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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557 
 
 

 
 

 ราคา HRC มีแนวโน้มลดลง 6-8% QoQ โดย HRC Rolling Margin จะลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 17-18%  
 คาดปริมาณขาย HRC ลดลง 10-12% QoQ เช่นเดียวกบั HRC Apparent Steel Supply มีแนวโน้มลดลงประมาณ 9% QoQ มาอยู่ท่ีประมาณ 1.5 ล้านตนั 
 ราคา Slab มีแนวโน้มปรับลดลง 3-5% QoQ แต่ Slab Margin จะปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยมาอยู่ในช่วงประมาณ 38-40% เน่ืองจากต้นทนุวตัถุดิบมีแนวโน้ม
ลดลงมากกว่าราคาขายเลก็น้อย 

 คาดปริมาณขาย Slab ปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อย QoQ โดยเป็นการขายให้บคุคลภายนอกประมาณ 70-80% ของปริมาณขาย Slab รวม 

  
 
“ความพยายามของเราทีจ่ะพลิกฟ้ืนสถานการณ์ธุรกิจยงัส่งผลดีข้ึน ในดา้นงบการเงินรวมของกลุ่มนัน้ จากทีเ่รามี EBITDA เป็นบวกเล็กนอ้ยในสองไตรมาสแรกของปี ในไตรมาสสามนีเ้รามี EBITDA เป็นบวก
ถึง 866 ลา้นบาท  
 

ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก จากทีส่ามารถพลิกสถานการณ์มามี EBITDA เป็นบวกครัง้แรกในเดือนมิถนุายน  เรามี EBITDA เป็นบวกในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก 339 ล้านบาท ในขณะทีร่าคาขายเฉลี่ยเหล็ก
แท่งปรบัตวัลดลงร้อยละ 3  เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน เราได้ส่วนต่างราคาเหล็กแท่งแบน (Slab Spread) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นผลมาจากทัง้ราคาวตัถดิุบลดลง และความสามารถของเราในการปรบัสตูรการ
ใช้วตัถดิุบ และในขณะทีค่วามต้องการเหล็กแท่งแบนทัว่โลกยงัคงสูงตลอดไตรมาส เราจ าหน่ายเหล็กแท่งแบนใหก้บับคุคลภายนอกลดลงเหลือร้อยละ 52 เนือ่งจากมีการใช้ภายในกลุ่มสูงข้ึน ปริมาณการผลิต
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 เป็น 705 พนัตนั ซ่ึงท าใหต้้นทนุเราลดลง 
 

ธรุกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ยอดขายลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9 เนือ่งจากความต้องการเหล็กในประเทศยงัไม่ฟ้ืนตามทีค่าดไว้หลงัจากภาวะการเมืองเร่ิมคลี่คลาย อย่างไรก็ตามเราประสบความส าเร็จดา้น
ส่วนต่างราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC Spread) ทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 14 ท าใหเ้รามีผลก าไรเพ่ิมข้ึนเป็น 36 ลา้นบาทในไตรมาสนีแ้มว่้าปริมาณขายจะลดลงก็ตาม  
 

เรายงัคงด าเนินกลยทุธ์สองทาง ทัง้ในส่วนของการสร้างสรรค์นวตักรรมและบูรณาการธรุกิจต่างๆ ของเราโดยมีโครงการต่างๆ ทีน่่าสนใจทีจ่ะเสร็จในไตรมาสสดุทา้ยของปีและอยู่ในแผนงานของปีหนา้ เราก าลงั
พฒันาแผนงานต่อเนือ่งส าหรบัผลิตภณัฑ์ทีมี่มูลค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ใหม่ๆ ซ่ึงจะท าใหย้อดขายเราเติบโตในปีต่อๆ ไป นอกจากนี ้แผนการเพ่ิมมูลค่าธรุกิจก าลงัถูกขบัเคลื่อนและเกิดผล
โดยผ่านโครงการ AAA Projects ซ่ึงเป็นโครงการทีมี่ผลตอบแทนสูงต่างๆ ทีเ่ราก าลงัพฒันาและจะทยอยเสร็จในระยะสัน้และระยะกลาง ขณะนีส้ถานการณ์ธุรกิจได้พลิกกลบัมา และมีแนวโนม้ในการท าก าไร
ได้สูงข้ึน เราต้องทวีความพยายามเพ่ิมข้ึนในการบูรณาการธรุกิจในกลุ่มใหดี้ทีส่ดุ เช่น การเป็นเลิศในเชิงปฏิบติัการ รวมทัง้การแบ่งปันและพฒันาบคุลากรในด้านต่างๆ ทัว่ทัง้กลุ่ม  
 

เรามองแนวโนม้ตลาดระยะสัน้ยงัคงอ่อนตวั แม้ว่าการเมืองในประเทศจะมีเสถียรภาพจากการบริหารโดยรัฐบาลใหม่ เศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงซบเซา เราคาดว่าความต้องการเหล็กในประเทศจะยงัคง
อ่อนตวัในช่วงไม่กีเ่ดือนข้างหนา้ ก่อนทีจ่ะโครงการด้านเศรษฐกิจของรฐับาลจะเร่ิมส่งผลและแปลงไปสู่ความต้องการเหล็กทีม่ากข้ึน ในระดบัโลก มีหลายแรงต้านทานทัง้จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน 
และความตึงเครียดทางการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลก ก าลงัการผลิตเหล็กของจีนทีล่้นเกินความต้องการยงัคงเป็นปัญหาใหญ่สดุ การส่งออกเหล็กของจีนรายเดือนไปแตะจุดสูงสดุและกดดนัความเช่ือมัน่ของ
ตลาดเหล็กโลก ข่าวดีก็คือราคาแร่เหล็กซ่ึงเป็นวตัถดิุบหลกัของเรายงัคงมีแนวโนม้ลดลงอนัเนือ่งมาจากมีอปุทานมาก ดงันัน้ เราจะยงัคงสามารถรักษาส่วนต่างราคาที่เหมาะสม เราคาดว่ายอดขายในธุรกิจ
เ ห ล็ ก แ ผ่ น รี ด ร้ อ น จ ะ อ่ อ น ตั ว ล ง ใ น ไ ต ร ม า ส ที่  4  ก่ อ น ที่ จ ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น ใ น ปี  2 0 1 5  ใ น ขณะ ที่ ธุ ร กิ จ โ ร ง ถ ลุ ง เ ห ล็ ก ยั ง ค ง มี ทิ ศ ท า ง ที่ ดี ใ น แ ง่ ข อ ง ผ ล ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ธุ ร กิ จ ”  

 
หน่วย: ล้านบาท  Q3/2557 9M/2557 
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อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน (LTIFR) 0.93 1.96 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  14,014 51,076 

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 711 2,561 

EBITDA รวม  866 942 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (547) (3,351) 

Net Debt 1) 51,547 

Interest-Bearing Debt/Equity Ratio (x) 7.40 
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ปริมาณขาย HRC (พนัตนั) 355 1,201 

ปริมาณการผลติ HRC (พนัตนั) 388 1,167 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 701 681 สรุปสาระส าคัญ ไตรมาส 3/2557 

HRC Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 133 125  EBITDA กลุม่เป็นบวก 866 ล้านบาท 
 EBITDA รายไตรมาสของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก และก าไรขัน้ต้นรายไตรมาสของกลุ่มเป็นบวก

ครัง้แรก นบัตัง้แตโ่รงถลงุเหลก็กลบัมาผลิตเหลก็แท่งแบนในไตรมาส 2/2555 
 มาตรการ Safeguard ส าหรับ HRC ไม่เจือ (ความหนา 0.9 – 50 มม. และความกว้าง 600 

– 3,048 มม.) ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศมาตรการปกป้องชั่วคราว 200 วนั 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคบัใช้ 7 มิ.ย. 57 - 23 ธ.ค.57 แล้วนัน้ ต่อมา กรมการค้า
ต่างประเทศได้มีประกาศถอนรายช่ือประเทศบราซิลออกจากบัญชีรายช่ือประเทศก าลัง
พัฒนาท่ีได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บอากรชั่วคราว และให้เรียกเก็บอากรชั่วคราว
เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557   

 มาตรการ Safeguard ส าหรับ HRC เจืออ่ืนๆ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ได้ออกประกาศมาตรการปกป้องชัน้ท่ีสดุในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี 
15 กันยายน 2556 จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 นัน้ ต่อมา กรมการค้าต่างประเทศได้มี
ประกาศถอนรายช่ือประเทศตรุกีออกจากประเทศก าลงัพฒันาท่ีได้รับการยกเว้นการบงัคบัใช้
มาตรการปกป้อง และให้เรียกเก็บอากรปกป้องเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 
2557 

HRC Rolling Margin (%) 2) 18.9% 18.4% 

HRC EBITDA (เหรียญสหรัฐ/ตนั)  51.0 54.6 
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ปริมาณขาย Slab (พนัตนั) 688 2,051 

ปริมาณการผลติ Slab (พนัตนั) 705 2,071 

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 507 517 

สดัสว่นการขายให้แก่บคุคลภายนอก 52% 66% 

Slab Spread (เหรียญสหรัฐ/ตนั) 193 175 

Slab Margin (%)  2) 38.1% 33.8% 
1) Net Debt = Interest-Bearing Debt - Cash and Cash Equivalents  
2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลีย่; Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลีย่ 
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1. สรุปสาระส าคัญ 

2. แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 4/2557 

3. สารจาก Group CEO 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557  

2 
 

 
 
อุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 3/2557  

  

