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1. สรุปสาระส าคัญ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2560 
  

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2559 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายได้จากการขายและให้บริการรวม  3,292 2,897 

ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน) 182 187 
EBITDA รวม  213 109 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม  65 (30) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 182 187 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 190 189 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 18,079 15,491 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 1,423 1,175 

 

หน่วย: ล้านบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

31 ธันวาคม 
ปี 2559 

Fin
an

ce
 

St
at

us
 หนี้สินรวม  3,371 5,871 

สินทรัพย์รวม  17,249 17,813 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,878 11,942 
 

 บริษัทฯ มีผลก าไรส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 65 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้นจากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน 95 ล้านบาท เนื่องจาก  

- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมขึ้น :  ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ 

18,079  บาท/ตัน  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9  จากราคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 17,403 บาท/ตัน 

เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ 1,423 บาท/ 

ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว  

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2560 ใกล้เคียงกับในไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว 

โดยในปี 2560 มีปริมาณการขาย และ ปริมาณการผลิต จ านวน 182,095 ตัน และ 190,389 ตัน ตามล าดับ 

(ส าหรับปี 2559: ปริมาณยอดขาย และ ปริมาณการผลิต จ านวน 187,043 ตัน และ 189,008 ตัน ตามล าดับ) 
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- ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จ านวน 110 ล้านบาท จากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากการ

ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระ

หนี้การค้าสุทธิจ านวน 1,136 ล้านบาท 

- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 82 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว

จ านวน 23 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

 

 

บริษัทได้ขยายชั่วโมงการผลิตจาก 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 15 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

โดยปริมาณการผลิต เพ่ิมเป็น 70,000 ตันต่อเดือนในเดือนกันยายน (จากก่อนหน้านี้ซึ่งผลิตอยู่ที่ประมาณ 60,000 - 

65,000 ตันต่อเดือน) และบริษัทยังคงด าเนินการผลิตที่อัตราดังกล่าว อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อวันจนถึงปลายเดือน

ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะค่อยๆ เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการผลิตเพ่ือทดสอบสายการผลิตของบริษัทให้มีความพร้อมใน

การการผลิตที่ระดับ 100,000 ตันต่อเดือน ภายในเป้าหมาย 6 เดือนแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัท ต้องท าการ

ปิดสายการผลิตชั่วคราวเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงเครื่องจักร (annual shutdown) เป็นเวลา 15 วันในเดือนมกราคม 2561 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิตที่ระดับเต็มก าลังการผลิตที่ 100,000 ตันต่อเดือนดังกล่าวข้างต้น 

ในส่วนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนและราคาเศษเหล็ก ณ ปัจจุบัน ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 

2560 ในขณะที่ความต้องการของตลาดของเหล็กแผ่นรีดร้อนยังมีการเติบโตที่มีเสถียรภาพ  โดยคาดว่าปริมาณการผลิต

ของบริษัทน่าจะเพ่ิมข้ึน ประมาณ ร้อยละ 6 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ในไตรมาส 3/2560 บริษัทมียอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จ านวน 182,095 ตัน  ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 

3.4 จากไตรมาสก่อน และมีปริมาณการผลิตในไตรมาสนี้อยู่ที่ 190,389 ตัน โดยคิดเป็นก าลังการผลิตที่ร้อยละ 97.6 

ของการผลิตในช่วง off-peak ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน บริษัทได้เริ่มท าการผลิตในช่วง on-

peak บางส่วน ท าให้ปริมาณการผลิตเดือนกันยายน อยู่ที่ 73,134 ตัน เพ่ิมขี้น จากช่วง off-peak ที่จะผลิตไม่เกิน 

65,000 ตัน/เดือน   

ในด้านราคาขายเฉลี่ยของ HRC ในไตรมาสนี้ เท่ากับ 18,079 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาเหล็กแผ่นในตลาดโลก โดยเฉพาะในประเทศจีนและเอเชียตะวันออก 

  3. สารจากผู้บริหาร 

  2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 4/2560 
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โดยประเทศจีนมีการบริโภคเหล็กในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ11.3 ในช่วง 8 เดือนแรก ของปี ท าให้ปริมาณการ

ส่งออกเหล็กภาพรวมของจีนลดลง   

กราฟแสดงแนวโน้มราคาเหล็กแผ่นในเอเชียตะวันออกทีสู่งข้ึนในไตรมาส 3/2560 

 
Source: Steel Business Briefing                                                           

 ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานปรับปรุงดีขึ้นในไตรมาสนี้ และมีรายการ one-time ที่

รับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้รายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี จ านวน 110 ล้านบาท และมี ก าไรก่อน

หักดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จ านวน 213 ล้านบาท ผลจากการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ลุล่วงด้วยดี 

จากการสนับสนุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ท าให้โครงสร้างทางการเงิน  และอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงิน ไตรมาส 3/2560 ปรับปรุงดีขึ้น  โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.24 เท่า จากในไตรมาสที่แล้ว 

ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอยู่ท่ี 0.38 เท่า นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมการและปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือ

รองรับแผนการเพ่ิมก าลังการผลิตในช่วง on-peak เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและ ลดต้นทุนจากการผลิตแบบ 

economy of scale ซึ่งจะสนับสนุนการท าก าไรของบริษัทให้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2560 รวมทุกประเทศ (จ านวน 67 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 428.2 ล้านตัน 
และปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ากับ 1,266.9 ล้านตัน คิดเป็นอัตรา
ที่เพ่ิมข้ึน 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 876.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5.9% ซึ่งเฉพาะประเทศ
จีนประเทศเดียว ในเดือนกันยายน 2560 มีการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดในโลก 71.8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5.3% จากช่วง

  4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

Flat Steel Product ($/T) 
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เดียวกันในปีก่อน  กลุ่มประเทศที่มีการผลิตเหล็กดิบมากเป็นอันดับรองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 126.4 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 4.1% จากงวดเดียวกันในปีก่อน  

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560  

 

ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ก็เป็นไปตามกลไกสภาวะเศรษฐกิจของโลก สอดคล้องกับที่หลายประเทศพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออก
นโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าเหล็ก ควบคู่กับการผลักดันให้ใช้สินค้าเหล็กที่ผลิตในประเทศทดแทนการน าเข้า ทั้งนี้ 
นโยบายดังกล่าว สนับสนุนให้เพ่ิมก าลังการผลิต และขายเหล็กส่วนเกินไปยังต่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้ จะสร้างปัญหาต่อ
ตลาดเหล็กในประเทศอ่ืนๆ ในลักษณะการทุ่มตลาด และก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันจะน าไปสู่ การบังคับใช้
มาตรการ Anti-Dumping หรือ Safeguard  

อัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กของโลกในเดือนกันยายน 2560 จากทั้ง 67 ประเทศทั่วโลกเท่ากับร้อยละ 
73.5 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อัตราร้อยละ 70.7 และขยับสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีนี้ร้อยละ 
0.6 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กโลกนั้นมีแนวโน้มว่าสามารถจะเติบโตต่อไปได้ส าหรับในไตรมาส 
4 ปี 
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กราฟแสดงอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560 

 

ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

ด้านราคาเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคลื่อนไหวด้านราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เศษเหล็ก 
(Scrap) และเหล็กถลุง (Pig iron) มีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วง
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลับมาลดลงในไตรมาส 3/2559 และหันกลับมาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง ไตร
มาส 3/2560 จึงเป็นความท้าทายเพ่ิมขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวใน
การคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ระดับ 319 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 263 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 3/2560 เฉลี่ย 370 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 356 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
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กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2556 – ไตรมาส 3/2560 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled 
coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 ถึง ไตรมาส 3/2560 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดในไตร
มาส 1/2559 ฟ้ืนตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับตกอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิก
กลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนในไตรมาสที่ 4/2559 และปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1/2560 จากนั้นราคากลับมา
ลดลงอีกครั้งในไตรมาสที่ 2/2560 และปรับขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2560 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 3/2560 อยู่ที่ 549 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจากเมื่อไตรมาสก่อนหน้า 2/2560 ซึ่งราคาเฉลี่ย 443 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาส่งออกจากประเทศรัสเซีย 549 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจาก 448 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตันในไตรมาสก่อนหน้า 
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กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2556 – ไตรมาส 3/2560 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยไตรมาส 3/2560 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 1.70 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 10.81% เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 8.83 แสนตัน ขยายตัว 4.65% และ
การผลิตเหล็กทรงแบน 8.14 แสนตัน ขยายตัว 18.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 4.16 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา 6.46% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวในไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 1.33 ล้านตัน หดตัว 5.19% เป็น
ผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ที่ลดลง ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนในไตรมาส 3/2560 อยู่
ที่ 2.83 ล้านตัน หดตัว 11.18% เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย ไตรมาส 3 ปี 2559 และ ปี 2560 

