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รายได้ จากการขายและบริ การกลุม่ รวม 14,014 ล้ านบาท ปริ มาณขายเหล็กรวม 711 พันตัน
ไตรมาส 3 กําไรสุทธิ (งบเดี่ยว) 36 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 547 ล้ านบาท
งวด 9 เดือน กําไรสุทธิ (งบเดี่ยว) 410 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 3,351 ล้ านบาท
ไตรมาส 3 EBITDA (งบเดี่ยว) 581 ล้ านบาท EBITDA กลุม่ (งบรวม) 866 ล้ านบาท
EBITDA รายไตรมาสของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็ นบวกครัง้ แรก 339 ล้ านบาทนับตังแต่
้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนในไตรมาส 2/2555

บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3/2557 และผล
การดําเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2557 ดังนี ้
ไตรมาส 3/2557
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 7,845 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 9 จากไตรมาส
ก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 355 พันตัน (ลดลงร้ อยละ 8 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้ อยละ 40 จากงวด
เดียวกันปี ก่อน) โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 34 ของปริ มาณขายรวม
EBITDA 581 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 1 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) และมีกําไรสุทธิ 36 ล้ าน
บาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 114 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 14,014 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 22 จาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 17 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) จากปริ มาณขายเหล็กรวมสูงถึง 711 พันตัน Group EBITDA 866
ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นจาก 0.3 ล้ านบาทในไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ165 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 547 ล้ าน
บาท (ผลประกอบการโดยรวมดีขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และงวดเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาขาย และ
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น)
งวด 9 เดือน ปี 2557
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 26,616 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 27 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 1,201 พันตัน (ลดลงร้ อยละ 30 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) โดยเป็ น
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 38 ของปริ มาณขายรวม EBITDA 2,128 ล้ าน
บาท (ลดลงร้ อยละ 5 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) และมีกําไรสุทธิ 410 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 204 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 51,076 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน) จากปริ มาณขายเหล็กรวมสูงถึง 2,561 พันตัน Group EBITDA 942 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 166 จากงวด
เดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 3,351 ล้ านบาท (ขาดทุนน้ อยลงร้ อยละ 19 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3/2557 ของบริ ษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้