อตุสาหกรรมเหล็กโลก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 
3/2557 เทา่กบั 405 ล้านตนั ลดลง 2.3% QoQ โดยเฉพาะสหภาพ
ยโุรปที่มีปริมาณการผลติเหล็กดบิเทา่กบั 40 ล้านตนั ลดลง 9.9% 
QoQ และประเทศจีนที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดบิเทา่กบั 205 ล้านตนั 
ลดลง 1.5% QoQ อยา่งไรก็ตาม อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มี
ปริมาณการผลิตเหล็กดิบเพ่ิมขึน้ 4.1% และ 5.8% QoQ ตามล าดบั 
โดยภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กโลกในไตรมาส 3/2557 มีปริมาณ
การผลิตเหล็กดบิลดลง ในไตรมาส 3/2557 ดงัข้อมลูในแผนภาพ 1 

 ส าหรับสถานการณ์ราคาเหล็กนัน้ ราคาวตัถดุิบเหล็กแท่งแบนปรับ
เพ่ิมขึน้เล็กน้อย สว่นราคาสินแร่เหล็กและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน โดยสินแร่เหล็ก IODEX 62% Fe CFR 
China ไตรมาส 3/2557 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 78-98 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
ลดลงจาก 89-119 เหรียญสหรัฐต่อตัน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
CFR East Asia Import มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 512-527 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
ลดลงจาก 517-532 เหรียญสหรัฐ/ตัน และวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน 
CFR East Asia Import มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 498-515 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 495-515 เหรียญสหรัฐ/ตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 
2 

 
แผนภาพ 1: ปริมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก 

 

 

 
แผนภาพ 2: ราคาสินแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแท่งแบน ปี 2555 -2557 
(ราคา Q4/2557 เป็นราคาเฉลี่ยประมาณการรายไตรมาสจนถึงวนัท่ี 6 พ.ย. 2557) 
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ   ในไตรมาส 3/2557 ปริมาณ 
Apparent Steel Supply (ASS) ของไทยอยูท่ี่ 4,536 พนัตนั เพ่ิมขึน้ 
7.8% QoQ ดงัข้อมลูในแผนภาพ 3 โดยปริมาณการผลิตเหล็กเพ่ิมขึน้ 
13.5% QoQ ปริมาณการน าเข้าลดลง 1.9% QoQ โดยสว่นของเหล็ก
ทรงยาวมีปริมาณ ASS เพ่ิมขึน้ 18.4% QoQ เน่ืองจากผู้ผลิตใน
ประเทศมีการผลติที่เพ่ิมขึน้ ในสว่นของเหล็กทรงแบน มีปริมาณ ASS 
เพ่ิมขึน้ 2.4% จากไตรมาส 2/2557 

 โดยปริมาณที่เพ่ิมขึน้มาจากส่วนของเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่น
เคลือบ ส่วนอุตสาหกรรมต่อเ น่ืองเช่น อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีการผลิตที่ลดลงเน่ืองจากความต้องการลดลงหลัง
ผ่านช่วงฤดูร้อนไปแล้ว โดยปริมาณการผลิตเคร่ืองปรับอากาศและ
ตู้ เย็นลดลง 36.8% และ 3.1% QoQ ตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณ
ผลิตรถยนต์ในไตรมาส 3/2557 เพิ่มขึน้ 5.0% QoQ ดังข้อมลูใน
แผนภาพ 4 

 

 
แผนภาพ 3: Apparent Steel Supply ในประเทศ 

  

 
แผนภาพ 4: ปริมาณการผลติรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ  ในไตร
มาส 3/2557 ASS ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ มีปริมาณ
ทัง้สิน้ 1,653 พันตัน ลดลง 2.7% QoQ ดังข้อมูลในแผนภาพ 5 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ เพิ่มขึน้ 5.8% QoQ เป็น 745 
พนัตนั เน่ืองจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกลบัมาผลิตเต็มที่ได้ครบทุก
รายแล้ว สว่นปริมาณการน าเข้าลดลง 8.9% QoQ เป็น 911 พนัตนั 

 

 
แผนภาพ 5: HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 4/2557   

อุตสาหกรรมเหล็กโลก เน่ืองจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกายังคงมีอย่างต่อเน่ือง โดยคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปีนีไ้ว้ที่ 2.2% ธนาคารกลางสหรัฐฯ จงึได้ประกาศยตุิ
มาตรการ Quantitative Easing (QE) แต่ยงัคงอตัราดอกเบีย้ในระดบั
ต ่าต่อไป ท าให้แนวโน้มปริมาณผลิตเหล็กของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึน้
เล็กน้อยในไตรมาส 4/2557 ขณะที่สหภาพยโุรปยงัคงเผชิญกับสภาพ
เศรษฐกิจที่ยังไร้ปัจจัยกระตุ้ น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund - IMF) ได้ปรับลดประมาณการการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปในปีนีไ้ว้ที่ 0.8% ท าให้แนวโน้ม
ปริมาณการผลิตเหล็กในไตรมาส 4/2557 จะยังทรงตัว ในขณะที่
ปริมาณความต้องการเหล็กในประเทศของจีนยังคงชะลอตัว ท าให้
คาดการณ์วา่ปริมาณการผลิตเหล็กของจีนจะยงัคงทรงตวัต่อไปในไตร
มาส 4/2557  

ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในไตรมาส 4/2557 มีแนวโน้มลดลง โดย
บริษัทฯ คาดว่าราคาสินแร่เหล็ก ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็ก
แผ่นรีดร้อนจะขยบัลดลงมาอยู่ที่ระดบั 79-84 เหรียญสหรัฐ/ตนั 480-
490 เหรียญสหรัฐ/ตนั และ 481-495 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามล าดับ 
(ที่มา SBB website – ราคาเฉลี่ยประมาณการ ณ วนัที่ 6 พ.ย. 57) ดงั
ข้อมลูในแผนภาพ 2 

 อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ในไตรมาส 4/2557 Apparent 
Steel Supply ของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศมีแนวโน้มลดลง
จาก 1,653 พนัตนั ในไตรมาส 3/2557 โดยคาดการณ์ว่า ASS ของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในไตรมาส 4/2557 จะอยู่ที่ประมาณ 1,497 พนัตนั 
และความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนปี 2557 จะอยู่
ที่ประมาณ 6,270 พนัตนั ดงัข้อมลูในแผนภาพ 6 

 

 
แผนภาพ 6: ประมาณการ HRC Apparent Steel Supply ในประเทศ 
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ตาราง 1: สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2557 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน  

หน่วย : ล้านบาท 
2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

ปริมาณขายเหลก็รวม (พนัตนั) 1) 711 902 -21% 927 -23% 2,561 2,447 +5% 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  14,014 18,051 -22% 16,796 -17% 51,076 49,287 +4% 

ต้นทนุขายและให้บริการรวม  13,800 18,433 -25% 18,757 -26% 51,694 52,619 -2% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นรวม  214 (382) +156% (1,961) +111% (618) (3,332) +81% 

EBITDA รวม 2)  866 0.3 N.A. (1,337) +165% 942 (1,424) +166% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรวม  (547) (1,406) +61% (2,902) +81% (3,351) (4,145) +19% 
1) ปริมาณขายเหล็กรวม = ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อน + ปริมาณขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บคุคลภายนอก 
2) EBITDA = ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไตรมาส 3/2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 14,014 ล้านบาท ลดลง 22% QoQ จากยอดขายของ
ธุรกิจโรงถลงุเหล็กให้แก่บคุคลภายนอกที่ลดลง 35% QoQ เน่ืองจากมี
ความต้องการใช้ภายในกลุ่มเพิ่มขึน้ เพื่อเตรียมผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ให้กบัลกูค้ากลุม่ยานยนต์ และลดลง 17% YoY จากยอดขายของธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง 36% YoY แม้ว่ายอดขายของธุรกิจโรงถลุง
เหล็กให้แก่บุคคลภายนอกจะเพิ่มขึน้ 37% YoY ก็ตาม โดยมีต้นทุน
ขายและให้บริการรวม 13,800 ล้านบาท ลดลง 25% QoQ และ 26% 
YoY ตามปริมาณขายรวมที่ลดลง โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนตอ่ธุรกิจโรงถลงุเหล็กหลงัตดัรายการระหว่างกันลดลงจาก 
74:26 ในไตรมาส 3/2556 เป็น 57:43 ในไตรมาส 3/2557   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าไรขัน้ต้น 214 ล้านบาท ซึง่ก าไรขัน้ต้นของ
กลุม่เป็นบวกครัง้แรกนบัตัง้แตธุ่รกิจโรงถลงุเหล็กเร่ิมกลบัมาผลิตเหล็ก
แทง่แบนในไตรมาส 2/2555 มี EBITDA 866 ล้านบาท แตมี่ผลขาดทนุ
สุทธิ 547 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.02 บาท โดยผล
ประกอบโดยรวมดีขึน้ QoQ และ YoY เน่ืองจากส่วนต่างระหว่างราคา
ขายและวัตถดุิบที่เพิ่มขึน้ของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรง
ถลงุเหล็ก รวมถึงต้นทนุต่อหน่วยที่ลดลงของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก แต่ยงั
ขาดทุนอยู่เน่ืองจากความสามารถในการท าก าไรยังไม่สูงพอที่จะ
ครอบคลุมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี ย้จ่าย  โดยมีอัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรติดลบลดลงดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

