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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

1. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

สำหรับ  
ปี 2564 

สำหรับ  

ปี 2563 
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รายได้จากการขาย  18,407 11,379 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4,022 171 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  3,178 (605) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 664 709 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 671 718 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 27,718 16,044 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 

2564 31 ธันวาคม 2563 
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 หนี้สินรวม  783 2,197 

สินทรัพย์รวม  16,622 14,857 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,839 12,660 

2. แนวโน้มทางธุรกิจ  

การบริโภคโดยรวมของเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนและแบบแผ่นในประเทศสำหรับปี 2564 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 อย่างไรก็ตามการผลิตในประเทศเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 
และส่วนใหญ่แล้วเป็นเติบโตจากการนำเข้าถึงร้อยละ 48  

ปริมาณ HRC รวม (หน่วย: ล้านตัน)  ปี 2564 ปี 2563 
% การ

เปลี่ยนแปลง 

ผลิต 2.97 2.60 14% 
นำเข้า 4.13 2.79 48% 
ส่งออก 0.05 0.02 188% 
บริโภค 7.05 5.37 31% 
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3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• ชำระคืนหนี้ 

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

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 18,407 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จากการที่ราคาขายโดยเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 73 ในขณะที่ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 28 (สืบเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีราคา
สูงขึ้น) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3,851 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ในขณะที่การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 47 พันตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนยอดขายลดลง 45 พันตัน 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้มีการปิดโรงงานประจำปีเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาตาม
โปรแกรม รวมถึงสภาพตลาดที่ไม่ดใีนไตรมาสที่ 4 ปี 2564  

• กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ 

บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ จำนวนเงิน 279 ล้านบาท ตามมติ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 764 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน 272 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากโครงการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจ 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 142 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 
109 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ Standby Letter of Credit และการชำระหนี้ เงินกู้หมด
เรียบร้อยแล้วในระหว่างปี   

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,622 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 
1,765 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,647 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 121 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่
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แล้วเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือ 1,428 ล้านบาท และ การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและเงินฝากในธนาคาร 
694 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์อันเนื่องมาจากการค่าเสื่อมราคา 

• หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 783 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 649 ล้านบาท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา หนี้สินรวมลดลง 1,413 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 64 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 54 ล้านบาท 
2. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 175 ล้านบาท 
3. หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง 147 ล้านบาท 
4. เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 1,050 ล้านบาท 

เนื่องจากการชำระหนี้เต็มจำนวน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,839 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,178 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี จำนวน 3,178 ล้านบาท และ บริษัทได้
มีการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 37 ล้านบาทในระหว่างปีที่ผ่านมา 
 


