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 AMC2021E-02-003 

วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ ์2564 

 

เร่ือง   ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 

เรียน   กรรมการ และผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน     ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์

         ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ  ำกัด (มหำชน) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม  2563

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2563 

  2563   % เปล่ียนแปลง Y-o-Y   

รายไดร้วม 4,978 (8) 

ค่าใชจ้่ายรวม 4,728 (12) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (63) (166) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (51) 219 

ก าไรสุทธิ          136 (49) 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการขายและบริการเท่ากบั 4,978 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย

ละ 8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายเหล็ก Billet  ลดลง 270 เหล็กตวัซี ลดลง 311   

ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  สาเหตุจาก บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัดน าเขา้เหล็กเอง จึงมีผลท าใหร้ายไดล้ดลง  อีกทั้ง

เศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ซ่ึงมี ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนตท์ าให้

ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในตลาดลดลง 

บริษัทฯ มีตน้ทุนการขายเป็นอตัราส่วนท่ีลดลงรอ้ยละ 12 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากราคา

ซ้ือวตัถุดิบหลกัของบริษัทท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ไดแ้ก่ เหล็กมว้นด า เหล็กมว้นชุบสงักะสี 

เหล็กมว้นหน้าแคบ เหล็กมว้นป๊ิกเกอร ์ซ่ึงบริษัทสามารถบริหารตน้ทุนการผลิตไดดี้ขึ้ น เป็นผลจากการบริหารจดัการในเร่ืองของการ

สัง่ซ้ือวตัถุดิบ โดยมีการสัง่ซ้ือในจงัหวะราคาท่ีค่อนขา้งต า่และในเร่ืองของการบริหารจดัการขายไดดี้ขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีโกดงัส าหรบั

เก็บสินคา้ซ่ึงสรา้งเสร็จในปลายปี 2561 โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อคสินคา้เพื่อทนัต่อการสัง่ซ้ือของลูกคา้ จากเหตุผลขา้งตน้

ส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทุนขายลดลงในสดัส่วนท่ีมากกว่ารายไดจ้ากการขาย จึงท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึ้ น 3.87% 
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งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

     (ลา้นบาท) 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,226        1,119 107 10 

เงินกูย้มืระยายาวจากสถาบนัการเงิน     11         26 (15) (58) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน    102          47  55 117 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้ น 107 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ี Trust Receipt เพิ่มขึ้ น เน่ืองจาก

บริษัทมีการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น และตัว๋สญัญาใชเ้งินลดลง เน่ืองจากครบก าหนดจ่ายช าระและมีการออกตัว๋สญัญา

ใชเ้งินลดลง เน่ืองจาก บริษัทมีเงินสดมากขึ้ นจากการขยายกลุ่มลูกคา้และรบัช าระหน้ีคา่สินคา้  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง 15 ลา้นบาท เน่ืองจาก การจา่ยช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (SCB) ตามงวดใน

สญัญา 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพิ่มขึ้ น จ านวน 55 ลา้นบาท ในปี 2563 บริษัทน า TFRS16 มาถือปฏบิติัเป็นครั้งแรกจึงรบัรู ้หน้ีสิน

จากสญัญาเช่าตาม TFRS 16 เป็นเงิน  27 ลา้นบาท มี สญัญาท่ีท าเพิ่มในปี  53 ลา้นบาท ( ประกอบดว้ย Solar Rooftop 29 ลา้น

บาท, เคร่ืองจกัร Pipe-making ZY50  8 ลา้นบาท Pipe Automatic Stacker 3 ลา้นบาทเคร่ืองตดั CNC 4 ลา้นบาท   รถยนต ์

Porsche 8 ลา้นบาท และรถยนตอ์ิซซุู 6 ลอ้ 1 ลา้นบาท) และ จ่ายช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 25 ลา้นบาท รวม  55 ลา้นบาท                                                       
 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192 105 87 83 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 924 574 350 61 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 2 62 (60) (97) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 300 363 (63) (17) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 963 1,115 (152) (14) 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 127 - 127 100 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้ น จ านวน 87 ลา้นบาท จากกิจกรรมการลงทุนและการจดัหาเงิน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  เพิ่มขึ้ น 350 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้ น 322 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิด

จากการขาย Slab ใหไ้พรม์ สตีลในสดัส่วนเพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 ท าใหท้างไพรม์ สตีล มีวตัถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 63 ลา้นบาท เน่ืองจากเน่ืองจากในปี 2563 บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บ.ร่วม ไพรม์ 

สตีล จ านวน 63 ลา้นบาท  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จ านวน 152 ลา้นบาท สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้เพิ่มขึ้ น จ านวน 127 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเกิดจากการ

ปรบัตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ทั้งน้ี การลงทุน ในปี 2563 บริษัทท าสัญญาจา้งออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ SAP กับบริษัท ไอเอสเอ คอนซัลต้ิง 

(ประเทศไทย) จ ากดั มลูค่าตามสญัญา 16.0 ลา้นบาท สญัญาจา้งพฒันาระบบเพิ่มเติม 1 ลา้นบาท และซ้ือสิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร ์

จ านวน 3.1 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 20.1 ลา้นบาท ซ่ึงรบัรูเ้ป็นโปรแกรมระหว่างติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 14.7 

ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษัทอยูร่ะหว่างการด าเนินการทดสอบระบบ 
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Solar looftop ท่ีสรา้งแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2563 บริษัทน า Solar looftop ดงักล่าวไปท าสญัญาขายและเช่ากลบักบั 

SMFL โดยท าเป็นสญัญาเช่าซ้ือ รวมเป็นเงิน 29 ลา้นบาท 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

นายชูศกัด์ิ   ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 