 งวด 9 เดือน ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และให้บริการรวม 51,076 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% YoY ตามปริมาณ
ขายแก่ลูกค้าภายนอกของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึน้อย่างมาก 
แม้วา่ปริมาณขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจะลดลงจากผลกระทบ
จากปัจจัยภายในประเทศก็ตาม โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนต่อธุรกิจโรงถลุงเหล็กหลังตัดรายการระหว่างกันลดลง
จาก 75:25 ในช่วงเดียวกันของปี 2556 เป็น 53:47 โดยมีต้นทนุขาย
และให้บริการรวม 51,694 ล้านบาท ลดลง 2% เน่ืองจากต้นทุน
วตัถดุิบของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหล็กที่ลดลง   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุขัน้ต้น 618 ล้านบาท มี EBITDA 
942 ล้านบาท แต่มีผลขาดทนุสทุธิ 3,351 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุ
สทุธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร
ติดลบ ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง ทัง้นีเ้ม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน จะพบว่าผลการด าเนินงานโดยรวมดีขึน้ โดยผลขาดทนุขัน้ต้น
และผลขาดทุนสุทธิลดลง และ EBTDA กลับเป็นบวก เน่ืองจาก
ปริมาณขายให้แก่บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 
สว่นตา่งระหวา่งราคาขายกบัวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ของทัง้ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนและธุรกิจโรงถลงุเหล็ก และต้นทนุต่อหน่วยที่ลดลงของธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อน แม้วา่จะมีการกลบัรายการภาษีเงินได้เพียง 18 ล้าน
บาท เทียบกบั 1,890 ล้านบาท ในชว่งเดียวกันของปีก่อน รวมถึงไม่มี
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกัน 363 ล้านบาท 
เหมือนในช่วงเดียวกันของปี 2556 ก็ตาม ยกเว้นอตัราส่วน ROE ที่
ติดลบเพ่ิมขึน้เน่ืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 
 

 Q3/2557 Q2/2557 Q3/2556    ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2556 

NP Margin (%) (3.9) (7.8) (17.3)  NP Margin (%) (6.6) (8.4) 
ROA* (%) (2.8) (7.2) (14.0)  ROA* (%) (5.5) (6.5) 
ROE* (%) (33.5) (74.4) (95.9)  ROE* (%) (55.8) (45.6) 

EPS (บาท/หุ้น) (0.02) (0.04) (0.10)  EPS (บาท/หุ้น) (0.10) (0.15) 
*ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ  *ปรับข้อมลูรายได้ให้เป็นรายปี (Annualised) เพื่อการเปรียบเทียบ 

5. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัทฯ) 
ตาราง 2: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน  

หน่วย:เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

ราคาขายเฉล่ีย  701 682 +3% 648 +8% 681 697 -2% 

ต้นทนุขายเฉล่ีย 640 634 +1% 638 +0.4% 627 660 -5% 

คา่การรีด (HRC Spread) 1) 133 117 +14% 93 +43% 125 122 +3% 

HRC Rolling Margin 2) 18.9% 17.1% - 14.3% - 18.4% 17.5% - 

HRC EBITDA 3) 51.0 46.2 +11% 23.6 +117% 54.6 43.8 +25% 

ปริมาณขาย (พนัตนั)   355 384 -8% 595 -40% 1,201 1,709 -30% 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 388 382 +1% 515 -25% 1,167 1,723 -32% 
  1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย 
 3) HRC EBITDA ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั TCRSS 225 ล้านบาท ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาส 1/2556 
 

รายได้ ไตรมาส 3/2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 
7,845 ล้านบาท ลดลง 9% QoQ และ 36% YoY โดยมีปริมาณส่งมอบ 
HRC 355 พันตัน ลดลง 8% QoQ เน่ืองจากมีการน าเข้าสินค้าเหล็ก
ปลายน า้ เช่น ท่อ และเหล็กรางน า้เพิ่มขึน้  จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน และลดลง 40% YoY เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังคงชะลอตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐยังไม่ชดัเจน ทัง้นีร้าคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 3/2557 อยู่ที่ 
22,442 บาท/ตนั หรือประมาณ 701 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มขึน้ 3% QoQ 
และเพ่ิมขึน้ 8% YoY จากการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ที่มีมลูคา่เพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) เป็น 34% ของปริมาณ
ขายรวม 

 

งวด 9 เดือน ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 26,616 ล้านบาท ลดลง 27% YoY จากปริมาณการส่งมอบ 
HRC 1,201  พันตัน ลดลง 30% YoY ตามความต้องการ
ภายในประเทศที่ลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ยงัไม่ฟืน้ตวั มีราคาขายเฉลี่ย 22,104 บาท/
ตนั หรือประมาณ 681 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 2% YoY ตามราคา
เหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม
พิเศษ (Premium Value Products) 38% ของปริมาณขายรวม 
 

  

 

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 7,163 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขายและให้บริการ 7,161 ล้านบาท และการตัง้
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 2 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและ
ให้บริการลดลง 10% QoQ และ 40 % YoY จากปริมาณขายที่ลดลงเป็น
หลัก มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 226 ล้านบาท ลดลง 2% 
QoQ จากความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายที่ดีขึน้ 
ในขณะที่เพิ่มขึน้ 5% YoY เน่ืองจากการจดัประเภทค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งเดิมรวมอยู่ในต้นทนุผลิตมา
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 397 ล้านบาท ลดลง 
6% QoQ และ 23% YoY จากปริมาณสินค้าคงคลงัที่ลดลง รวมถึงการ
ไม่มีผลขาดทุนจากการเข้าท าสัญญาผูกพันล่วงหน้าทางการเงิน 
(Interest Rate Swap) เหมือนในไตรมาส 3/2556 

 

งวด 9 เดือน ปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ 24,483 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขาย 24,509 ล้านบาท และการกลับ
รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 26 ล้านบาท โดย
ต้นทนุขายและให้บริการลดลง 29% YoY จากปริมาณขายที่ลดลง 
รวมถึงต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง 
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 683 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% 
YoY โดยเป็นผลมาจากการจัดประเภทค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนผลิตมา
เป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,279 ล้านบาท 
ลดลง 16% YoY จากปริมาณสินค้าคงคลงัที่ลดลง รวมถึงการไม่มี
ผลขาดทุนจากการเข้าท าสัญญาผูกพันล่วงหน้าทางการเงิน 
(Interest Rate Swap) เหมือนในชว่งเดียวกันของปี 2556 ดงักล่าว
ข้างต้น 

 
 

 

ค่าการรีด (HRC Spread) ไตรมาส 3/2557 อยู่ที่ 133 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 18.9% เพ่ิมขึน้จาก 117 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2557 และเพิ่มขึน้จาก 93 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
ไตรมาส 3/2556 
 

 

งวด 9 เดือน ปี 2557 มีค่าการรีด (HRC Spread) อยู่ที่ 125 
เหรียญสหรัฐ/ตนั คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 18.4% 
เพ่ิมขึน้จาก 122 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเดียวกนัของปี 2556 
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ก าไร ไตรมาส 3/2557 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 681 ล้านบาท มี EBITDA 
581 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14%, ลดลง 1% 
และเพ่ิมขึน้ 35% QoQ ตามล าดบั เน่ืองจากคา่การรีด (HRC Spread) ที่
เพ่ิมขึน้ ความสามารถในการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดี
ขึน้ และภาระดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 
3/2556 ก าไรขัน้ต้นและ EBITDA เพิ่มขึน้ 145% และ 32% ตามล าดับ 
และก าไรสุทธิกลับมาเป็นบวกจากขาดทนุ 260 ล้านบาท โดยคิดเป็น 
HRC EBITDA/ตนั ที่ 51.0 เหรียญสหรัฐ/ตนั (รวมผลของการตัง้ค่าเผ่ือ
การลดมลูคา่สินค้าคงเหลือประมาณ 0.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั) เพิ่มขึน้จาก 
46.2 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2557 และเพ่ิมขึน้จาก 23.6 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน ในไตรมาส 3/2556 เน่ืองจากค่าการรีด (HRC Spread) ที่
เพิ่มขึน้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง 
รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และดอกเบีย้จา่ยที่ลดลง 
 

 
แผนภาพ 7: รายได้และ EBITDA ตอ่ตนัของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 

งวด 9 เดือน ปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 2,134 ล้านบาท มี 
EBITDA 2,128 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 410 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
10%, ลดลง 5%  และเพิ่มขึน้ 204% YoY ตามล าดบั โดยคิดเป็น 
HRC EBITDA/ตนั ที่ 54.6 เหรียญสหรัฐ/ตนั (รวมผลของการกลบั
รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 0.7 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั) เพิ่มขึน้จาก 43.8 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 ทัง้นี ้จะพบวา่ผลการด าเนินงานโดยรวมดีขึน้ เน่ืองจากค่า
การรีด (HRC Spread) ที่เพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ 
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง รวมถึง
ภาระดอกเบีย้จา่ยที่ลดลง แม้วา่จะไมมี่ก าไรจากการขายเงินลงทนุ
ในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั 225 ล้านบาท เหมือนชว่งเดียวกันของปี 
2556 ก็ตาม 
 

 
 
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)  
ตาราง 3: สรุปตัวเลขส าคัญของธุรกจิโรงถลุงเหลก็  

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 
2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

