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บริษัท สหวริิยาสตีลอนิดัสตรี จาํกัด (มหาชน)  
รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2557 และงวดคร่ึงปี 2557 
 

 รายได้จากการขายและบริการกลุม่รวม 18,051 ล้านบาท ปริมาณขายเหลก็รวม 902 พนัตนั 

 ไตรมาส 2 กําไรสทุธิ (งบเด่ียว) 27 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม)  1,406  ล้านบาท  

 งวด 6 เดือน  กําไรสทุธิ (งบเด่ียว) 374 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (งบรวม) 2,803 ล้านบาท 

 ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนยอดขายผลติภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มพิเศษ ร้อยละ 42 

 ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ขาดทนุสทุธิ 1,374 ล้านบาท  EBITDA  เดือนมิย.เป็นบวกครัง้แรกตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินการปี 2554 

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2/2557 
และผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2557 ดงันี ้  

 

ไตรมาส 2/2557 
งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,602 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 15  จาก

ไตรมาสก่อน และใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 384 พนัตนั (ลดลงร้อย
ละ 17 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 6 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) ร้อยละ 42 ของปริมาณขายรวม  EBITDA  586 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 39 จากไตรมาสก่อน 
แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 198 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   และมีกําไรสทุธิ 27 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 92 จากไตรมาสก่อนแต่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 106 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 18,051 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 
5 จากไตรมาสก่อน แตเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 44 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) จากปริมาณขายเหลก็รวมสงูถึง  902  พนัตนั Group 
EBITDA 0.3 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 100 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   มีผลขาดทนุ
สทุธิ 1,406 ล้านบาท (ขาดทนุใกล้เคียงไตรมาสก่อน และขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 202 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)    

งวด 6 เดือน ปี 2557 

งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 18,772 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 23 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน  846  พนัตนั (ลดลงร้อยละ 24  จากงวดเดียวกนั
ปีก่อน) โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 40 ของปริมาณขายรวม  
EBITDA  1,548  ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 14 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   และมีกําไรสทุธิ  374 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5 
จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 
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งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 37,062 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 
14 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) จากปริมาณขายเหลก็รวมสงูถึง 1,850 พนัตนั Group EBITDA 76 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 187 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   มีผลขาดทนุสทุธิ 2,803 ล้านบาท (ขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 126 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)    

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2/2557 ของบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 11,309 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อน 
และร้อยละ 4 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) EBITDA ติดลบ 531 ล้านบาท (ติดลบน้อยลงร้อยละ 40 จากไตรมาสก่อน 
และร้อยละ 50 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) มีผลขาดทนุสทุธิ 1,347 ล้านบาท(ขาดทนุลดลงร้อยละ 21จากไตรมาส
ก่อน แตเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 2,237 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจทา่เรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 59 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 12 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 42 
จากงวดเดียวกนัปีก่อน) มีกําไรสทุธิ 6 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 52 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 84 จาก
งวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 229  ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากไตรมาสก่อน แต่
ลดลงร้อยละ4จากงวดเดียวกนัปีก่อน) เป็นรายได้นอกกลุม่ร้อยละ 79 และขาดทนุสทุธิ 32  ล้านบาท (ลดลงร้อย
ละ 1,963 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 358 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจเหลก็แผ่นรีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 3,143 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากไตรมาสก่อน และร้อย
ละ 12 จากงวดเดียวกนัปีก่อน) กําไรสทุธิ 6 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 105 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 89 
จากงวดเดียวกนัปีก่อน) 
 

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสเอสไอกล่าวว่า  “ความสําเร็จ
สําคญัของเราในไตรมาส 2/2557 คือ มี EBITDA เป็นบวกสําหรับธุรกิจโรงถลงุเหลก็ในเดือนมิถนุายนเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่
ท่ีเราได้เข้าซือ้ทรัพย์สินโรงถลุงเหล็กในปี 2554 ซึ่งนับเป็นจุดพลิกสถานการณ์ของธุรกิจนี  ้ในส่วนของงบการเงินรวม 
EBITDA ของกลุม่เป็นบวกเช่นกนั แม้ว่าไม่มากแต่เป็นบวกสองไตรมาสติดตอ่กนั ทัง้ๆท่ีรายได้ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบตอ่เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย  
  

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เราสามารถลดการขาดทุน EBITDA ได้ลงเกือบคร่ึงหนึ่งเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนจากการ
ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าราคาขายเฉล่ียเหลก็แท่งแบนยงัคงทรงตวัแต่เรามีสว่นต่างราคา (Slab Spread) ท่ีสงูขึน้
ร้อยละ 32 เน่ืองจากราคาแร่เหล็กและถ่านหินตกต่ําลงและการท่ีเราสามารถปรับสตูรการใช้วตัถุดิบเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบจากสถานการณ์นี ้ขณะท่ีความต้องการเหลก็แท่งของโลกขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก
นัน้ เราประสบความสําเร็จในการขายเหล็กแท่งแก่บคุคลภายนอกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 คิดเป็นปริมาณขายเหลก็แท่งถึง 517 
พนัตนัหรือร้อยละ 80 ของยอดขายรวม เป็นยอดรายไตรมาสสงูสดุของเรา และมียอดสง่ออกไปตลาดอเมริกาเหนือร้อยละ
42 ซึง่เน้นยํา้ให้เหน็ความแข็งแกร่งของปัจจยัแวดล้อมและพืน้ฐานธุรกิจ รวมถงึโอกาสสําหรับธุรกิจนีข้องเรา 
  



ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 
 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน แม้ผลกระทบต่อเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยทําให้ปริมาณการขายเหล็ก
แผ่นรีดร้อนลดลงร้อยละ 17 และค่าการรีด (HRC Spread) ลดลงร้อยละ 6 เรายงัคงบริหารจดัการให้มีผลกําไรสทุธิซึง่เป็น
ท่ีน่าพอใจในขณะท่ีปริมาณการขายอยูใ่นระดบัท่ีต่ําผิดปกติ  
  

ในด้านการปฏิบติัการนัน้ เรายงัคงดําเนินกลยทุธ์สองทาง ประการแรกคือการสร้างสรรค์นวตักรรมและส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีมลูค่าเพิ่มให้กบัลกูค้าของเรา ประการท่ีสองคือบูรณาการธุรกิจต่างๆของเราเพ่ือให้บรรลคุวาม
เป็นเลิศทางด้านปฏิบติัการ การสร้างผลประโยชน์ร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง การดําเนินโครงการและการ
ปรับปรุงธุรกิจ สําหรับโครงการ AAA Projects เรากําลงัพฒันาและดําเนินการหลายโครงการท่ีน่าสนใจและมีผลตอบแทน
รวดเร็ว ทําให้มีแผนตอ่เน่ืองท่ีจะเพิ่มมลูคา่ของธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะกลางด้วย”  
  

“เราเหน็แนวโน้มข้างหน้าเป็นบวก สถานการณ์ทางการเมืองไทยได้กลบัคืนสูค่วามสงบหลงัจากการทํารัฐประหาร 
วันท่ี 22 พฤษภาคม กิจกรรมการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวตามความเช่ือมั่นเศรษฐกิจโดยภาพรวมท่ีดีขึน้ 
รัฐบาลใหม่ท่ีจะเข้ามามีการส่งสญัญาณให้ความสําคญักบัเร่ืองเศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรกและการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
เป็นนโยบายหลกั ซึ่งจะนําไปสู่ความต้องการใช้เหล็กท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองหลายปีข้างหน้า ยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อน จะเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 3 จากยอดขายท่ีต่ําในไตรมาส 2 และจะเพิ่มต่อไปอีกในไตรมาสท่ี 4 และปี 2558  ในระดบั
โลกนัน้ความหวาดกลวัต่อปัญหาเศรษฐกิจจีนดเูหมือนจะลดลง และ สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นผู้ นําการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
โลก ซึง่จะสง่เสริมปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจโรงถลงุเหล็กของเรา ในขณะท่ีแนวโน้มสถานการณ์ในยเูครนยงัไม่คล่ีคลายและมี
การเพิ่มมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียมากขึน้ เราได้ดําเนินการลดความเส่ียงจากสถานการณ์ดงักล่าวแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบทางลบน้อย นอกจากนีเ้รายงัคาดว่าส่วนต่างราคาเหล็ก (metal spread)โดยรวมจะยงัคงดีจากสถานการณ์
วตัถดิุบล้นตลาดอีกด้วย” นายวินกลา่ว 

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

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหลก็ครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกําลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรม
ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่ชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการใช้เหลก็ท่ีเพิ่มขึน้ของภมิูภาค สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง สําหรับอตุสาหกรรมเหลก็ต้นนํา้ เอสเอสไอได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็น
โรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้าครบวงจรท่ีทนัสมยั ตัง้อยูใ่นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ 
มีกําลงัการผลติ 3.6 ล้านตนัต่อปี ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั (เอสเอสไอ ยเูค) โดย
ลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดิุบให้เอสเอสไอ เพ่ือรองรับการผลิตของ
บริษัทและความต้องการในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ สําหรับอตุสาหกรรมเหลก็ปลายนํา้ บริษัทได้ร่วมลงทนุในโครงการต่อเน่ือง
ปลายนํา้ท่ีสําคญั ประกอบด้วยบริษัท เหลก็แผ่นรีดเย็นไทยจํากดั (มหาชน) (TCRSS) ซึ่ง เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ราย
แรกและรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากดั (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีด้วย
กรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุม่เอสเอสไอ 
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทําเลยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหลก็แบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จํากดั (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกท่ีสดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถุดิบและ
ผลติภณัฑ์เหลก็ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้เอสเอสไอยงัขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทนุร้อยละ 
100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง รวมถึงการออกแบบทาง
วิศวกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจเหล็ก พนกังานของเอสเอสไอทกุคนมีความมุ่งมัน่ และพลงัขบัเคล่ือนสู่ความสําเร็จ 
ซึ่งสะท้อนผ่านวิสยัทศัน์พนัธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหลก็และบริการท่ีมีมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า สร้าง
กําไรสม่ําเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งยัง่ยืน” 
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ http://www.ssi-steel.com 
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