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เลขที่  03/182-007/2557  
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2557  
 

 ปริมาณขายเหลก็รวมรายไตรมาส 948 พนัตนั สงูสดุเป็นประวตัิการณ์รายไตรมาส 

 รายได้จากการขายและให้บริการรายไตรมาสรวม 19,011 ล้านบาท สงูสดุเป็นอนัดบั 2 รองจากไตรมาส 1/2556  

 งบการเงินรวมขาดทนุ 1,397 ล้านบาท ขาดทนุลดลงร้อยละ 52 จากไตรมาส4/2556 EBITDA พลกิเป็นบวก 75 ล้านบาท 

 ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อนมีก ำไร 347 ล้ำนบำท ยอดขำยผลติภณัฑ์ทีม่ีมลูคำ่เพิ่มพเิศษ ร้อยละ 38 

 ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ขำดทนุ 1,701 ล้ำนบำท ยอดขำยเหลก็แทง่แบนลกูค้ำภำยนอก 486 พนัตนัสงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์ 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ดงันี ้

งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 10,170 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จาก
ไตรมาสก่อน แตล่ดลงร้อยละ 35 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีปริมาณขายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 462 พนัตนั 
(เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 35 จากงวดเดยีวกนัปีก่อน) โดยเป็นการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่มี
มลูคา่เพิม่พิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 38 ของปริมาณขายรวม  EBITDA 962 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 31จาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 40 จากงวดเดียวกนัปีก่อน)   และมีก าไรสทุธิ 347 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 363 จากไตรมาส 
4/2556 และลดลงร้อยละ 60 จากงวดเดยีวกนัปีก่อน) 

งบกำรเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 19,011 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 
จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้อยละ 5 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน) สงูเป็นอนัดบัสองรองจำกไตรมำส 1/2556 จำกปริมำณขำย
เหลก็รวมสงูถึง 948 พนัตนั สงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์รำยไตรมำส Group EBITDA 75 ล้ำนบำท (เพิม่ขึน้ร้อยละ 105 จำกไตรมำส
ก่อน และลดลงร้อยละ 91 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน)   มีผลขำดทนุสทุธิ 1,397 ล้ำนบำท (ขำดทนุลดลงร้อยละ 52 จำกไตรมำส
ก่อน และขำดทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ 80 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน)    

ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ของบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธุรกิจโรงถลงุเหลก็  มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,513 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จำกไตรมำสก่อน 
และร้อยละ 16 จำกงวดเดยีวกนัปีก่อน) EBITDA ติดลบ 883 ล้านบาท (ติดลบน้อยลงร้อยละ 53 จำกไตรมำสกอ่น 
และร้อยละ 9 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) มีผลขาดทนุสทุธิ 1,701 ล้านบาท(ขาดทนุลดลงร้อยละ 38 จำกไตรมำสก่อน 
และร้อยละ 4 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจทา่เรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 67 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 17 จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้อยละ 42 
จำกงวดเดยีวกนัปีก่อน) มีก าไรสทุธิ 13 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 57 จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้อยละ 71 จำกงวด
เดียวกนัปีก่อน) 

 ธุรกิจวศิวกรรม มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 214  ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสก่อน และลดลง
ร้อยละ 4 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) เป็นรายได้นอกกลุม่ร้อยละ 56 และมีก าไรสทุธิ 1.7  ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 86  
จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 90 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) 
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 ธุรกิจเหลก็แผน่รีดเย็น  มีรายได้จากการขายรวม 2,812 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อย

ละ 12 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) ขาดทนุสทุธิ 109 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2,548 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 

187 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน) 

นำยวิน วิริยประไพกิจ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม และ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสเอสไอ กล่ำวว่ำ “ในไตรมำสที่ 
1/2557 เรำประสบควำมส ำเร็จใน 3 ด้ำนหลกั ได้แก่ EBITDA กลุม่กลบัมำเป็นบวก 75 ล้ำนบำท หลงัจำกติดลบมำ 3 ไตรมำส 
ยอดขำยรวมของกลุม่สงูสดุ 948 ล้ำนตนั และยอดขำยเหลก็แทง่แบนให้แก่บคุคลภำยนอกสงูสดุ 486 พนัตนั  
 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็มี EBITDA ติดลบลดลงกวำ่คร่ึงจำกไตรมำสก่อน หลงัจำกควำมพยำยำมในกำรลดต้นทนุในด้ำนตำ่งๆ
ของเรำเร่ิมปรำกฏให้เห็นผล เรำประสบควำมส ำเร็จในด้ำนสว่นต่ำงของรำคำ (Slab Spread) ที่สงูขึน้ร้อยละ 36 จำกควำม
แข็งแกร่งของตลำดเหลก็แทง่ในโลก ซึง่ได้แรงผลกัดนัจำกควำมต้องกำรในตลำดอเมริกำเหนือ และภำวะวตัถดุิบล้นตลำด เรำ
มียอดขำยเหลก็แทง่แบนให้แก่บคุคลภำยนอกเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 31 
 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน ถึงแม้วำ่ยงัคงเผชิญปัญหำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศสง่ผลให้ยอดขำยลดลงร้อยละ 25 
ต ่ำกวำ่ระดบักำรขำยปกติ แต่ในไตรมำสที่ผ่ำนมำเรำสำมำรถเพิ่มยอดขำยเติบโตขึน้ร้อยละ 9 เพิ่มค่ำกำรรีด (HRC Spread) 
ขึน้ร้อยละ 4 และเพิ่ม EBITDA ขึน้ร้อยละ 31 
 

