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บริษัท สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จาํกัด (มหาชน)  
รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาส 4 และงวดปี 2557 
 
ไตรมาส 4/2557 

 รายได้จากการขายและบริการกลุม่รวม 14,200 ล้านบาท ปริมาณขายเหลก็รวม 757 พนัตนั 

 ไตรมาส 4 ขาดทนุสทุธิ (งบเด่ียว) 757 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม)  1,552  ล้านบาท  

 ไตรมาส 4 EBITDA (งบเดีย่ว) ตดิลบ 241 ล้านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม) ติดลบ 133 ล้านบาท 
ประจาํปี 2557 

 รายได้จากการขายและบริการกลุม่รวม 65,276 ล้านบาท ปริมาณขายเหลก็รวม 3,318 พนัตนั 

 งวด ปี 2557  ขาดทนุสทุธิ (งบเด่ียว) 346 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม) 4,903 ล้านบาท 

 งวด ปี 2557 EBITDA (งบเดีย่ว) 1,887 ล้านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม) 808 ล้านบาท 

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 4/2557 และผล
การดาํเนินงานงวด ปี 2557 ดงันี ้  

 

ไตรมาส 4/2557 
งบการเงินเฉพาะบริษัท (ธรุกิจเหลก็แผน่รีดร้อน) – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 5,765 ล้านบาท (ลดลง

ร้อยละ 27 จากไตรมาสก่อน) โดยมีปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 267 พนัตนั (ลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสก่อน และ 
ลดลงร้อยละ 37 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 
39 ของปริมาณขายรวม  EBITDA  ติดลบ 241 ล้านบาท และมีขาดทนุสทุธิ 757 ล้านบาท (ลดลงจากกําไรสทุธิ 36 ล้านบาท ในไตร
มาสก่อน และลดลงจากกําไรสทุธิ 75 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัปีก่อน) 

งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 14,200 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จาก
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 12 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็รวม 757 พนัตนั Group EBITDA ติดลบ 133  
ล้านบาท มีผลขาดทุนสทุธิ 1,552 ล้านบาท (ผลประกอบการโดยรวมดีขึน้เม่ือเทียบงวดเดียวกนัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณขายให้แก่
บคุคลภายนอก รวมถึงสว่นตา่งระหวา่งราคาขาย และวตัถดิุบท่ีเพ่ิมขึน้ของธรุกิจโรงถลงุเหลก็)    

งวดปี 2557 

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน)  – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 32,382 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1,468  พนัตนั (ลดลงร้อยละ 31 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 
โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 38 ของปริมาณขายรวม มี  EBITDA เป็น
บวก  1,887 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 36 จากปีก่อน)   และขาดทนุสทุธิ  346 ล้านบาท (กลบัจากกําไรสทุธิ 270 ล้านบาทในปีก่อน) 

งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 65,276 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 0.2 จาก
ปีก่อน) จากปริมาณขายเหล็กรวม 3,318 พนัตนั มี Group EBITDA 808 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จาก EBITDA ติดลบ 2,888 ล้านบาทใน
ปีก่อน)   มีผลขาดทนุสทุธิ 4,903 ล้านบาท (ขาดทนุลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน)    
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สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 4/2557 ของบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธรุกิจโรงถลงุเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,644 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน และร้อย
ละ 2 จากปีก่อน)  มี EBITDA 29 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 91จากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมขึน้จาก EBITDA ติดลบ 1,887 
ล้านบาท ในปีก่อน) มีผลขาดทนุสทุธิ 843 ล้านบาท (ขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 67 จากไตรมาสก่อน แตล่ดลงร้อยละ 69 จาก
ปีก่อน) 

 ธุรกิจท่าเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 79 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จากไตรมาสก่อน แตล่ดลงร้อยละ 2 จากงวด
เดียวกันปีก่อน) มีกําไรสทุธิ 25 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 22 จากงวดเดียวกันปี
ก่อน) 

 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม152 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 24 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อย
ละ 34 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) เป็นรายได้นอกกลุ่มร้อยละ 69 และขาดทนุสทุธิ 14  ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 82 จากไตร
มาสก่อน และลดลงร้อยละ218 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 3,283 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
21 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) กําไรสทุธิ 72 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 119 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1526 จาก
งวดเดียวกนัปีก่อน) 
 

สําหรับผลการดําเนินงานงวดปี 2557 ของบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 46,809 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 จากปีก่อน)  มี EBITDA 
ติดลบ 1,046 ล้านบาท ติดลบน้อยลงจาก EBITDA ติดลบ 5,919 ล้านบาทในปีก่อน  มีผลขาดทุนสทุธิ 4,396 ล้านบาท 
(ขาดทนุลดลงจากผลขาดทนุสทุธิ 7,259 ล้านบาทในปีก่อน) 

