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1. สรุปสาระส าคัญ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 (แก้ไข) 

 

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ปี 2560 

ส าหรับ  
ปี 2559 
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 รายได้จากการขายและให้บริการ  15,178 11,669 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 812 722 
EBITDA  1,062 1,189 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  990 (7) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 812 722 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 876 733 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 18,690 16,163 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 1,700 1,586 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
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 หนี้สินรวม  5,492 5,871 

สินทรัพย์รวม  19,546 17,813 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,054 11,942 
 

บริษัทฯ มีผลก าไรส าหรับ ปี 2560 จ านวน 990 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานก าไรดีขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน

จ านวน 7 ล้านบาท เนื่องจาก 

- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมขึ้น : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนใน ปี 2560 อยู่ที่ 18,690 

บาท/ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.6 จากราคาขายเฉลี่ยในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 16,163 บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกัน

กับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ใน ปี 2560 อยู่ที่ 1,700 บาท/ ตัน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 จากปีที่แล้ว  

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตใน ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2560 มีปริมาณการ

ขาย และ ปริมาณการผลิต จ านวน 812,113 ตัน และ 875,874 ตัน ตามล าดับ (ส าหรับปี 2559: ปริมาณ

ยอดขาย และ ปริมาณการผลิต จ านวน 721,972 ตัน และ 733,327 ตัน ตามล าดับ) โดยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย

ละ 12.5 ส าหรับยอดขาย และ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.4 ส าหรับปริมาณการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้มีการ
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ว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟูา off peak ใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 

- ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จ านวน 734 ล้านบาท บางส่วนมาจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับ

อนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยการออกหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนเพ่ือช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 1,136 ล้านบาท และ บางส่วนจากการที่เจ้าหนี้การค้ายอมลด

ภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่ายให้ในช่วงระหว่างเจรจาก่อนโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส าเร็จ  

- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 311 ล้านบาท ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ก่อนจ านวน 257 ล้านบาท 

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

 

 

ในไตรมาส 1/ 2561 บริษัทได้หยุดสายการผลิตเพ่ือซ่อมแซมเครื่องจักรประจ าปี ตามแผนการบ ารุงของโรงงาน 

ท าให้จ านวนปริมาณการผลิตอาจลดลงไปบ้าง  อย่างไรก็ตาม ในด้านปริมาณขายไม่กระทบมากนัก เนื่องจากบริษัทได้

ผลิตสินค้าไว้ในสต็อคล่วงหน้าในเดือนธันวาคม เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าและรักษายอดขายของบริษัท ทั้งนี้

บริษัทได้ทยอยขยายชั่วโมงการผลิตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จาก 15 ชั่วโมงต่อวันเป็น 17 ชั่วโมงต่อวัน ใน

ไตรมาสนี้เพ่ือทดสอบสายการผลิตของบริษัทให้มีความพร้อมในการการผลิตที่ระดับ 100,000 ตันต่อเดือน ภายในไตร

มาสที่ 2 ของปี 2561 

ในด้านราคาขายเฉลี่ยและความต้องการของตลาดของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมานี้ใกล้เคียงและเป็นไปในทาง

เดียวกันกับไตรมาส 4 ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะสามารถเพ่ิมระดับก าลังการผลิตรวมทั้งการรักษาส่วนต่าง (Metal 

Spread) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมของปี 2560 บริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายๆด้าน เช่น ปริมาณการผลิตรวมที่เพ่ิมขึ้นเป็น 875,874 

ตัน และยอดขายที่เพ่ิมขึ้นเป็น 812,113 ตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 12.5 ตามล าดับ และ

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนหลังของปี คือเดือน กันยายน – ธันวาคม บริษัทได้ใช้

ก าลังการผลิตเต็มทีใ่นช่วง off-peak ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟูาถูกและมีการขยายชั่วโมงการผลิตไปยังช่วง on-peak 

3. สารจากผู้บริหาร 

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 1/2561 
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บางส่วน เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนทางกับภาพรวมของการบริโภคเหล็กแผ่น

