
 

 

 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 

              ส ำหรบัอตุสำหกรรมเหลก็ในประเทศปี 2562 กำรบรโิภคเหลก็ในประเทศหดตวัรำวรอ้ยละ 4.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกไดร้บั
ผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้และรวมถึงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครฐัปี 63 ที่ลำ่ชำ้ ประกอบกบัมีผลกระทบดำ้นทิศทำงรำคำ
เหล็กโลกที่ปรบัตวัลดลงอย่ำงมำกจำกปีก่อน สง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 มีปริมำณยอดขำย (ตนั) ลดลงจำกปี
ก่อนรอ้ยละ 0.90 และรำยไดร้วม (บำท) จะลดลงรอ้ยละ 6.09 โดยมีรำยไดร้วมอยูท่ี่ 9,336.94 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทยงัคง
มีก ำไรสทุธิอยูท่ี่ 71.52 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 23.91  
 
2. ผลการด าเนินงานปี 2562 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในรอบปี 2562 บริษัท มีรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรสทุธิ 9,148.42 ลำ้นบำท ลดลงจำก
ปี 2561 เป็นจ ำนวน 546.20 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 5.63 บริษัท มีก ำไรสทุธิ 71.52 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.78 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร และคิดเป็นก ำไรสทุธิตอ่หุน้ เทำ่กบั 0.11 บำท  

อตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ  6.56   ของรำยไดร้วม ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อนทีม่ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบัรอ้ยละ 
6.67 ของรำยไดร้วม เป็นผลมำจำกทิศทำงรำคำเหลก็โลกที่มีทศิทำงที่ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

  
รายได้   

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร เท่ำกบั 9,148.42 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ประมำณรอ้ยละ 97.98 ของรำยไดร้วม ลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 5.63 ทัง้นีม้ีสดัสว่นเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 8,949.10 
ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 69.19 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 99.23 และ 0.77 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมล ำดบั 
ในดำ้นรำยไดร้วมของบรษัิทลดลงจำก 9,942.69 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 9,336.94 ลำ้นบำทในปี 2562 หรอืลดลง รอ้ยละ 6.09 

นอกจำกนีร้ำยได้ของบริษัทสำมำรถแยกตำมประเภทของกลุ่มลูกค้ำได้ตำมตำรำงด้ำนล่ำง  กลุ่มลูกค้ำที่มีกำร
เจรญิเติบโตสงูในปี 2562 คือกลุม่ลกูคำ้อตุสำหกรรมที่มยีอดขำย 941.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน  123.54 ลำ้น
บำทหรอืคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 15.11 
 

 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. ตวัแทนจ ำหนำ่ย 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51 6,460.59 70.62 

2. โครงกำร 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32 1,616.59 17.67 

3. อตุสำหกรรม 465.23 5.79 817.56 8.43 941.10 10.28 

4. อื่นๆ 3.67 0.05 150.74 1.55 0.56 0.01 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 7,920.82 98.59 9,580.19 98.81 9,018.84 98.58 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 113.48 1.41 114.43 1.19 129.57 1.42 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,034.30 100.00 9,694.62 100.00 9,148.41 100.00 

เอกสารแนบล าดบัที ่2 



 

 

 

ต้นทุนขายและบริการ  

 ในปี 2562 บรษัิทมีตน้ทนุขำย และบรกิำร จ ำนวน 8,724.26 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 93.44 ของรำยไดร้วมเปรยีบเทียบ
กบัปี 2561 จ ำนวน 9,279.39 คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 ของรำยไดร้วม  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย และบรหิำร ในปี 2562 มีจ ำนวน 465.40 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 24.30 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 4.96 เป็นผลมำจำกกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหเ้หมำะสมกบัภำวะกำรด ำเนินงำน 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 71.52 ลำ้นบำท อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เท่ำกับรอ้ยละ 2.91 ลดลงจำกปี 2561 ซึ่งมี
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่รอ้ยละ 3.88 เป็นผลมำจำกบริษัทมีก ำไรสทุธิที่ลดลงดงัที่ไดก้ลำ่วไปแลว้ในสว่นของกำรอธิบำยผล
กำรด ำเนินงำน 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

สนิทรพัยร์วม 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วม จ ำนวน 4,390.37 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 524.39 ลำ้นบำท 
หรอืลดลง รอ้ยละ 10.67 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื ลกูหนีก้ำรคำ้ และเงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่วตัถดุิบ 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 
  ส ำหรบัยอดลกูหนีก้ำรคำ้ในปี 2562 มีจ ำนวน 915.83 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 127.43 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 12.21 โดยสำมำรถแบง่ช่วงอำยหุนีไ้ดต้ำมตำรำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (หนว่ย : ลำ้นบำท) 
อายุหนี้คงคา้งนับจากวันที่ถงึก าหนดช าระ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 682.15 723.99 630.20 
คำ้งช ำระ    

