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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาส 3 ป ี2563  

1. สรุปผลการดําเนินงานทีส่ําคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

สําหรับ  
ไตรมาส 3 ปี 2563 

สําหรับ  

ไตรมาส 3 ปี 2562 

Pe
rfo

rm
an
ce
 

รายได้จากการขาย  3,080 3,083 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 56 (219) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (180) (433) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 192 172 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 194 179 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 16,050 17,930 

 หน่วย: ล้านบาท 30  กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

Fin
an
ce
  

St
at
us
 หนี้สินรวม  2,538 2,194 

สินทรัพย์รวม  15,146 15,488 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,608 13,294 

2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ตามท่ีบริษัทได้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสในไตรมาสท่ีแล้วว่า บริษัทได้ทําการทบทวนและ
เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
และอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับโดยอ้างถึงรายงาน Health Study Report จากบริษัทท่ีปรึกษาทางวิศวกรรมอิสระ 
และ การซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร เคร่ืองจักร และ อุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ดังกล่าวต่องบการเงินระหว่างกาลมีดังนี ้

  หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน 
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม ่

สําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 194 90 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กย. 2563 578 269 
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3. แนวโน้มทางธุรกิจ  

ปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศโดยรวมลดลงร้อยละ 22 ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ในขณะท่ีการ
นําเข้าลดลงร้อยละ 46 ส่วนการผลิตในประเทศได้รับแรงฉุดและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 

ปริมาณ HRC รวม (หน่วย: ตัน) ไตรมาส 3 ปี 2562 ไตรมาส 3 ป ี2563 % การเปล่ียนแปลง 

ผลิต 647,965 660,130 2% 
นําเข้า 1,030,380 552,986 -46% 
ส่งออก 2,467 1,398 -43% 
บริโภค 1,675,878 1,211,718 -28% 

อย่างไรก็ตามการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ซ่ึงสะท้อน
ถึงสภาวะท่ีดีขึ้น 

4. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีกําไรขั้นต้น 56 ล้านบาทในไตรมาส 3 ป ี2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนท่ีมีขาดทุนขั้นต้น 219 
ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีขาดทุนสุทธิ 180 ล้านบาท และ 433 ล้านบาท สําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 ตามลําดับ 
โดยมีผลมาจากสาเหตุดังนี้  

• รายได้จากการขาย 

เหล็กแผ่นรีดร้อนมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน หักกลบกับการลดลงของราคาขาย
เฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีลดลงร้อยละ 10 ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศยังคงถูกกดดัน เนืองจากอุปสงค์ท่ีลดลง
เนื่องจากตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID 19  

• ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จํานวน 279 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 8 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของราคาเศษเหล็กท่ีปรับตัวลดลง และการลดลงของค่าเสื่อมราคาตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลจากการท่ีปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 พร้อมกันกับต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อตนัลดลงร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง 
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• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 139 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท 
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจํานวน 9 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากในไตรมาสนี้บริษัทได้มีโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนดโดยสมัครใจท่ีดําเนินการโดยบริษัทในช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งบางส่วนได้หักกลบลบกันกับการได้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 65 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 6 ล้านบาท เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 

• ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มขีาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับไตรมาส 3 ป ี2563 เป็นจํานวนเงิน 28 ล้านบาท ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญแล้ว
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ในขณะท่ีปีก่อนมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 19 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ 

5. ฐานะทางการเงินของบริษทั 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 15,146 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จํานวน 342 ล้านบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,825 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2562 หรือ 57 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 247 ล้านบาท หักกลบบางส่วนกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 107 ล้าน
บาท สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 13,322 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นป ี2562 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลง
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 

• หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนี้สินท้ังสิ้น 2,538 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 1,611 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน จํานวน 927 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้น 344 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็น 
ผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้น และ ระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 57 ล้านบาท อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทท่ี

อ่อนค่าลง 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,608 ล้านบาท ลดลง 686 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5 
จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน จํานวน 686 ล้านบาท 

 


