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ไตรมาส 4/2556 

 รายได้ขายและบริการ 16,100 ล้านบาท  ลดลงจากไตรมาส 3 ร้อยละ 4 

 ปริมาณขายเหล็ก 796 พนัตนั จากเหล็กแผ่นรีดร้อน 425 พนัตนั และเหล็กแทง่ขายลกูค้าภายนอก 371 พนัตนั หรือ ร้อยละ 52 ของ
ปริมาณขายเหล็กแทง่รวม 

 ขาดทนุ 2,907  ล้านบาท EBITDA ตดิลบ 1,464 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 9 ตามล าดบั 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนพลิกกลบัมีก าไร 75 ล้านบาท ยอดขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 34 

 ธุรกิจโรงถลงุเหล็กขายลูกค้าภายนอก ร้อยละ 52  ขาดทนุสทุธิ 2,725 ล้านบาท  

ประจ าปี 2556 

 สร้างสถิตใิหม่รายได้รวมของกลุ่ม 65,387 ล้านบาท ขายเหล็กรวม 3,243 พนัตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และร้อยละ 31 ตามล าดบั 

 ขาดทนุ 7,053  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 จากการผลิต-ขายท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจโรงถลงุเหล็ก-ต้นทนุขายและให้บริการรวมลดลง 
EBITDA ตดิลบ 2,888 ล้านบาท   

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนพลิกกลบัมีก าไร 210  ล้านบาท มีรายได้  45,599 ล้านบาท ยอดขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มพิเศษ ร้อยละ 34 

 ธุรกิจโรงถลงุเหล็กขายลูกค้าภายนอก ร้อยละ 40  ขาดทนุสทุธิ 7,259 ล้านบาท ขาดทนุลดลงร้อยละ 49 เน่ืองจากต้นทนุลดลง  

 ปี 2557 ตลาดเหล็กส่งสญัญาณขาขึน้  ความต้องการเหล็กในประเทศ 18 ล้านตนั 

 
       บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4/2556 และผลการ
ด าเนินงานงวดประจ าปี 2556 ดงันี ้
ไตรมาส 4/2556 
            งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,995 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27จากไตรมาสก่อน และ
ร้อยละ 36 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 425 พนัตนั ลดลงร้อยละ 29 จากไตรมาสก่อน และ ร้อย
ละ 34 จากงวดเดียวกนัปีก่อน โดยจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 34 ของปริมาณขายรวม มี
ก าไรสทุธิ 75 ล้านบาท พลิกกลบัจากขาดทนุ 260 ล้านบาทในไตรมาส 3/2556 และจากขาดทนุ 422 ล้านบาทในไตรมาส 4/2555 
           งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 16,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาส
ก่อน และรายได้จากการขายและให้บริการรวมลดลงร้อยละ 9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน มีผลขาดทนุสุทธิ 2,907 ล้านบาท ใกล้เคียงกบั
ขาดทนุ  2,902 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2556 และลดลงจากขาดทนุ 3,257 ล้านบาทในไตรมาส 4/2555 
 
งวดปี 2556 
          งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 45,599 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน จากปริมาณขาย HRC 2,134 พนัตนั ลดลงร้อยละ 2 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) ร้อยละ 34 ของปริมาณขายรวม มีก าไรสุทธิ 210 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้จากผลขาดทนุสุทธิ 1,655 ล้านบาท 
ของปี 2555 

          งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 65,387 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากงวดเดียวกนัปี
ของก่อน โดยมีต้นทนุขายและให้บริการรวม 70,250 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากงวดเดียวกนัปีของก่อน มีผลขาดทนุสุทธิ 7,053 ล้านบาท 
ขาดทนุลดลงจากผลขาดทนุสทุธิ 15,918 ล้านบาทของปี 2555 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ของบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 45,258 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ  29 จากงวดเดียวกนัปีของก่อน มีผล
ขาดทนุสุทธิ 7,259 ล้านบาท 

 ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ มีรายได้จากการให้บริการรวม 394 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน เน่ืองจากมีรายได้จากการให้บริการ
เครนหน้าท่า (PPC Shore Crane) ในปี 2556 เตม็ปี มีก าไรสทุธิ 156 ล้านบาท  

 ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 910 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จากปีก่อน เป็นรายได้นอก
กลุ่มร้อยละ 53 และมีก าไรสทุธิ 49 ล้านบาท 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 11,563 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  19 และมีก าไรสทุธิ 193 ล้านบาท 

 

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “ในไตรมาส 4/2556 เรามี
รายได้รวมของกลุ่ม 16,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 จากผลกระทบจากเหตุการณ์การเมือง แต่ถึงแม้รายได้ของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลงมาร้อยละ 27 จากผลกระทบดงักล่าว เราได้รับรายได้ทดแทนจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึง่ขายเหล็กแท่งแบนให้แก่
บุคคลภายนอกท่ีเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 59 โดยเฉพาะสู่ตลาดอเมริกาเหนือซึ่งแข็งแกร่งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  ความหลากหลายทาง
ภมูิศาสตร์ตลาด (geographical market diversity) ซึง่เป็นจุดแข็งหนึ่งของรูปแบบธุรกิจเราท่ีคนมกัมองไม่เห็นได้เร่ิมเข้ามามีบทบาท ท าให้
เราสามารถบริหารความเส่ียงโดยกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดท่ีแข็งแกร่งกวา่ เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนพลิกกลบัมา
มีก าไรสทุธิจากการบริหารคา่การรีดท่ีดีขึน้ ธุรกิจโรงถลงุเหล็กมีผลขาดทนุในระดบัใกล้เคียงเดิมถึงแม้จะมีส่วนต่างราคาและปริมาณขายท่ีดี
ขึน้ แตมี่ต้นทนุเพิ่มขึน้จากปัญหาการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึง่เราก าลงัซอ่มแซมจดุนีอ้ยู่ 

