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ค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มายงับรษิทั  

ในระหวา่งวนัที ่15 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 2565 

 

ค าถามที ่1 

จากวกิฤตรัสเซยี-ยเูครน คาดวา่จะมผีลตอ่ตน้ทุน ราคาขาย และสเปรดของสนิคา้อย่างไร คาดวา่จะ

สง่ผลตอ่ยอดขายทัง้ในสว่นโครงการรัฐบาล โครงการใหญ่ๆ  และยอดขายปลกีอยา่งไรบา้ง บรษัิทได ้

มมีุมมอง พรอ้มทัง้มกีารวางแผนการแกไ้ขปัญหาเหล่านี้อยา่งไรในดา้นการวางแผนจัดเตรยีมสนิคา้

คงเหลอืตา่งๆ การตลาด ฯลฯ 

ค าตอบที ่1   

บรษัิทไมม่ธีรุกรรมใดๆ กับบรษัิทในประเทศยเูครนและรัสเซยี  ดังนัน้ จงึไมม่ผีลกระทบโดยตรงทีเ่กดิ

จากสงครามต่อตัวบรษัิท จากจุดเริม่ตน้ของสงครามและมาตรการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น การคว ่า

บาตรรัสเซีย น ้ามัน ก๊าซธรรมชาต ิและราคาสนิคา้โภคภัณฑ์ท่ัวโลกที่พุ่งสูงขึน้ เหล่านี้ไดส้่งผล

กระทบในเชงิลบตอ่ตน้ทุนพลังงานซึง่สง่ผลตอ่ตน้ทุนการผลติและการขนสง่ บรษัิทสามารถชดเชย

ตน้ทุนหลักทีเ่พิม่ข ึน้จากลกูคา้ได ้ดังนัน้ จงึสามารถรักษาสเปรดเอาไวไ้ด ้ในเวลาเดยีวกัน บรษัิทได ้

รเิริม่อกีหลายโครงการเพือ่ควบคมุตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้ดว้ย 

อัตราเงนิเฟ้อที่เพิม่สงูขึน้ การเพิม่ขึน้ของอัตราดอกเบีย้ และประเด็นดา้นภูมรัิฐศาสตร ์เป็นปัจจัยที่

ก่อใหเ้กดิเศรษฐกจิชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล ้บรษัิทมุ่งเนน้การด าเนินงานที่รัดกุม โดยมรีะดับ

สนิคา้คงคลังทีต่ า่ รักษาความสมัพันธท์ีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ และมกีารตัดสนิใจในเวลาทีเ่หมาะสม

ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่แน่นอน สถานการณ์เงนิสดยังคงแข็งแกร่งโดยไดรั้บการสนับสนุนจากวงเงนิ

สนิเชือ่ทีเ่พยีงพอจากสถาบันการเงนิ บรษัิทพยายามเพิม่ปรมิาณการสง่ออกสนิคา้เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์

จากการออ่นคา่ของเงนิบาท 

 

ค าถามที ่2 

อยากใหท้างผูบ้รหิารไดอ้ธบิายเพิม่เตมิกรณีที่ผูต้รวจสอบบัญชไีดบ้ันทกึความเห็นไวใ้นงบการเงนิ

ฉบับลา่สดุ วา่ทางผูต้รวจสอบบัญชอีาจจะมคีวามคดิเห็นแยง้กับความคดิของผูบ้รหิารถงึตัวเลขตา่งๆ 

ในงบการเงนิ มรีายละเอยีดอยา่งไรบา้ง จนท าใหผู้ต้รวจสอบบัญชเีกดิความกังวลใจในการตรวจสอบ

ขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิดังกลา่ว 

ค าตอบที ่2   

ความเห็นของผูส้อบบัญชใีนหนา้ 155 ของรายงานประจ าปีแบบบูรณาการระบุว่า “ความเห็นของ

ขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลมุถงึขอ้มูลอืน่ๆ และขา้พเจา้จะไม่

แสดงขอ้สรุปทีใ่หค้วามเชือ่มั่นในรูปแบบใดๆ” ขอ้ความนี้แสดงเป็นนัยวา่ความเห็นของผูส้อบบัญชมีี

ตอ่งบการเงนิรวมทัง้หมายเหตุประกอบ และไม่ครอบคลุมขอ้มลูอืน่ๆ ทีใ่หไ้วใ้นรายงานประจ าปีแบบ

บูรณาการ ซึง่เป็นขอ้ความมาตรฐานที่ใชใ้นรายงานการตรวจสอบทั้งหมด ผูส้อบบัญชีไดแ้สดง

ความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขตอ่งบการเงนิ และไมม่คีวามเห็นในทางลบตอ่งบการเงนิ 



ค าถามที ่3 

สนิคา้คงเหลอืทีม่มีลูคา่เพิม่ขึน้ในงบการเงนิเป็นการเพิม่ขึน้ในปรมิาณของวสัด ุหรอืปรมิาณใกลเ้คยีง

เดมิแตม่ลูคา่ของตัววัสดเุพิม่ขึน้ท าใหม้ลูคา่ดังกลา่วเพิม่ขึน้ ผูบ้รหิารมมีมุมองและการวางแผนในการ

ด าเนนิการควบคมุปรมิาณดังกลา่วอยา่งไรบา้ง การมยีอดสนิคา้คงเหลอืเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จะมคีวาม

เสีย่งท าใหบ้รษัิทเกดิผลขาดทนุจากสนิคา้คงเหลอืเหลา่นีไ้ดม้ากนอ้ยเพยีงใด  

ค าตอบที ่3   

สนิคา้คงเหลอื ณ สิน้เดอืนมนีาคม  2565 สงูขึน้ 986 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับเดอืนมนีาคม 2564 จาก

