ลดลง 20% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสาเหตหุลัก
มาจากผลของการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ
และการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบระหว่างทางของ
บริษัทฯ 

 

ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

หน่วย : ล้ำนบำท 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 % Chg. 

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่เหล็ก 
ถ่านโค้ก และโค้ก) 

5,717 10,713  -47% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่งแบน) 6,201 5,437  +14% 
สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด
ร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

3,906 3,884  +1% 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,036 2,194  -7% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้า
คงเหลือ 

(473) (613) -23% 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 17,388 21,615  -20% 
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6. ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงนิ ประจ ำไตรมำส 4/2556 และประจ ำปี 2556 
 

10 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  

ณ 31 ธันวาคม 2556 เทา่กบั 0.64 เทา่ ลดลงเล็กน้อยจากสิน้ปี 2555 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและมูลค่าสินค้า
คงเหลือดงักลา่วข้างต้น 

 

 

 

ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
(Current Ratio) 

0.64 0.67 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
 Equity Ratio) 

4.89 3.81 

การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
74,116 ล้านบาท ลดลง 1% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 จาก
หนีส้ินหมุนเวียนที่ลดลงและมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 51,916 ล้านบาท และมีหนีส้ินสทุธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย 
(Net Debt) จ านวน 51,753 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี จ านวน 23,869 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับสิน้ปี 2555 
ในขณะที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระมี

จ านวน 28,047 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะ
สัน้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว ถึงแม้จะมีการซือ้คืนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
บางสว่นแล้วก็ตาม 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 22% เหลือ 10,610 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของ SSI UK เป็นหลัก ถึงแม้ว่า
ระหว่างปี 2556 บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมจ านวน 5,085.6 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,458 ล้านบาท ก็
ตาม ท าให้อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพ่ิมขึน้เป็น 4.89 เทา่ จาก 3.81 เทา่ ณ 31 ธันวาคม 2555 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิ ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากสิน้ปี 2555 จ านวน 84 ล้านบาท รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 14 โดยมี
สว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,424 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
4,759 ล้านบาท  ซึง่ได้รวมผลขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจ านวน 6,983 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตตุ่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น และ (2) มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 3,335 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีก้ารค้าและสินค้า
คงเหลือ  
 

 แม้จะมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงเงินสดใช้ไปสุทธิใน
กิจกรรมลงทนุ 169 ล้านบาท จากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร
เพิ่มเติม และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานตา่งประเทศ  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,339 ล้านบาท มี
สว่นประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 
เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะ
สัน้ เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
และเงินสดจา่ยซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 
 

  

[ไม่มีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (Ongoing Projects) 
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เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนในไตรมาส 4/2556 

พัฒนาการทีส่ าคัญด้านการผลิต 

1. โครงการพฒันาการใช้งานลูกรีดของแท่นรีดหยาบ  

ในไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาวิธีการใช้งานลูกรีดของแท่นรีด
หยาบ จากมาตรฐานเคร่ืองจักรและข้อก าหนดของผู้ ผลิตที่ลูกรีด
สามารถใช้งานได้จนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสดุ 1,000 มม. ให้
สามารถใช้งานได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเล็กสดุ 995 มม. โดย
ปรับปรุงวิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งอ้างอิงก่อนการรีด 
(Zeroing) เพ่ือให้สามารถหมนุลกูรีดได้โดยเพลาขับบนและล่างไม่หมนุ
กระแทกกัน รวมทัง้ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผิวพิเศษก่อนใช้งาน
ด้วยอลัตราโซนิก (Ultrasonic Test) เพื่อป้องกันลกูรีดแตกขณะรีด ท า
ให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื อ้ลูกรีดใหม่ได้ประมาณ 
280,000 บาท ตอ่ปี  

