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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงนิบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2554 

1. Highlight Q2/2554           

ตาราง 1: สรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญัของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการทีค่วบคมุร่วมกนั  

งบรวม      ล้ำนบำท  งบเดี่ยว EBITDA/ตัน 
(บำท) 

EBITDA 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ 9,511  บมจ. สหวิริยำสตลีอนิดัสตรี  
(เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน) 

191 63 

EBITDA (337)  บมจ. เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
(เหล็กแผ่นรีดเยน็) 

1,537 175 

ก ำไรสุทธิ (1,072)  บจ. ท่ำเรือประจวบ - 48 

EPS (บำท) (0.06)  บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง - 20 

D/E Ratio 1.7x  บจ.สหวิริยำสตีลอนิดสัตรี ยเูค - (410) 

2. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 2: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

งบรวม 

ล้ำนบำท Q2/2554 Q2/2553 +/- 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 9,511 11,886 -20% 

ต้นทนุขายและให้บริการ 9,509 10,554 -10% 

SG&A 583 232 +151% 

EBITDA (337) 1,341 -125% 

ต้นทนุทางการเงิน 519 198 162% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 7 -57% 

ก าไร/(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (67) 36 -286% 

ก าไรสทุธิ (1,072) 918 -216% 

EPS (บาท) (0.06) 0.07 -186% 
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งบเดีย่ว (บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี) 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั Q2/2554 Q2/2553 +/- 

ราคาขายเฉลีย่  761 660 +15% 

Metal Spread  103 158 -35% 
EBITDA  6.2 68.3 -91% 

 

ตาราง 3: ผลการด าเนินงานแยกตามธุรกิจ 

ล้ำนบำท Q2/2554 Q2/2553 +/- 
รายได้จากการขายและให้บริการ    

งบกำรเงนิรวม 9,511 11,886 -20% 
ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 7,734 11,805 -34% 
ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 32 47 -32% 
ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 68 34 +102% 
ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ 1,677 0 N.A. 

EBITDA    
งบกำรเงนิรวม (337) 1,341 -125% 

ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน 63 1,198 -95% 

ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 48 74 -36% 

ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 20 27 -27% 

ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (410) 0 N.A. 
ตดัรายการระหวา่งกนั (58) 42  

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ    
งบกำรเงนิรวม (1,072) 918 -216% 
ธุรกิจเหลก็แผน่รีดร้อน (391) 841 -147% 
ธุรกิจทา่เรือน า้ลกึ 22 45 -52% 
ธุรกิจวศิวกรรมและซอ่มบ ารุง 7 12 -44% 
ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ (662) 0 N.A. 
ตดัรายการระหวา่งกนั (37) 41  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (11) (22)  
หมายเหต ุการบนัทึกรายการในส่วนบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar บนัทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
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3.   ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตาราง 4: ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

ล้ำนบำท Q2/2554 Q1/2554 +/- 

สินทรัพย์    

สนิค้าคงเหลอื 21,779 19,648 +11% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 6,111 4,575 +34% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 34,192 33,851 +1% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4,905 4,897 +0% 

รวมสินทรัพย์ 66,987 62,971 +6% 

หนีส้นิ    

เงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ถงึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

19,344 15,741 +23% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 4,823 3,378 +43% 

หนีส้นิระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ 17,906 17,874 +0% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 125 121 +3% 

รวมหนีส้ิน 42,198 37,114 +14% 

ส่วนของเจ้ำของ    

สว่นของเจ้าของบริษัท 23,954 25,030 -4% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 835 828 +1% 

รวมส่วนของเจ้ำของ 24,789 25,858 -4% 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ 66,987 62,971 +6% 
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ฐำนะกำรเงนิและสภำพคล่อง ณ 30 มิถุนำยน 2554 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เท่ากบั 1.15 เท่า ลดลง QoQ จาก 1.27 เท่า อตัราสว่นที่ลดลงเนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้นิระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 
ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า (Trade and Notes Receivable) ลกูหนีก้ารค้ารวมเป็น 3,892 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52% QoQ 
โดยสว่นมากเป็นลกูหนีก้ารค้าของกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  
 
สนิค้าคงเหลอื (Inventory Balance) มีสนิค้าคงเหลอืสทุธิ 21,779 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% QoQ   
 
หนีส้ิน (Liabilities)  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 42,198 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% QoQ จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน  
 
สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio)   บริษัทฯ มีสว่นของเจ้าของจ านวน 24,789 ล้านบาท มีหนีส้ินรวมจ านวน 
42,198 ล้านบาท สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทา่กบั 1.70 เทา่ เพิ่มขึน้ QoQ จาก 1.44 เทา่ เนื่องจากการเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึน้ 
 
