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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564  

1. สรุปสาระสำคัญ  

  หน่วย: ล้านบาท 
สำหรับ  

ไตรมาส 1 ปี 2564 

สำหรับ  

ไตรมาส 1 ปี 2563 

Pe
rfo

rm
an

ce
 

รายได้จากการขาย  3,496 2,696 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 559 15 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  270 (326) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 161 170 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 157 185 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 21,666 15,885 

 หน่วย: ล้านบาท 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,338 2,197 

สินทรัพย์รวม  15,269 14,857 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,931 12,661 

2.  แนวโน้มทางธุรกิจ  

ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในไตรมาสปัจจุบัน การบริโภคเหล็กแผ่นรีด
ร้อนโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 

ปริมาณรวม HRC แบบม้วน และ  
แบบแผ่นที่มีความหนา < 3 มม.  
(หน่วย: ตัน)  

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

ผลิต 651,001 707,635 8.70% 
นำเข้า 712,200 936,256 31.46% 
ส่งออก 1,295 7,714 495.66% 
บริโภค 1,361,906 1,636,177 20.14% 

ข้อมูลอ้างอิง: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)  
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3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,496 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากราคา
ขายโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36  ในขณะที่ต้นทุนขาย 2,937 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 10 สืบเนื่องจากราคาเศษเหล็กมรีาคาสูงขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2563 อยู่ที่ 40 ล้านบาท และ 43 ล้านบาทตามลำดับ 
หรือ ลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากปริมาณการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 5 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2563 เป็นจำนวนเงิน 157 ล้านบาท และ 117 
ล้านบาท ตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจำนวน 39 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากโครงการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจ 

• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2563 เป็นจำนวนเงิน 53 ล้าน
บาท และ 123 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2563 เป็นจำนวนเงิน 55 ล้านบาท และ 
62 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการเบิกสินเชื่อเพ่ือใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนลดลง 

 

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,269 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 
412 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,167 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่แล้ว
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสินค้าคงเหลือ 358 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 13,102 ล้านบาท 
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ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อันเนื่องมาจาก
ค่าเสื่อมราคา   

 

• หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,338 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,096 ล้านบาท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 242 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 141 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 31 ล้านบาท 
2. เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 18 ล้านบาท 
3. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน 63 ล้านบาท 
4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท 
5. ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพ่ิมขึ้น 

676 ล้านบาท 
6. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ ลดลง 629 ล้านบาท  
 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,931 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 270 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสนี้ จำนวน 270 ล้านบาท 
 