2. โครงการ SSI UK Slab Introduction to Auto Customers 

จนถึงปัจจบุนั บริษัทฯ ได้น าเสนอเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและ
เคลือบน า้มันที่ผลิตจากเหล็กแท่งแบนของ SSI UK ให้กับลูกค้ายาน
ยนต์รายใหญ่ของโลกแล้วจ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 11 เกรด โดยได้รับ
การรับรองคณุภาพวตัถดุิบอยา่งเป็นทางการให้สามารถขายเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Lot) แล้วจากลกูค้า 3 ราย จ านวน 9 เกรด ผ่านขัน้ตอน
การทดสอบการขึน้รูป (Stamping Test) แล้วจากลกูค้า 1 ราย จ านวน 
1 เกรด ซึ่งคาดว่าจะสามารถขายเชิงพาณิชย์ ได้ภายในปี 2557 และ
ผ่านขัน้ตอนการทดสอบวตัถดุิบ (Material Test) แล้วจากลกูค้า 1 ราย 
จ านวน 1 เกรด  

เฉพาะในไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพวัตถุดิบ
อย่างเป็นทางการจากลูกค้า 2 ราย ให้สามารถขายเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Lot) จ านวน 3 เกรด และ สามารถผ่านขัน้ตอนการ
ทดสอบวัตถดุิบ (Material Test) จากลูกค้ารายใหม่ 1 ราย จ านวน 1 
เกรด  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มียอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบ
น า้มนัที่ผลิตจากเหล็กแทง่แบนของ SSI UK ในกลุม่ลกูค้ายานยนต์ในปี 
2556 ประมาณ 49,000 ตนั และคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 100,000 ตนั ใน
ปี 2557 และ 280,000 ตนั ในปี 2558 

พัฒนาการที่ส าคัญของ WCE 

ณ สิน้ไตรมาส 4/2556 WCE มีงานรอส่งมอบจากธุรกิจต่างๆ รวมจ านวน 306 ล้านบาท นอกจากนี ้WCE ได้เข้าประมลูและได้งานโครงการมลูค่า 
180 ล้านบาท จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ ซึง่คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายได้ภายในปี 2557 
 

การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. วนัที่ 3 ตลุาคม 2556 บริษัทฯ ร่วมกบักรมป่าไม้ โดยหน่วยป้องกนั
รักษาป่า ที่ ปข.1 (โป่งคา) ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
สาขาเพชรบรีุ หน่วยงานภาครัฐ ชมุชนบางสะพานกวา่ 200 คน 
พร้อมใจกนัปลกูป่าในโครงการ “เอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
ปลกูป่า 86 ไร่” รวมจ านวน 2,000 ต้น เพ่ือเพ่ิมพืน้ที่ป่า และ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

2. วนัที่ 3 ตลุาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมศกึษาดงูานศนูย์
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยัง่ยืนต้นแบบให้กบัคณะครู
และนกัศกึษาของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จ านวน 55 คน ณ ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

3. วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ร่วมกบั 4 องค์กร จดัการ
แข่งขนั เดิน-วิ่ง การกศุล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครัง้ที่ 6 “Thailand 
Iron Man Mini Marathon 2013” มอบเงินรายได้จากการจดัการ

แข่งขนัโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย จ านวน 2.4 ล้านบาท ให้กบัมลูนิธิและ
หน่วยงานผู้ดแูลและให้ความชว่ยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส 24 แหง่ เพ่ือ
สง่เสริมสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตและสามารถหยดั
ยืนอยูไ่ด้ในสงัคมอยา่งเข้มแข็ง  

4. วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จดัโครงการ “อนาคตเหล็ก
ไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครัง้ที่ 9” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเหล็กของไทย สง่เสริมเยาวชนในการศกึษา
ตอ่ในสายวศิวกรรมศาสตร์และสาขาทีเ่ก่ียวข้อง และสามารถ
กลบัมาประกอบอาชีพในท้องถ่ินของตนเอง โดยมีเยาวชนใน
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 400 คน 

5. วนัที่ 3 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ร่วมกบัผู้น าชมุชน หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบนัการศกึษาและประชาชนชาวบางสะพานประมาณ 
1,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ภายใต้โครงการ “รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556” 
โดยร่วมกนัปลอ่ยพนัธุ์กุ้ งทะเล และพนัธุ์ปทูะเล จ านวน 3 ล้านตวั 

8. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Recent Development) 
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พร้อมมอบพนัธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจและพนัธุ์กล้าไม้สวนครัว จ านวน 
860 ต้น ให้แก่ตวัแทนผู้น าชมุชน 7 ต าบลของอ าเภอบางสะพาน
และผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รวมถึงเพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว คืน
ความอดุมสมบรูณ์ทรัพยากรชายฝ่ังของอ าเภอบางสะพาน ควบคู่
กบัการสง่เสริมพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วนัที่ 11 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จดักิจกรรมฝึกอบรมทกัษะอาชีพ
ให้แก่นกัศกึษาของศนูย์สง่เสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ต าบลธงชยั และต าบลก าเนิดนพ
คณุ อ าเภอบางสะพาน จ านวน 29 คน ภายใต้โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยัง่ยืน ณ ศนูย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด
บ้านดอนสงา่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะอาชีพ
ด้านการเพาะเห็ดทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตัิ 

7. พนกังานเอสเอสไออาสา ร่วมกันท ากิจกรรมเอสเอสไออาสา 
โครงการ “ร้อยความดี พนัดวงใจ เอสเอสไออาสา” จ านวน 4 ครัง้ 
มีพนกังานเข้าร่วม 193 คน และชมุชนเข้าร่วม 213 คน รวม 406 
คน และมีชัว่โมงงาน 3,248 ชัว่โมงรายละเอียดดงันี ้

 วนัที่ 29 ตลุาคม 2556 ความดีที ่ 93 สนบัสนนุโครงการ 
“ห้องเรียนรู้ เอสเอสไอ ไซเบอร์คิดส์ ” โรงเรียนมธัยมนพคณุ 
ต าบลก าเนิดนพคณุ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 วนัที่ 4–14 พฤศจิกายน 2556 ความดีที่ 94 ซอ่มแซมเมรุวดันา
ผกัขวง และท าทางเดินพร้อมมงุหลงัคาระหวา่งศาลาถึงเมรุ 
ต าบลก าเนิดนพคณุ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 วนัที่ 11–13 พฤศจิกายน 2556 ความดีที่ 95 ตอ่เติมศาลา
หมูบ้่าน บ้านระหาร  ต าบลก าเนิดนพคณุ อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 วนัที่ 4 ธันวาคม 2556 ความดีที่ 96 โครงการ “เอสเอสไออาสา 
ปลกูต้นกล้ากลางเลน” พนกังานเอสเอสไออาสา บริษัท สหวิริ
ยาสตลีอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานกรุงเทพฯ ร่วมกนั
ท ากิจกรรมอาสาเพื่อสงัคมด้วยการปลกูต้นกล้าโกงกาง จ านวน 
500 ต้น บริเวณพืน้ที่ปลกูป่าชายเลน ป้อมพระจลุจอมเกล้า 
จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

รางวัล 

1. วนัที่ 19 ตลุาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคณุภาพ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นดีเยี่ยม และก ากบัดแูลกิจการดีเลิศ ได้แก่  
 ผลการประเมินระดบัดีเยี่ยมจากโครงการคณุภาพการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2556 (Annual General 
Meeting: AGM) ซึง่จดัโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกบัสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   

 ผลการประเมินระดบัดีเลศิตามโครงการ Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 

2556 จดัโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย เพ่ือติดตามพฒันาการและสนบัสนนุการก ากบัดแูล
กิจการในบริษัทจดทะเบียน 

2. วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 
2013 บริษัทจดทะเบียนดีเดน่ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ประจ าปี 2556 ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูคา่หลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดระหวา่ง 10,000-20,000 ล้านบาท 

 

 

การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงิน 

ในไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการดงันี ้
 ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการแผนการจัด
โครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัที่ 11 ตลุาคม 
2555 จ านวน 1,560.5 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,061.1 
ล้านบาท ให้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด (SVG) ส่งผลให้ 
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็น 32,166.3 ล้านบาท   
ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตาม
แผนการระดมทนุซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัที่ 11 ตลุาคม 2555 เสร็จสิน้แล้ว 

โดยด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นเป็นจ านวนรวม 13,829.6 
ล้านหุ้น ได้รับเงินรวม 9,404.1 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการออกและ
เสนอขายหุ้นเฉพาะในปี 2556 จ านวน 5,085.6 ล้านหุ้น ได้รับเงิน
รวม 3,458.2 ล้านบาท 

