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รายได้ จากการขายและบริการกลุม่ รวม 18,051 ล้ านบาท ปริ มาณขายเหล็กรวม 902 พันตัน
ไตรมาส 2 กําไรสุทธิ (งบเดี่ยว) 27 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 1,406 ล้ านบาท
งวด 6 เดือน กําไรสุทธิ (งบเดี่ยว) 374 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ (งบรวม) 2,803 ล้ านบาท
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ ร้ อยละ 42
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กขาดทุนสุทธิ 1,374 ล้ านบาท EBITDA เดือนมิย.เป็ นบวกครัง้ แรกตังแต่
้ เริ่มดําเนินการปี 2554

บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2/2557
และผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2557 ดังนี ้
ไตรมาส 2/2557
งบการเงินเฉพาะบริษัท – บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริการ 8,602 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 15 จาก
ไตรมาสก่อน และใกล้ เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน) โดยมีปริมาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 384 พันตัน (ลดลงร้ อย
ละ 17 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Products) ร้ อยละ 42 ของปริมาณขายรวม EBITDA 586 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 39 จากไตรมาสก่อน
แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 198 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) และมีกําไรสุทธิ 27 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 92 จากไตรมาสก่อนแต่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
งบการเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 18,051 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ
5 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) จากปริมาณขายเหล็กรวมสูงถึง 902 พันตัน Group
EBITDA 0.3 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 100 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุน
สุทธิ 1,406 ล้ านบาท (ขาดทุนใกล้ เคียงไตรมาสก่อน และขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 202 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
งวด 6 เดือน ปี 2557
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 18,772 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 23
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) โดยมีปริมาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 846 พันตัน (ลดลงร้ อยละ 24 จากงวดเดียวกัน
ปี ก่อน) โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 40 ของปริ มาณขายรวม
EBITDA 1,548 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 14 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) และมีกําไรสุทธิ 374 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 5
จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
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งบการเงินรวม – บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริการรวม 37,062 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
14 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) จากปริ มาณขายเหล็กรวมสูงถึง 1,850 พันตัน Group EBITDA 76 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 187 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 2,803 ล้ านบาท (ขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 126 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 ของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 11,309 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 10 จากไตรมาสก่อน
และร้ อยละ 4 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) EBITDA ติดลบ 531 ล้ านบาท (ติดลบน้ อยลงร้ อยละ 40 จากไตรมาสก่อน
และร้ อยละ 50 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 1,347 ล้ านบาท(ขาดทุนลดลงร้ อยละ 21จากไตรมาส
ก่อน แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2,237 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจท่าเรื อ มีรายได้ จากการให้ บริการรวม 59 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 12 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 42
จากงวดเดียวกันปี ก่อน) มีกําไรสุทธิ 6 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 52 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 84 จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 229 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากไตรมาสก่อน แต่
ลดลงร้ อยละ4จากงวดเดียวกันปี ก่อน) เป็ นรายได้ นอกกลุม่ ร้ อยละ 79 และขาดทุนสุทธิ 32 ล้ านบาท (ลดลงร้ อย
ละ 1,963 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 358 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 3,143 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากไตรมาสก่อน และร้ อย
ละ 12 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) กําไรสุทธิ 6 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 105 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 89
จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสเอสไอกล่าวว่า “ความสําเร็ จ
้
สําคัญของเราในไตรมาส 2/2557 คือ มี EBITDA เป็ นบวกสําหรับธุรกิจโรงถลุงเหล็กในเดือนมิถนุ ายนเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
ที่เราได้ เข้ าซื อ้ ทรั พ ย์ สินโรงถลุงเหล็กในปี 2554 ซึ่งนับเป็ นจุดพลิกสถานการณ์ ข องธุรกิจนี ้ ในส่วนของงบการเงินรวม
้ ่รายได้ ของธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
EBITDA ของกลุม่ เป็ นบวกเช่นกัน แม้ ว่าไม่มากแต่เป็ นบวกสองไตรมาสติดต่อกัน ทังๆที
ลดลงเนื่องจากได้ รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก เราสามารถลดการขาดทุน EBITDA ได้ ลงเกือบครึ่ งหนึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการ
ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าราคาขายเฉลี่ยเหล็กแท่งแบนยังคงทรงตัวแต่เรามีสว่ นต่างราคา (Slab Spread) ที่สงู ขึ ้น
ร้ อยละ 32 เนื่ องจากราคาแร่ เหล็กและถ่านหินตกตํ่าลงและการที่เราสามารถปรับสูตรการใช้ วตั ถุดิบเพื่อสร้ างความ
ได้ เปรี ยบจากสถานการณ์นี ้ ขณะที่ความต้ องการเหล็กแท่งของโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
นัน้ เราประสบความสําเร็จในการขายเหล็กแท่งแก่บคุ คลภายนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 คิดเป็ นปริ มาณขายเหล็กแท่งถึง 517
พันตันหรื อร้ อยละ 80 ของยอดขายรวม เป็ นยอดรายไตรมาสสูงสุดของเรา และมียอดส่งออกไปตลาดอเมริ กาเหนือร้ อยละ
42 ซึง่ เน้ นยํ ้าให้ เห็นความแข็งแกร่งของปั จจัยแวดล้ อมและพื ้นฐานธุรกิจ รวมถึงโอกาสสําหรับธุรกิจนี ้ของเรา
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ธุรกิ จเหล็กแผ่นรี ดร้อน แม้ ผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยทําให้ ปริ มาณการขายเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนลดลงร้ อยละ 17 และค่าการรี ด (HRC Spread) ลดลงร้ อยละ 6 เรายังคงบริ หารจัดการให้ มีผลกําไรสุทธิซงึ่ เป็ น
ที่น่าพอใจในขณะที่ปริมาณการขายอยูใ่ นระดับที่ตํ่าผิดปกติ
ในด้ านการปฏิบตั ิการนัน้ เรายังคงดําเนินกลยุทธ์ สองทาง ประการแรกคือการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มให้ กบั ลูกค้ าของเรา ประการที่สองคือบูรณาการธุรกิจต่างๆของเราเพื่อให้ บรรลุความ
เป็ นเลิศทางด้ านปฏิบตั ิการ การสร้ างผลประโยชน์ร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การดําเนินโครงการและการ
ปรับปรุงธุรกิจ สําหรับโครงการ AAA Projects เรากําลังพัฒนาและดําเนินการหลายโครงการที่น่าสนใจและมีผลตอบแทน
รวดเร็ว ทําให้ มีแผนต่อเนื่องที่จะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจทังในระยะสั
้
นและระยะกลางด้
้
วย”
“เราเห็นแนวโน้ มข้ างหน้ าเป็ นบวก สถานการณ์ทางการเมืองไทยได้ กลับคืนสูค่ วามสงบหลังจากการทํารัฐประหาร
วันที่ 22 พฤษภาคม กิจกรรมการก่อสร้ างและภาคอุตสาหกรรมฟื ้นตัวตามความเชื่ อมั่นเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่ดีขึน้
รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ ามามีการส่งสัญญาณให้ ความสําคัญกับเรื่ องเศรษฐกิจเป็ นอันดับแรกและการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
เป็ นนโยบายหลัก ซึ่งจะนําไปสู่ความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องหลายปี ข้ างหน้ า ยอดขายของธุรกิ จเหล็กแผ่น
รี ดร้อน จะเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 จากยอดขายที่ตํ่าในไตรมาส 2 และจะเพิ่มต่อไปอีกในไตรมาสที่ 4 และปี 2558 ในระดับ
โลกนันความหวาดกลั
้
วต่อปั ญหาเศรษฐกิจจีนดูเหมือนจะลดลง และ สหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นผู้นําการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก ซึง่ จะส่งเสริ มปั จจัยพื ้นฐานของธุรกิ จโรงถลุงเหล็กของเรา ในขณะที่แนวโน้ มสถานการณ์ในยูเครนยังไม่คลี่คลายและมี
การเพิ่มมาตรการควํ่าบาตรรัสเซียมากขึ ้น เราได้ ดําเนินการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ ดงั กล่าวแล้ ว ซึ่งคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบทางลบน้ อย นอกจากนี ้เรายังคาดว่าส่วนต่างราคาเหล็ก (metal spread)โดยรวมจะยังคงดีจากสถานการณ์
วัตถุดิบล้ นตลาดอีกด้ วย” นายวินกล่าว
ท่านสามารถสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.ssi-steel.com/en/investor-relations/ir-home.php
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เกี่ยวกับเอสเอสไอ
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ เป็ นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยกํ าลังการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุ่งเน้ นการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้ าง สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้ นนํ ้า เอสเอสไอได้ ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่ เป็ น
โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัย ตังอยู
้ ใ่ นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
มีกําลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (เอสเอสไอ ยูเค) โดย
้ ณภาพสูงส่งเป็ นวัตถุดิบให้ เอสเอสไอ เพื่อรองรับการผลิตของ
ลงทุนร้ อยละ 100 เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชันคุ
บริ ษัทและความต้ องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้น สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ ้า บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่อง
ปลายนํ ้าที่สําคัญ ประกอบด้ วยบริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทยจํากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่ง เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น ราย
แรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วย
้
ม่ เอสเอสไอ
กรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทังหมดในประเทศไทยของกลุ
ตังอยู
้ ่บนชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร
เพียง 400 กิโลเมตร และเป็ นทําเลยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สดุ ในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริ ษัท ท่าเรื อ
ประจวบ จํากัด (PPC) ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริ การโดยลงทุนร้ อยละ
100 ในบริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (WCE) ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง รวมถึงการออกแบบทาง
วิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนสู่ความสําเร็ จ
ซึ่งสะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของบริ ษัท “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า สร้ าง
กําไรสมํ่าเสมอ 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