ราคาขายเฉล่ีย  507 520 -3% 474 +7% 517 500 +3% 

ต้นทนุวตัถดุบิเฉล่ีย 314 331 -5% 380 -17% 342 383 -11% 

Slab Spread 1) 193 189 +2% 94 +106% 175 116 +50% 

Slab Margin 2) 38.1% 36.4% - 19.8% - 33.8% 23.3% - 

ปริมาณขายรวม (พนัตนั) 688 646 +7% 728 -5% 2,051 2,094 -2% 

ปริมาณขายให้บคุคลภายนอก (พนัตนั) 356 517 -31% 333 +7% 1,359 738 +84% 

สดัสว่นการขายให้บคุคลภายนอก 52% 80% - 46% - 66% 35% - 

ปริมาณการผลติ (พนัตนั) 705 670 +5% 698 +1% 2,071 2,031 +2% 
  1) ไม่รวมการตัง้หรือการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 2) Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ย 
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รายได้ ไตรมาส 3/2557 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 11,343 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.3% QoQ และ 2% YoY จาก
ปริมาณขายเหล็กแท่งแบน 688 พันตัน โดยปริมาณขายเพิ่มขึน้ 7% 
QoQ แต่ลดลง 5% YoY ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 3% 
QoQ แต่เพิ่มขึน้ 7% YoY อยู่ที่ 507 เหรียญสหรัฐ/ตัน ทัง้นี ้เม่ือตัด
รายการระหว่างกันแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
ลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5,986 ล้านบาท ซึ่งมาจากการ
ขายเหล็กแทง่แบนให้แก่บคุคลภายนอก 356 พนัตนั หรือประมาณ 52%  
ลดลงจาก 517 พนัตนั ในไตรมาส 2/2557 เน่ืองจากมีความต้องการใช้
ภายในกลุ่มเพิ่มขึน้ เพื่อเตรียมการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้กับลูกค้า
กลุม่ยานยนต์ 

 งวด 9 เดือน 2557 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 
35,165 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% YoY จากการขายเหล็กแท่งแบน 
2,051 พนัตนั แม้ว่าปริมาณขายลดลงเล็กน้อย 2% YoY แต่ราคา
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 3% YoY รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงโดยเฉลี่ย
ในคร่ึงปีแรกประมาณ 7% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ทัง้นี ้เม่ือตดัรายการระหว่างกันแล้ว SSI UK มีรายได้จากการขาย
และให้บริการลกูค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 23,908 ล้าน
บาท ซึ่งมาจากการขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บุคคลภายนอก 1,359 
พนัตนั หรือประมาณ 66% 

   

ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3/2557 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 
11,816 ล้านบาท แยกเป็นต้นทนุขาย 11,796 ล้านบาท และค่าเผ่ือการ
ลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 20 ล้านบาท โดยต้นทนุขายและให้บริการ
ลดลง 4% QoQ และ 13% YoY จากต้นทนุวตัถดุิบต่อหน่วยที่ลดลง
เน่ืองจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงและการปรับสูตรการใช้วัตถุดิบ  
รวมถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ปรับตัว
ลดลง เ น่ืองจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ น้  ทัง้ นี  ้อัตราการใช้ PCI 
(Pulverised Coal Injection) เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 98 kg/thm ในไตร
มาส 2/2557 เป็น 101 kg/thm ในไตรมาส 3/2557 ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 103 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาส 2/2557 แตเ่พ่ิมขึน้ 
8% YoY เน่ืองจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงดงักล่าวข้างต้น มีการกลับ
รายการการตัง้ส ารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 0.3 ล้าน
บาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่าย 387 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% QoQ จาก
ปริมาณการน าเข้าวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ แต่ลดลง 9% YoY เน่ืองจากต้นทนุ
ราคาวตัถดุิบที่น าเข้าลดลง   

 งวด 9 เดือน 2557 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 38,026 
ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขาย 38,128 ล้านบาท และการกลับ
รายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 102 ล้านบาท โดย
ต้นทุนขายและให้บริการลดลง 4% YoY เน่ืองจากราคาวตัถุดิบ
ปรับตัวลดลง แม้ว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion 
Cost) ปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีคา่ใช้จา่ยในการซอ่มบ ารุงประจ าปี
ในช่วงไตรมาส 2/2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 311 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% YoY จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง มีการกลบั
รายการจากภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ 218 ล้านบาท และ
มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,114 ล้านบาท ลดลง 7% YoY เน่ืองจาก
ประสิทธิผลในการบริหารการจัดซือ้วัตถุดิบดีขึน้ และต้นทุนการ
น าเข้าวตัถดุิบที่ลดลง 
 

   

Slab Spread ไตรมาส 3/2557 อยู่ที่ 193 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น 
Slab Margin ประมาณ 38.1% โดย Slab Spread เพิ่มขึน้ จาก 189 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตรมาส 2/2557 และ 99 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในไตร
มาส 3/2556 

 งวด 9 เดือน 2557 Slab Spread อยู่ที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิด
เป็น Slab Margin ประมาณ 33.8% โดย Slab Spread เพิ่มขึน้ 
จาก 116 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 

   

ก าไร ไตรมาส 3/2557 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น 473 ล้านบาท แต่มี 
EBITDA 339 ล้านบาท ซึ่ง EBITDA รายไตรมาสเป็นบวกครัง้แรก
นับตัง้แต่เร่ิมกลับมาผลิตเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 2/2555 และมีผล
ขาดทุนสทุธิ 505 ล้านบาท  โดยผลประกอบการดีขึน้ QoQ จากผล
ขาดทนุขัน้ต้น 1,025 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 531  ล้านบาท และ
ขาดทุนสุทธิ 1,347 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2557 เน่ืองจาก Slab 
Spread ที่ดีขึน้ เม่ือเทียบ YoY ผลประกอบการปรับตัวดีขึน้จากผล
ขาดทนุขัน้ต้น 2,343 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 1,998 ล้านบาท และผล
ขาดทนุสทุธิ 2,821 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจาก Slab Spread ที่ปรับตวั
ดีขึน้ รวมถึงไม่มีการตัง้ส ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้วัตถุดิบ
เหมือนในไตรมาส 3/2556 
 

 งวด 9 เดือน 2557 SSI UK มีผลขาดทนุขัน้ต้น  2,861 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 1,075 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 3,553 ล้าน
บาท โดยขาดทนุลดลง YoY จากผลขาดทนุขัน้ต้น 5,594 ล้านบาท 
EBITDA ติดลบ 4,032 ล้านบาท และผลขาดทนุสทุธิ 4,533 ล้าน
บาท เน่ืองจาก Slab Spread ที่ดีขึน้ แม้ว่าไม่มีการกลับรายการ
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,904 ล้านบาท เหมือนในช่วง
เวลาเดียวกนัของปี 2556  
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แผนภาพ 8: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 
 
 

ธุรกิจท่าเรือ (PPC) 
รายได้ ไตรมาส 3/2557 PPC มีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32% QoQ ตามปริมาณสินค้าผ่านท่าและ
รายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าที่เพิ่มขึน้ (PPC Shore Crane) เม่ือ
เทียบ YoY พบวา่รายได้ลดลง 18% จากปริมาณสินค้าผ่านทา่และรายได้
จากการให้บริการเครนหน้าทา่ที่ลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั
จากปัญหาการเมืองในช่วงคร่ึงปีเเรก แต่ฟื้นตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากช่วง
ไตรมาสก่อน 

 งวด 9 เดือนปี 2557 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 204 
ล้านบาท ลดลง 35% YoY ตามการลดลงของปริมาณสินค้าผ่าน
ท่าและรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่า จากปัญหาการเมือง
ดงักลา่วข้างต้น 

   

ก าไร ไตรมาส 3/2557 PPC มีก าไรขัน้ต้น 39 ล้านบาท มี EBITDA 55 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 24 ล้านบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 
พบว่าเพิ่มขึน้ 100%, 52% และ 278% ตามล าดบั จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ 
แต่เม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2556 พบว่าลดลง 31%, 20% และ 34% 
ตามล าดบั จากรายได้ที่ลดลงมาก ในขณะที่ต้นทนุขายและให้บริการ
สว่นใหญ่เป็นต้นทนุคงที่ 
 

 
แผนภาพ 9: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทา่เรือ 

 งวด 9 เดือนปี 2557 มีก าไรขัน้ต้น 88 ล้านบาท มี EBITDA 136 
ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 44 ล้านบาท ลดลง 52%, 39% และ 
64% ตามล าดบั เน่ืองจากปริมาณสินค้าผ่านทา่ที่ลดลง  
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)     

รายได้ ไตรมาส 3/2557  
ไตรมาส 3/2557 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 199 ล้าน
บาท ลดลง 13% QoQ จากธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้
1) ธุรกิจการจดัการซอ่มบ ารุง จ านวน 71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7% เน่ืองจาก
ปริมาณงานในสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวใหม่ของลูกค้าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมกระดาษ 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล จ านวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30% 
เน่ืองจากมีการสง่มอบงานเพ่ิมมากขึน้ 
3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37% 
เน่ืองจากได้รับงานโครงการใหมเ่พ่ิมเติม  
4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 99 ล้านบาท ลดลง 30% 
เน่ืองจากยงัไมมี่โครงการใหมเ่พ่ิมเติม  

 งวด 9 เดือน ปี 2557    
WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 643 ล้านบาท ลดลง 
8% YoY โดยมีสัดส่วนรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่
ลกูค้าอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 69% 

   

ก าไร ไตรมาส 3/2557  WCE มีผลขาดทุนขัน้ต้น 34 ล้านบาท มี 
EBITDA ติดลบ 84 ล้านบาท และมีขาดทนุสทุธิ 76 ล้านบาท โดยในไตร
มาสนีไ้ด้มีการตัง้ผลขาดทุนล่วงหน้าของงานโครงการเป็นจ านวน 37 
ล้านบาท ท าให้เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 พบว่าลดลง 451%, 237% 
และ 138% QoQ ตามล าดบั และเม่ือเทียบกับไตรมาส 3/2556 พบว่า
ลดลง 200%, 538% และ 1033% YoY จากเหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้น 