 น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักล่าวข้างต้น 33.8  ล้านเหรียญ
สหรัฐ ไปลงทนุเพ่ิมเติมโดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SSI UK 
สง่ผลให้ทนุช าระแล้วของ SSI UK เพิ่มขึน้เป็น 557.0 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง (หรือเทียบเทา่ 895.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)  
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ทัง้นี ้เป็นการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน SSI UK เฉพาะในปี 2556 
จ านวน 76.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 120.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

 ด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพจากผู้ ถือหุ้ นกู้ รายอ่ืนได้เพิ่ม 
จ านวน 245 หน่วย รวมจ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่บริษัทฯ ซือ้คืน

ได้แล้วทัง้สิน้ 5,126 หน่วย จากหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมดจ านวน 
5,405 หน่วย  คงเหลือจ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องซือ้
คืนอีกจ านวน 279 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เหลือตอ่ไป 

ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากต่างประเทศ 

บริษัทฯ และ TCRSS อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าขอต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาด าเนินการมาตรการ
เยียวยาทางการค้า เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดจากเหล็กแผ่นรีดร้อน
และเหล็กแผ่นรีดเย็นน าเข้าจากต่างประเทศ 2 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และ 
มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure) 
โดยมีความคืบหน้าดงันี 

1. มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน (Safeguard 
Measure)  

บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอใช้มาตรการ 1 กรณี   

 เม่ือวันที่  5 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอต่อ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อน
ไม่เจือ (ความหนา 0.9 – 50 มิลลิเมตร และความกว้าง 600 – 
3,048 มิลลิเมตร)  ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน 

 
 
 
 

2. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) 

TCRSS อยูร่ะหว่างด าเนินการยื่นค าขอใช้มาตรการทัง้สิน้ 1 กรณี โดย
มีความคืบหน้าดงันี ้

 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น าเข้าจาก
ประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวนั คณะกรรมการพิจารณาการทุม่
ตลาดและการอดุหนนุ กรมการค้าตา่งประเทศได้ออกประกาศ ใน
ราชกิจจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัที่  9 ธันวาคม 2556 ให้ขยายเวลา
กระบวนการพิจารณาไต่สวนและต่ออายมุาตรการฉุกเฉินออกไป
อีก  2 เดือน (ตัง้แต่ 11 ธันวาคม 2556 – 10 กุมภาพนัธ์ 2557) 
โดยให้กรมศุลกากรเรียกเก็บหลักประกันอากรเป็นหนังสือค า้
ประกนัจากธนาคาร ในอตัราคงเดิมดงัตอ่ไปนี ้

1) อตัรา 11.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศจีน 

2) อตัรา 11.86% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศเวียดนาม 
อตัรา 8.76% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศไต้หวนั 

เหตุการณ์ภายหลังส้ินสุดไตรมาส 4/2556 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 

1. มาตรการปกป้องจากการน าเ ข้าสินค้าที่ เ พ่ิม ข้ึน (Safeguard 
Measure)  
 กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ (ความหนา 0.9 – 50 มิลลิเมตร 
และความกว้าง 600 – 3,048 มิลลิเมตร) ชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วน กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเปิดการไต่สวน 
ลงในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2557 และได้มี
การจดัการรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปิดไต่สวนฯ เม่ือวนัที่ 27 
กมุภาพนัธ์ 2557 

2. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) 
 กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น าเข้าจาก
ประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวัน คณะกรรมการพิจารณาการ

ทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีค าวินิจฉัยชัน้ที่สดุเม่ือวันที่  22 
มกราคม 2557 และได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เม่ือวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2557 มีผลบงัคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(ตัง้แต่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 – 5 กุมภาพันธ์ 2562) โดยก าหนด
อตัราอากรทุม่ตลาด ดงันี ้
1) อตัรา 9.24%-20.11% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้า

น าเข้าจากประเทศจีน 
2) อตัรา 14.35% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้าน าเข้า

จากประเทศเวียดนาม 
3) อตัรา 4.22%-17.47% ของราคา ซี ไอ เอฟ ส าหรับสินค้า

น าเข้าจากประเทศไต้หวนั 
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Appendix 
 

