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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

1. สรุปสาระสำคัญ 

 
  

2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหวางกาลในไตรมาสที่2 ว่า บริษัทได้ทำการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการ
ให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและอายุการให้ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับโดยอ้างถึงรายงาน Health Study Report จากบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมอิสระ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ประมาณการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีมีดังนี ้ 

           หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม่ 

สำหรับปี 2563 703 357 

 

ระยะเวลา ตามงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม ่

สำหรับปี 2563 1,466 716 

 

หน่วย :  ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 20,693                   17,416                   

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้นรวม 183                       (1,861)                    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (1,203)                   1,457                    

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 1,287                     970                       

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,293                     976                       

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ตัน) 16,083 17,950

หน่วย :  ล้านบาท 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                25,460                26,400 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  9,526                  9,219 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                  6,339                  7,014 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                  9,594                10,168 
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3. แนวโน้มทางธุรกิจ 

เนื่องจากผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดของโรคโควดิ 19 การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมในประเทศ
ลดลง 21% ในช่วงปี 2563 ในขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 31 การผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

ปริมาณ HRC รวม (หน่วย: ล้านตัน)  ปี 2562 ปี 2563 % การเปลี่ยนแปลง 

ผลิต 2.76 2.60 -6% 
นำเข้า 4.04 2.79 -31% 
ส่งออก 0.01 0.02 186% 
บริโภค 6.79 5.37 -21% 

ตามคำช้ีนำจากทั่วโลกและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยดำเนินการ ช่วยส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมเหล็กเริ่มดีขึ้นในช่วง
ไม่กี่เดือนท่ีผ่านมา และจากการคาดการณ์ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดว่าการบรโิภคเหล็กจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในปี 2564 

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขาย 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายจำนวน 9,314 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท หลักๆเนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณขายจำนวน 317 พันตัน หรือร้อยละ 122 โดยส่วนหน่ึงถูกชดเชยจากการลดลงของราคาขายร้อยละ 7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว รายได้จากการขายรวมจำนวน 20,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,277 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ

ปีท่ีแล้วเนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยส่วนหน่ึงถูกชดเชยจากการลดลงของราคาขายร้อยละ 10 

• ผลการดำเนินงาน 

บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น 11 ล้านบาท ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนขั้นต้น 1,157 ล้านบาท 
ซึ่งหลักๆเป็นผลมาจากปริมาณผลิตและขายที่เพิ่มขึ้นบวกกับต้นทุนค่าเสื่อมราคาทีล่ดลงตามที่อธิบายข้างต้น  

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 604 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 3,345 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วและ
เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 2,672 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วหลังไม่รวมรายการพิเศษ ขาดทุนสุทธิรวมสำหรับปี 2563 คิดเป็น
จำนวน 1,203 ล้านบาทเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 3,188 
ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วหลังไม่รวมรายการพิเศษ 

การริเริ่มดำเนินการหลายๆอย่างเพื่อลดต้นทุนบวกกับภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยให้บริษัทฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 
ปี 2563 ด้วยผลกำไรขั้นต้น 115 ล้านบาท 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย  

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการขาย 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น   

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมสำหรับปี 2563 จำนวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณ
ขายเพิ่มขึ้น  
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• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 235 ล้านบาทสำหรับปี 2563 เทียบกับ 378 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่ง
ลดลง 143 ล้านบาทโดยหลัก ๆ มาจากการยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาทางการเงินและการริเริ่มดำเนินการหลายๆอย่างเพื่อลด
ต้นทุนเพื่อทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับปี 2563 และ 2562 จำนวน 724 ล้านบาท และ 940 ล้านบาท ตามลำดับ 
ลดลง 216 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงในบริษัทตามที่อธิบายข้างต้นและโครงการสมัครใจลาออกและ
มาตรการลดต้นทุนต่างๆของบริษัทย่อย  

• กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  

งบการเงินรวมบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 76 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงนิดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่บริษัทบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 38 ล้านบาท  

•      ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทบันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 623 ล้านบาทสำหรับปี 2563 และ 837 ล้านบาทสำหรับปี 2562 ลดลง 214 
ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินรวมลดลงภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในเดือนธันวาคม 62 ของบริษัท แต่ส่วนหน่ึงถูกชดเชย
โดยการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยผิดนัดชำระของเงินกู้และ SBLC 

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2563 และ ปี 2562 จำนวน 872 ล้านบาท และ 1,139 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 
267 ล้านบาทโดยหลักๆมาจากการลดลงในบริษัทตามที่อธิบายข้างต้นและการลดลงในบริษัทย่อยจากการชำระคืนเงินกู้ ในปี 
2562 

5. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพย์รวม 

 ณ 31 ธันวาคม 2563  สินทรัพย์รวมมีจำนวน 25,460 ล้านบาท ลดลง 940 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เทียบกับ ณ สิ้น
ปี 2562 ในจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 โดยหลักๆมาจากการ
ลดลงของสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 21,993 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยหลักๆ
มาจากค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม คงเหลือจำนวน 437 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562  

กระแสเงินสดรวม 

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนนิงาน 150 ล้านบาท  

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 113 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 290 ล้านบาท 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด)   
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• สินค้าคงเหลือ 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมจำนวน 2,595 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลง 37 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 สินค้าคงเหลือรวมของบริษัทลดลง 31 ล้านบาทหลักๆเกิดจากการลดลงของ
สินค้าสำเร็จรูป  

• หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 หลักๆเกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างจ่าย 

หนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมขึ้น 139 ล้านบาท หลักๆ มาจาก   

• เจ้าหนี้การค้าลดลง 431 ล้านบาทและเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 254 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย และการจัดประเภทจากเจ้าหนี้ไปเป็นหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟู
กิจการและการประนีประนอมยอมความจากการทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับเจ้าหนี้รายหนึ่ง 

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากมีหนี้จากการผิดนัดชำระหนี้ 
Standby LC ประมาณ 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2563 ของบริษัท 

• ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท เกิดจากบริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยเนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง  

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 271 ล้านบาท หลักๆเกิดจากการกลับรายการหนี้สินที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป 

หนี้สินไม่หมนุเวียนรวมเพ่ิมขึน้ 169 ล้านบาท หลักๆ มาจาก 

• หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพิ่มขึ้น 431 ล้านบาท จากการที่บริษัทเข้าทำ
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 308 ล้านบาท เกิดจากการจัดประเภทไปเป็นหนี้สินระยะสั้น
เนื่องจากถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัทย่อย 

• ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ เพิ่มขึ้น  46 ล้านบาท     

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,934 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาทจากปีที่แล้ว 
เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิ 1,203 ล้านบาทและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มเติมจำนวน 
45 ล้านบาท 


