ข่าวประชาสัมพันธ์
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 002/182-005/2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 4 และงวดปี 2557
ไตรมาส 4/2557
 รายได้ จากการขายและบริ การกลุม่ รวม 14,200 ล้ านบาท ปริมาณขายเหล็กรวม 757 พันตัน
 ไตรมาส 4 ขาดทุนสุทธิ (งบเดีย่ ว) 757 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 1,552 ล้ านบาท
 ไตรมาส 4 EBITDA (งบเดีย่ ว) ติดลบ 241 ล้ านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม) ติดลบ 133 ล้ านบาท
ประจําปี 2557
 รายได้ จากการขายและบริ การกลุม่ รวม 65,276 ล้ านบาท ปริมาณขายเหล็กรวม 3,318 พันตัน
 งวด ปี 2557 ขาดทุนสุทธิ (งบเดี่ยว) 346 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 4,903 ล้ านบาท
 งวด ปี 2557 EBITDA (งบเดีย่ ว) 1,887 ล้ านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม) 808 ล้ านบาท
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 4/2557 และผล
การดําเนินงานงวด ปี 2557 ดังนี ้
ไตรมาส 4/2557
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน) – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 5,765 ล้ านบาท (ลดลง
ร้ อยละ 27 จากไตรมาสก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 267 พันตัน (ลดลงร้ อยละ 25 จากไตรมาสก่อน และ
ลดลงร้ อยละ 37 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ
39 ของปริ มาณขายรวม EBITDA ติดลบ 241 ล้ านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 757 ล้ านบาท (ลดลงจากกําไรสุทธิ 36 ล้ านบาท ในไตร
มาสก่อน และลดลงจากกําไรสุทธิ 75 ล้ านบาท ในงวดเดียวกันปี ก่อน)
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 14,200 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จาก
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 12 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กรวม 757 พันตัน Group EBITDA ติดลบ 133
ล้ านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 1,552 ล้ านบาท (ผลประกอบการโดยรวมดีขึ ้นเมื่อเทียบงวดเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากปริ มาณขายให้ แก่
บุคคลภายนอก รวมถึงส่วนต่างระหว่างราคาขาย และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)
งวดปี 2557
งบการเงิน เฉพาะบริ ษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน) – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 32,382 ล้ านบาท
(ลดลงร้ อยละ 29 จากปี ก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 1,468 พันตัน (ลดลงร้ อยละ 31 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 38 ของปริ มาณขายรวม มี EBITDA เป็ น
บวก 1,887 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 36 จากปี ก่อน) และขาดทุนสุทธิ 346 ล้ านบาท (กลับจากกําไรสุทธิ 270 ล้ านบาทในปี ก่อน)
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 65,276 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 0.2 จาก
ปี ก่อน) จากปริ มาณขายเหล็กรวม 3,318 พันตัน มี Group EBITDA 808 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นจาก EBITDA ติดลบ 2,888 ล้ านบาทใน
ปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 4,903 ล้ านบาท (ขาดทุนลดลงร้ อยละ 30 จากปี ก่อน)
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สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 11,644 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากไตรมาสก่อน และร้ อย
ละ 2 จากปี ก่อน) มี EBITDA 29 ล้ านบาท โดยลดลงร้ อยละ 91จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ ้นจาก EBITDA ติดลบ 1,887
ล้ านบาท ในปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 843 ล้ านบาท (ขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 69 จาก
ปี ก่อน)
 ธุรกิจท่าเรื อ มีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 79 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 2 จากงวด
เดียวกันปี ก่อน) มีกําไรสุทธิ 25 ล้ านบาท (เพิ่ม ขึ ้นร้ อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 22 จากงวดเดียวกันปี
ก่อน)
 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม152 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 24 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อย
ละ 34 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) เป็ นรายได้ นอกกลุ่มร้ อยละ 69 และขาดทุนสุทธิ 14 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 82 จากไตร