ของประเทศไทยทีม่ีการเติบโตลดลงในปีที่ผ่านมา 

 นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางการเงินส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย โดยได้แปลงหนี้สินระยะสั้นที่ผิดนัด
ช าระหนี้ จ านวน 91.59 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 3,008.47 ล้านบาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2560 
เท่ากับ 32.8472 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดข้ึนในช่วงวิกฤติทางการเงินโลกปึ 2551 โดยหนี้ส่วนหนึง่มี
การแปลงเป็นทุน และบางส่วนปรับเป็นหนี้ระยะยาว 5 ปี ท าให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทแข็งแรงโดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ าที่ 0.39 และ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current 
Ratio) ที่ 1.18 ดีขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.49 เท่า และ 0.33 เท่าตามล าดับ 

 ในปลายปี 2560 บริษัทเริ่มท าการส่งผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย แม้จะเป็นปริมาณไม่มากนัก ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล ในปีนี้ 2561 
นับเป็นอีกปีแห่งความท้าทายของบริษัทในการเพ่ิมสัดส่วนการล่งออก เพ่ิมยอดขาย ลดต้นทุน และเพ่ิมผลก าไร ให้มาก
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 รวมทุกประเทศ (จากจ านวน 66 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 424.3 ล้านตัน 
และส าหรับ ปี 2560 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลก รวมทุกประเทศ เท่ากับ 1,691.2 ล้านตัน คิดเป็น
อัตราขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบกับในปี 2559 โดยประเทศจีนผลิตเหล็กดิบมากที่สุดในโลก 831.7 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
5.7% จากปีก่อน ทิ้งห่างญี่ปุุนทีเ่ป็นอันดับที่ 2 ผลิต 104.7 ล้านตัน และอินเดียเป็นอันดับที่ 3 ผลิต 101.4 ล้านตัน  

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 
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กราฟแสดงส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบของโลกระหว่างปี 2559 และ 2560 

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคเหล็กทั่วโลกที่มากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกสภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาตลาด
สินค้าเหล็กโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน จึงมีแรงผลักดันให้สินค้า
เหล็กฟ้ืนตัวขึ้นได้พอสมควร ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ ที่มีผลบังคับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
กรอบเวลาที่แต่ละภาคีได้ท าข้อตกลงไว้ในระยะยาว คาดว่าจะส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทานของเหล็กปรับตัวเพ่ิมขึ้น
อีกในอนาคต 

อัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กของโลกในปี 2560 เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 67.6%–74.3% ค่อนข้างผันผวน
เป็นไปตามวัฏจักร อย่างไรก็ตามโดยรวมเป็นระดับอัตราที่สูงกว่าในปี 2559 แสดงถึงแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นแต่ไม่มาก
นัก ในขณะที่ยังมีช่องว่างของก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ (idle capacity) เหลืออีกมาก ดังนั้น โอกาสความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดอุปทานส่วนเกินยังมีความเป็นไปได้อยู่สูงในปี 2561 และต่อไป หากประเทศจีน และประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ไม่มี
กลไกหรือมาตรการควบคุมการผลิตเหล็กที่ดีพอ 
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กราฟแสดงอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 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 จากนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง ไตรมาส 
4/2560 จึงเป็นความท้าทายเพ่ิมขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการ
คาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4/2560 อยู่ที่ระดับ 313 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 319 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 4/2560 เฉลี่ย 375 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 370 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
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กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2556 – ไตรมาส 4/2560 

 
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 และปรับขึ้นอีกครั้งในครึ่งปีหลัง 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 4/2560 อยู่ที่ 574 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจากเมื่อไตรมาสก่อนหน้าซึ่งราคาเฉลี่ย 549 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตัน ส่วนราคาส่งออกจากประเทศรัสเซียเฉลี่ยในไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 549 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ไม่
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
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กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 1/2556 – ไตรมาส 4/2560 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยปี 2560 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 6.87 ล้านตัน ลดลง 13.72% เมื่อเทียบกับปี 2559 
จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 3.94 ล้านตัน ลดลง 25.38% และการผลิตเหล็กทรงแบน 2.93 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
9.28% เมื่อเทียบกับปี 2559  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยปี 2560 อยู่ที่ 16.64 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 
13.69% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวในปี 2560 อยู่ที่ 5.64 ล้านตัน หดตัว 25.72% เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้น
และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ที่ลดลง ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนในปี  2560 อยู่ที่ 11.00 ล้านตัน หดตัว 5.87% 
เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ที่ลดลง เมือ่เทียบกับปี 2559  
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย ปี 2559 และ ปี 2560 