 ธุรกิจท่าเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 283 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน) มีกําไรสทุธิ 69 ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 56 จากปีก่อน) 

 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 803 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน) เป็นรายได้นอกกลุ่ม
ร้อยละ 69 และขาดทนุสทุธิ 120 ล้านบาท (กลบัจากกําไรสทุธิ 49 ล้านบาทปีก่อน) 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 12,287 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน) กําไรสุทธิ 2 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 99 จากปีก่อน) 

 

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสเอสไอกลา่วว่า  “ในไตรมาส 4 ถึงแม้ว่า
เราสามารถทํากําไร EBITDA หลกัเป็นบวก 918 ล้านบาทจากธรุกิจ แตข่ณะเดียวกนัเราต้องเผชิญกบัความผนัผวนของตลาดโลก ไม่
ว่าจะเป็นราคานํา้มนัลดลงอย่างรวดเร็วและค่าเงินสกุลรูเบิลของรัฐเซียตกต่ําลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนเป็นแรงกดดนัอย่างมากต่อ
ตลาดเหลก็โลก สง่ผลให้ราคาเหล็กลดลงถึงร้อยละ 30 ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือน เราจึงดําเนินการอย่างรอบคอบด้วยการตัง้
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือและการตัง้สํารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาการซือ้วตัถดุิบ 1,052 ล้านบาท ทําให้ EBITDA 
ติดลบ 133 ล้านบาท” 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เราประสบความสําเร็จด้านส่วนตา่งราคาเหลก็แท่งแบน (Slab Margin) ที่ร้อยละ 41.8 ซึง่เป็นยอด
สงูสดุท่ีเคยมีมา สืบเน่ืองมาจากการลดลงของราคาวตัถุดิบ และความพยายามของเราในการปรับสตูรวตัถดิุบเพ่ือลดต้นทุน ส่วน
อตัราการใช้ PCI ได้ไตข่ึน้ไปถึงระดบัที่สงูที่สดุที่เคยมีมา ท่ี 110 กิโลกรัมตอ่ตนัในไตรมาสนี ้ซึง่ช่วยลดต้นทนุให้เราได้มาก เรามียอด
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จําหน่ายเหล็กแท่งแบนให้กบับคุคลภายนอกสงูถึงร้อยละ 69 มี EBITDAหลกั 517 ล้านบาทซึง่อยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุท่ีเคยมีมา แตห่ลงั
ตัง้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้สํารองจากภาระผูกพนัตามสญัญาการซือ้วตัถดุิบ 488 ล้านบาท จะคงเหลือ 
EBITDA เป็นบวก 29 ล้านบาท 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศยังคงอ่อนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2557  ซึ่งตรงกับเราได้คาดการณ์ไว้ ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม เรา
สามารถรักษาระดบัสว่นต่างราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC Spread) ได้ท่ี 123 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั มีEBITDA หลกัเป็น
บวก 323 ล้านบาท และเช่นเดียวกบัธุรกิจโรงถลงุเหล็ก หลงัตัง้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้สํารองจากภาระ
ผกูพนัตามสญัญาการซือ้วตัถดิุบ 564 ล้านบาท ทําให้ EBITDA ติดลบ 241 ล้านบาท 

ปี 2557เราประสบความสําเร็จในการพลิกสถานการณ์ธุรกิจจากท่ีมี EBITDA เป็นลบ 2,888 ล้านบาทในปี 2556 พลิก
กลบัมามีEBITDA เป็นบวก 808 ล้านบาท ในปี 2557 ซึง่ต้องขอบคณุพนกังานท่ีทุ่มเททํางานหนกัและสร้างสรรค์ เราได้เปิดตวัและ
ดําเนินโครงการหลายโครงการเพ่ือประหยดัคา่ใช้จา่ย เพ่ิมผลผลิตและผลประโยชน์และปรับปรุงคณุภาพได้สําเร็จ 

เรายงัคงดําเนินตามพนัธกิจและกลยทุธสร้างสรรค์นวตักรรมและบูรณาการธุรกิจในกลุ่มให้ดีท่ีสดุ เรายงัคงเดินหน้าลด
ค่าใช้จ่ายรวมทัง้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของฐานการผลิตผ่านการบูรณาการและการแบ่งปัน แนวปฏิบติัท่ีดี ความ
เป็นเลิศในการปฏิบติัการ และความสามารถของบคุลากร เรายงัคงเดินหน้าโครงการท่ีสง่ผลสําเร็จเร็ว(quick-win initiatives) ซึ่งใช้
เวลาดําเนินโครงการสัน้ท่ีให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value 
Products) เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัลกูค้าของเรา 