ในปี 2556 เราสามารถสร้างสถิติใหม่ส าหรับรายได้รวมของกลุ่ม 65,387 ล้านบาท และปริมาณขายเหล็กรวม 3,243 พนัตนั ซึง่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และร้อยละ 31 ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นผลจากการปรับเปล่ียนตวัเองจากผู้ผลิตเหล็กกลางน า้มาสู่ผู้ผลิตเหล็กครบวงจร 
อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าเหล็กแท่งแบน ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเรานัน้ เป็นท่ีต้องการในตลาดโลกอย่างมาก เห็นได้จาก
ปริมาณขายร้อยละ 40  หรือ 1,100 พนัตนั เป็นการขายให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากนี ้EBITDA รวมของกลุ่ม ปรับตวัดีขึน้อย่างมาก โดย
ลดลงร้อยละ 73 จากติดลบ 10,597 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็นติดลบเพียง 2,888 ล้านบาทในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจาก 1) ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนได้พลิกมามีก าไร และ 2) ธุรกิจโรงถลงุเหล็กขาดทนุลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่ง เม่ือปริมาณการผลิตสูงขึน้และได้รับประโยชน์จาก
การประหยดัต้นทนุตอ่ขนาดและประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้ 

“ส าหรับแนวโน้มระยะสัน้ในไตรมาส 1/2557 เราเห็นสภาวะตลาดท่ีแข็งแกร่งกว่าไตรมาสก่อน โดยตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนใน
ประเทศเร่ิมฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ืองเดือนตอ่เดือน จากจดุต ่าสุดในเดือนพฤศจิกายนเม่ือสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมปะท ุตลาดเหล็กแท่งแบน
ทัว่โลกตงึตวัเม่ือปริมาณความต้องการจากภูมิภาคอเมริกาเหนือเร่ิมมีมากขึน้ ขณะท่ีสินแร่เหล็กและถ่านโค้ก ซึง่เป็นวตัถุดิบหลักของเรา 
ยงัคงได้รับแรงกดดนัด้านราคาจากสถานการณ์อปุทานล้นตลาดอย่างตอ่เน่ือง ทัง้หมดนีจ้ะส่งผลให้อตัราก าไรของธุรกิจโดยรวมปรับตวัดีขึน้ 
คาดวา่ผลขาดทนุของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะน้อยลงอีก จากการท่ีเรามุ่งมัน่พยายามลดต้นทนุ ทัง้จากการเพิ่มปริมาณการผลิตเหล็กแท่งแบน
และอตัราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) และจากโครงการตา่งๆ เพ่ือปรับลดต้นทนุ ท่ีเราก าลงัด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง 

ส่วนแนวโน้มระยะยาวส าหรับปี 2557 เรายงัคงเช่ือมัน่ท่ีจะเห็นธุรกิจของเราดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในหลายด้าน ทัง้การเติบโตของ
ยอดขาย การลดต้นทนุ ส่วนต่างระหว่างราคาท่ีดีขึน้ การขยายตลาดผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ และ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต  นบัเป็นเวลาเกือบสามปีท่ีเราได้ลงทนุเพ่ือเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร ซึง่เราแบกรับความยากล าบากมาพอสมควร   ตอนนีถ้ึงเวลาท่ีเรา
จะเก็บผลประโยชน์จากการเช่ือมโยงธุรกิจเหล็กครบวงจรนี ้" นายวนิกล่าว 

           บริษัทคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กในปี 2557 จะปรับตวัสูงขึน้ โดย สถาบนัเหล็กโลก (World Steel Association: WSA) ได้
ประเมินว่า ในปี 2557 ความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกจะขยายตวัร้อยละ 3.3  หรือเพิ่มขึน้ไปอยู่ท่ีประมาณ 1,523 ล้านตนั โดย
คาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตของความต้องการเหล็กของประเทศจีนในปี 2557 ยงัคงคาดหมายว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0  ประเทศอินเดีย
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 5.6 รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผู้ ผลิตเหล็กหลักของโลกเช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และกลุ่มสหภาพยุโรป ส าหรับ 
อตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมคาดการณ์ว่า แนวโน้มระดบัความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในปี 2557 
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จะเผชิญกบัความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้เหล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อตุสาหกรรมรถยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยท่ีอตุสาหกรรมก่อสร้าง หากได้แรงขบัเคล่ือนจากการลงทนุของภาครัฐ 
ก็จะช่วยเพิ่มอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมนีไ้ด้ ทัง้นี ้สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะมีปริมาณ
การใช้เหล็ก 18 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 จากปี 2556 

 
 

 
----------------------------- 

ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่  
ส านกัประชาสมัพนัธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
คณุผดงุศกัดิ์ คณุศศิวฒัน์ คณุจนัทน์กฤดา และคณุรวิภทัร  
โทรศพัท์ 02- 238-3063 ตอ่ 1327และ1309 
  


