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 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2564  

 บรษัิท สหวิรยิาสตีลอินดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ของบรษัิทฯ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 1H2564 
1H2563 
ใหม่  

1H2563 
เดิม 2) Δ YoY 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 16,080 8,670 8,670 +85% 
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร 13,916 8,753 8,567 +59% 
ก าไรขัน้ตน้ (ขาดทนุ) 2,164 (84) (84)  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 370 404 590 -8% 
EBITDA 1) 1,458 1,239 1,239 +18% 
ก าไรจากการตดัรายการหนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่
ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 

- 1,632 1,632  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู (1,109) - -  
ปรบัปรุงจากการลดลงของภาระหนีค้  า้ประกนั  586 - -  
ตน้ทนุทางการเงิน 791 915 915 -14% 
ก าไร (ขาดทนุสทุธิ)  385 93 93 +315% 

1) EBITDA: รวมการตัง้หรอืการกลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือ และการตัง้ส  ารองจากภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้วตัถดุิบ = 
ก าไรสทุธิ + ดอกเบีย้จา่ย + ภาษีเงินได ้+ คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 

2) มีการจดัประเภทบญัชีใหม่ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 (TFRS 15)  ส าหรบังบการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ให้
สอดคลอ้งกับการน าเสนองบการการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 โดยเป็นการจดัประเภทตน้ทนุการจดัจ าหน่ายค่าขนส่ง ซึ่งเดิมอยู่ใน
คา่ใชจ้า่ยในการขายมาอยูใ่นตน้ทนุขาย 

ผลการด าเนินงาน 
1. รายได้  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16,080 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 85% yoy โดยมี
ปรมิาณสง่มอบ HRC 628 พนัตนั เพิ่มขึน้ 25% yoy ทัง้นี ้ราคาขาย HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 24,490 บาท/ตนั หรือประมาณ 787 
เหรียญสหรฐั/ตนั เพิ่มขึน้ 51% yoy จากภาวะเศรษฐกิจและการปรบัราคาเหล็กในตลาดโลก โดยแบ่งเป็นการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์SSI Principal Products (SPP) 35%, Innovated Value Products (IVP) 30%, และ Customized Prime 
Products (CPP) 35% ของปรมิาณขายรวม 
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2. ต้นทุนขายและให้บริการ  
 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีตน้ทนุขายและใหบ้รกิารรวม 13,916 ลา้นบาท โดยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ 
59% จาก 8,753 ลา้นบาทในชว่งเดียวกนัของปีก่อน จากปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มีการจดัประเภทบญัชี
ใหมต่ามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (TFRS 15)  ส าหรบังบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ใหส้อดคลอ้ง
กบัการน าเสนองบการการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยเป็นการจดัประเภทตน้ทนุการจดัจ าหนา่ยคา่ขนสง่ ซึง่เดมิ
อยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร มาอยูใ่นตน้ทนุขาย 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 370 ลา้นบาท ลดลง 8% จาก 404 ลา้นบาทในช่วง

เดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารที่ลดลง 
บรษัิทฯ และบรษัิทฯ ยอ่ยมีตน้ทนุทางการเงิน 791 ลา้นบาท ลดลง 14% จาก 915 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราดอกเบีย้ตามมาตรฐานบญัชีที่ใชใ้นการค านวณ ปรบัลดลงจากช่วงเดียวกนัจาก
ปีทีผ่า่นมา  

 

4. ก าไร  
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมี ก าไรขั้นต้น 2,164 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากขาดทนุ 84 ลา้นบาท มี EBITDA 1,458 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้จาก 1,239 ลา้นบาท หรือดีขึน้ 18% จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา มี ก าไรสุทธิ 385 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
315% จาก 93 ลา้นบาท  

