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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564  
1. สรุปสาระสำคัญ  

  หน่วย: ล้านบาท สำหรับ  
ไตรมาส 2 ปี 2564 

สำหรับ  
ไตรมาส 2 ปี 2563 

Pe
rfo

rm
an

c
e 

รายได้จากการขาย  4,702 2,752 
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,122 (83) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  789 (179) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 172 184 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 190 170 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 27,338 14,986 

 หน่วย: ล้านบาท 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,732 2,197 

สินทรัพย์รวม  16,452 14,857 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,720 12,660 

2.  แนวโน้มทางธุรกิจ  

ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นในไตรมาสปัจจุบัน  การบริโภคเหล็กแผ่นรีด
ร้อนโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.6 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 (ข้อมูลอ้างอิงจาก 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม มาตรการของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมผู้ป่วย
โควิดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมเหล็กเกิดการชะลอตัว อันเป็นผลจากการให้
ปิดกิจกรรมการก่อสร้างชั่วคราว 

3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากราคา
ขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 82  ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 26 
(สืบเนื่องจากราคาเศษเหล็กมีราคาสูงขึ้น) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1,205 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน  

 ในขณะที่การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 20 พันตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วน
ยอดขายลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการส่งออกที่ล่าช้า ซ่ึงไดผ้ลิตเสร็จสิ้นแล้ว 
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• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันในปีก่อนจำนวน 103 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากโครงการจ่ายผลตอบแทน
แบบจูงใจ 

• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เกิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันปีก่อนมี
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 102 ล้านบาท  

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 2563 เป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท และ 
67 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการเบิกสินเชื่อเพ่ือใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนลดลง ในระหว่างไตรมาสนี้ บริษัท
ได้ลดวงเงินสินเชื่อ Standby letter of credit จำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และยกเลิกสัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการจัดหาวัตถุดิบ (Collateral Management Agreements) ทั้งหมด โดยการใช้เงินสด
ที่บริษัทมสีะสมเก็บไว้ในระหว่างปี  

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 
1,594 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่
แล้วเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 1,371 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 337 ล้านบาท ในขณะที่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 13,020 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 
2563 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา   

• หนี้สินรวม 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,732 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,485 ล้าน
บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 247 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน 535 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 151 ล้านบาท 

2. เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 141 ล้านบาท 

3. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน 104 ล้านบาท 

4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท 
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5. ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 
700 ล้านบาท จากการจัดรายการบัญชีใหม่ของส่วนที่ไม่หมุนเวียน ซึ่งได้ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 12 เดือน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,059 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน  
 


