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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564  
1. สรุปสาระสำคัญ  

  หน่วย: ล้านบาท สำหรับ  
ไตรมาส 3 ปี 2564 

สำหรับ  
ไตรมาส 3 ปี 2563 

Pe
rfo

rm
an

ce
 

รายได้จากการขาย  5,611 3,080 
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,474 56 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,160 (180) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 182 192 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 177 194 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 30,792 16,050 

 หน่วย: ล้านบาท 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  1,535 2,197 

สินทรัพย์รวม  16,415 14,857 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,880 12,660 

2.  แนวโน้มทางธุรกิจ  

ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นในไตรมาสปัจจุบัน  การบริโภคเหล็กแผ่นรีด
ร้อนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 เช่นเดี่ยวกันกับ
การบริโภคลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 (ข้อมูลอ้างอิงจาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) ด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นนี้และการเปิดกว้างของกิจกรรมต่างๆ บริษัทคาดว่าการบริโภคจะดีขึ้นใน
อนาคต 

3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• ชำระคืนหนี้ 

 บริษัทได้ชำระคืนหนี้ทั้งหมดจำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ และยกเลิกวงเงินสินเชื่อ Standby Letter 
of credit จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้เงินจากผลกำไรที่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างปี 

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากราคา
ขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 92  ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 44 
(สืบเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1,418 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน  
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 ในขณะที่การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 17 พันตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วนยอดขาย
ลดลง 10 พันตัน เนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด ส่งผลให้กิจกรรมการก่อสร้างลดลง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคม 2564 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันในปีก่อนจำนวน 69 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากโครงการจ่ายผลตอบแทน
แบบจูงใจ 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนที่เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ Standby 
Letter of Credit และการชำระหนี้ของบริษัท 

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 
1,558 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่
แล้วเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 854 ล้านบาท และ การเพิ่มขึ้นของสินค้า
คงเหลือ 809 ล้านบาท ในขณะที่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 13,081 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 
2563 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา   

• หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,535 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 1,401 ล้าน
บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ลดลง 662 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 30 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 113 ล้านบาท 
2. เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 154 ล้านบาท 
3. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน 156 ล้านบาท 
4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 60 ล้านบาท 
5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี ่ยวข้องกันในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 

1,050 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้เต็มจำนวน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,219 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากผลสะสมของกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนที่ผ่านมา  