การเปลีย่นแปลงของก าไรสทุธิดงักลา่วขา้งตน้มีสาเหตหุลกัมาจาก 1) ก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั โดย
เพิ่มขึน้จากขาดทนุ 84 ลา้นบาท มาเป็นก าไร 2,164 ลา้นบาท 2) ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจาก 404 ลา้น
บาทมาเหลอื 370 ลา้นบาท 3) ตน้ทนุทางการเงินที่ลดลงจาก 915 ลา้นบาท มาเป็น 791 ลา้นบาท 4) ขาดทนุจากสญัญา
ที่สรา้งภาระจ านวน 318 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 31 ลา้นบาทในปีที่ผา่นมา 5) ก าไรจากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินที่
วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 1,632 ลา้นบาทในปี 2563 แตไ่มป่รากฏในในช่วงเดียวกนัของปี 2564 6) ปรบัปรุงจาก
การลดลงของภาระหนีค้  า้ประกนั จ านวน 15 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง คิดเป็นเงิน 586 ลา้นบาท  และ 7) ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นหนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟซูึง่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ จ านวน 1,109 ลา้นบาท  
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ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 Δ YoY 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,540 666 +131% 
สนิคา้คงเหลอื 6,999 4,316 +62% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 10,675 10,923 -2% 
สนิทรพัยอ์ื่น 4,518 3,775 +20% 
รวมสินทรัพย ์ 23,732 19,680 +21% 
เจา้หนีก้ารคา้ 4,120 2,838 +45% 
หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 1,604 824 +95% 
หนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู 30,964 29,752 +4% 
ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาทีส่รา้งภาระ 330 12 +2650% 
หนีส้นิอื่น 848 775 +9% 
รวมหนีส้ิน 37,867 34,201 +11% 
สว่นของผูถื้อหุน้สว่นของบรษัิทฯ (14,657) (15,042) +3% 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 23,732 19,680 +21% 

 

1. สินทรัพย ์ 
 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 23,732 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21% จาก 

19,680 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้จาก 666 ลา้นบาท ณ สิน้
งวดปี 2563 เป็น 1,540 ลา้นบาท ณ สิน้งวดปัจจุบนั และมลูค่าสินคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้จาก 4,316 ลา้นบาทเป็น 6,999 
ลา้นบาท  

2. หนี้สิน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 37,867 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11% จาก 34,201 

ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จาก 1) เจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ 45% จาก 2,838 ลา้นบาท เป็น 4,120 ลา้นบาท 2)  
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินรบัลว่งหนา้ค่าสินคา้ เพิ่มขึน้ จาก 824 ลา้นบาทเป็น 1,624 ลา้น
บาท หรอืเพิ่มขึน้ 95% จากการจ่ายเงินเพื่อจองซือ้สินคา้ของลกูคา้เนื่องมาจากแนวโนม้การปรบัราคาเหล็กในตลาดโลก
ช่วงสิน้งวด และ 3) ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาที่สรา้งภาระจ านวน 330 ลา้นบาท  

 บรษัิทฯ มีหนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูทัง้สิน้จ านวน 30,964 ลา้ทบาท แบง่เป็น 1) หนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ
ที่มีก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 840 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 225 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากไดเ้ริ่ม
กลบัมาช าระคืนเงินกู้ตามแผนฟ้ืนฟูในเดือนมีนาคม 2564 ตามที่ก าหนดในแผนฟ้ืนฟูฉบบัแกไ้ข หลงัจากที่งดช าระหนี ้  
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เงินต้นไปตัง้แต่งวดเดือนมีนาคม 2563 และ 2) หนีส้ินระยะยาวภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ             
จ านวน 30,125 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2% จาก 29,527 ลา้นบาท ณ งวดสิน้ปี 2563  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่นหนีส้นิภายใตแ้ผนฟ้ืนฟซูึง่เป็นเงินตราตา่งประเทศ และการลดลงของภาระหนีค้  า้ประกนั 

3. ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ติดลบ 14,657 ลา้นบาท 

ติดลบลดลงจากติดลบ 15,042 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากผลก าไรจากการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท 