ข่าวประชาสัมพันธ์
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 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 11,343 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยร้ อยละ 0.3 จากไตรมาส
ก่อน และร้ อยละ 2 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) EBITDA 339 ล้ านบาท (เป็ นบวกครัง้ แรกนับตังแต่
้ เริ่ มผลิตเหล็กแท่งแบนใน
ไตรมาส 2/2555 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ164 จากไตรมาสก่อน และร้ อยละ 117 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 505
ล้ านบาท(ขาดทุนลดลงร้ อยละ 62 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 82 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจท่าเรื อ มีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 78 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 18 จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน) มีกําไรสุทธิ 24 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 278 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 34 จากงวดเดียวกัน
ปี ก่อน)
 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 199 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 13 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อย
ละ 8 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) เป็ นรายได้ นอกกลุม่ ร้ อยละ 69 และขาดทุนสุทธิ 76 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 138 จากไตร
มาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ1033 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 3,050 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 3 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7
จากงวดเดียวกันปี ก่อน) กําไรสุทธิ 33 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 476 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 241 จากงวด
เดียวกันปี ก่อน)
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสเอสไอกล่าวว่า “ความพยายามของเรา
ที่จะพลิกฟื น้ สถานการณ์ธรุ กิจยังส่งผลดีขึ ้น ในด้ านงบการเงินรวมของกลุม่ นัน้ จากที่เรามี EBITDA เป็ นบวกเล็กน้ อยในสองไตรมาส
แรกของปี ในไตรมาสสามนี ้เรามี EBITDA เป็ นบวกถึง 866 ล้ านบาท
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก จากที่สามารถพลิกสถานการณ์มามี EBITDA เป็ นบวกครัง้ แรกในเดือนมิถนุ ายน เรามี EBITDA เป็ น
บวกในไตรมาส 3/2557 เป็ นไตรมาสแรก 339 ล้ านบาท ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเหล็กแท่งปรับตัวลดลงร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
้
ตถุดิบลดลง และ
ไตรมาสก่อน เราได้ ส่วนต่างราคาเหล็กแท่งแบน (Slab Spread) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ซึ่งเป็ นผลมาจากทังราคาวั
ความสามารถของเราในการปรับสูตรการใช้ วตั ถุดิบ และในขณะที่ความต้ องการเหล็กแท่งแบนทัว่ โลกยังคงสูงตลอดไตรมาส เรา
จําหน่ายเหล็กแท่งแบนให้ กบั บุคคลภายนอกร้ อยละ 52 เนื่องจากมีการใช้ ภายในกลุ่มสูงขึ ้น ปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5 เป็ น
705 พันตัน ซึง่ ทําให้ ต้นทุนเราลดลง
ธุรกิจเหล็กแผ่ นรี ดร้ อน ยอดขายลดลงจากไตรมาสก่อนร้ อยละ 9 เนื่องจากความต้ องการเหล็กในประเทศยังไม่ฟืน้ ตามที่
คาดไว้ หลังจากภาวะการเมืองเริ่ มคลี่คลาย อย่างไรก็ตามเราประสบความสําเร็ จด้ านส่วนต่างราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (HRC
Spread) ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14 ทําให้ เรามีผลกําไรเพิ่มขึ ้นเป็ น 36 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้แม้ วา่ ปริ มาณขายจะลดลงก็ตาม”
เรายังคงดําเนินกลยุทธ์สองทาง ทังในส่
้ วนของการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและบูรณาการธุรกิจต่างๆของเราโดยมีโครงการต่างๆที่
น่าสนใจที่จะเสร็ จในไตรมาสสุดท้ ายของปี และอยู่ในแผนงานของปี หน้ า เรากําลังพัฒนาแผนงานต่อเนื่องสําหรั บผลิตภัณฑ์ ที่มี
มูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ใหม่ ๆ ซึง่ จะทําให้ ยอดขายเราเติบโตในปี ต่อๆไป นอกจากนี ้ แผนการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
กําลังถูกขับเคลื่อนและเกิดผลโดยผ่านโครงการ AAA Projects ซึ่งเป็ นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงต่างๆที่เรากําลังพัฒนาและจะ
ทยอยเสร็ จในระยะสันและระยะกลาง
้
ขณะนีส้ ถานการณ์ ธุรกิจได้ พลิกกลับมา และมีแนวโน้ มในการทํากําไรได้ สูงขึ ้น เราต้ องทวี
ความพยายามเพิ่มขึน้ ในการบูรณาการธุรกิ จในกลุ่มให้ ดีที่สุด เช่น การเป็ นเลิศในเชิงปฏิบัติการ รวมทังการแบ่
้
งปั นและพัฒนา
บุคลากรในด้ านต่างๆทัว่ ทังกลุ
้ ม่ ”
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“เรามองแนวโน้ มตลาดระยะสันยั
้ งคงอ่อนตัว แม้ ว่าการเมืองในประเทศจะมีเสถียรภาพจากการบริ หารโดยรัฐบาลใหม่
เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงซบเซา เราคาดว่าความต้ องการเหล็กในประเทศจะยังคงอ่อนตัวในช่วงไม่กี่เดือนข้ างหน้ า ก่อนที่
โครงการด้ านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเริ่ มส่งผลและแปลงไปสู่ความต้ องการเหล็กที่มากขึ ้น ในระดับโลกมีหลายแรงต้ านทานทังจาก
้
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน และความตึงเครี ยดทางการเมืองในส่วนต่างๆของโลก กําลังการผลิตเหล็กของจีนที่ล้นเกินความ
ต้ องการยังคงเป็ นปั ญหาใหญ่สดุ การส่งออกเหล็กของจีนรายเดือนไปแตะจุดสูงสุดและกดดันความเชื่อมัน่ ของตลาดเหล็กโลก ข่าวดี
้
งคงสามารถรักษาส่วน
ก็คือราคาแร่เหล็กซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของเรายังคงมีแนวโน้ มลดลงอันเนื่องมาจากมีอปุ ทานมาก ดังนันเราจะยั
ต่างราคาที่เหมาะสม เราคาดว่ายอดขายในธุรกิจเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนจะอ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 4 ปี ก่อนที่จะเพิ่มขึ ้นในปี 2015
ในขณะที่ธุรกิจโรงถลุงเหล็กยังคงมีทิศทางที่ดีในแง่ของผลดําเนินงานด้ านธุรกิจ” นายวินกล่าว
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 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้ วยกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุ่งเน้ นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพพิเศษเพื่อ
รองรับความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้ าง สําหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
้ ่ในเมืองเรดคาร์ ภาค
ต้ นนํ ้า เอสเอสไอได้ ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่ เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัย ตังอยู
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกําลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
(เอสเอสไอ ยูเค) โดยลงทุนร้ อยละ 100 เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชันคุ
้ ณภาพสูงส่งเป็ นวัตถุดิบให้ เอสเอสไอ เพื่อรองรับการผลิตของ
บริ ษัทและความต้ องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้น สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ ้า บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายนํ ้าที่สําคัญ
ประกอบด้ วยบริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทยจํากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
บริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
โรงงานทังหมดในประเทศไทยของกลุ
้
ม่ เอสเอสไอ ตังอยู
้ ่บนชายฝั่งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทําเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหล็ก
แบบครบวงจร บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริ มาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดยลงทุนร้ อยละ 100 ในบริ ษัท
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (WCE) ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
เหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็จ ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของบริ ษัท “สร้ างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า สร้ างกําไรสมํ่าเสมอ สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ มู ีสว่ 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

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

