ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 03/182-007/2557
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1/2557
 ปริ มาณขายเหล็กรวมรายไตรมาส 948 พันตัน สูงสุดเป็ นประวัติการณ์รายไตรมาส
 รายได้ จากการขายและให้ บริ การรายไตรมาสรวม 19,011 ล้ านบาท สูงสุดเป็ นอันดับ 2 รองจากไตรมาส 1/2556
 งบการเงินรวมขาดทุน 1,397 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 52 จากไตรมาส4/2556 EBITDA พลิกเป็ นบวก 75 ล้ านบาท
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนมีกำไร 347 ล้ ำนบำท ยอดขำยผลิตภัณฑ์ทมี่ ีมลู ค่ำเพิ่มพิเศษ ร้ อยละ 38
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กขำดทุน 1,701 ล้ ำนบำท ยอดขำยเหล็กแท่งแบนลูกค้ ำภำยนอก 486 พันตันสูงสุดเป็ นประวัติกำรณ์
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท – บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 10,170 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จาก
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้ อยละ 35 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน) โดยมีปริ มาณขายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 462 พันตัน
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้ อยละ 35 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) โดยเป็ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products) ร้ อยละ 38 ของปริ มาณขายรวม EBITDA 962 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31จาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 40 จากงวดเดียวกันปี ก่อน) และมีกาไรสุทธิ 347 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 363 จากไตรมาส
4/2556 และลดลงร้ อยละ 60 จากงวดเดียวกันปี ก่อน)
งบกำรเงินรวม – บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม 19,011 ล้ ำนบำท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18
จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้ อยละ 5 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน) สูงเป็ นอันดับสองรองจำกไตรมำส 1/2556 จำกปริ มำณขำย
เหล็กรวมสูงถึง 948 พันตัน สูงสุดเป็ นประวัติกำรณ์รำยไตรมำส Group EBITDA 75 ล้ ำนบำท (เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 105 จำกไตรมำส
ก่อน และลดลงร้ อยละ 91 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขำดทุนสุทธิ 1,397 ล้ ำนบำท (ขำดทุนลดลงร้ อยละ 52 จำกไตรมำส
ก่อน และขำดทุนเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 80 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน)
สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ของบริ ษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 12,513 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 จำกไตรมำสก่อน
และร้ อยละ 16 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) EBITDA ติดลบ 883 ล้ านบาท (ติดลบน้ อยลงร้ อยละ 53 จำกไตรมำสก่อน
และร้ อยละ 9 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) มีผลขาดทุนสุทธิ 1,701 ล้ านบาท(ขาดทุนลดลงร้ อยละ 38 จำกไตรมำสก่อน
และร้ อยละ 4 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจท่าเรื อ มีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 67 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 17 จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้ อยละ 42
จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) มีกาไรสุทธิ 13 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 57 จำกไตรมำสก่อน และลดลงร้ อยละ 71 จำกงวด
เดียวกันปี ก่อน)
 ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม 214 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 7 จากไตรมาสก่อน และลดลง
ร้ อยละ 4 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) เป็ นรายได้ นอกกลุม่ ร้ อยละ 56 และมีกาไรสุทธิ 1.7 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 86
จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ 90 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน)
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 ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดเย็น มีรายได้ จากการขายรวม 2,812 ล้ านบาท (เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อย
ละ 12 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน) ขาดทุนสุทธิ 109 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 2,548 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้ อยละ
187 จำกงวดเดียวกันปี ก่อน)
นำยวิน วิริยประไพกิจ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุ่ม และ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอสเอสไอ กล่ำวว่ำ “ในไตรมำสที่
1/2557 เรำประสบควำมสำเร็ จใน 3 ด้ ำนหลัก ได้ แก่ EBITDA กลุม่ กลับมำเป็ นบวก 75 ล้ ำนบำท หลังจำกติดลบมำ 3 ไตรมำส
ยอดขำยรวมของกลุม่ สูงสุด 948 ล้ ำนตัน และยอดขำยเหล็กแท่งแบนให้ แก่บคุ คลภำยนอกสูงสุด 486 พันตัน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA ติดลบลดลงกว่ำครึ่งจำกไตรมำสก่อน หลังจำกควำมพยำยำมในกำรลดต้ นทุนในด้ ำนต่ำงๆ
ของเรำเริ่ มปรำกฏให้ เห็นผล เรำประสบควำมสำเร็ จในด้ ำนส่วนต่ำงของรำคำ (Slab Spread) ที่สงู ขึ ้นร้ อยละ 36 จำกควำม
แข็งแกร่งของตลำดเหล็กแท่งในโลก ซึง่ ได้ แรงผลักดันจำกควำมต้ องกำรในตลำดอเมริ กำเหนือ และภำวะวัตถุดิบล้ นตลำด เรำ