 งวด 9 เดือน ปี 2557   
WCE มีก าไรขัน้ต้น 1 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 97 ล้านบาท 
และมขีาดทนุสทุธิ 106 ล้านบาท ลดลง 99%, 237% และ 384% 
YoY ตามล าดบั จากรายการปรับปรุงคา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้น 
 

   

 
แผนภาพ 10: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม 

 
 
 
 

  

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)  
รายได้ ไตรมาส 3/2557 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 3,050 ล้าน
บาท ลดลง 3% QoQ แต่เพิ่มขึน้ 7% YoY สอดคล้องกับปริมาณขาย 
121 พนัตนั ซึ่งลดลง 3% QoQ เน่ืองจากปริมาณขายแก่ลกูค้าในกลุ่ม
เหล็กเคลือบสังกะสีลดลง แต่เพิ่มขึน้ 11% YoY จากปริมาณขายแก่
ลกูค้ากลุ่มเหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ในขณะที่ภาวะตลาด
ยงัคงมีการแข่งขันสงู ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 3/2557 ยงัอยู่
ในระดบัเดียวกนักบัไตรมาส 2/2557 แต่ปรับตวัลดลง 4% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 3/2556 

 งวด 9 เดือน ปี 2557 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 9,005 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 2% YoY จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้เป็น 357 พันตัน 
หรือเพิ่มขึน้ 7% YoY ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง 5% 
ตามภาวะตลาด เน่ืองมาจากการปรับลดราคาของลูกค้าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดเป้าปริมาณการ
ผลิตของปี 2557 ลง อย่างไรก็ตาม TCRSS สามารถเพิ่มปริมาณ
ขายได้จากความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มลกูค้า
เหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้า  

 
 

  

 226   224   239   216   230   214   229   199  

 680   643  17% 13% 10% 9% 10% 5% 

-11% 

-42% 

11% 

-15% 

-50% 

-45% 

-40% 

-35% 

-30% 

-25% 

-20% 

-15% 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

-1,000  

-900  

-800  

-700  

-600  

-500  

-400  

-300  

-200  

-100  

 -    

 100  

 200  

 300  

 400  

 500  

 600  

 700  

 800  

Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 9M13 9M14 

ธุรกิจวิศวกรรม 

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%) 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557  

10 
 

 
 
 

 

ก าไร ไตรมาส 3/2557 TCRSS มีก าไรขัน้ต้น 134 ล้านบาท มี EBITDA 
173 ล้านบาท และมีผลก าไรสุทธิ 33 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 
2/2557 พบว่าเพิ่มขึน้ 57%, 12% และ 476% ตามล าดับ เน่ืองจาก
ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยลดลง 3% และมีการกลับรายการค่าเผ่ือการลด
มลูค่าของสินค้าคงเหลือและภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้วตัถุดิบในไตร
มาส 3/2557 จ านวน 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามล าดบั  แต่เม่ือ
เทียบกับไตรมาส 3/2556 พบว่าก าไรขัน้ต้นลดลง 14% แต่ EBITDA 
และก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 2% และ 241% ตามล าดบั เน่ืองจากราคาขาย
เฉลี่ยปรับตวัลดลง 4% YoY ตามภาวะตลาด และไมมี่การตัง้ส ารองจาก
ภาระผูกพันตามสญัญาซือ้วตัถดุิบจ านวน 29 ล้านบาทเหมือนในไตร
มาส 3/2556 

 

 งวด 9 เดือน ปี 2557 TCRSS มีผลก าไรขัน้ต้น 198 ล้านบาท มี 
EBITDA 338 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสุทธิ 70 ล้านบาท ลดลง 
67%, 50% และ 137% ตามล าดบั เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยปรับตวั
ลดลง 5% ดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่ม
สงูขึน้ 1% จากคา่เงินบาทที่ออ่นตวัลง 
 

 
แผนภาพ 11: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น 

 
 
 
ฐานะทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ณ ส้ินไตรมาส 3/2557  

ตาราง 4: สินค้าคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส จ าแนกตามประเภท 

ลูกหนีแ้ละตัว๋เงินรบัการค้าสทุธิ (Trade and Notes Receivable-Net) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 มีมลูคา่สทุธิเท่ากับ 5,911 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
16% เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2556 ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่
เพ่ิมสงูขึน้ในชว่งใกล้สิน้ไตรมาสของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน  
 

 หน่วย : ล้านบาท 30 ก.ย.57 31 ธ.ค. 56 % Chg. 

วตัถดิุบ (เหล็กแท่งแบน สินแร่
เหล็ก ถ่านโค้ก และโค้ก) 

4,138 5,717 -28% 

วตัถดิุบระหวา่งทาง (เหล็กแท่งแบน) 4,031 6,201 -35% 
สินค้าส าเร็จรูปและระหวา่งผลิต 
(เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด
ร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนั) 

3,316 3,906 -15% 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีมลูค่าสุทธิ 
13,456 ล้านบาท ลดลง 23% เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2556 เน่ืองจากการ
ลดลงของราคาและปริมาณการสัง่ซือ้วตัถดุิบ 
 

วสัดโุรงงานและอะไหล ่ 2,302 2,036 +13% 
 หกั: ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้า
คงเหลือ 

(331) (473) +30% 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 13,456 17,388 -23% 

  

ตาราง 5: อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 0.41 เท่า ลดลงจาก 0.64 เท่า ณ 
สิน้ปี 2556 เน่ืองจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ และการจดัชัน้
ประเภทเงินกู้ยืมของบริษัทยอ่ย  
 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 30 ก.ย.57 31 ธ.ค. 56 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.41 0.64 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 

7.40 
 

4.89 
 

 
 
 
 

 3,564   3,192   2,812   2,844   2,715   2,812   3,143   3,050  
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%) 

6. ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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การบริหารจดัการหนีสิ้นและสภาพคล่อง (Liabilities and Liquidity Management) 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 
71,392 ล้านบาท ลดลง 4% เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 จากเจ้าหนี ้
การค้าที่ลดลง  
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนีส้ินที่ มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน 
51,859 ล้านบาท และมีหนีส้ินสุทธิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย  (Net Debt) 
จ านวน 51,547 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้และหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 41,137 ล้านบาท ในขณะ
ที่หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระมีจ านวน 
10,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของ 
SSI UK จ านวน 14,416 ล้านบาท ถกูจดัประเภทจากหนีส้ินระยะยาวเป็น
หนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากได้รับหนงัสือผ่อนผนัจากธนาคารลา่ช้า ซึง่ปัจ- 

 จุบันเงินกู้ จ านวนดังกล่าวมีก าหนดการช าระตามสัญญาเงินกู้
ตามเดิม 
 

ส าหรับไตรมาส 4/2557 หาก SSI UK สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลง
ในสัญญากู้ ยืม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้แต่ได้รับ
หนงัสือผ่อนผนัจากธนาคารภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืม
ระยะยาวจ านวนดงักลา่วจะถกูจดัประเภทไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
ตามเดิม ตามที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ ยืม ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 34% เหลือ 7,005 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของ SSI UK เป็นหลัก ท าให้
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้
เป็น 7.40 เทา่ จาก 4.89 เทา่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

กระแสเงินสด (Cash Flow)  

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิ จ านวน 312 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 163 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 รายละเอียดดงั
แสดงในตารางที่ 14 โดยมีสว่นประกอบหลกัมาจาก 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด า เนินงาน 1,986 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 93  
ล้านบาท  และ (2) มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานสุทธิจ านวน 1,893 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

 เงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 222 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มเติม
ระหว่างปี 554 ล้านบาท (2) มีกระแสเงินสดรับเงินปันผลรับจาก
กิจการที่ควบคมุร่วมกัน 624 ล้านบาท (3) มีกระแสเงินสดรับจาก
ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวข้องทัง้สิน้ 166 ล้านบาท และ (4) 
มีกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมอ่ืนๆ 14 ล้านบาท 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,065 ล้านบาท มี
สว่นประกอบที่ส าคญั คือ เงินสดจา่ยช าระต้นทนุทางการเงิน 
เงินสดจา่ยช าระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ และมี
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั เป็น
หลกั 

 

 

 

 

โครงการ AAA ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 

SSI UK มีแผนการลงทนุในกลุม่โครงการ AAA ซึง่เป็นโครงการขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทนุจ านวนไมม่าก เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อน โครงการมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสงู ให้ผลตอบแทนสงู และสามารถคืนทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ เป็นโอกาสที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและผลก าไรของ
การด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้โครงการ AAA ระยะสัน้ซึ่งอยู่ในแผนงานการด าเนินงานปี 2557 มีทัง้หมด 20 โครงการ ใช้เงินลงทนุประมาณ 4.14 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คาดวา่จะสร้างผลประโยชน์รวมตอ่ปีประมาณ 16.76 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดแผนงานดงันี ้
 
 
 
 
 

7. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (Ongoing Projects) 
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ในไตรมาส 3/2557 SSI UK ได้ด าเนินโครงการ AAA แล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ โดยใช้เงินลงทนุไป 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์รวมตอ่ปีประมาณ 1.58 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยโครงการที่แล้วเสร็จในไตรมาส 3/2557 ได้แก่ Torpedo 46, SBCO-Nalco 3D Trasar, 
SBCO Small Booster Pump, Rail Grease Flange, Vibration Data Collectors และ Inline COG CV Analyser 
 

