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วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1/2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาเนาเรี ยน ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ขอนาส่งงบการเงินรวมประจาไตรมาสที่ 1/2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ ขอชีแ้ จงความ
แตกต่างของผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดังนี ้
1. งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1/2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 1,728.69 ล้ านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ รวม 2,412.78 ล้ าน
บาท รายได้ ลด 684.09 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 28.35 เนื่องจากปริ มาณการขายเหล็กในไตรมาสนีล้ ดลงมากประมาณร้ อยละ 13.70 เนื่องจาก
ผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ไวรัสโควิด -19 และราคาขายโดยเฉลี่ยทังไตรมาสลดลงจากปี
้
2562 ประมาณร้ อยละ 16.20 ในขณะที่ราคาต้ นทุน
สินค้ าเฉลี่ยลดลงเพี ยงร้ อยละ 15.90 ส่งผลให้ มีกาไรขันต้
้ น0.20 ล้ านบาท ในไตรมาสนี ้ ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มี กาไรขัน้ ต้ นอยู่ที่ 55.57
ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารมียอดรวม 64.59 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 1/2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2562 ที่มียอด 54.52 ล้ าน
บาท เพิ่มขึน้ 10.07 ล้ านบาท เนื่ องจากการปรั บผลตอบแทนพนักงานประจาปี , ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่งและจัดประเภทค่าเสื่อ มราคาของ
ทรั พย์สินส่วนที่นาไปปล่อยเช่า ซึ่งเดิมบันทึกอยู่ในต้ น ทุนผลิต แต่ในไตรมาสนีบ้ ันทึกเป็ นส่วนของค่าใช้ จ่ายบริ หาร ด้ านต้ นทุนการเงิน ลดจาก
21.08 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562 เป็ น 17.67 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ เริ่ มลดลงในช่วงปลายไตรมาส ผลกระทบจาก
โรคระบาดใหม่ไวรัสโควิด-19 ทาให้ ค่าเงินบาทอ่อนลงทาให้ กลุ่มบริ ษัทต้ องบันทึกรับรู้ ขาดทุนจาดอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 55.20 ล้ านบาท ในไตร
มาสนี ้ นอกจากนี ้มีการรับรู้ ขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม 31.35 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 ในขณะที่เป็ นการรับรู้ ขาดทุน 10.99 ล้ านบาท ในไตร
มาส 1ปี 2562 หลังจากหักค่าใช้ จ่ายทุกประเภทและภาษี เ งินได้ แล้ ว บริ ษัทฯมียอดผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1/2563 เป็ นขาดทุนสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 160.72 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาสเดียวกันของปี 2562 จานวน 10.64 ล้ านบาท คิดเป็ นขาดทุนเพิ่ม 150.08
ล้ านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,410.53
2. งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มียอดรวม 4,964.01 ล้ านบาทเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งมี ยอด 5,324.63 ล้ านบาท สินทรัพย์ รวมลด 360.62 ล้ านบาท มาจากการลดลงของสินค้ าปลายงวดเนื่ องจากเร่ งยอดขายออกทังไตรมาสแต่
้
ชะลอการซื ้อเข้ า และเร่ งเก็บเงินจากลูกหนีเ้ ดิมทาให้ ลกู หนี ้ลดลงประมาณเกือบ 200 ล้ านบาท
ด้ านหนี ส้ ินรวมลดลงจาก 3,533.68 ล้ านบาท ในปลายปี 2562 เป็ น 3,342.37 ล้ านบาท ณ 31 มีนาคม 2563 ลดลง 191.31 ล้ าน
บาท เนื่องจากลดการสัง่ ซื ้อสินค้ าระหว่างไตรมาสนี ้ ทาให้ การใช้ สินเชื่อระยะสันและเจ้
้
าหนี ้การค้ าลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไตรมาสนี ้มีขาดทุน
สูงมาก ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 1.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น 2.07 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล)
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