หน่วย: ล้านตนั 2556 2556 % 2555 % 2556 2555 % 

ภูมภิำค ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

สหภาพยโุรป 42.08 39.74 +5.9% 39.73 +5.9% 166.24 169.43 -1.9% 

อเมริกาเหนือ 30.05 29.86 +0.6% 29.18 +3.0% 119.70 121.86 -1.8% 

อเมริกาใต้ 11.42 12.18 -6.2% 11.66 -2.1% 46.46 46.93 -1.0% 

จีน 188.31 197.17 -4.4% 174.22 +8.1% 774.57 708.78 +9.3% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 70.78 69.10 +2.4% 67.73 +4.5% 277.86 273.93 +1.4% 

อ่ืนๆ 48.19 45.22 +6.6% 45.84 +5.1% 187.88 189.29 -0.7% 

รวม 390.82 393.27 -0.6% 368.36 +6.1% 1,572.70 1,510.22 +4.1% 
 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 ไตรมาส 3/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง 1) 

ไตรมาส 4/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 2) 

ไตรมาส 4/2556 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

ราคาจริง 1) 

ไตรมาส 1/2557 
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 
ประมาณการ 2) 

ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 140.86 147.58 140.39 122.50 

แร่เหลก็ (63% Fe CFR China) 131-133 N.A. N.A. N.A. 
แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 123-141 N.A. 131-139 123-135 
เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia Import) 482-498 495-508 500-508 530-550 
เหลก็แทง่แบน (FOB Latin Export) 425-438 468-478 467-477 500-515 

เหลก็แผ่นรีดร้อน (CFR East Asia Import) 541-571 530-560 537-567 540-570 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (EXW Indiana) 3) 646-657 N.A. 661-671 645-665 
ที่มา:   1) ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็นราคาเฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณ

มาจาก Platts Steel Markets Daily Report 
                  2) ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจนถึงวนัที่ 14 ก.พ. 2557 จาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้น ราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe CFR North China) เป็นราคา

เฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณมาจาก Platts Steel Markets Daily Report  
                  3) ราคาแสดงในหน่วยเหรียญสหรัฐ/short ton ซ่ึงสามารถแปลงให้เป็นหน่วยเหรียญสหรัฐ/ตนัได้ ด้วยอตัรา 1 short ton = 0.9072 metric ton 
 

 

 ประเภท ไตรมำส 4/2556 ไตรมำส 3/2556  % QoQ 

ปริมาณการผลติรถยนต์ 1)  (ล้านคนั) 0.53 0.59 -10.6% 
ปริมาณการผลติตู้เย็น 1)  (ล้านเคร่ือง) 0.95 1.04 -8.1% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2)  (ล้านเคร่ือง) 2.48 2.95 -16.0% 

ที่มา :  1) ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ และสภาอตุสาหกรรม                      
         2) ข้อมูลการผลิตตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

  

ไตรมำส 3/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 4/2556 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 4/2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) QoQ 

ไตรมำส 4/2555 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ 622,702 650,000 586,906 -5.7% 601,153 -2.4% 

น าเข้า 948,454 1,200,000 838,675 -11.6% 1,314,381 -36.2% 

สง่ออก 12,454 0 2,795 -77.6% 10,611 -73.7% 

รวม 1,558,702 1,850,000 1,422,786 -8.7% 1,904,923 -25.3% 

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 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ       16,100        16,796  -4%       17,599  -9%       65,387        60,604  +8% 

ต้นทนุขายและให้บริการ     (17,631)     (18,757) -6%     (21,054) -16%     (70,250)     (72,672) -3% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น       (1,531)       (1,961) +22%       (3,456) +56%       (4,863)     (12,068) +60% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร          (255)          (342) -26%       (338) -25%       (1,263)       (1,263) 0% 

การตัง้ส ารองจากภาระผกูพนัตาม
สญัญาซือ้วตัถดุบิ 

(46)               10  N.A.            (86) +47%          451           (490) +192% 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ี
ควบคมุร่วมกนั 

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

EBITDA 1)       (1,464)       (1,337) -9%       (2,010) +27%       (2,888)     (10,597) +73% 

ดอกเบีย้จ่าย          (829)          (948) -13%       (1,432) -42%       (3,565)       (3,876) -8% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย          (631)          (648) -3%          (430) +47%       (2,506)       (2,015) +24% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล               17                31  -45%            615  -97%         1,907             570  +235% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เกิดจริง 

       (1,091)          (401) -172%           847  -229%      (1,072)            283  N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