เรามองว่าตลาดระยะสัน้ยังคงมีความไม่แน่นอน แม้ความต้องการของตลาดในอเมริกาเหนือยงัคงแข็งแกร่ง แต่ความ
มัน่ใจของผู้ซือ้เหลก็ทัว่โลกต่ํา จากการท่ีตลาดเหลก็โลกยงัคงปรับตวัและมองหาจดุต่ําสดุ การสง่ออกเหลก็ของจีนยงัสงูกว่า 10 ล้าน
ตนัตอ่เดือน สถานการณ์รัสเซียกบัยเูครนยงัไม่น่ิงเช่นเดียวกบัสถานการณ์กรีซ ในสถานการณ์ท่ียากลําบากแบบนี ้การบริหารงาน
ด้วยความรอบคอบและการจัดการความเสี่ยงที่ดี เป็นกุญแจสําคญัท่ีทําให้เราผ่านพ้นไปได้  สญัญาณที่ดีคือความต้องการเหล็ก
ภายในประเทศในไตรมาสที่ 4 ท่ีตกต่ําลงได้ผา่นพ้นไปแล้ว และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากโครงการพฒันาด้านเศรษฐกิจตา่งๆที่ริเร่ิมโดย
รัฐบาลได้เร่ิมต้น ต้นทุนวัตถุดิบยังคงมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากอุปทานสูงเกินความต้องการ แต่เน่ืองจากราคาเหล็กลดลงอย่าง
รวดเร็วมาก่อนหน้านัน้ ทําให้สว่นตา่งราคาในไตรมาส 1 ต่ํากว่าระดบัปกติซึ่งกว่าจะกลบัมาสู่ระดบัปกติก็เม่ือจากตลาดเหลก็กลบัสู่
สมดลุ 

 
 ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ssi-steel.com/en/investor-relations/ir-home.php 

เก่ียวกับเอสเอสไอ 

 บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหลก็ครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยกําลงัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสงูสดุ 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุง่เน้นการนวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผน่
ชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้เหลก็ท่ีเพ่ิมขึน้ของภมิูภาค สาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนสง่ และการ
ก่อสร้าง สําหรับอตุสาหกรรมเหลก็ต้นนํา้ เอสเอสไอได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหลก็และผลิตเหลก็กล้า
ครบวงจรท่ีทนัสมยั ตัง้อยูใ่นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีกําลงัการผลติ 3.6 ล้านตนัตอ่ปี ภายใต้
การดาํเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี ยเูค จํากดั (เอสเอสไอ ยเูค) โดยลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหลก็แทง่
แบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดิุบให้เอสเอสไอ เพ่ือรองรับการผลิตของบริษัทและความต้องการในตลาดโลกท่ีเพิม่ขึน้ สําหรับ
อตุสาหกรรมเหลก็ปลายนํา้ บริษัทได้ร่วมลงทนุในโครงการตอ่เน่ืองปลายนํา้ท่ีสําคญั ประกอบด้วยบริษัท เหลก็แผน่รีดเยน็ไทยจํากดั 



ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 
 
(มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็นผู้ผลิตเหลก็แผน่รีดเยน็ รายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย บริษัท เหลก็แผน่เคลือบไทย จํากดั 
(TCS) ผู้ผลติเหลก็แผน่เคลือบสงักะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โรงงานทัง้หมด
ในประเทศไทยของกลุม่เอสเอสไอ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่วไทย ณ อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทําเลยทุธศาสตร์ที่ดีที่สดุในประเทศสําหรับการดาํเนินธุรกิจเหลก็แบบครบ
วงจร บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั (PPC) ให้บริการทา่เรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลกึท่ีสดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดิุบ
และผลิตภณัฑ์เหลก็ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอสไอยงัขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทนุร้อยละ 100 
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซอ่มบํารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมี
ความเช่ียวชาญในธรุกิจเหลก็ พนกังานของเอสเอสไอทกุคนมีความมุง่มัน่ และพลงัขบัเคลื่อนสูค่วามสาํเร็จ ซึง่สะท้อนผา่นวิสยัทศัน์
พนัธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหลก็และบริการที่มีมลูคา่เพ่ิมกบัลกูค้า สร้างกําไรสมํ่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่
ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งยัง่ยนื” 
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ http://www.ssi-steel.com 
 
ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี  
สํานกัประชาสมัพนัธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
คณุผดงุศกัดิ์ คณุศศิวฒัน์ คณุจนัทน์กฤดา และคณุรวิภทัร  
โทรศพัท์ 02- 238-3063 ตอ่ 1302 และ1309 

 
 


