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คาํอธ ิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ สาํหร ับไตรมาส 1 ปี 2565  

1. สรุปสาระสาํคัญ  

  หน่วย: ล้านบาท สาํหร ับ  
ไตรมาส 1 ปี 2565 

สาํหร ับ  
ไตรมาส 1 ปี 2564 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายไดจ้ากการขาย  5,066 3,496 

กาํไร (ขาดทนุ) ขั2นตน้ 650 559 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  471 270 

HR
C 

ปรมิาณขาย HRC (พนัตนั) 172 161 

ปรมิาณการผลิต HRC (พนัตนั) 171 157 

ราคาขายเฉลี;ย (บาท/ตนั) 29,396 21,666 

 หน่วย: ล้านบาท 31 มีนาคม 2565 31 ธ ันวาคม 2564 

Fin
an

ce
  

St
atu

s 

หนี2สินรวม  976 783 

สินทรพัยร์วม  17,285 16,622 

สว่นของผูถื้อหุน้ 16,309 15,839 

2.  แนวโน้มทางธ ุรก ิจ  

การบริโภคในประเทศโดยรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดรอ้นลดลงรอ้ยละ 23 ในไตรมาส 1 ปี 
2565 เมื;อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ในขณะที;ปรมิาณการผลิตของบริษัทเพิ;มขึ 2น 14 พนัตนั เมื;อเทียบกบั
ขอ้อมลู การผลิตภายในประเทศโดยรวมนั2นลดลง 72 พนัตนั หรือรอ้ยละ 10 

ปร ิมาณรวม HRC แบบม้วน และ  
แบบแผ่นท ีNมีความหนา < 3 มม.  
(หน่วย:ตัน)  

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

% การเปลีNยนแปลง 
2565 เท ียบกับ 2564 

ผลิต 658,218 729,886  (10%) 

นาํเขา้ 614,737 936,256  (34%) 

ส่งออก 1,238 7,714  (84%) 

บริโภค 1,271,717 1,658,427  (23%) 

ข้อมูลอ้างอิง: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)  
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ในขณะที;รฐับาลกาํลงัเปิดภาคการท่องเที;ยวแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื;อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ, ปัจจยั
ทางภูมิรฐัศาสตรอื์;นๆ ไดแ้ก่ ความขัดแยง้ระหว่างรสัเซีย-ยูเครน, การปิดเมืองที;เกี;ยวขอ้งกับโควิดในจีน 
สง่ผลใหห้่วงโซ่อปุทานหยดุชะงกั และความกดดนัดา้นเงินเฟ้อเพิ;มสงูขึ 2นจะเป็นปัจจยัที;สาํคญัต่ออนาคต 

3. ผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ  

 รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 5,066 ลา้นบาท เพิ;มขึ 2นจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน เนื;องจากราคา
ขายโดยเฉลี;ยเพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 36 ประกอบกบัปริมาณการขายที;เพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 7 ในขณะที;ตน้ทุนขาย 4,417 
ลา้นบาท เพิ;มขึ 2นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 50 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ;มขึ 2นของราคา
เศษเหล็กและการเพิ;มขึ 2นของราคาวสัดสุิ 2นเปลืองและสาธารณปูโภค 

 ค่าใช ้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาส 1 ปี 2565 และ 2564 อยู่ ที;  46 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท
ตามลาํดับ หรือ เพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 15 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายที;เพิ;มขึ 2นสาํหรบัการส่งมอบใหก้ับ
ลกูคา้และการเพิ;มขึ 2นของตน้ทนุดีเซลในปีนี 2 

 ค่าใช ้จ่ายในการบร ิหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 และ 2564 เป็นจาํนวนเงิน 149 ล้านบาท และ 
157 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจาํนวน 8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจ หักลบบางส่วนกับขาดทุนจากการตัดจาํหน่าย
เครื;องจกัรตวัเก่า ซึ;งบรษัิทไดเ้ปลี;ยนเครื;องจกัรตวัใหม่มาทดแทน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีNยน  

บริษัทฯ มีกาํไรจากอัตราแลกเปลี;ยนสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 จาํนวน 3 ลา้นบาท และมีขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี;ยนในไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 53 ลา้นบาท ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี;ยนเพิ;มขึ 2นในไตร
มาสปีที;แลว้ สว่นใหญ่มาจากค่าเงินบาทที;อ่อนค่าเมื;อเทียบกบัค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ในขณะเดียวกนั ในช่วง
ปีที;ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้มีการจ่ายชาํระคืนหนี 2เงินกู้ระยะยาวทั2งหมดเรียบรอ้ยแล้ว ซึ;งเป็นเหนี2เงินสกุล
ดอลลารส์หรฐั  
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 ต้นทุนทางการเงนิ  

บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 และ 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และ 
55 ล้านบาท ตามลําดับ เกิดจากการลดลงของ Standby Letter of Credit และการชําระหนี 2เงินกู้หมด
เรียบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 3 ปี 2564 

 

4. ฐานะทางการเงนิของบร ิษัท 

 สินทร ัพยร์วม 

ณ 31 มีนาคม 2565 บรษัิทมีสินทรพัยร์วมทั2งสิ 2น 17,285 ลา้นบาท เพิ;มขึ 2นจากสิ 2นปี 2564 จาํนวน 
663 ลา้นบาท สินทรพัยห์มุนเวียน จาํนวน 4,425 ลา้นบาท เพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 21 จากสิ 2นปี 2564 ส่วนใหญ่
แลว้เกิดจากการเพิ;มขึ 2นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,060 ลา้นบาท หกักลบลบกบัการลดลงใน
สินคา้คงเหลือ 411 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน จาํนวน 12,860 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 จากสิ 2น
ปี 2564 ส่วนใหญ่แลว้เกิดจากการลดลงของที;ดิน อาคาร และอปุกรณ ์อนัเนื;องมาจากค่าเสื;อมราคา   

 

 หนีUส ินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนี2สินทั2งสิ 2น 976 ลา้นบาท หนี2สินหมุนเวียน จาํนวน 839 ลา้นบาท 
และหนี2สินไม่หมุนเวียน จาํนวน 137 ลา้นบาท เมื;อเทียบกับสิ 2นปี 2564 ที;ผ่านมา เพิ;มขึ 2น 192 ลา้นบาท 
หรือเพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 24 เป็นผลมาจาก: 

1. เจา้หนี 2การคา้เพิ;มขึ 2น 65 ลา้นบาท 
2. เจา้หนี 2อื;นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ;มขึ 2น 29 ลา้นบาท 
3. เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้เพิ;มขึ 2น 80 ลา้นบาท 
 

 ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 16,309 ลา้นบาท เพิ;มขึ 2น 471 ลา้นบาท หรือ 
เพิ;มขึ 2นรอ้ยละ 3 จากสิ 2นปี 2564 เนื;องจากบรษัิทมีผลกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาสนี2 จาํนวน 471 ลา้นบาท 
 