มาสก่อน และลดลงร้ อยละ218 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 3,283 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
21 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) กําไรสุทธิ 72 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 119 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1526 จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน)
สําหรับผลการดําเนินงานงวดปี 2557 ของบริ ษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 46,809 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากปี ก่อน) มี EBITDA
ติดลบ 1,046 ล้ านบาท ติดลบน้ อยลงจาก EBITDA ติดลบ 5,919 ล้ านบาทในปี ก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 4,396 ล้ านบาท
(ขาดทุนลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ 7,259 ล้ านบาทในปี ก่อน)
 ธุรกิจท่าเรื อ มีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 283 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 28 จากปี ก่อน) มีกําไรสุทธิ 69 ล้ านบาท (ลดลง
ร้ อยละ 56 จากปี ก่อน)
 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 803 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 12 จากปี ก่อน) เป็ นรายได้ นอกกลุ่ม
ร้ อยละ 69 และขาดทุนสุทธิ 120 ล้ านบาท (กลับจากกําไรสุทธิ 49 ล้ านบาทปี ก่อน)
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 12,287 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากปี ก่อน) กําไรสุทธิ 2 ล้ านบาท
(ลดลงร้ อยละ 99 จากปี ก่อน)
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสเอสไอกล่าวว่า “ในไตรมาส 4 ถึงแม้ ว่า
เราสามารถทํากําไร EBITDA หลักเป็ นบวก 918 ล้ านบาทจากธุรกิจ แต่ขณะเดียวกันเราต้ องเผชิญกับความผันผวนของตลาดโลก ไม่
ว่าจะเป็ นราคานํา้ มันลดลงอย่างรวดเร็ วและค่าเงินสกุลรู เบิลของรัฐเซียตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งล้ วนเป็ นแรงกดดันอย่างมากต่อ
ตลาดเหล็กโลก ส่งผลให้ ราคาเหล็กลดลงถึงร้ อยละ 30 ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน เราจึงดําเนินการอย่างรอบคอบด้ วยการตัง้
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตังสํ
้ ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาการซื ้อวัตถุดิบ 1,052 ล้ านบาท ทําให้ EBITDA
ติดลบ 133 ล้ านบาท”
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เราประสบความสําเร็ จด้ านส่วนต่างราคาเหล็กแท่งแบน (Slab Margin) ที่ร้อยละ 41.8 ซึง่ เป็ นยอด
สูงสุดที่เคยมีมา สืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาวัตถุดิบ และความพยายามของเราในการปรับสูตรวัตถุดิบเพื่อลดต้ นทุน ส่วน
อัตราการใช้ PCI ได้ ไต่ขึ ้นไปถึงระดับที่สงู ที่สดุ ที่เคยมีมา ที่ 110 กิโลกรัมต่อตันในไตรมาสนี ้ ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนให้ เราได้ มาก เรามียอด
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จําหน่ายเหล็กแท่งแบนให้ กบั บุคคลภายนอกสูงถึงร้ อยละ 69 มี EBITDAหลัก 517 ล้ านบาทซึง่ อยูใ่ นระดับสูงที่สดุ ที่เคยมีมา แต่หลัง
ตั ้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตั ้งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาการซื ้อวัตถุดิบ 488 ล้ านบาท จะคงเหลือ
EBITDA เป็ นบวก 29 ล้ านบาท
ธุรกิจเหล็กแผ่ นรี ดร้ อน ความต้ องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิ ดม้ วนภายในประเทศยังคงอ่อนตัวในช่วงครึ่ งหลังของปี
2557 ซึ่งตรงกับเราได้ คาดการณ์ ไว้ ปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิ ดม้ วนลดลงร้ อยละ 25 จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม เรา
สามารถรักษาระดับส่วนต่างราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (HRC Spread) ได้ ที่ 123 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน มีEBITDA หลักเป็ น
บวก 323 ล้ านบาท และเช่นเดียวกับธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หลังตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือและการตั ้งสํารองจากภาระ
ผูกพันตามสัญญาการซื ้อวัตถุดบิ 564 ล้ านบาท ทําให้ EBITDA ติดลบ 241 ล้ านบาท
ปี 2557เราประสบความสําเร็ จในการพลิกสถานการณ์ ธุรกิจจากที่มี EBITDA เป็ นลบ 2,888 ล้ านบาทในปี 2556 พลิก
กลับมามีEBITDA เป็ นบวก 808 ล้ านบาท ในปี 2557 ซึง่ ต้ องขอบคุณพนักงานที่ท่มุ เททํางานหนักและสร้ างสรรค์ เราได้ เปิ ดตัวและ