4. ภำพรวมธุรกิจ 

เหตกุารณ์น า้ทว่มและพายทุี่ออสเตรเลยีเมื่อต้นปี 2554 ท าให้ราคาแร่เหลก็และถ่านโค้กเพิ่มขึน้อยา่งรุนแรงและสง่ผลให้
ต้นทนุเหลก็แทง่แบนที่น าเข้าใน Q2/2554 ของบริษัทฯ ประมาณ 370,789 ตนั สงูขึน้ โดยต้นทนุเฉลี่ยอยู่ที่ 729 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั เพิ่มขึน้จาก Q1/2554 30% ขณะที่ราคาขายในประเทศไม่สามารถเพิ่มขึน้ได้ตามต้นทนุ  จากการก าหนด
ราคาแนะน าของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ 24,500 บาท/ตนั ส าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชัน้คณุภาพ
ธรรมดา นอกจากนีย้งัมีปัจจยัตา่งๆ ที่สง่ผลกระทบเชิงลบ เช่น ความไม่ชดัเจนด้านการเมือง ท าให้โครงการต่างๆ ชะลอ
ตวั ขณะเดียวกันมีการทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจีน ท าให้ตลาดเกิดความสบัสนและลกูค้าชะลอการ
สัง่ซือ้ และการทุม่ตลาดเหลก็แผน่รีดเย็นจากจีนและ เวียดนาม ซึ่งมีผลต่อผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ และสง่ผล
ต่อเนื่องถึงการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเช่นกัน โดยปริมาณการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนส าหรับรีดเย็นต่อ ของ 
บริษัทฯ ใน Q2/2554 เมื่อเทียบกบั Q2/2553 ปรับตวัลดลง 77% 
 

วนัที่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์

ภายในประเทศลดก าลงัการผลติและสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงกบั Supply Chain ของอตุสาหกรรมรถยนต์ใน Q2/2554 

ซึ่งสง่ผลต่อเนื่องถึงปริมาณการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนัในประเทศที่ลดลง โดยปริมาณการ

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน า้มนัใน Q2/2554 เมื่อเทียบกบั Q2/2553 ปรับตวัลดลง 36% จากเหตกุารณ์

ดงักลา่ว 
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4.1 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บมจ. สหวิริยำสตลีอนิดัสตรี) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มียอดขายรวม 329,963 ตนั ราคาขายเฉลี่ย 23,092 บาท/ตนั (ประมาณ 761 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั) คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 7,619 ล้านบาท และรายได้อื่น 115 ล้านบาท รวมเป็นรายได้
ทัง้สิน้ 7,734 ล้านบาท ลดลง 34% QoQ และมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มกบัลกูค้า (Premium Value Product) 
เป็นสดัสว่น 32% 
 
ก าไรขัน้ต้นก่อนบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 79 ล้านบาท (สดัสว่น 1.02% ของยอดขาย) และก าไรขัน้ต้น
หลงับญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 62 ล้านบาท (สดัสว่น 0.80% ของยอดขาย) 
 
บริษัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) 63 ล้านบาท ลดลง 95% QoQ และขาดทนุ
สทุธิ 391 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้นเทา่กบั 0.02 บาทตอ่หุ้น  
 
ณ 30 มิถนุายน 2554 บริษัทฯ มียอดก าไรสะสม (ยงัไม่ได้จดัสรร) 1,303 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2554 เนื่องจากผล
ขาดทนุจากการด าเนินงานของ Q2/2554 เป็นจ านวน 391 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2553 เป็นจ านวน 65 ล้าน
บาท เนื่องจากผลก าไรจากการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2554 
 
4.2 ธุรกิจท่ำเรือน ำ้ลกึ (บจ. ท่ำเรือประจวบ) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงานบจ.ทา่เรือประจวบ (“PPC”) ใน Q2/2554 PPC มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 643,754 ตนั ลดลง 41%YoY 

เนื่องมาจากภาวะของอตุสาหกรรมเหลก็ในปี 2554 มีความผนัผวนดงัที่กลา่วข้างต้น  

อย่างไรก็ตามจากแผนธุรกิจในปี 2554 PPC มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากนอกกลุ่ม โดยใน Q2/2554 มีรายได้ดงักลา่ว

จ านวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 88% YoY ส าหรับ Q2/2554 PPC มีรายได้เพิ่มขึน้จากกิจกรรมการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่

เป็นกิจกรรมใหมส่ าหรับ PPC โดยผู้ประกอบการท่ีมาใช้บริการจะเป็นการน าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายในประเทศพม่า โดย

