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วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ ์ 2565 

 

เร่ือง   ขี้ แจงผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2564 

เรียน   กรรมการ และผูจ้ดัการ 

   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน     ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์

          ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ  ำกดั (มหำชน) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม 

2564  เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (ลำ้นบำท) 

  2564   % เปล่ียนแปลง Y-o-Y   

รายไดร้วม 7,802                57 

ค่าใชจ้่ายรวม (6,896)                46 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 239 477 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (193) 282 

ก าไรสุทธิ 952 601 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มรีายไดร้วมจากการขายและบริการเท่ากบั 7,802 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 57 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงยอดขายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้ นจากการขายเหล็กSLAB/BLOOM เพิ่มขึ้ น

จากปีก่อน 1,687 ลา้นบาท ยอดขายท่อเหล็กเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน 1,041 ลา้นบาท สาเหตุจากในปี 2564 บริษัทฯไดท้ า

การตลาดเชิงรุก มีการเพิ่มการขายในกลุ่มลูกคา้ Modern Trade มากขึ้ น ประกอบกบั ราคาเหล็กปรบัตวัสูงขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง  

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายรวมเท่ากบั 6,896 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 46 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

ตน้ทุนขายสินคา้และบริการเพิ่มขึ้ น 2,084 ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนเหล็กสูงขึ้ นเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  มี

ค่าใชจ้่ายในบริหารเพิ่มขึ้ น 76 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละมีการบนัทึกโบนัสเพิ่มขึ้ น  

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 302 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 477 เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 63 ลา้นบาท  

           บริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 193 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกบัของปีก่อน 142 ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

สินทรพัย ์ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  159 192         (33)        (17) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น    1,066 924         142         15 

สินคา้คงเหลือ     1,194 987         206         21 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 33 ลา้นบาท ซ่ึงไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน  736 ลา้นบาท  ใชไ้ปใน 

กิจกรรมการลงทุน 157 ลา้นบาท จากการซ้ือเคร่ืองจกัร และการลงทุนในบริษัทร่วม และใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงิน 613 ลา้น

บาท จากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ และการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เพิ่มขึ้ น 142 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเกิดจากการขายสินคา้ใหก้บับริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั 

เพิ่มขึ้ น และมีการขยายเครดิตเทอมจาก 150 วนั เป็น 165 วนั 

 

สินคา้คงเหลือ เพิ่มขึ้ น 206 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาของสินคา้ส าเร็จรปู และวตัถุดิบเพิ่มขึ้ น 

 

หน้ีสิน 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) % 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       748   1,226        (478) (39) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น       221     138      83       60 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย        71      35      36 105 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 478 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39 เน่ืองจากบริษัทฯมี

สภาพคล่องทางการเงิน จึงท าการช าระตัว๋ PN และ TR ไดก้่อนครบก าหนด 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิ่มขึ้ น 83 ลา้นบาทหรือ รอ้ยละ 60 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้ นเน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ

เพิ่มขึ้ น จากการซ้ือวตัถุดิบ และ เน่ืองจากบริษัทฯมีการซ้ือเหล็กมว้นHRC จากบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั 

อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  2.3     1.5     0.8 

อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  0.4     0.7    (0.3) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ 22.4     3.6    18.8 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้      30.9     6.2     24.7 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

นายชูศกัด์ิ   ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 


