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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  

1. สรุปสาระสำคัญ 

  

2. แนวโน้มทางธุรกิจ 

สถานการณ์ตลาดที่ดีขึ้นทำให้ความต้องการใช้เหล็กในไตรมาสปจัจบุันเพิ่มขึ้น ปริมาณการบริโภคเหลก็แผ่นรีดร้อน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 

ปริมาณ HRC รวม แบบม้วนและ  
แบบแผ่นที่มีความหนา < 3 มม. 
(หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมสแตนเลสสตีล) 

ไตรมาส 1  
ปี 2564 

ไตรมาส 1  
ปี 2563 

%  
การเปลี่ยนแปลง 

ผลิต 651,001  707,635  8.70% 

นำเข้า 712,200  936,256  31.46% 

ส่งออก 1,295  7,714  495.66% 

บริโภค 1,361,906  1,636,177  20.14% 

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย   

 

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 7,277                   4,820                   

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้นรวม 1,036                   (31)                      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 442                     (1,020)                  

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 339                     304                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 322                     321                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 21,491                 15,864                 

หน่วย :  ล้านบาท 31 มีนาคม 64 31 ธั นวาคม 63

สินทรัพย์รวม              26,198              25,460 

หน้ีสินรวม               9,823               9,526 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่               6,536               6,339 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม               9,839               9,594 
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3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขาย 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายจำนวน 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายร้อยละ 32 และราคาขายร้อยละ 35 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

รวมจำนวน 7,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,457 ล้านบาทหรือร้อยละ 51 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลักๆ มาจากการเพิ่มขึน้

ของราคาขายและปริมาณขายท่ีสูงขึ้น  

• ผลการดำเนินงาน 

บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น 477 ล้านบาท (อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13) ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนขั้นต้น 46 ล้านบาท (อัตราขาดทุนขั้นต้น ร้อยละ 2) ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลิต ปริมาณขาย และราคาขาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนเศษเหล็กต่อตัน (Metal 
Margin)  

บริษัทบันทึกกำไรสุทธิจำนวน 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 930 ล้านบาทเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผล
ขาดทุนสุทธิ 737 ล้านบาท งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,462 ล้านบาทเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,020 ล้านบาท 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีจำนวน 46 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีจำนวน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้าน
บาท และ 9 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น   

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 86 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาทเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ 
มาจากการยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายผันแปรที่สูงขึ้นซึ่งเช่ือมโยงกับผลกำไรที่
สูงขึ้น ในไตรมาส 1 ปี 2564 สำหรับงบการเงินรวมมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หลักๆ 
มาจากค่าใช้จ่ายผันแปรที่สูงขึ้นซึ่งเช่ือมโยงกับผลกำไรที่สูงขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ    

บริษัทบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 214 ล้านบาท และงบการเงินรวมบันทึกขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 267 ล้านบาท เนื่องจากจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงนิดอลล่าร์สหรัฐ  

•      ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทบันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 137 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
การตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ และงบการเงินรวมบันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 192 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้วงเงินเงินทุนหมุนเวียนลดลง  

• กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ 
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บริษัทบันทึกกำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ จำนวน 158 ล้านบาท  

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนาคม 2564  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 26,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 738 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3 เทียบกับ ณ สิ้นปี 63 ในจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 4,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
27 หลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 21,800 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 มีนาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือรวม  479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 10 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563  

กระแสเงินสดรวม 

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนนิงาน มีจำนวน 129 ล้านบาท  

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 40 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจำนวน 47 ล้านบาท 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด)   

• สินค้าคงเหลือ 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมมีจำนวน 3,261 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม 
เพิ่มขึ้น 666 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หลักๆมาจากการ
เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ  

• หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2564 งบการเงินรวมมีหนี้สินรวม จำนวน 9,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้นปี 2563  

หนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมขึ้น 864 ล้านบาท มาจาก   

• เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น 676 ล้านบาท หลักๆ มา
จากบริษัทย่อย เนื่องจากถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี  

• ดอกเบี้ยค้างจ่าย เพิม่ขึ้น 135 ล้านบาท  เนื่องจากไม่ได้ชำระดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อ 

• เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 117 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของบริษัทเป็นหลักจากการตดัจำหน่ายหนีส้ิน
ที่หมดอายุความ 

หนี้สินไม่หมนุเวียนรวมลดลง 568 ล้านบาท หลักๆ มาจาก 
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• เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 589 ล้านบาท หลักๆ มาจากการจัดประเภทเป็นเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของบริษัทย่อย  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 31 มีนาคม 2564 งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 442 ล้านบาทจากสิ้นปี 2563 
ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิ 