ราคาสนิคา้ส าเร็จรูปและเศษเหล็กทีเ่พิม่ข ึน้ ในดา้นปรมิาณ มปีรมิาณลดลง ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2565 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ สว่นในดา้นจ านวนวนั อยูท่ี ่45 วนั ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2565 เทยีบกับ 48 วัน 

ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2564 บรษัิทยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการก ากับดูแลเงนิทุนหมุนเวยีน

อยา่งใกลช้ดิ 

 

ค าถามที ่4 

ในสว่นเตา MBF จะมกีารตัดดอ้ยคา่ไปปีละประมาณ 81 ลา้นบาท ไปเรือ่ยๆ จนหมดเลยหรอืไม ่หาก

ตัดจนหมดแลว้จะขายทิง้ในรปูเศษเหล็กเลยหรอืไม ่

ค าตอบที ่4   

สนิทรัพยข์องเตา MBF หยุดการผลติมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 และฝ่ายบรหิารตัดสนิใจที่จะจ าหน่าย

เครือ่งจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ของเตา MBF ซึง่ยังไม่ส าเร็จเพราะการหยุดชะงักจากโควดิท่ัวโลก

ในชว่งสองปีครึง่ทีผ่า่นมาและเครือ่งจักรทีเ่กา่มาก มลูคา่สนิทรัพยข์องเตา MBF ซึง่จัดอยูใ่นประเภท 

"สนิทรัพยไ์มไ่ดใ้ชง้านทีถ่อืไวเ้พื่อขาย" ในงบดุล สะทอ้นถงึมูลค่าทีค่าดวา่จะไดรั้บของสนิทรัพยท์ี่

ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ มกีารประเมนิมูลค่าทุกปี และมูลค่าทีค่าดวา่จะไดรั้บที่ขาดหายไป

จากมลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรัพยจ์ะถกูรับรูเ้ป็นคา่เผือ่การดอ้ยคา่ในบัญชกี าไรขาดทนุ 

ในระหวา่งปีสิน้สุดวันที่ 31 มนีาคม 2565 บรษัิทไดบ้ันทกึดอ้ยค่าของ MBF จ านวน 81 ลา้นบาท 

(เทยีบกับจ านวน 117 ลา้นบาท ทีไ่ดบ้ันทกึไวใ้นปี 2564) 

 

ค าถามที ่5 

ตน้ทุนในส่วนค่าไฟฟ้าเมือ่ใชร้ะบบ solar rooftop ที่เพิง่ตดิตัง้เสร็จเมือ่กุมภาพันธ์ 2565 สามารถ

ประหยัดตน้ทุนค่าไฟฟ้าไดไ้ตรมาสละประมาณเท่าใด เป็นไปตามแผนที่ไดป้ระมาณการไวแ้ต่แรก

หรอืไม ่

ค าตอบที ่5   

บรษัิทไดต้ดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคา ขนาด 1.4 เมกะวัตต ์เมือ่ 3 ปีที่

แลว้ และอกี 11.8 เมกะวัตต ์คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดอืน ต.ค. 2565 ซึง่ล่าชา้ไปประมาณ 2-3 

เดือน เนื่องจากการขาดแคลนชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกสท่ั์วโลก คาดวา่จะสามารถประหยัดจากระบบ

โดยรวมไดปี้ละประมาณ  25 ลา้นบาท รวมถงึการใชพ้ลังงานสะอาดซึง่สง่ผลดตีอ่สงัคม 

 

 



ค าถามที ่6 

ผูบ้รหิารมองวา่กรณีทีเ่หล็กมรีาคาสงูขึน้ในปีทีแ่ลว้จากจนีลดก าลังการผลติและสง่ออก กับในปีนี้ทีม่ ี

ราคาเพิม่ขึน้จากวกิฤตรัสเซยียูเครน ทัง้สองกรณีมผีลต่อผลการด าเนินงานของบรษัิทเหมอืนหรือ

ตา่งกันอยา่งไร  

ค าตอบที ่6   

ราคาเหล็กลดลงในปี 2563 จากการล็อกดาวน์โควดิท่ัวโลก ราคาเริม่ดขี ึน้ในตน้ปี 2564 จากความ

ตอ้งการที่ถูกอัน้ไว ้ในขณะที่เร ิม่มีการฉีดวัคซนี และมาตรการล็อกดาวน์ไดรั้บการผ่อนคลาย อีก

เหตผุลหนึง่คอื รัฐบาลจ านวนมากไดอ้อกมาตรการเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิหลังโควดิดว้ย 

ในขณะทีป่ระเทศจนีไดใ้หค้วามส าคัญกับสิง่แวดลอ้ม มกีารปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กครัง้ใหญ ่ 

รัฐบาลจีนไดก้ าหนดภารกิจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ส ิ่งแวดลอ้มใน

อุตสาหกรรมเหล็ก ซึง่ส่วนใหญ่ใหบ้รกิารอุตสาหกรรมในประเทศ ถือป็นขา่วดสี าหรับอุตสาหกรรม

เหล็ก เนื่องจากคาดวา่บรษัิทในประเทศจนีจะไม่ทุ่มสนิคา้เหล็กในตลาดสง่ออก ซึง่มสีัญญาณ เชงิ

บวกจากสิง่นี้ในปี 2564 ในแง่ของราคาเหล็กท่ัวโลก ส าหรับมุมมองเกีย่วกับผลกระทบของความ

ขดัแยง้ระหวา่งรัสเซยี-ยเูครน ไดต้อบในค าถามที ่1 แลว้ 

 


