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AMC20E-11-001 

 

วนัท่ี  13 พฤศจิกายน  2563 

 

เรื่อง   ข้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสสิ้ นสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2563 

เรียน   กรรมการ และผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน     ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์

         ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ  ำกัด (มหำชน) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัไตรมำส 3 ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยำยน 

2563 เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 ก.ย. (ลำ้นบำท) 

  2563   % เปลี่ยนแปลง Y-o-Y   

รายไดร้วม 1,110 (24) 

ค่าใชจ้่ายรวม 1,028 (31) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (43) (178) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (16) (329) 

ก าไรสุทธิ 23 (15) 

 

ในไตรมาสท่ี 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการขายและบริการเท่ากบั 1,110 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายเหล็ก SLAB  ลดลง 330  ลา้นบาทเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

สาเหตุจาก บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดัน าเขา้เหล็ก SLAB เอง จึงมีผลท าใหร้ายไดล้ดลง  อีกทั้งเศรษฐกิจจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโควิด-19 ซ่ึงม ีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนตท์ าใหค้วามตอ้งการใชส้ินคา้ในตลาดลดลง  

ไตรมาสท่ี 3/2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนการขายเป็นอัตราส่วนท่ีลดลงรอ้ยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการบริหารจดัการเรื่องตน้ทุนการซ้ือท่ีดีข้ึนท าใหไ้ดร้าคาท่ีต า่ลง 

ในไตรมาสน้ีบริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 137.20  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 463 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่น 

ส่วนหน่ึงเกิดจากตน้ทุนขายท่ีลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 36.20 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั ของปีก่อน เท่ากบัรอ้ยละ 18.53 สาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานและค่าใชจ้่ายในการขาย 
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ในชว่งไตรมาสน้ีบรษิัท ฯ มคีา่ใชจ้่ายทางการเงิน 3.90 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 58 เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัจากปีก่อน  

สาเหตุเพราะบริษัท มีการบริหารจดัการจ่ายช าระเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยายาวจากสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดหรือเม่ือครบ

ก าหนดช าระ  ท าใหด้อกเบี้ ยลดลงจากปีก่อนในชว่งเวลาเดียวกนั  

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

หน้ีสิน 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) % 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,125 1,116 9 0.81 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 523 116 407 351 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 79 47 32 68 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20 0 20 100 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.81  โดยเจา้หน้ี TR 

เพิ่มข้ึน 174 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศมากข้ึนและตั๊ว PN ลดลง 165 ลา้น

บาท เน่ืองจากช าระคืน ตั๊ว  PN ท่ีครบก าหนด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิ่มข้ึน 407 ลา้นบาทหรือ รอ้ยละ 351    ส่วนใหญ่เพิ่มจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

จากการซ้ือเหล็กมว้นหน้าแคบ เน่ืองจากบริษัทลดการจ่ายช าระเงินล่วงหน้าค่าสินคา้ จึงท าใหย้อดเจา้หน้ีเพิ่มข้ึน 

สินทรพัย ์ 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449 105 344 328 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 632 574 58 10 

สินคา้คงเหลือ 1,211 977 234 24 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 7 62 (55) (89) 

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 310 363 (53) (15) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 1,000 1,115 (115) (10) 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 101 - 101 100 

 

เงินสดและรายการการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 344 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเพิ่มข้ึน 58 ลา้นบาท สินคา้

คงเหลือเพิ่มข้ึน 234 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากสินคา้ระหวา่งทาง เน่ืองจากบริษัทสัง่ซ้ือเหล็กจากต่างประเทศโดยรบัรูเ้ป็นสินคา้

ระหว่างทางตามเง่ือนไข Incoterm -CIF และ CFR ทั้งน้ีสินคา้ส่งถึงโรงงานเรียบรอ้ยแลว้ในเดือนตุลาคม  สินทรพัยห์มุนเวียน ลดลง 

55 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 53 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณล์ดลง 115 ลา้นบาท  ส่วนหน่ึงเกิดจากการปรบั

ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายชูศกัด์ิ   ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 


