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AMC20E-08-001 

วนัที่  14 สิงหาคม  2563 
 
เร่ือง   ขี้แจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน  2563 
 
เรียน   กรรมการ และผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส าเนาเรียน     ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
         ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

บริษัท เอเซีย เมทัล จ ำกัด (มหำชน) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 2 ส้ินสุดวันที่  30  
มิถุนำยน  2563 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิ.ย. 
(ล้านบาท) 

2563 
% เปลี่ยนแปลง 

Y-o-Y 

รายไดร้วม 1,091 (19.07) 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,045 (18.68) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18 (65.38) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (10) (16.67) 
ก าไรสุทธิ 54 (47.57) 

 

ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการขายและบริการเท่ากบั 1,091 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
19.07 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายเหล็ก SLAB  ลดลง 271 

 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา  สาเหตจุาก บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดัน าเขา้เหล็ก SLAB เอง จึงมีผลท าให้
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รายไดล้ดลง  อีกทั้งเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมี ผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนตท์ าให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในตลาดลดลง  

ไตรมาสที่ 2/2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนการขายเป็นอตัราส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีต้นทุนคงที่เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรที่ใช้ในการ  ผลิต 
ในขณะที่การผลิตลดลง  

ในไตรมาสน้ีบริษท ัฯ มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 87  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.55  เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนหน่ึงเกิดจากยอดขายที่ลดลง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 36.20 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั ของปีก่อน เท่ากบัร้อยละ 

18.53 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ในช่วงไตรมาสน้ีบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.56 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัจากปีก่อน  สาเหตุเพราะบริษทั มีการบริหารจดัการจ่ายช าระเงินกูยื้มทั้งระยะส้ันและระยายาว

จากสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดหรือเมื่อครบก าหนดช าระ  ท าให้ดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อนในช่วงเวลา  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

หนี้สิน 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 914 1,119 -205 -18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 226 116 110 95 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 84 47 37 79 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15 0 15 100 

 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง 205 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18  เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ในปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษทัฯ น าเงินจากการด าเนินงานและจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีมา
จ่ายช าระคืนเจา้หน้ี TR และ ตัว๊ PN ที่ครบก าหนด 
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เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 110 ลา้นบาทหรือ ร้อยละ 95    ส่วนใหญ่เพ่ิมจากเจา้หน้ีการคา้จาก

การซ้ือเหล็กมว้นหนา้แคบ เน่ืองจากบริษทัลดการจ่ายช าระเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ จึงท าให้ยอดเจา้หน้ีเพ่ิมขึ้น 

สินทรัพย์ 
30 มิ.ย. 

63 
31 ธ.ค. 

62 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40 105 (65) (62) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 780 574 206 36 
สินคา้คงเหลือ 914 977 (63) (6) 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 62 (62) (100) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 353 363 (10) (3) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 1,005 1,115 (110) (10) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 105 - 105 100 

 
เงินสดและรายการการเทียบเท่าเงินสดลดลง 65 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 206 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เพ่ิมจากเครดิตเทอม 150 วนั ซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระทั้งจ านวน สินคา้คงเหลือลดลง 63 ลา้นบาท 
สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง 62 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 10 ลา้นบาท  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ลดลง 110 ลา้นบาท  ส่วนหน่ึงเกิดจากการปรับตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ 

 
 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
นายชูศกัด์ิ   ยงวงศไ์พบูลย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 