ตวัอยา่งโครงการ AAA ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2557 มีดงันี ้
 

โครงการ Torpedo 46 Recovery  

ก่อนหน้าที่ SSI UK จะเร่ิมกลับมาด าเนินการผลิตใหม่นัน้ พบว่า 
Torpedo หมายเลข 46 ไม่สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากมีน า้เหล็กถูก
ปลอ่ยให้เย็นจนแข็งตวัตกค้างอยูภ่ายใน ซึง่การจะท าให้ Torpedo  
สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้นัน้ จะต้องน าเหล็กที่ตกค้างอยู่ภายใน
ออก โดยการให้ความร้อนเข้าไปเพื่อท าให้เหล็กหลอมละลาย หลงัจาก
นัน้จงึคอ่ยเทออกจาก Torpedo 
 

โครงการดงักลา่วด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนมิถนุายน 2557 
จากนัน้จึงได้มีการส่ง Torpedo ไปท าการซ่อมแซมตวัโครงสร้างและ
วสัดทุนไฟเพิ่มเติม 
 

โครงการนีใ้ช้งบประมาณด าเนินการ 0.10 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนโครงสร้างได้ 0.54 ล้านเหรียญ
สหรัฐ อีกทัง้ยงัช่วยลดความสูญเสียจากน า้เหล็กที่ต้องทิง้ (Ponding) 
ได้ปีละ 0.49 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลประโยชน์สะสมที่ได้รับตัง้แต่เร่ิม
ใช้งานจนถึงสิน้เดือนกนัยายน 2557 อยูท่ี่ 0.12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
รูปแสดง การเทน า้เหลก็ออกจาก Torpedo

 

โครงการ Rail Grease Flange 
Rail Grease System ได้รับการติดตัง้เม่ือต้นเดือนมิถุนายน 2557 
ครอบคลุมระบบรางรถไฟภายใน บนพืน้ที่ส าคัญ 3 แห่ง ได้แก่ RBF, 
BOS และ Dock Route โดยการทดสอบระบบได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถนุายน 2557 
 

ด้วยงบประมาณด าเนินการ 0.05 ล้านเหรียญสหรัฐ การติดตัง้ Rail 
Grease System จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนราง และช่วยลด
การเสียดสีระหวา่งรางและล้อของเคร่ืองจกัร ท าให้รางมีอายกุารใช้งาน
ยาวนานขึน้ อีกทัง้ยังช่วยลดโอกาสในการตกรางของเคร่ืองจักร โดย
ผลประโยชน์รวมทัง้ปีที่คาดวา่จะได้รับอยูท่ี่ 0.37 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
รูปแสดง Rail Grease Unit
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พัฒนาการทีส่ าคัญของ WCE     

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 WCE มีงานรอส่งมอบ (Backlog) ของธุรกิจ
ต่างๆ รวมจ านวน 290 ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจัดการซ่อม
บ ารุง จ านวน 45 ล้านบาท 2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล จ านวน 
30 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก จ านวน 23 ล้านบาท 
และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง จ านวน 192 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นงานที่ต้องสง่มอบภายในปีนีท้ัง้หมด  

 โดยในชว่งไตรมาส 3/2557 WCE ได้รับงานใหมร่วมมลูคา่ทัง้สิน้ 89 
ล้านบาท เป็นของ 1) ธุรกิจการจดัการซอ่มบ ารุง จ านวน 56 ล้านบาท 
2) ธุรกิจวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล จ านวน 18 ล้านบาท 3) ธุรกิจประกอบ
โครงสร้างเหล็ก จ านวน 10 ล้านบาท และ 4) ธุรกิจวิศวกรรมจดัหา
และก่อสร้าง จ านวน 5 ล้านบาท 

 
 

การก ากบัดูแลกิจการทีดี่และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  

1) วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ครูอาสาเอสเอสไอซึ่งเป็นกลุ่ม
พนักงานของบริษัทฯ  ร่วมกันปฏิบัติการสอนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนวัดนาผักขวง และโรงเรียน
บ้านชะม่วง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
เรียนรู้เก่ียวกบั “เหล็ก…ในชีวิตประจ าวนั” ซึง่เป็นวิชาหนึ่งใน 

 การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินที่จดัท าโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และเอสเอสไอซึ่งเป็นผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในพืน้ที่โดยในแต่ละปี จะมีนักเรียนได้รับความรู้
จากครูอาสาเอสเอสไอจ านวน 6 ชัว่โมงเรียน 

   

2) วนัที่ 25 กรกฏาคม 2557 บริษัทฯ และเครือสหวิริยาร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ มลูนิธิพระมหาธาตุ
เจดีย์ภกัดีประกาศ และโรงเรียนธงชยัวิทยา จดักิจกรรมอบรม
มคัคเุทศก์น้อย ภายใต้โครงการเยาวชนอาสา ปันน า้ใจสู่สงัคม
2557 โดยเชิญชวนเยาวชนบางสะพานที่มีจิตใจอาสาเข้าร่วม  
 

 โครงการ และเข้าร่วม “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” เป็นรุ่นที่ 3 
เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยซึ่งมีเยาวชนจิต
อาสาสมคัรเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 61 คน ณ โรงเรียนธงชยัวิทยา ต าบล
ธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3) วันที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ มอบเหล็กแผ่นรีดร้อน มูลค่า 
100,000 บาท เพื่อสร้างอโุบสถลอยน า้ (อทุกกุกเขปสีมา) ณ วดั 

 คอกช้างเผือก อ าเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

   

4) วันที่ 13 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ร่วมกับเครือสหวิริยาได้จัด
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิ ริยาประจ าปี 2557 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 20 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจาก
สถานศึกษา 21 แห่ง ในเขต 4 ต าบล รอบบริเวณที่ตัง้บริษัทใน
เครือสหวิริยา ได้แก่ ต าบลแมร่ าพงึ ต าบลก าเนิดนพคณุ ต าบล 

 พงศ์ประศาสน์ และต าบลธงชยั จ านวน 199 ทนุ มลูค่ารวม 496,000 

บาท  ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับชัน้ประถมศึกษาถึงชัน้
มธัยมศึกษา จ านวน 191 ทนุ ทนุการศึกษาต่อเน่ืองระดบัปริญญาตรี
จ านวน 4 ทุน และทุนการศึกษาต่อเน่ืองระดับปริญญาตรีภายใต้ 
โครงการ “ครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” จ านวน 4 ทนุ 

   

5) วันที่ 14 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้น าตัวแทนคณะครูและ
นกัเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านสวนหลวงและ
โรงเรียนบ้านดอนส าราญกว่า 60 คน เดินทางศึกษาดงูานการ
ปลกูพืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ณ ศนูย์เรียนรู้ต้นแบบการ 

 ปลกูผักไฮโดรโปนิกส์ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าขาม อ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการจดุประกายความคิดให้ผู้
ศึกษาดูงานได้เรียนรู้กระบวนการขัน้ตอนในการปลูก  การบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ และเรียนรู้สถานการณ์ด้านการตลาดในปัจจบุนั 

   

6) วนัที่ 19 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ จดัโครงการประกวดวาดภาพ
ชิงทุนการศึกษาในโครงการ “ศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการ
กว้างไกล ครัง้ที่ 11” ประจ าปี 2557 โดยมีผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน
ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตพืน้ที่อ า- 
 
 
 
 
 
 

 เภอบางสะพาน จ านวน 242 คน ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัง้นีผ้ลงานที่ได้รับการ
คดัเลือก จะได้รับการสง่เข้าประกวดในระดบัชาติตอ่ไป 

8. พัฒนาการที่ส าคัญ (Recent Development) 
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7) วนัที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการโครงการกองทุนสหวิริ
ยาร่วมพัฒนาคณุภาพการศึกษาบางสะพาน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) และผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) พิจารณา
ตัดสินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 3 ปี หลัง
สถานศกึษาในเขตอ าเภอบางสะพานผ่านการคดัเลือกรอบแรก 
 

 จ านวน 9 แหง่ โดย โรงเรียนบางสะพาน ได้รับเลือกให้รับทนุสนับสนนุ
ต่อเน่ืองจากเครือสหวิริยาภายใต้โครงการ “กองทุนสหวิริยาร่วม
พฒันาคณุภาพการศึกษาบางสะพาน 2557 (รุ่นที่ 3)” มลูค่ารวม 1.2 
ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายทนุการศึกษา 3 ครัง้ (50:25:25)  ซึ่งจะมีการ
ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี 

8) วันที่ 21 กันยายน 2557 เครือสหวิริยาร่วมกับอ าเภอบาง
สะพาน เทศบาลต าบลก าเนิดนพคณุ องค์การบริหารสว่นต าบล
ก าเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง และพี่น้องชาวบางสะพาน
จดักิจกรรมเน่ืองในวนัปลอดรถ (Car Free Day) ภายใต้โครง-  
 

 การ “สองล้อรักษ์บางสะพาน” โดยการร่วมป่ันจกัรยานรณรงค์โดยใช้
เส้นทางถนนรอบยา่นตลาดเก่าอ าเภอบางสะพาน โดยมีคณะผู้บริหาร
เครือสหวิริยา และประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 
คน 

9) พนกังานบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมอาสาภายใต้โครงการ “25 ปี
เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจเอสเอสไออาสา” ในไตรมาส 
3/2557 จ านวนทัง้สิน้ 5 ครัง้ มีพนักงานเข้าร่วม 216 คน และ
คนในชุมชนเข้าร่วม 63 คน รวม 279 คน มีชั่วโมงงานรวม 
2,312 ชัว่โมง รายละเอียดดงันี ้
 วนัที่ 1 สิงหาคม 2557 ความดีที่ 108 ซ่อมแซมเมรุวดัทุ่ง

กระ ถิน  หมู่  4  ต าบล ร่อนทอง และความดีที่  109 
ซอ่มแซมเมรุวดัรักดีคีรีวนั หมู ่1ต าบลชยัเกษม 

 

 
 วนัที่ 2 สิงหาคม 2557 ความดีที่ 110 ซ่อมแซมและทาสี

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านดอนส านัก หมู่ 1
ต าบลร่อนทอง  

 วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ความดีที่ 111 สร้างศาลาที่พัก
นักเรียน และผู้ปกครอง หน้าโรงเรียนดอนส าราญ หมู่ 1
ต าบลธงชยั 

 วนัที่ 5 กันยายน 2557 ความดีที่ 112 ตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ี
องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวดันาผักขวง หมู่ 2 ต าบลก าเนิด
นพคณุ  

 
 

  

รางวลั   

1) วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
ดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคมุ  (Thailand 
Energy Awards) ประจ าปี 2557 ซึง่จดัโดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่อง
หน่วยงาน และบคุลากรที่มีสว่นสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการ 

 อนุรักษ์พลงังานและการพัฒนาพลังงานทดแทนดีเด่น ซึ่งมีผู้ ที่ได้รับ
รางวลัทัง้สิน้ 63 รางวลั จากผู้ เข้าประกวดทัง้สิน้ 290 ราย พร้อมได้รับ
คดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้าน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน  (ASEAN 
Energy Award 2014) 

   

2) วนัที่ 17 กรกฏาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคณุภาพการ
จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในกลุ่มคะแนนสูงสดุ ประจ าปี 2557 
(Annual General Meeting Checklist: AGM Checklist) ด้วย
คะแนนร้อยละ 98.93 เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีคะแนนร้อยละ 
94.00 สะท้อนให้เห็นศกัยภาพและความตัง้ใจในการด าเนินงาน 

 ของบริษัทฯ ที่มุง่มัน่พฒันา และรักษาประสิทธิภาพในการจดัประชมุผู้
ถือหุ้น โดยเน้นการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 
เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 

   

3) วนัที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวลัดีเด่นด้านแรงงาน
สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานต่อเน่ืองเป็นปีที่ 14 ใน “พิธีมอบ
รางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ  

 สวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2557” จดัโดยกรมสวสัดิการ และคุ้มครอง
แรงงาน ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอิมแพค อารีน่า เมืองทอง
ธานี 
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4) วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ รับโล่รางวัลองค์กรสุขภาวะ
ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากส านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)ในงาน "ตะนาวศรี สีสนั
แหง่ความสขุ ภาคตะวนัตก" ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กร 

 สุขภาวะ (Healthy Organization) ในสถานประกอบการจังหวัด
ราชบรีุ กาญจนบรีุ เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ ณ โรงเรียนเบญจมรา
ชทูิศราชบรีุ โดยมีสถานประกอบการภาคีเครือข่ายจากจงัหวดัตา่งๆทัง้ 
5 ภมิูภาคเข้าร่วมงานกวา่ 300 คน 

   

5) วนัที่ 24 กันยายน 2557 บริษัทฯ รับรางวลั “ASEAN Energy 
Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นใน
โรงงานขนาดใหญ่ ในพิธีรับรางวลั “32nd ASEAN Ministers  

 on Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings” ซึ่ง
นับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท  ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  
ความคืบหน้าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedy Measures) เหล็กแผ่นรีดร้อนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 
 

1) มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึน้ (Safeguard Measure)  
 กรณีน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ (ความหนา 0.9 – 50 

มิลลิเมตร  และความกว้าง 600 – 3,048 มิลลิเมตร) ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ได้ออกประกาศมาตรการปกป้องชัว่คราว 200 วนั ใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 7 มิถนุายน 
2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นัน้ ต่อมา กรมการค้า
ต่างประเทศได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้อง เร่ือง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการน าเข้าสินค้า 

เหล็กแผ่นรีดร้อนไมเ่จือ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึน้ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยได้ถอน
รายชื่อประเทศบราซิลออกจากบัญชีรายชื่อประเทศก าลัง
พฒันาที่ได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บอากรชัว่คราว และ
ให้เรียกเก็บอากรชัว่คราวกบัการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 
ในอตัรา 34.01% ของราคาซี ไอ เอฟ   

  กรณีน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรมการค้า
ตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศมาตรการปกป้อง
ชัน้ที่สุดในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 15 
กันยายน 2556 จนถึง 26 กุมภาพนัธ์ 2559 นัน้ ต่อมา กรมการ
ค้าต่างประเทศได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้อง เร่ือง มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนเจืออ่ืน ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึน้ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2557 ลงวนัที่ 24 ตลุาคม 2557 โดยได้ถอนรายชื่อประเทศ
ตรุกีออกจากประเทศก าลงัพฒันาที่ได้รับการยกเว้นการบงัคบัใช้
มาตรการปกป้อง และให้เรียกเก็บอากรปกป้องการน าเข้าสินค้า
ดงักลา่วเชน่เดียวกบัประเทศอื่นๆ ดงันี ้
1) การน าเข้าสินค้าดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 15 กนัยายน 2556 ถึง

วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ในอัตรา 44.20% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

2) การน าเข้าสินค้าดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 
ถึงวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ในอตัรา 43.57% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

3) การน าเข้าสินค้าดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 
ถึงวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ในอตัรา 42.95% ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

ทัง้นี ้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องส าหรับผู้ น าเข้าสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน กรณีที่น าเข้ามา 
(1) เพ่ือรีดเย็นตอ่ (2) เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ (3) เพื่อชบุแข็ง
ต่อ (4) ผลิตเพื่อการส่งออก (5) เป็นเหล็กเกรดพิเศษ และ (6) การ
น าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศก าลงัพัฒนา ตาม
บญัชี ก. ท้ายประกาศ 

การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงิน 

 บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่เหลือ จ านวน 279 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการซือ้คืนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่
เหลือดงักลา่วตอ่ไป 
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Appendix 
 

หน่วย: ล้านตนั 2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

สหภาพยโุรป 39.50 43.85 -10% 39.74 -1% 127.15 124.16 +2% 

อเมริกาเหนือ 31.01 29.80 +4% 29.86 +4% 90.29 89.65 +1% 

อเมริกาใต้ 11.84 11.18 +6% 12.18 -3% 33.83 35.04 -3% 

จีน 205.36 208.56 -2% 197.17 +4% 614.97 586.26 +5% 

เอเชีย (อ่ืนๆ) 70.87 72.39 -2% 69.10 +3% 214.13 207.09 +3% 

อ่ืนๆ 46.92 49.15 -5% 45.22 +4% 143.07 139.69 +2% 
รวม 405.49 414.93 -2% 393.27 +3% 1,223.44 1,181.89 +4% 

 

ท่ีมา: World Steel Association 

 

 ไตรมาส 2/2557 
(เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

ราคาจริง 1) 

ไตรมาส 3/2557 
(เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

ประมาณการ  

ไตรมาส 3/2557 
(เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

ราคาจริง 1) 

ไตรมาส 4/2557 
(เหรียญสหรัฐ/ตัน) 
ประมาณการ 2) 

ถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) 111.43 110.87 110.76 109.33 
แร่เหลก็ (IODEX 62% Fe CFR North China) 89-119 93-98 78-98 79-84 
เหลก็แทง่แบน (CFR East Asia import) 495-515 495-515 498-515 480-490 

เหลก็แทง่แบน (FOB Latin export) 490-505 480-500 490-502 470-485 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (CFR East Asia import) 517-532 517-532 512-527 481-495 
เหลก็แผ่นรีดร้อน (US Domestic EXW Indiana)3) 670-683 665-683 669-679 642-653 
ที่มา:   1) ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจาก SBB-Steel Business Briefing website ยกเว้นราคาถ่านโค้ก (Premium HCC FOB Australia) และราคาแร่เหล็ก (IODEX 62% Fe 

CFR North China) เป็นราคาเฉลี่ยรายไตรมาสที่ค านวณมาจาก Platts Steel Markets Daily Report 
                  2) ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสจนถึงวนัที่ 6 พ.ย. 57 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 2557 
ไตรมาส 3 

2557 
ไตรมาส 2  

%QoQ ไตรมาส 
3/2556  

%YoY 2557 
ม.ค-ก.ย. 

2556 
ม.ค-ก.ย. 

%YoY 

ปริมาณการผลติรถยนต์ 1) (ล้านคนั) 0.46 0.43 +5% 0.59 -23% 1.41 1.93 -27% 
ปริมาณการผลติตู้เย็น1) (ล้านเคร่ือง) 1.02 1.05 -3% 1.04 -2% 3.01 3.47 -13% 
ปริมาณการผลติเคร่ืองปรับอากาศ 2) (ล้านเคร่ือง) 2.80 4.44 -37% 2.95 -5% 11.08 9.54 +16% 

ที่มา :  1) ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ จากสถาบนัยานยนต์ และสภาอตุสาหกรรม                      
         2) ข้อมูลการผลิตตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 

  

ไตรมาส 3/2557 
(ตัน) 

ไตรมาส2/2557 
(ตัน) 

อัตราการ
เตบิโต 
(%) QoQ 

ไตรมาส 3/2556 
(ตัน) 

อัตราการ
เตบิโต 
(%) YoY 

2557 
ม.ค-ก.ย. 