        474            741  -36%          (268) +276%              688                  63  N.A. 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ       (2,907)       (2,902) -0.2%       (3,257) +11%       (7,053)     (15,918) +56% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท)         (0.09)          (0.10) +10%         (0.12) +25%         (0.24)         (0.84) +128% 
1) EBITDA ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 

 

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

ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1) 
   

   
 

งบกำรเงนิรวม      16,100       16,796  -4%     17,599  -9%      65,387       60,604  +8% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน          8,995         12,272  -27%      13,946  -36%         45,599          48,470  -6% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็          6,949           4,377  +59%        3,484  +99%         19,132          11,688  +64% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ               33                41  -20%             49  -32%              169               156  +9% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง             123              104  +19%           103  +19%              486               286  +70% 

         

  

ปี 2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมำส 1/2557 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 2/2557 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 3/2557 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ไตรมำส 4/2557 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

ปี 2557 
(ตัน) 

ประมำณกำร 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(%) YoY 

ผลติภายในประเทศ  2,573,497             650,000             600,000             800,000  800,000  2,850,000 +10.7% 

น าเข้า  4,438,308             900,000             950,000             950,000  950,000  3,750,000 -15.5% 

สง่ออก    27,835                3,000                3,000                3,000            3,000  12,000 -56.9% 

รวม  6,983,970  1,547,000 1,547,000 1,747,000 1,747,000 6,588,000 -5.7% 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจ 

ตาราง 10: Apparent Steel Supply ของ HRC ปี 2556 และประมาณการส าหรับปี 2557 

ตาราง 11: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
2556 2556 +/- 2555 +/- 2556 2555 +/- 

ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 QoQ ไตรมำส 4 YoY ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. YoY 

EBITDA 1) 

งบกำรเงนิรวม 2)      (1,464)      (1,337) -9%     (2,010) +27%       (2,888)     (10,597) +73% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 3)             737              441  +67%           384  +82%           2,967            1,121  +165% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็        (1,986)        (1,998) +1%       (2,293) +13%        (6,018)      (11,855) +49% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ               62                69  -10%             95  -34%              284               280  +1% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง               23                19  +21%             39  -41%                95                 97  -2% 

ตดัรายการระหว่างกนั           (301)             131            (234)            (217)           (240)  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 1)         

งบกำรเงนิรวม 4)      (2,907)      (2,902) -0.2%     (3,257) +11%       (7,053)     (15,918) +56% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน             75            (260) +129%          (422) +118%              210         (1,655) +113% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็        (2,725)        (2,821) +3%       (2,695) -1%        (7,259)      (14,194) +49% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ               31                37  -16%             28  +14%              156               122  +28% 

ธุรกิจวิศวกรรมและซอ่มบ ารุง               12                  8  +46%             23  -49%                49                 47  +6% 

ตดัรายการระหว่างกนั           (317)             114            (212)            (278)           (285)  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ             17               20               22                 69                   47   
1) รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะที่ EBITDA และ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไม่ได้หกัรายการระหว่างกนั 
2) EBITDA รวมปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 363 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 
3) EBITDA ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 225 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 
4) การบนัทึกก าไรในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
 
   
หน่วย : ล้ำนบำท ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 5,108 5,838 -13% 

สนิค้าคงเหลือ 17,388 21,615 -20% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 5,956 5,576 +1% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 28,154 33,029 -15% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 52,425 51,861 +1% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,839 3,499 +10% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 308 131 +135% 
รวมสินทรัพย์ 84,726 88,520 -4% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 23,869 29,924 -20% 

เจ้าหนีก้ารค้า 12,614 11,838 +7% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 7,560 7,351 +3% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 44,044 49,113 -10% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 28,047 21,957 +28% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 2,026 3,840 -47% 
รวมหนีส้ิน 74,116 74,910 -1% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 9,794 12,766 -23% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 816 844 -3% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,610 13,610 -22% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 84,726 88,520 -4% 

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,424 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,568 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (750) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (842) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (145) 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมลงทุน (169) 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 3,458 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (3,706) 

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 1,066 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (807) 

เงินสดจ่ายซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสทิธิ (1,228) 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินอ่ืน (122) 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,339) 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (84) 

ยอดคงเหลือต้นงวด 242 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 5 
ยอดคงเหลือสิน้งวด 163 
 
 
 
 
 
 
 
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 สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งยัง่ยืน” 

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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