ไมเ่กิน 3 เดือน  225.39 263.23 233.35 
3 - 6 เดือน 9.37 20.78 11.74 
6 - 12 เดือน 2.04 29.23 13.50 
มำกกวำ่ 12 เดือน 7.80 11.73 50.03 

รวม 926.75 1,048.96 938.82 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8.19) (23.10) (38.97) 
รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 918.56 1,025.86 899.85 
ลูกหนี้อืน่ – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9.69 17.40 15.98 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 928.25 1,043.26 915.83 



 

 

 
สนิคำ้คงเหลอื 

  สนิคำ้คงเหลอืสิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 1,312.63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 188.94 ลำ้นบำท หรอืลดลง
รอ้ยละ 12.58  เนื่องจำกปัจจยัรำคำเหล็กที่มีรำคำที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉลี่ยของบริษัทในปี 
2562 อยูท่ี่ 59 วนั ชำ้กวำ่ปี 2561 ประมำณ 1 วนั แตย่งัคงเป็นไปตำมเป็นไปตำมนโยบำยกำรเก็บสนิคำ้ของบรษัิท 
 
ที่ดิน อำคำร และ อปุกรณ ์

  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณม์ีจ ำนวน 1,808.84 ลำ้นบำท ลดลง จำกปี 2561 จ ำนวน 43.74 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 2.36 เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำบริษัทยงัไม่มีกำรลงทนุทีส  ำคญั เมื่อหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่เพิ่มขึน้ท ำใหม้ลูคำ่
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลงจำกปีก่อน 
 
สภำพคลอ่ง 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 1.43 และ 1.29 เท่ำ ตำมล ำดบั นอกจำกนีเ้มื่อ
พิจำรณำระยะเวลำ Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2562 และ 2561 อยู่ที่ระดบั 13 และ 9 วนั ตำมล ำดบั ในดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2562 และ 2561 บริษัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถ ในกำรช ำระดอกเบีย้ 2.63 
เทำ่ และ 3.15 เทำ่ ตำมล ำดบั 

  ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 592.15 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมียอดลกูหนีก้ำรคำ้ 
สนิคำ้คงเหลอื และเงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่วตัถดุิบ ลดลงจำกปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจ ำแนกตำมกิจกรรมแสดงตำมตำรำง 

  (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

กระแสเงนิสด 2560 2561 2562 

จำกกำรด ำเนินงำน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (174.66) (79.68) 592.15 

จำกกิจกรรมลงทนุ - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (174.50) (55.24) (77.72) 

จำกกิจกรรมจดัหำเงิน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) 378.34 38.81 (611.39) 

เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29.18 (96.11) (96.96) 

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

  หนีส้นิรวมของบรษัิทลดลงเหลอื 1,931.42 ลำ้นบำทในปี 2562 หรอืลดลง 562.86 ลำ้นบำทจำกปีก่อน สำเหตุ
มำจำก ในปี 2562 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,614.52 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 
578.06 ลำ้นบำท ซึง่ลดลงตำมเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
 
สว่นของผูถื้อหุน้ 

  ในปี 2562 บริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,458.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 38.46 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.59 



 

 

 
โครงสรำ้งเงินทนุ 

  อตัรำส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อยู่ในระดบั 0.79 เท่ำ และ 
1.03 เทำ่ ตำมล ำดบั สำเหตจุำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินท่ีลดลงดงัที่อธิบำยไวใ้นสว่นของหนีส้นิขำ้งตน้ 
 
ภำระผกูพนั 

  บริษัทมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำที่ดินและยำนพำหนะกบักิจกำร        ที่
เก่ียวขอ้งกนัและบรษัิทอื่น อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่3 ถึง 13 ปี ในปี 2562  

 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ 

วตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดรอ้น ซึ่งมีแนวโนม้กำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำเหล็กโลก ดงันัน้ ควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ จดัเป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั เพรำะผลจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำเหล็ก หำกมีกำรปรบัตวั
ลงอยำ่งรุนแรง อำจเกิดควำมเสีย่งจำกกำรดอ้ยคำ่ของวตัถดุิบ หรอืในกรณีที่รำคำวตัถดุิบมีกำรปรบัตวัสงูขึน้ จะเกิดผลกระทบต่อ
รำคำขำยสนิคำ้ อีกทัง้ควำมเสีย่งดงักลำ่วเกิดจำกปัจจยัภำยนอก ซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดม้ีกำรก ำหนด
นโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วโดย 

(1) ติดตำมรำคำวตัถดุิบของรำคำเหลก็โลกอยำ่งใกลชิ้ด เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรจดัซือ้วตัถดุิบ 
(2) ควบคมุปรมิำณวตัถดุิบและสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

 




