ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 02/182-007/2557
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4/2556 และงวดปี 2556
ไตรมาส 4/2556
 รายได้ ขายและบริ การ 16,100 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ร้ อยละ 4
 ปริ มาณขายเหล็ก 796 พันตัน จากเหล็กแผ่นรี ดร้ อน 425 พันตัน และเหล็กแท่งขายลูกค้ าภายนอก 371 พันตัน หรื อ ร้ อยละ 52 ของ
ปริ มาณขายเหล็กแท่งรวม
 ขาดทุน 2,907 ล้ านบาท EBITDA ติดลบ 1,464 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3 ร้ อยละ 0.2 และร้ อยละ 9 ตามลาดับ
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนพลิกกลับมีกาไร 75 ล้ านบาท ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ ร้ อยละ 34
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กขายลูกค้ าภายนอก ร้ อยละ 52 ขาดทุนสุทธิ 2,725 ล้ านบาท
ประจาปี 2556
 สร้ างสถิตใิ หม่รายได้ รวมของกลุ่ม 65,387 ล้ านบาท ขายเหล็กรวม 3,243 พันตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 และร้ อยละ 31 ตามลาดับ
 ขาดทุน 7,053 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 73 จากการผลิต-ขายที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก-ต้ นทุนขายและให้ บริ การรวมลดลง
EBITDA ติดลบ 2,888 ล้ านบาท
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนพลิกกลับมีกาไร 210 ล้ านบาท มีรายได้ 45,599 ล้ านบาท ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ ร้ อยละ 34
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กขายลูกค้ าภายนอก ร้ อยละ 40 ขาดทุนสุทธิ 7,259 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 49 เนื่องจากต้ นทุนลดลง
 ปี 2557 ตลาดเหล็กส่งสัญญาณขาขึ ้น ความต้ องการเหล็กในประเทศ 18 ล้ านตัน
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 4/2556 และผลการ
ดาเนินงานงวดประจาปี 2556 ดังนี ้
ไตรมาส 4/2556
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 8,995 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 27จากไตรมาสก่อน และ
ร้ อยละ 36 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 425 พันตัน ลดลงร้ อยละ 29 จากไตรมาสก่อน และ ร้ อย
ละ 34 จากงวดเดียวกันปี ก่อน โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 34 ของปริ มาณขายรวม มี
กาไรสุทธิ 75 ล้ านบาท พลิกกลับจากขาดทุน 260 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2556 และจากขาดทุน 422 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2555
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 16,100 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 จากไตรมาส
ก่อน และรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมลดลงร้ อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 2,907 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับ
ขาดทุน 2,902 ล้ านบาท ในไตรมาส 3/2556 และลดลงจากขาดทุน 3,257 ล้ านบาทในไตรมาส 4/2555
งวดปี 2556
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 45,599 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน จากปริ มาณขาย HRC 2,134 พันตัน ลดลงร้ อยละ 2 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Products) ร้ อยละ 34 ของปริ มาณขายรวม มีกาไรสุทธิ 210 ล้ านบาท กาไรเพิ่มขึ ้นจากผลขาดทุนสุทธิ 1,655 ล้ านบาท
ของปี 2555
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 65,387 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากงวดเดียวกันปี
ของก่อน โดยมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวม 70,250 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3 จากงวดเดียวกันปี ของก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 7,053 ล้ านบาท
ขาดทุนลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ 15,918 ล้ านบาทของปี 2555
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สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ของบริ ษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 45,258 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29 จากงวดเดียวกันปี ของก่อน มีผล
ขาดทุนสุทธิ 7,259 ล้ านบาท
 ธุรกิจท่าเรื อน ้าลึก มีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 394 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากปี ก่อน เนื่องจากมีรายได้ จากการให้ บริ การ
เครนหน้ าท่า (PPC Shore Crane) ในปี 2556 เต็มปี มีกาไรสุทธิ 156 ล้ านบาท
 ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 910 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33 จากปี ก่อน เป็ นรายได้ นอก
กลุ่มร้ อยละ 53 และมีกาไรสุทธิ 49 ล้ านบาท
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 11,563 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 19 และมีกาไรสุทธิ 193 ล้ านบาท
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “ในไตรมาส 4/2556 เรามี
รายได้ รวมของกลุ่ม 16,100 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 จากผลกระทบจากเหตุการณ์การเมือง แต่ถึงแม้ รายได้ ของ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนลดลงมาร้ อยละ 27 จากผลกระทบดังกล่าว เราได้ รับรายได้ ทดแทนจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึง่ ขายเหล็กแท่งแบนให้ แก่
บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 59 โดยเฉพาะสู่ตลาดอเมริ กาเหนือซึ่งแข็งแกร่ งตามการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์ ตลาด (geographical market diversity) ซึง่ เป็ นจุดแข็งหนึ่งของรู ปแบบธุรกิจเราที่คนมักมองไม่เห็นได้ เริ่ มเข้ ามามีบทบาท ทาให้
เราสามารถบริ หารความเสี่ยงโดยกระจายสินค้ าเข้ าสู่ตลาดที่แข็งแกร่ งกว่า เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนพลิกกลับมา
มีกาไรสุทธิจากการบริ หารค่าการรี ดที่ดีขึ ้น ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีผลขาดทุนในระดับใกล้ เคียงเดิมถึงแม้ จะมีส่วนต่างราคาและปริ มาณขายที่ดี
ขึ ้น แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจากปั ญหาการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึง่ เรากาลังซ่อมแซมจุดนี ้อยู่
ในปี 2556 เราสามารถสร้ างสถิติใหม่สาหรับรายได้ รวมของกลุ่ม 65,387 ล้ านบาท และปริ มาณขายเหล็กรวม 3,243 พันตัน ซึง่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 และร้ อยละ 31 ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นผลจากการปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตเหล็กกลางน ้ามาสู่ผ้ ผู ลิตเหล็กครบวงจร
อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นว่าเหล็กแท่งแบน ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเรานัน้ เป็ นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างมาก เห็นได้ จาก
ปริ มาณขายร้ อยละ 40 หรื อ 1,100 พันตัน เป็ นการขายให้ แก่บุคคลภายนอก นอกจากนี ้ EBITDA รวมของกลุ่ม ปรับตัวดีขึ ้นอย่างมาก โดย
ลดลงร้ อยละ 73 จากติดลบ 10,597 ล้ านบาทในปี 2555 มาเป็ นติดลบเพียง 2,888 ล้ านบาทในปี 2556 สาเหตุหลักมาจาก 1) ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนได้ พลิกมามีกาไร และ 2) ธุรกิจโรงถลุงเหล็กขาดทุนลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ง เมื่อปริ มาณการผลิตสูงขึ ้นและได้ รับประโยชน์จาก
การประหยัดต้ นทุนต่อขนาดและประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น
“สาหรั บแนวโน้ มระยะสัน้ ในไตรมาส 1/2557 เราเห็นสภาวะตลาดที่แข็งแกร่ งกว่าไตรมาสก่อน โดยตลาดเหล็กแผ่นรี ดร้ อนใน
ประเทศเริ่ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องเดือนต่อเดือน จากจุดต่าสุดในเดือนพฤศจิกายนเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเริ่ มปะทุ ตลาดเหล็กแท่งแบน
ทัว่ โลกตึงตัวเมื่อปริ มาณความต้ องการจากภูมิภาคอเมริ กาเหนือเริ่ มมีมากขึน้ ขณะที่สินแร่ เหล็กและถ่านโค้ ก ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของเรา
ยังคงได้ รับแรงกดดันด้ านราคาจากสถานการณ์อปุ ทานล้ นตลาดอย่างต่อเนื่อง ทังหมดนี
้
้จะส่งผลให้ อตั รากาไรของธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ ้น
คาดว่าผลขาดทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะน้ อยลงอีก จากการที่เรามุ่งมัน่ พยายามลดต้ นทุน ทังจากการเพิ
้
่มปริ มาณการผลิตเหล็กแท่งแบน
และอัตราการใช้ PCI (PCI Injection Rate) และจากโครงการต่างๆ เพื่อปรับลดต้ นทุน ที่เรากาลังดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนแนวโน้ มระยะยาวสาหรับปี 2557 เรายังคงเชื่อมัน่ ที่จะเห็นธุรกิจของเราดีขึน้ อย่างต่อเนื่องในหลายด้ าน ทังการเติ
้
บโตของ
ยอดขาย การลดต้ นทุน ส่วนต่างระหว่างราคาที่ดีขึ ้น การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ และ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต นับเป็ นเวลาเกือบสามปี ที่เราได้ ลงทุนเพื่อเป็ นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร ซึง่ เราแบกรับความยากลาบากมาพอสมควร ตอนนี ้ถึงเวลาที่เรา
จะเก็บผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงธุรกิจเหล็กครบวงจรนี ้ " นายวินกล่าว
บริ ษัทคาดการณ์ว่าการบริ โภคเหล็กในปี 2557 จะปรับตัวสูงขึ ้น โดย สถาบันเหล็กโลก (World Steel Association: WSA) ได้
ประเมินว่า ในปี 2557 ความต้ องการบริ โภคสินค้ าเหล็กของโลกจะขยายตัวร้ อยละ 3.3 หรื อเพิ่มขึ ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,523 ล้ านตัน โดย
คาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตของความต้ องการเหล็กของประเทศจีนในปี 2557 ยังคงคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 ประเทศอินเดีย
เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 5.6 รวมถึง ประเทศอื่ นๆ ซึ่งเป็ นผู้ผ ลิตเหล็ กหลัก ของโลกเช่น สหรั ฐอเมริ กา บราซิล แ ละกลุ่มสหภาพยุโรป สาหรั บ
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า แนวโน้ มระดับความต้ องการบริ โภคสินค้ าเหล็กในปี 2557
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จะเผชิญกับความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ เหล็ก ได้ แก่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้ าง อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น โดยที่อตุ สาหกรรมก่อสร้ าง หากได้ แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ
ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนี ้ได้ ทังนี
้ ้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะมีปริ มาณ
การใช้ เหล็ก 18 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 จากปี 2556

----------------------------ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
สานักประชาสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
คุณผดุงศักดิ์ คุณศศิวฒ
ั น์ คุณจันทน์กฤดา และคุณรวิภทั ร
โทรศัพท์ 02- 238-3063 ต่อ 1327และ1309