มียอดขำยเหล็กแท่งแบนให้ แก่บคุ คลภำยนอกเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 31
ธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน ถึงแม้ วำ่ ยังคงเผชิญปั ญหำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศส่งผลให้ ยอดขำยลดลงร้ อยละ 25
ต่ำกว่ำระดับกำรขำยปกติ แต่ในไตรมำสที่ผ่ำนมำเรำสำมำรถเพิ่มยอดขำยเติบโตขึ ้นร้ อยละ 9 เพิ่มค่ำกำรรี ด (HRC Spread)
ขึ ้นร้ อยละ 4 และเพิ่ม EBITDA ขึ ้นร้ อยละ 31
อย่ำงที่ผมเคยกล่ำวมำก่อนหน้ ำนี ้ว่ำ เรำต้ องมุง่ สูค่ วำมเป็ นเลิศทำงด้ ำนปฏิบตั ิกำรและขยำยปริ มำณกำรผลิตของเรำให้
สูงขึ ้น เพื่อให้ เหมำะสมกับขนำดธุรกิจของเรำที่มีขนำดใหญ่ขึ ้นถึงสองเท่ำตัวหลังจำกกำรเชื่อมโยงธุรกิจต้ นน ้ำ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดกำรประหยัดจำกขนำด ประสิทธิภ ำพที่ดีขึ ้น ต้ นทุนลดลง เรำเริ่ มเห็นประโยชน์จำกสิ่งเหล่ำนี ้แล้ วในปั จจุบนั เป้ำหมำย
ต่อไปของเรำคือกำรบรรลุถึงปริ มำณขำย 1 ล้ ำนตันต่อไตรมำส ซึง่ จะทำให้ ผลกำรดำเนินงำนของเรำดีขึ ้นไปอีก
เรำกล่ำวได้ อย่ำงมัน่ ใจว่ำธุรกิจของกลุม่ เอสเอสไอได้ ผำ่ นช่วงที่เลวร้ ำยที่สดุ มำแล้ ว เรำยอมรับว่ำกำรเปลี่ยนแปลงมำเป็ น
ผู้ผลิตเหล็กครบวงจรในระดับโลกทำให้ เรำประสบควำมยำกลำบำก แต่เรำกำลังพลิกสถำนกำรณ์กำรกลับมำและมุ่งมัน่ ที่จะ
สร้ ำงตัวเลขผลกำรดำเนินงำนที่ดีตอ่ ไป”
“สำหรับแนวโน้ มของธุรกิจไปข้ ำงหน้ ำ เรำยังคงมีควำมระมัดระวังแต่ก็มองเห็นแนวโน้ ม ในแง่ดี แม้ วำ่ สถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองไทยยังคงไม่แน่นอนและมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจจีนและสถำนกำรณ์ ในยูเครน เรำเห็นตลำดเหล็กทัว่ โลก
ปรับตัวดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและตลำดวัตถุดิบที่จะล้ นตลำดมำกขึ ้น ซึ่งหมำยควำมว่ำยอดขำยธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อนของเรำจะ
ทรงตัวคงอยู่ในระดับต่ำในช่วงนี ้ ในขณะที่ยอดขำยของธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะเติบโต และส่วนต่ำงรำคำโดยรวมดีขึ ้น เรำจะ
ยังคงเดินหน้ ำสร้ ำงควำมเป็ นเลิศด้ ำนปฏิบตั ิกำรและมุ่งเน้ นกำรสร้ ำงแผนต่อเนื่องของโครงกำรต่ำงๆที่จะเพิ่มมูลค่ำของธุรกิจ
ผ่ำนโครงกำร AAA Projects ในขณะที่ในช่วงนี ้เรำเริ่ มได้ รับผลประโยชน์แล้ วจำกโครงกำร AAA Projects แรก ๆ ของเรำที่ได้ ลง
มือไป”นำยวินกล่ำว
-----------------------------
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เกี่ยวกับเอสเอสไอ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็ นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้ วยกาลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดม้ วนสูงสุด 4 ล้ านตันต่อปี โดยมุง่ เน้ นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชันคุ
้ ณภาพพิเศษเพื่อรองรับความ
ต้ องการใช้ เหล็กที่เพิ่มขึ ้นของภูมิภาค สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้ าง สาหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้ นน ้า เอสเอสไอ
ได้ ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ ซึง่ เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าครบวงจรที่ทนั สมัย ตังอยู
้ ใ่ นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของประเทศอังกฤษ มีกาลังการผลิต 3.6 ล้ านตันต่อปี ภายใต้ การดาเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด (เอสเอสไอ ยูเค) โดย
ลงทุนร้ อยละ 100 เอสเอสไอ ทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชันคุ
้ ณภาพสูงส่งเป็ นวัตถุดิบให้ เอสเอสไอ เพื่อรองรับการผลิตของบริษัทและความต้ องการ
ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้น สาหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายน ้า บริษัทได้ ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายน ้าที่สาคัญ ประกอบด้ วยบริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทยจากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จากัด
(TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โรงงานทังหมดในประเทศไทย
้
ของกลุม่ เอสเอสไอ ตังอยู
้ บ่ นชายฝั่ งด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครเพี ยง
400 กิโลเมตร และเป็ นทาเลยุทธศาสตร์ ที่ดีทสี่ ดุ ในประเทศสาหรับการดาเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษั ท ท่าเรือประจวบ จากัด (PPC)
ให้ บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สดุ ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ในปริมาณมาก นอกจากนี ้ เอสเอส
ไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้ อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (WCE) ให้ บริการงานด้ าน
วิศวกรรมและซ่อมบารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุง่ มัน่ และพลัง
ขับเคลื่อนสูค่ วามสาเร็จ ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของบริษัท “สร้ างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมลู ค่าเพิ่มกับลูกค้ า สร้ าง
กาไรสม่าเสมอ สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างยัง่ ยืน”
ท่ านสามารถสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี http://www.ssi-steel.com
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
สานักประชาสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
คุณผดุงศักดิ์ คุณศศิวฒ
ั น์ คุณจันทน์กฤดา และคุณรวิภทั ร
โทรศัพท์ 02- 238-3063 ต่อ 1327และ1309

