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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

1. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

สำหรับ  
ปี 2563 

สำหรับ  

ปี 2562 
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รายได้จากการขาย  11,379 12,923 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 171 (632) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  (605) (1,353) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 709 710 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 718 683 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 16,044 18,192 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 

2563 31 ธันวาคม 2562 
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 หนี้สินรวม  2,197 2,194 

สินทรัพย์รวม  14,857 15,488 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,661 13,294 

2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหวางกาลไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แล้วว่า บริษัท
ได้ทำการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จากที่เคยประมาณ
การไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและอายุการให้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยอ้างถึงรายงาน Health 
Study Report จากบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมอิสระ และ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

  หน่วย: ลา้นบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน 
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้

ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม่ 

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 763 359 
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3. แนวโน้มทางธุรกิจ  

เนื่องจากผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวม
ในประเทศลดลง 21% ในช่วงปี 2563 ในขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 31 การผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 6 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

ปริมาณ HRC รวม (หน่วย: ล้านตัน)  ปี 2562 ปี 2563 
% การ

เปลี่ยนแปลง 
ผลิต 2.76 2.60 -6% 
นำเข้า 4.04 2.79 -31% 
ส่งออก 0.01 0.02 186% 
บริโภค 6.79 5.37 -21% 

ตามคำชี้นำจากทั่วโลกและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยดำเนินการ ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหล็ก
เริ่มดีขึ้นในช่วงไม่กี ่เดือนที่ผ่านมา และจากการคาดการณ์ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
(ISIT) คาดว่าการบริโภคเหล็กจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 ในปี 2564 

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 11,379 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จากการที่ราคาขายโดยเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 12  การริเริ่มการประหยัดต้นทุนหลายอย่างควบคู่ไปกับการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมเหล็กช่วยให้ บริษัท 
สามารถฟ้ืนตัวได้โดยมีกำไรขั้นต้นเป็นบวกอยู่ที ่183 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 4 
ปี 2563 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงิน 492 ล้านบาท และ 543 ล้านบาท 
ตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดต้นทุนด้านกำลังคน, ค่าที่ปรึกษา
และการยุติสัญญาที่ปรึกษาธุรกิจในปี 2563 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงิน 251 ล้านบาท และ 348 ล้าน
บาท ตามลำดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจำนวน 96 ล้านบาท เป็นผลจากในปีก่อน ได้มีการลดลงของ
เงินทุนหมุนเวียน และ ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อน  
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• กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2563 และ ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 38 ล้านบาท และ 
216 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึ้น  

• รายได้อื่น ๆ 

รายได้อ่ืน ๆ สำหรับปี 2563 และ ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท และ 108 ล้านบาท ตามลำดับ 
สาเหตุส่วนใหญ่สำหรับการลดลงของรายได้อ่ืน ๆ มากจากดอกเบี้ยรับลดลง  

5. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 14,857 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จำนวน 
630 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,647 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่แล้ว
เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 317 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อันเนื่องมาจาก
การค่าเสื่อมราคา 

• หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,197 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 1,327 ล้าน
บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 870 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา หนี้สินรวมมียอดคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,661 ล้านบาท ลดลง 634 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 605 ล้านบาท และมีขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 29 
ล้านบาท 
 