ขนผ่านท่าเรือประจวบและท่าเรือระนอง เพื่อไปยงัท่าเรือย่างกุ้ งที่ประเทศพม่า ซึ่ง  PPC มีรายได้จากกิจกรรมนีมู้ลค่า 

377,987 บาท 

ผลการด าเนินงานของ PPC ใน Q2/2554 พบว่า PPC มีรายได้ 64 ล้านบาท ลดลง 33% YoY EBITDA 48 ล้านบาท 

ลดลง 36% YoY และก าไรสทุธิ 22 ล้านบาท ลดลง 52% YoY  
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4.3 ธุรกิจวิศวกรรมซ่อมบ ำรุง (บจ. เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
บจ.เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง (“WCE”) มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตลาดใหม่ไปสู่ต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเยอรมนั อิตาล ีออสเตรเลยี และองักฤษ ซึง่โครงสร้างรายได้หลกัที่เพิ่มขึน้ของ WCE ประกอบไปด้วย 

1) รายได้งานซอ่มบ ารุงตามสญัญา 59 ล้านบาท ลดลง 4% YoY 

2) รายได้งานซอ่มบ ารุงทัว่ไป 20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% YoY 

3) รายได้งานประกอบโครงสร้างโลหะ (Fabrication) 35 ล้านบาท เพิ่มขึน้171% YoY 

4) รายได้งานบริการวิศวกรรม (Engineering service) 26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 67% YoY 

5) รายได้งานชิน้สว่นอะไหล ่(Spare Parts) 24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31% YoY 

6) รายได้งานวิศวกรรมโครงการ (Project Engineering) 16 ล้านบาท ลดลง 1% YoY 

ผลการด าเนินงาน WCE ใน Q2/2554 มีรายได้จากการขายและบริการ 180 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% YoY มาจากรายได้

ค่าบริการที่เพิ่มขึน้จ านวน 33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 26% YoY โดยมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 25 ล้านบาท ลดลง 18% YoY 

เนื่องจากต้นทนุวสัดแุละค่าแรงที่เพิ่มขึน้  WCE มี EBITDA 20 ล้านบาท ลดลง 27% YoY ก าไรก่อนภาษี 10 ล้านบาท 

ลดลง 37% YoY  และก าไรสทุธิหลงัภาษี จ านวน 7 ล้านบาท ลดลง 44% YoY คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.92 บาท 

4.4 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเยน็ บมจ. เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงานบมจ. เหลก็แผน่รีดเย็นไทย (“TCR”) ใน Q2/2554 TCR มียอดขาย  113,685  ตนั  คิดเป็นรายได้จาก
การขาย  3,508 ล้านบาท ลดลง 34% YoY มีก าไรขัน้ต้น  115 ล้านบาท  ลดลง 72% YoY เนื่องจากต้นทนุการผลิตต่อ
หนว่ยที่สงูขึน้จากการใช้ก าลงัการผลติที่ลดลง และปัจจยัต้นทนุการผลิตที่ปรับตวัเพิ่มขึน้บางรายการ เช่น  น า้มนัเตา มี
EBITDA 175 ล้านบาท ลดลง 66% YoY และมีขาดทนุสทุธิ  41 ล้านบาท  ลดลง 115% YoY 

4.5 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กสหวิริยำ (บจ.สหวิริยำสตีลอนิดสัตรี ยเูค) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ใน Q2/2554 บริษัทสหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั (“SSI UK”) มีรายได้หลกัจากการขาย Coke และรายได้จากการ

รับจ้างผลติ Coke เป็นจ านวน 1,677 ล้านบาท SSI UK ยงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเตรียมการผลติเหลก็แท่งแบน จึงยงั

ไม่มีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน ในขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายทัง้ในส่วนต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการขายและ
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บริหารจ านวน 794 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากธุรกิจในสว่นที่ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินการผลิต จึงสง่ผลให้ EBITDA ติดลบ 

ประมาณ 410 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิ 662 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ SSI UK อยูร่ะหวา่งการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและบนัทกึคา่ความนิยม (ถ้ามี)  จากการซือ้กิจการ Teesside Cast 

Products ที่เมือง Teesside ประเทศสหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เพื่อเป็นไปตามเง่ือนไขตาม

มาตรฐานบญัชีเร่ืองการรวมกิจการ  โดยในขณะนี  ้ SSI UK ได้รับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลการประเมินมลูค่า

ยตุิธรรมของที่ดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   ซึ่งมีมลูค่าประเมินสงูกว่าราคาทนุที่  SSI UK ช าระจริง  

แต ่SSI UK จะต้องรวมคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในการเตรียมการเร่ิมการผลติเหลก็แท่งแบน ค่าใช้จ่ายหรือภาระหนีส้ินตาม

