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รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2558
 ขาดทุนสุทธิรวม 33,122 ล้ านบาท โดยรวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของ SSI UK 28,877 ล้ านบาท
 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลล้ มละลายกลางรับคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯ นัดไต่สวนคําร้ องในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศาลรับคําร้ องขอยกเลิกกิจการและชําระบัญชีของ SSI UK
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ เปิ ดเผยผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2558 ว่า “บริ ษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริการ
รวม 10,543 ล้ านบาท ลดลง 11% QoQ และ 25% YoY จากยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้ อนที่ลดลง 7% QoQ และ 37% YoY
และยอดขายของธุรกิจโรงถลุงเหล็กให้ แก่บคุ คลภายนอกที่ลดลง 15% QoQ และ 8% YoY โดยมีต้นทุนขายและให้ บริการรวม
13,681 ล้ านบาท ลดลง 1% QoQ และ 1% YoY มีผลขาดทุนสุทธิ 33,122 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและ
วัตถุดิบที่ลดลงของทั ้งธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้ อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยงั คงปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง และประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย 28,877 ล้ านบาท”
“ด้ วยสภาวะตลาดเหล็กโลกที่กําลังการผลิตล้ นความต้ องการของตลาดอย่างรุ นแรง อุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลอย่าง
หนัก ตังแต่
้ ปลายปี 2557 เป็ นต้ นมา ราคาเหล็กยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทประสบปั ญหาขาดทุนอย่างหนักในปี
นี ้ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3/58 สภาวการณ์ดงั กล่าว ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดในทางตรงกันข้ าม
กลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้นและส่งผลให้ การดําเนินงานของธุรกิจโรงถลุงเหล็กขาดทุนเพิ่มขึ ้นมาก ดังนัน้ SSI UK จึงประกาศหยุดการ
ผลิตเหล็กแท่งแบนชัว่ คราวในวันที่ 18 กันยายน 2558 และยื่นคําร้ องขอยกเลิกกิจการและชําระบัญชี (Liquidation) ต่อศาลในวันที่
2 ตุลาคม 2558 ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหลังสิ ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีของ SSI UK เชิงอนุรักษ์นิยมเป็ น
ศูนย์ เนื่องจากทรัพย์สินหลักของ SSI UK เป็ นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ าขนาดใหญ่ ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบพิเศษ
ทางด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม Control of Major Accident Hazards (COMAH) มีปัจจัยภายนอกหลายปั จจัยที่มีความไม่
แน่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น ความใช้ ได้ ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้ อม ขั ้นตอนและกฎระเบียบในการดูแล
รักษาทรัพย์ สิน เป็ น ต้ น จึงทําให้ กระบวนการชําระบัญ ชีในกรณี นี อ้ ยู่น อกเหนื อกรณี ปกติที่ เคยมี ม า ยังมี ความไม่ชัดเจนในเชิ ง
กฎหมายและขั ้นตอนการชําระบัญชีโดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯอยู่ระหว่างการหารื อกับที่ปรึกษาทางกฎหมายและ
กลุม่ ธนาคารเจ้ าหนี ้รายใหญ่เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการต่อไป”
“อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ร่วมหารื อกับกลุม่ ธนาคารเจ้ าหนีร้ ายใหญ่เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ของบริ ษัทฯ ให้ สามารถดําเนินการได้ ตามปกติและรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ไว้ และได้ ตดั สินใจยื่นเรื่ องต่อศาลล้ มละลาย
กลางเพื่อเข้ าสู่กระบวนการฟื ้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยศาลฯ ได้ รับคําร้ องขอฟื ้นฟูกิจการของบริ ษัทฯ แล้ ว และมี
กําหนดนัดไต่สวนคําร้ องดังกล่าวในวันที่ 21 ธันวาคม 2558”
----------------------------ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
สํานักประชาสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
คุณผดุงศักดิ์ คุณจันทน์กฤดา และคุณรวิภทั ร
โทรศัพท์ 02- 238-3063 ต่อ 1309 และ 1327