ดําเนินโครงการหลายโครงการเพื่อประหยัดค่าใช้ จา่ ย เพิ่มผลผลิตและผลประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพได้ สําเร็จ
เรายังคงดําเนินตามพันธกิจและกลยุทธสร้ างสรรค์นวัตกรรมและบูรณาการธุรกิจในกลุ่มให้ ดีที่สดุ เรายังคงเดินหน้ าลด
ค่าใช้ จ่ายรวมทัง้ เสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันของฐานการผลิตผ่านการบูรณาการและการแบ่งปั น แนวปฏิบตั ิที่ดี ความ
เป็ นเลิศในการปฏิบตั ิการ และความสามารถของบุคลากร เรายังคงเดินหน้ าโครงการที่สง่ ผลสําเร็ จเร็ว(quick-win initiatives) ซึ่งใช้
เวลาดําเนิ น โครงการสัน้ ที่ ให้ ผ ลตอบแทนสูงและรวดเร็ ว เรายังคงมุ่งมั่น พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ที่ มีมูลค่าเพิ่ม พิเศษ (Premium Value
Products) เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ลูกค้ าของเรา
เรามองว่าตลาดระยะสั ้นยังคงมีความไม่แน่นอน แม้ ความต้ องการของตลาดในอเมริ กาเหนื อยังคงแข็งแกร่ ง แต่ความ
มัน่ ใจของผู้ซื ้อเหล็กทัว่ โลกตํ่า จากการที่ตลาดเหล็กโลกยังคงปรับตัวและมองหาจุดตํ่าสุด การส่งออกเหล็กของจีนยังสูงกว่า 10 ล้ าน
ตันต่อเดือน สถานการณ์รัสเซียกับยูเครนยังไม่นิ่งเช่นเดียวกับสถานการณ์กรี ซ ในสถานการณ์ ที่ยากลําบากแบบนี ้ การบริ หารงาน
ด้ วยความรอบคอบและการจัดการความเสี่ยงที่ดี เป็ นกุญแจสําคัญที่ทําให้ เราผ่านพ้ นไปได้ สัญญาณที่ดีคือความต้ องการเหล็ก
ภายในประเทศในไตรมาสที่ 4 ที่ตกตํ่าลงได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ ว และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากโครงการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจต่างๆที่ริเริ่ มโดย
รัฐบาลได้ เริ่ มต้ น ต้ นทุนวัตถุดิบยังคงมี แนวโน้ มลดลงเนื่ องจากอุปทานสูงเกินความต้ องการ แต่เนื่ องจากราคาเหล็กลดลงอย่าง
รวดเร็วมาก่อนหน้ านัน้ ทําให้ สว่ นต่างราคาในไตรมาส 1 ตํ่ากว่าระดับปกติซึ่งกว่าจะกลับมาสู่ระดับปกติก็เมื่อจากตลาดเหล็กกลับสู่
สมดุล
ท่านสามารถสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.ssi-steel.com/en/investor-relations/ir-home.php
เกี่ยวกับเอสเอสไอ
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ เป็ นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุง่ เน้ นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
ชั ้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการ
ก่อสร้ าง สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้ นนํ ้า เอสเอสไอได้ ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่ เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ า
ครบวงจรที่ทนั สมัย ตั ้งอยูใ่ นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกําลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ภายใต้
การดําเนินงานของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (เอสเอสไอ ยูเค) โดยลงทุนร้ อยละ 100 เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่ง
แบนชั ้นคุณภาพสูงส่งเป็ นวัตถุดิบให้ เอสเอสไอ เพื่อรองรับการผลิตของบริษัทและความต้ องการในตลาดโลกที่เพิม่ ขึ ้น สําหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ ้า บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายนํ ้าที่สําคัญ ประกอบด้ วยบริ ษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจํากัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
(TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทังหมด
้
ในประเทศไทยของกลุม่ เอสเอสไอ ตั ้งอยูบ่ นชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทําเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหล็กแบบครบ
วงจร บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดยลงทุนร้ อยละ 100
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็จ ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์
พันธกิจของบริ ษัท “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมลู ค่าเพิม่ กับลูกค้ า สร้ างกําไรสมํ่าเสมอ สร้ างผลตอบแทนแก่
ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างยัง่ ยืน”
ท่ านสามารถสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี http://www.ssi-steel.com
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
สํานักประชาสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
คุณผดุงศักดิ์ คุณศศิวฒ
ั น์ คุณจันทน์กฤดา และคุณรวิภทั ร
โทรศัพท์ 02- 238-3063 ต่อ 1302 และ1309