2556 
ม.ค.-ก.ย. 

% YoY 

ผลติภายในประเทศ 744,888 704,175 +6% 622,702 +20% 1,992,459 1,986,591 +0.3% 
น าเข้า 911,271 1,000,429 -9% 948,454 -4% 2,802,766 3,599,633 -22% 
สง่ออก 2,914 5,722 -49% 12,454 -77% 22,122 25,040 -12% 
รวม 1,653,245 1,698,882 -3% 1,558,702 +6% 4,773,109 5,561,184 -14% 

ตาราง 6 : ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

ตาราง 7 : สรุปข้อมูลราคาวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งแบน ราคาเหล็กแท่งแบน และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ตาราง 8: ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ตาราง 9: Apparent Steel Supply ของ HRC  



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557 
 

17 
 

 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและประมาณการของบริษัทฯ 

 

งบรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
2557 

ไตรมาส 3 
2557 +/- 

QoQ 
2556 +/- 

YoY 
2557 2556 

ม.ค.-ก.ย. 
+/- 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย. YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 14,014 18,051 -22% 16,796 -17% 51,076 49,287 +4% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 13,800 18,433 -25% 18,757 -26% 51,694 52,619 -2% 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 214 (382) +156% (1,961) +111% (618) (3,332) +81% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 387 369 +5% 342 +13% 1,113 1,008 +10% 

ขาดทนุจากสญัญาที่สร้างภาระ  
(กลบัรายการ) 

(0.3) (129) +100% (10) +97% (218) (496) +56% 

 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการ
ท่ีควบคมุร่วมกนั 

- - - - - - 363 - 

EBITDA 1) 866 0.3 N.A. (1,337) +165% 942 (1,424) +166% 

ดอกเบีย้จ่าย 790 786 +1% 948 -17% 2,407 2,736 -12% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 637 628 +1% 648 -2% 1,904 1,875 +2% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (กลบัรายการ) (13) (8) -75% (31) +57% (18) (1,890) +99% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดจริง 

(182) (170) -7% (401) +55% (320) 19 N.A. 

 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 

345 24 N.A. 741 -54% 380 214 +77% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (547) (1,406) +61% (2,902) +81% (3,351) (4,145) +19% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.02) (0.04) +61% (0.10) +83% (0.10) (0.15) +29% 
1) EBITDA งวดเดือน ม.ค.-ก.ย. 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 363 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้ไนไตรมาส 1/2556 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

รายได้จากการขายและให้บริการ 1) 
   

    

งบการเงนิรวม 14,014 18,051 -22% 16,796 -17% 51,076 49,287 +4% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน  7,845 8,602 -9% 12,272 -36% 26,616 36,604 -27% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 5,986 9,233 -35% 4,377 +37% 23,908 12,183 +96% 

ธุรกิจทา่เรือ 37 35 +4% 41 -10% 105 137 -23% 

ธุรกิจวิศวกรรม 146 181 -19% 104 +41% 446 363 +23% 

  

ปี 2556 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 1/2557 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 2/2557 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 3/2557 
(ตัน) 

ผลท่ีเกิดจริง 

ไตรมาส 4/2557 
(ตัน) 

ประมาณการ
ใหม่ 

ปี 2557 
(ตัน) 

ประมาณการ
ใหม่ 

อัตราการ
เตบิโต 
(%YoY) 

ผลติภายในประเทศ        2,573,497 543,396 704,175 744,888 600,000 2,592,459 +1% 

น าเข้า 4,438,308 891,066 1,000,429 911,271 900,000 3,702,766 -17% 

สง่ออก 27,835 13,486 5,722 2,914 3,000 25,122 -10% 

รวม 6,983,970 1,420,976 1,698,882 1,653,245 1,497,000 6,270,103 -10% 

ตาราง 11: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 12: ผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจ 

ตาราง 10: Apparent Steel Supply ของ HRC ปี 2556 และประมาณการส าหรับปี 2557 
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หน่วย : ล้านบาท 
2557 2557 +/- 2556 +/- 2557 2556 +/- 

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

EBITDA 1) 
   

     

งบการเงนิรวม 2) 866 0.3 N.A. (1,337) +165% 942 (1,424) +166% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 3) 581 586 -1% 411 +32% 2,128 2,230 -5% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 339 (531) +164% (1,998) +117% (1,075) (4,032) +73% 

ธุรกิจทา่เรือ 55 36 +52% 69 -20% 136 222 -39% 

ธุรกิจวิศวกรรม (84) (25) -237% 19 -538% (98) 72 -237% 

ตดัรายการระหว่างกนั (24) (66) 
 

131  (150) 84  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 1) 
    

    

งบการเงนิรวม 4) (547) (1,406) +61% (2,902) +81% (3,351) (4,145) +19% 

ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดร้อน 36 27 +35% (260) +114% 410 135 +204% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (505) (1,347) +62% (2,821) +82% (3,533) (4,533) +22% 

ธุรกิจทา่เรือ 24 6 +278% 37 -34% 44 124 -64% 

ธุรกิจวิศวกรรม (76) (32) -138% 8 N.A. (106) 37 -384% 

ตดัรายการระหว่างกนั (27) (63) - 114 - (152) 39 - 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ - 3 - 20 - 6 52 - 
1) รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกนัแล้ว ในขณะที่ EBITDA และ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ยงัไม่ได้หกัรายการระหว่างกนั 
2) EBITDA รวม งวดเดือน ม.ค.-ก.ย. 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 363 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาส 1/2556   
3) EBITDA ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน งวดเดือน ม.ค.-ก.ย. 2556 รวมก าไรจากการขายเงินลงทนุใน TCRSS 225 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาส 1/2556  
4) การบนัทึกก าไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
 
 
   
หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 +/- 
สินทรัพย์    
ลกูหนีก้ารค้า 5,911 5,108 +16% 

สนิค้าคงเหลือ 13,456 17,388 -23% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนๆ 4,767 5,659 -16% 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 24,134 28,154 -14% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 50,474 52,425 -4% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 3,426 3,839 -11% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 363 308 +18% 
รวมสินทรัพย์ 78,397 84,726 -7% 

หนีส้ิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 41,137 23,869 +72% 

เจ้าหนีก้ารค้า 10,294 12,614 -18% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนๆ 7,232 7,560 -4% 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 58,663 44,044 +33% 

หนีส้นิระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ 10,722 28,047 -62% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 2,007 2,026 -1% 
รวมหนีส้ิน 71,392 74,116 -4% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 6,222 9,794 -36% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 784 816 -4% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,005 10,610 -34% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,397 84,726 -7% 

ตาราง 13: ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้านบาท ม.ค. – ก.ย. 57 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,986 

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 624 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (523) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ 166 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุอ่ืน (45) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 222 

เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ - 

เงินสดจ่ายช าระต้นทนุทางการเงิน (2,151) 

เงินสดจ่ายช าระเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (183) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 443 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (86) 

เงินสดจ่ายซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสทิธิ - 

เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินอ่ืน (87) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,065) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 144 

ยอดคงเหลือต้นงวด 163 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 6 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 312 
 
 
เก่ียวกับบริษัทฯ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยก าลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สงูสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้คุณภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้เหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ของภูมิภาค ส าหรับอุตสาหกรรมย านยนต์ 
พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง ส าหรับอตุสาหกรรมเหล็กต้นน า้ บริษัทฯ ได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรท่ีทันสมยั 
ตัง้อยูใ่นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีก าลงัการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยเูค จ ากัด (SSI 
UK) โดยลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดิุบให้บริษัทฯ เพ่ือรองรับการผลิตของบริษัทฯ และความต้องการในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึน้ 
สว่นการลงทนุในอตุสาหกรรมเหล็กปลายน า้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในโครงการต่อเน่ืองปลายน า้ท่ีส าคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ ากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่ง 
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรก
และรายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากดั (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกท่ีสุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดิุบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก 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 าขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วย
สว่นต่างๆ ท่ีแสดงข้อมลูปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม สภาวะธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเกิด
เหตกุารณ์ใดภายหลงัจากวนัท่ีจดัท าเอกสารฉบบันี ้อนัอาจมีผลให้ข้อมลูต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารฉบบันี ้นกัลงทนุทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมลูอ่ืนๆ 
ประกอบเพิ่มเติมด้วย  
ข้อมลูในเอกสารฉบบันีบ้างสว่นเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือเป็นการคาดหมายในอนาคต ทัง้นี ้ข้อมลูส่วนใดๆ ซึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้แล้ว 
รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับความเช่ือ และการประมาณการของ บริษัทฯ  เป็นข้อมลูซึ่งเป็นการคาดหมายในอนาคต และสามารถจ าแนกข้อมูลดังกล่าวได้จากการใช้ถ้อยค าท่ีมี
ลกัษณะเป็นการคาดหมายในอนาคตต่างๆ เช่น ค าวา่ “มีความเช่ือวา่” “คาดวา่” “คาดหวงัวา่” “วางแผนไว้วา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “ประเมิน” และค าอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกัน 
ทัง้นี ้ผู้อ่านควรใช้ความระมดัระวงัในการอ้างอิงข้อมลูท่ีเป็นการคาดหมายในอนาคตซึง่มีปัจจยัความเสี่ยง และความไมแ่น่นอนตามปกติของข้อมลูในลกัษณะนี ้

ตาราง 14: สรุปงบกระแสเงินสด 

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