อยำ่งที่ผมเคยกลำ่วมำก่อนหน้ำนีว้ำ่ เรำต้องมุง่สูค่วำมเป็นเลิศทำงด้ำนปฏิบตัิกำรและขยำยปริมำณกำรผลิตของเรำให้
สงูขึน้ เพื่อให้เหมำะสมกบัขนำดธุรกิจของเรำที่มีขนำดใหญ่ขึน้ถึงสองเท่ำตวัหลงัจำกกำรเช่ือมโยงธุรกิจต้นน ำ้ ซึ่งจะสง่ผลให้
เกิดกำรประหยดัจำกขนำด ประสิทธิภำพที่ดีขึน้ ต้นทนุลดลง  เรำเร่ิมเห็นประโยชน์จำกสิ่งเหล่ำนีแ้ล้วในปัจจุบนั เป้ำหมำย
ตอ่ไปของเรำคือกำรบรรลถุึงปริมำณขำย 1 ล้ำนตนัตอ่ไตรมำส ซึง่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของเรำดีขึน้ไปอีก 
 

เรำกลำ่วได้อยำ่งมัน่ใจวำ่ธุรกิจของกลุม่เอสเอสไอได้ผำ่นช่วงที่เลวร้ำยที่สดุมำแล้ว เรำยอมรับวำ่กำรเปลี่ยนแปลงมำเป็น
ผู้ผลติเหล็กครบวงจรในระดบัโลกท ำให้เรำประสบควำมยำกล ำบำก แต่เรำก ำลงัพลิกสถำนกำรณ์กำรกลบัมำและมุ่งมัน่ที่จะ
สร้ำงตวัเลขผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีตอ่ไป” 
 

“ส ำหรับแนวโน้มของธุรกิจไปข้ำงหน้ำ เรำยงัคงมีควำมระมดัระวงัแตก็่มองเห็นแนวโน้มในแง่ดี แม้วำ่สถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองไทยยงัคงไม่แน่นอนและมีควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจีนและสถำนกำรณ์ในยูเครน เรำเห็นตลำดเหล็กทัว่โลก
ปรับตวัดีขึน้อยำ่งตอ่เนื่องและตลำดวตัถดุิบที่จะล้นตลำดมำกขึน้ ซึ่งหมำยควำมว่ำยอดขำยธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของเรำจะ
ทรงตวัคงอยู่ในระดบัต ่ำในช่วงนี ้ในขณะที่ยอดขำยของธุรกิจโรงถลงุเหล็กจะเติบโต และส่วนต่ำงรำคำโดยรวมดีขึน้ เรำจะ
ยงัคงเดินหน้ำสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนปฏิบตัิกำรและมุ่งเน้นกำรสร้ำงแผนต่อเนื่องของโครงกำรต่ำงๆที่จะเพิ่มมลูค่ำของธุรกิจ 
ผำ่นโครงกำร AAA Projects ในขณะท่ีในช่วงนีเ้รำเร่ิมได้รับผลประโยชน์แล้วจำกโครงกำร AAA Projects แรก ๆ ของเรำที่ได้ลง
มือไป”นำยวินกลำ่ว 

----------------------------- 
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เกี่ยวกับเอสเอสไอ 

 บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สดุในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยก าลงัการผลติเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสงูสดุ 4 ล้านตนัตอ่ปี โดยมุง่เน้นการนวตักรรมผลติภณัฑ์เหล็กแผ่นชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้เหล็กที่เพ่ิมขึน้ของภมิูภาค ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนสง่ และการก่อสร้าง ส าหรับอตุสาหกรรมเหล็กต้นน า้ เอสเอสไอ
ได้ลงทนุในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่เป็นโรงงานถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทนัสมยั ตัง้อยูใ่นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศองักฤษ มีก าลงัการผลิต 3.6 ล้านตนัตอ่ปี ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี ยเูค จ ากดั (เอสเอสไอ ยเูค) โดย
ลงทนุร้อยละ 100  เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแทง่แบนชัน้คณุภาพสงูสง่เป็นวตัถดุิบให้เอสเอสไอ เพ่ือรองรับการผลิตของบริษัทและความต้องการ
ในตลาดโลกที่เพ่ิมขึน้ ส าหรับอตุสาหกรรมเหล็กปลายน า้ บริษัทได้ร่วมลงทนุในโครงการตอ่เน่ืองปลายน า้ที่ส าคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทยจ ากดั (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั 
(TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสด้ีวยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โรงงานทัง้หมดในประเทศไทย
ของกลุม่เอสเอสไอ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอา่วไทย ณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่อยูห่า่งจากกรุงเทพมหานครเพียง 
400 กิโลเมตร และเป็นท าเลยทุธศาสตร์ที่ดีทีส่ดุในประเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ทา่เรือประจวบ จ ากดั (PPC) 
ให้บริการทา่เรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลกึที่สดุในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอส
ไอยงัขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (WCE) ให้บริการงานด้าน
วิศวกรรมและซอ่มบ ารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนกังานของเอสเอสไอทกุคนมีความมุง่มัน่ และพลงั
ขบัเคลื่อนสูค่วามส าเร็จ ซึง่สะท้อนผ่านวิสยัทศัน์พนัธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภณัฑ์เหล็กและบริการที่มีมลูคา่เพิ่มกบัลกูค้า สร้าง
ก าไรสม ่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งยัง่ยืน” 
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssi-steel.com 

 

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

http://www.ssi-steel.com/

