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เลขที่  011/182-037/2557 
 
บริษัท สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จาํกัด (มหาชน)  
รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืน ปี 2557 
 

 รายได้จากการขายและบริการกลุม่รวม 14,014 ล้านบาท ปริมาณขายเหลก็รวม 711 พนัตนั 

 ไตรมาส 3 กําไรสทุธิ (งบเด่ียว) 36 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม)  547  ล้านบาท  

 งวด 9 เดือน  กําไรสทุธิ (งบเด่ียว) 410 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม) 3,351 ล้านบาท 

 ไตรมาส 3 EBITDA (งบเด่ียว) 581 ล้านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม)  866  ล้านบาท  

 EBITDA รายไตรมาสของธรุกิจโรงถลงุเหลก็เป็นบวกครัง้แรก 339 ล้านบาทนบัตัง้แตเ่ร่ิมผลิตเหลก็แทง่แบนในไตรมาส 2/2555 

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3/2557 และผล
การดําเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2557 ดงันี ้  

 

ไตรมาส 3/2557 
งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 7,845 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9  จากไตรมาส

ก่อน) โดยมีปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 355 พนัตนั (ลดลงร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 40 จากงวด
เดียวกนัปีก่อน) โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 34 ของปริมาณขายรวม  
EBITDA  581 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 1 จากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 32 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   และมีกําไรสทุธิ 36 ล้าน
บาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 35 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 114 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 14,014 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 22 จาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 17 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) จากปริมาณขายเหล็กรวมสงูถึง  711 พนัตนั Group EBITDA 866 
ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จาก 0.3 ล้านบาทในไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ165 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   มีผลขาดทนุสทุธิ 547 ล้าน
บาท (ผลประกอบการโดยรวมดีขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน และงวดเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากส่วนต่างระหว่างราคาขาย และ
วตัถดิุบท่ีเพ่ิมขึน้)    

งวด 9 เดอืน ปี 2557 

งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 26,616 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 27 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  1,201  พนัตนั (ลดลงร้อยละ 30 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) โดยเป็น
การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 38 ของปริมาณขายรวม  EBITDA  2,128 ล้าน
บาท (ลดลงร้อยละ 5 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   และมีกําไรสทุธิ  410 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 204 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 51,076 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน) จากปริมาณขายเหลก็รวมสงูถึง 2,561 พนัตนั Group EBITDA 942 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 166 จากงวด
เดียวกนัปีก่อน)   มีผลขาดทนุสทุธิ 3,351 ล้านบาท (ขาดทนุน้อยลงร้อยละ 19 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)    

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3/2557 ของบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้
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 ธุรกิจโรงถลงุเหล็ก  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,343 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้เล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากไตรมาส
ก่อน และร้อยละ 2 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) EBITDA 339 ล้านบาท (เป็นบวกครัง้แรกนบัตัง้แต่เร่ิมผลิตเหล็กแท่งแบนใน
ไตรมาส 2/2555 โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ164 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 117 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) มีผลขาดทนุสทุธิ 505 
ล้านบาท(ขาดทนุลดลงร้อยละ 62 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 82 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจท่าเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 78 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 32 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 18 จาก
งวดเดียวกนัปีก่อน) มีกําไรสทุธิ 24 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 278 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 34 จากงวดเดียวกนั
ปีก่อน) 

 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 199 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อย
ละ 8 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) เป็นรายได้นอกกลุม่ร้อยละ 69 และขาดทนุสทุธิ 76  ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 138 จากไตร
มาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ1033 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธรุกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 3,050 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 
จากงวดเดียวกนัปีก่อน) กําไรสทุธิ 33 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 476 จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 241 จากงวด
เดียวกนัปีก่อน) 
 

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสเอสไอกล่าวว่า  “ความพยายามของเรา
ท่ีจะพลิกฟืน้สถานการณ์ธรุกิจยงัสง่ผลดีขึน้ ในด้านงบการเงินรวมของกลุม่นัน้ จากท่ีเรามี EBITDA เป็นบวกเล็กน้อยในสองไตรมาส
แรกของปี ในไตรมาสสามนีเ้รามี EBITDA เป็นบวกถึง 866 ล้านบาท  
 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก จากที่สามารถพลิกสถานการณ์มามี EBITDA เป็นบวกครัง้แรกในเดือนมิถนุายน  เรามี EBITDA เป็น
บวกในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก 339 ล้านบาท ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียเหล็กแท่งปรับตวัลดลงร้อยละ 3  เม่ือเทียบกบั   
ไตรมาสก่อน เราได้ส่วนต่างราคาเหล็กแท่งแบน (Slab Spread)  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากทัง้ราคาวตัถดิุบลดลง และ 
ความสามารถของเราในการปรับสตูรการใช้วตัถุดิบ และในขณะท่ีความต้องการเหล็กแท่งแบนทัว่โลกยงัคงสงูตลอดไตรมาส เรา
จําหน่ายเหล็กแท่งแบนให้กบับคุคลภายนอกร้อยละ 52 เน่ืองจากมีการใช้ภายในกลุ่มสงูขึน้ ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5 เป็น 
705 พนัตนั ซึง่ทําให้ต้นทนุเราลดลง 
 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ยอดขายลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9 เน่ืองจากความต้องการเหล็กในประเทศยงัไม่ฟืน้ตามท่ี
คาดไว้หลงัจากภาวะการเมืองเร่ิมคลี่คลาย อย่างไรก็ตามเราประสบความสําเร็จด้านส่วนต่างราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC 
Spread) ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 ทําให้เรามีผลกําไรเพ่ิมขึน้เป็น 36 ล้านบาทในไตรมาสนีแ้ม้วา่ปริมาณขายจะลดลงก็ตาม”  
 