 

 
 

ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 2.84 ล้านตัน ลดลง 12.31% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนอยู่ที่ 9.95 แสนตัน น าเข้าลดลง 23.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีการน าเข้า
อันดับที่สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 3.97 แสนตัน และ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 3.70 แสนตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 3.82 แสนตัน ขยายตัว 16.18% เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 
8.67 หมื่นตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นใน ไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 3.90 หมื่นตัน ตามล าดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยในไตรมาส 3/2560 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน อยู่ที่ 8.14 แสนตัน เพ่ิมขึ้น 18.36% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 7.86 แสนตัน 
เพ่ิมขึ้น 21.94% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 2.82 หมื่นตัน ลดลง 34.95% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา  

  

Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Quarter 3/2016 Quarter 3/2017 % Change

Production 1,531,203 1,696,674 10.81%

Import 3,242,891 2,843,598 -12.31%

Export 329,192 382,456 16.18%

Consumption 4,444,902 4,157,817 -6.46%

Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 3 ปี 2559 และ ปี 2560 

 

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 1.74 ล้านตัน หดตัว 9.35% จ าแนกเป็น
การใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 1.60 ล้านตัน ลดลง 8.71% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 1.38 แสนตัน 
ลดลง 16.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับไตรมาส 3/2560 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลง 24.87% อยู่ที่ 
9.26 แสนตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 8.15 แสนตัน หดตัว 26.57% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 
1.11 แสนตัน หดตัว 9.42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 2.18 พันตัน หดตัว 33.06% เป็นการ
ส่งออกเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 1.65 พันตัน ลดลง 38.51% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 531 ตัน ลดลง 
7.65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Quarter 3/2016 Quarter 3/2017 % Change

Production 687,732 814,012 18.36%

Import 1,232,485 925,955 -24.87%

Export 3,253 2,178 -33.06%

Consumption 1,916,964 1,737,789 -9.35%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)
Quarter 3/2016 Quarter 3/2017 % Change

Production 43,289 28,158 -34.95%

Import 122,002 110,508 -9.42%

Export 575 531 -7.65%

Consumption 164,716 138,135 -16.14%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)
Quarter 3/2016 Quarter 3/2017 % Change

Production 644,443 785,854 21.94%

Import 1,110,484 815,448 -26.57%

Export 2,678 1,647 -38.51%

Consumption 1,752,248 1,599,654 -8.71%

Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence
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ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  65 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ 30 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 และ 2559 
ตามล าดับ โดยมีผลมาจากสาเหตุดังนี้ 

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมไม่แตกต่างกันมากนักจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 3,292 ล้านบาท และ 2,897 
ล้านบาท ตามล าดับ และมีก าไรขั้นต้นเป็นจ านวนเงิน 48 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามล าดับโดยสาเหตุที่ท าให้ก าไร
ขั้นต้นเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากราคาขายที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะราคาเหล็กแผ่นในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 41 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 128 ล้านบาท และ 104 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 24 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก: 

 ล้านบาท 

- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และกฏหมายส าหรับโครงการปรับโครงสร้าง
หนี้ในการแปลงหนี้เป็นทุน, รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อให้แล้ว
เสร็จ 

8 

- ค่าที่ปรึกษาจากผู้ช านาญการทางด้านธุรกิจ 5 

- จ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 6 

- อื่นๆ   5 

รวม  24 

 

  

  5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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 ต้นทุนทางการเงิน 

 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 63 ล้านบาท และ 49 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนจ านวน 14 ล้านบาท เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากกิจการอ่ืนที่เกิดข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2560 นี้  

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

 บริษัทฯ บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวนเงิน 82 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วจ านวน 23 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

 กลับรายการขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวัตถุดิบที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 

 บริษัทฯ บันทึกการกลับรายการขาดทุนจากค าสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ครบก าหนดช าระจ านวนเงิน 28 ล้าน
บาทเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 บริษัทฯ บันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวนเงิน 110 ล้านบาท จากการที่
เจ้าหนี้ยอมลดหนี้ของดอกเบี้ยค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 

 

ฐานะการเงินของบริษัท 

 สินทรัพย์รวม 

 ณ 30 กันยายน  2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 17,249 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่ผ่านมา  ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 1,861 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปี 
2559 ที่ผ่านมา  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 15,388 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2559 ที่ผ่านมา สินทรัพย์
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น  มาจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือเป็นหลัก ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่า
เสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 หนี้สินรวม 

   ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 3,371 ล้านบาท ลดลง 2,500 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา ป็นผลมาจาก: 

  6. ฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 
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1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1,345 ล้านบาทในปี 2560 เพ่ือน าเงินกู้ยืมนี้ไปช าระหนี้สิน
ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ 4 ราย ที่ได้โอนภาระมูลหนี้ทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ราย
ใหม ่

2. การปรับโครงสร้างหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ
ครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระหนี้การค้าสุทธิ
จ านวน 1,136 ล้านบาท  

3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง 19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระคืนหนี้ 
4. ประมาณการหนี้สินภาษีอากรลดลง 72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระภาษีอากร 
5. หุ้นกู้ลดลงจากสิ้นปี 2559 จ านวน 63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระคืนไถ่ถอนหุ้นกู้  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,878 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,936 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 16 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทการเพ่ิมทุนหุ้นสามัญตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จ านวนสุทธิ 1,136 ล้าน
บาท และ จากการที่บริษัทมีผลก าไรใน 9 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 799 ล้านบาท 
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ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2559 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 3,292                           2,897                          14%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 110                               -                            100%

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 82                                 59                               40%

กลบัรายการขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 28                                 89                               (69%)

รายได้อ่ืน 10                                 1                                  564%

รวมรายได้ 3,522                    3,047                   16%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 3,244                           2,888                          12%

                   - ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (19)                                (7)                                193%

                   รวมต้นทนุขาย 3,224                           2,881                          12%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 41                                 42                               (2%)

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 128                               104                             22%

ต้นทนุทางการเงิน 63                                 49                               29%

รวมค่าใช้จ่าย 3,457                    3,077                   12%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 65                         (30)                       (315%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.006 (0.003) (311%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 2560 ณ 31 ธ.ค.2559 % เพิ่มขึน้

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 182                    610                    (70%)

ลกูหนีก้ารค้า 257                    196                    31%

สินค้าคงเหลือ 1,163                 855                    36%

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94                       -                   100%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 166                    92                       81%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,861             1,752             6%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210                    210                    0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,867               15,558               (4%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 7                         8                         (14%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 305                    284                    7%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,388           16,060           (4%)

รวมสินทรัพย์ 17,249           17,813           (3%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 2560 ณ 31 ธ.ค.2559 % เพิ่มขึน้

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 606                    2,039                 (70%)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 648                    1,239                 (48%)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 63                       190                    (67%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน -                   19                       (100%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 126                    1,478                 (91%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 207                    226                    (8%)

ประมาณการหนีส้ินภาษีอากร -                   72                       (100%)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 42                       35                       20%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,692             5,298             (68%)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 276                    456                    (40%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 1,345                 -                   100%

หุ้นกู้ -                   63                       (100%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 58                       54                       7%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,679             573               193%

รวมหนีสิ้น 3,371             5,871             (43%)

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,878           11,942           16%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 17,249           17,813           (3%)
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ตาราง 6 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 799                        

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 693                        

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 76                           

ดอกเบีย้รับ (6)                            

ต้นทนุทางการเงิน 192                        

หนีส้งสยัจะสญูเงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า 3                             

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (734)                       

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วันแปลงหนีเ้ป็นทนุ (79)                         

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (64)                         

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 1                             

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 5                             

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ 8                             

893                  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (61)                         

สินค้าคงเหลือ (308)                       

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (16)                         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (59)                         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (97)                         

เจ้าหนีก้ารค้า 20                           

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (127)                       

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (319)                       

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9                             

จา่ยช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (1)                            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (66)                   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 2                             

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง(เพ่ิมขึน้) (94)                         

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (8)                            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (99)                   
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ตาราง 6 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 1,431                     

จา่ยช าระเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (63)                         

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (12)                         

ช าระคืนหนีส้ินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี ้ (922)                       

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน (19)                         

จา่ยต้นทนุทางการเงิน

  - หนีส้ินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี ้ (516)                       

  - อ่ืนๆ (162)                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (263)                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (428)                 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 610                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 182                  

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

โอนเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย และ ดอกเบีย้ค้างจา่ยไป

เป็นหนีส้ินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี ้ 3,240                     

โอนดอกเบีย้ค้างจา่ยไปเป็นเจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 72                           

โอนประมาณการหนีส้ินที่เก่ียวกับภาษีไปเป็นเจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 207                        

เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย และดอกเบีย้ค้างจา่ย

ลดลงจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 1,137                     