โครงการผลประโยชน์พนกังาน  ส ารองค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมื่อเลิกผลิตและค่าเผ่ือด้อยค่าของ

เคร่ืองมือและชิน้สว่นของเคร่ืองจักรที่อาจจะไม่ได้ใช้ในอนาคต เป็นต้น ซึ่ง SSI UK คาดว่าสว่นต่างระหว่างราคามลูค่า

ประเมินกบัราคาทนุท่ีช าระจริงจะสงูกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลในทางบวก โดยจะสามารถปรับปรุงบนัทึกรายการได้

ใน Q3/2554 

5. ค ำอธิบำยก ำไรเบ็ดเสร็จงบรวมในไตรมำสเดียวกันของปี 2553 แตกต่ำงเกนิร้อยละ 20 

รายได้ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขาย 9,415 ล้านบาท ลดลง 20% YoY โดยเป็นรายได้จากการขายเหลก็แผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน 7,626 ล้านบาท ลดลง 35% YoY  เนื่องจากปริมาณขายลดลง 39% YoY 
 
มีรายได้จากการขายเศษเหลก็ 115 ล้านบาท ลดลง 28% YoY 
 
บริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,777 ล้านบาท (เป็นรายได้ของบริษัทยอ่ย SSI UK  1,677 ล้านบาท) 
สงูกวา่ Q2/2553 ซึง่มีจ านวน 81 ล้านบาท 
 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่น 12 ล้านบาท ลดลง 70% YoY 
 
ต้นทุนขาย 
ใน Q2/2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายรวม 9,434 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 100% ของยอดขาย เพิ่มขึน้ 
จากสดัสว่น  89% ของยอดขายใน Q2/2553 
 
สดัสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายเพิ่มขึน้จาก  
1) ต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากสดัสว่น 76% ของยอดขายใน Q/2553 เป็นสดัสว่น 87% ของยอดขายใน

Q2/2554  
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2) ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง สง่ผลให้มีก าลงัการผลิตต ่ากว่าปกติ ท าให้ต้นทนุคงที่ต่อหน่วยการผลิตเพิ่มขึน้ จาก  
470 บาท/ตนั ใน Q2 /2553 เป็น 885 บาท/ตนั ใน Q2/2554   

3) ต้นทนุคงที่ในสว่นของโรงงานที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการผลิตของ SSI UK จ านวน 408 ล้านบาท จึงมีผลให้
สดัสว่นของต้นทนุคงที่ตอ่ยอดขายสงูกวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 
ก าไรข้ันต้น 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 2 ล้านบาท ลดลงจาก 1,333 ล้านบาท ใน  Q2/2553 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายสว่นนีเ้พิ่มขึน้ 583 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 151% YoY เนื่องจากการมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของ SSI UK 387 ล้านบาท 
 
ใน Q2/2554 มีการกลบัรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าของวตัถดุิบจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบเป็นจ านวน  96 ล้านบาท 
ในขณะท่ี Q2/2553 มีการตัง้คา่เผ่ือ 68 ล้านบาท  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี 519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 163% YoY  เป็นผลมาจากเงินกู้ ระยะยาว
ที่น ามาลงทนุใน SSI UK (ทัง้ในสว่นของการกู้ เงินโดยบริษัทฯ และ SSI UK) และอตัราดอกเบีย้ที่ปรับเพิ่มขึน้ 
 
อื่นๆ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 1,044 ล้านบาท 
 
บริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัตามวิธีสว่นได้เสยี 0.4 ล้านบาท ลดลง 99% YoY 
 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทยอ่ย 3 ล้านบาท ลดลง 56% YoY 
 
ก าไร/(ขาดทุน) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุ 1,072 ล้านบาท ใน Q2/2554 เทียบกบัก าไรสทุธิ 918 ล้านบาท ใน Q2/2553 
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6. แนวโน้มธุรกิจ 

แนวโน้มอตุสาหกรรมคร่ึงปีหลงั 2554 คาดวา่ตลาดเหลก็แผน่ภายในประเทศจะปรับตวัดีขึน้จาก  

1) ความชดัเจนของรัฐบาลใหมแ่ละนโยบายขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ  

2) การฟืน้ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  โดยที่ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน
กลบัมาที่ประมาณ 150,000 คนั และประมาณการผลติของปี 2554 อยูท่ี่ 1,800,000 คนั 

3) ภาครัฐเปิดไตส่วนการทุม่ตลาดเหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีน เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 และได้มีมติ
ตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีนและมาเลเซียขัน้สดุท้ายเป็นเวลา 5 ปี เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 
2554 

 