เรายงัคงดําเนินกลยทุธ์สองทาง ทัง้ในสว่นของการสร้างสรรค์นวตักรรมและบรูณาการธรุกิจต่างๆของเราโดยมีโครงการต่างๆท่ี
น่าสนใจท่ีจะเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปีและอยู่ในแผนงานของปีหน้า เรากําลงัพฒันาแผนงานต่อเน่ืองสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มลูคา่เพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) ใหม่ ๆ ซึง่จะทําให้ยอดขายเราเติบโตในปีต่อๆไป นอกจากนี ้แผนการเพ่ิมมลูค่าธุรกิจ
กําลงัถูกขบัเคลื่อนและเกิดผลโดยผ่านโครงการ AAA Projects ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีผลตอบแทนสงูต่างๆท่ีเรากําลงัพฒันาและจะ
ทยอยเสร็จในระยะสัน้และระยะกลาง ขณะนีส้ถานการณ์ธุรกิจได้พลิกกลบัมา และมีแนวโน้มในการทํากําไรได้สูงขึน้ เราต้องทวี
ความพยายามเพ่ิมขึน้ในการบูรณาการธุรกิจในกลุ่มให้ดีท่ีสุด เช่น การเป็นเลิศในเชิงปฏิบัติการ รวมทัง้การแบ่งปันและพัฒนา
บคุลากรในด้านตา่งๆทัว่ทัง้กลุม่” 
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“เรามองแนวโน้มตลาดระยะสัน้ยังคงอ่อนตัว แม้ว่าการเมืองในประเทศจะมีเสถียรภาพจากการบริหารโดยรัฐบาลใหม ่ 
เศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงซบเซา เราคาดว่าความต้องการเหล็กในประเทศจะยงัคงอ่อนตวัในช่วงไม่ก่ีเดือนข้างหน้า ก่อนท่ี
โครงการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเร่ิมส่งผลและแปลงไปสู่ความต้องการเหล็กท่ีมากขึน้  ในระดบัโลกมีหลายแรงต้านทานทัง้จาก
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน และความตึงเครียดทางการเมืองในส่วนต่างๆของโลก กําลงัการผลิตเหล็กของจีนท่ีล้นเกินความ
ต้องการยงัคงเป็นปัญหาใหญ่สดุ การสง่ออกเหลก็ของจีนรายเดือนไปแตะจดุสงูสดุและกดดนัความเช่ือมัน่ของตลาดเหลก็โลก ข่าวดี
ก็คือราคาแร่เหลก็ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของเรายงัคงมีแนวโน้มลดลงอนัเน่ืองมาจากมีอปุทานมาก ดงันัน้เราจะยงัคงสามารถรักษาสว่น
ต่างราคาท่ีเหมาะสม เราคาดว่ายอดขายในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจะอ่อนตวัลงในไตรมาสท่ี 4 ปีก่อนท่ีจะเพ่ิมขึน้ในปี 2015 
ในขณะท่ีธุรกจิโรงถลุงเหลก็ยงัคงมีทิศทางท่ีดีในแง่ของผลดําเนินงานด้านธรุกิจ” นายวินกลา่ว 

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

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

เก่ียวกับเอสเอสไอ 

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหลก็ครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ด้วยกําลงัการผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสงูสดุ 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุ่งเน้นการนวตักรรมผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือ
รองรับความต้องการใช้เหลก็ท่ีเพ่ิมขึน้ของภมิูภาค สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง สําหรับอตุสาหกรรมเหลก็
ต้นนํา้ เอสเอสไอได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหลก็และผลิตเหลก็กล้าครบวงจรท่ีทนัสมยั ตัง้อยู่ในเมืองเรดคาร์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีกําลงัการผลิต 3.6 ล้านตนัตอ่ปี ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั 
(เอสเอสไอ ยเูค) โดยลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหลก็แท่งแบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดิุบให้เอสเอสไอ เพ่ือรองรับการผลิตของ
บริษัทและความต้องการในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึน้ สําหรับอตุสาหกรรมเหลก็ปลายนํา้ บริษัทได้ร่วมลงทนุในโครงการตอ่เน่ืองปลายนํา้ท่ีสําคญั 
ประกอบด้วยบริษัท เหลก็แผ่นรีดเย็นไทยจํากดั (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็นผู้ผลิตเหลก็แผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย 
บริษัท เหลก็แผ่นเคลือบไทย จํากดั (TCS) ผู้ผลิตเหลก็แผ่นเคลือบสงักะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้  โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุม่เอสเอสไอ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทําเลยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศสําหรับการดําเนินธรุกิจเหลก็
แบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลกึท่ีสดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดิุบ
และผลิตภณัฑ์เหลก็ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอสไอยงัขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัท 
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญในธรุกิจ
เหลก็ พนกังานของเอสเอสไอทกุคนมีความมุ่งมัน่ และพลงัขบัเคลื่อนสูค่วามสําเร็จ ซึง่สะท้อนผ่านวิสยัทศัน์พนัธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์
นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหลก็และบริการท่ีมีมลูคา่เพ่ิมกบัลกูค้า สร้างกําไรสม่ําเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างยัง่ยืน” 
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssi-steel.com 

 
ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี  
สํานกัประชาสมัพนัธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
คณุผดงุศกัด์ิ คณุศศิวฒัน์ คณุจนัทน์กฤดา และคณุรวิภทัร  
โทรศพัท์ 02- 238-3063 ตอ่ 1302 และ1309 

 



ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 
 
 