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

Production 7,957,351 6,865,628 -13.72%

Import 12,614,629 11,326,134 -10.21%

Export 1,294,821 1,553,247 19.96%

Consumption 19,277,158 16,638,515 -13.69%

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

Bar&Section, 22.69%

Wire rod, 9.82%

Other Long 
Products, 0.30%

Seamless pipe, 
0.86%

HR Plate (Thickness 
> 3.0  mm), 3.00%

HR Sheet (Thickness 

< 3.0 mm), 30.89%

CRC, 13.09%

Galvanized, 10.11%

TP&TF, 2.92%

Other coated steel, 

4.81%

Other Flat Products, 

1.51%

Steel Consumption 2016

Bar&Section, 16.73%

Wire rod, 10.14%
Other Long 

Products, 0.74%

Seamless pipe, 

0.49%

HR Plate (Thickness 
> 3.0 mm), 3.24%

HR Sheet (Thickness 
< 3.0 mm), 32.03%

CRC, 16.62%

Galvanized, 10.49%

TP&TF, 3.04%

Other coated steel, 
5.45%

Other Flat Products, 

1.04%

Steel Consumption 2017

 
 
 ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 11.33 ล้านตัน ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปี 
2559 โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 4.16 ล้านตัน 
น าเข้าลดลง 16.42% เมื่อเทียบกับปี 2559 สินค้าที่มีการน าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 1.57 ล้านตัน และ 
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 1.42 ล้านตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ขยายตัว 19.96% เมื่อเทียบ
กับปี 2559 โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากท่ีสุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 3.54 แสนตัน ขณะที่การส่งออก
เหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่ที่ 1.96 แสนตัน ตามล าดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยในปี 2560 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วน อยู่ที่ 2.92 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 9.28% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 2.72 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
8.68% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 2.06 แสนตัน เพิ่มข้ึน 17.82% เมื่อเทียบกับปี 2559  
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ปี 2559 และ ปี 2560 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
2016 2017 % Change

Production 2,676,344 2,924,761 9.28%

Import 4,684,252 3,865,120 -17.49%

Export 16,195 10,322 -36.27%

Consumption 7,344,401 6,779,559 -7.69%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

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

Production 175,016 206,205 17.82%

Import 486,363 424,603 -12.70%

Export 3,296 1,654 -49.83%

Consumption 658,082 629,154 -4.40%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

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

Production 2,501,328 2,718,556 8.68%

Import 4,197,890 3,440,517 -18.04%

Export 12,899 8,668 -32.80%

Consumption 6,686,319 6,150,405 -8.02%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศในปี 2559 อยู่ที่ 6.78 ล้านตัน หดตัว 7.69% จ าแนกเป็นการใช้
เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 6.15 ล้านตัน ลดลง 8.02% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 6.29 แสนตัน ลดลง 
4.40% เมื่อเทียบกับปี 2559  

ส าหรับปี 2560 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลง 17.49% อยู่ที่ 3.87 ล้าน
ตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 3.44 ล้านตัน หดตัว 18.04% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 4.25 แสน
ตัน หดตัว 12.70% เมื่อเทียบกับปี 2559  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ปี 2560 อยู่ที่ 1.03 หมื่นตัน หดตัว 36.27% เป็นการส่งออก
เหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 8.67 พันตัน ลดลง 32.80% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 1.65 พันตัน ลดลง 49.83% 
เมื่อเทียบกับปี 2559 
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ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 990 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 2559 ตามล าดับ โดยมี

ผลมาจากสาเหตุดังนี้  

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากก าลังการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการที่บริษัทได้ว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟูา off peak ในไตรมาส 
4 ปี 2560  

บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 15,178 ล้านบาท และ11,669 ล้าน
บาท ตามล าดับ และมีก าไรขั้นต้นเป็นจ านวนเงิน 859 ล้านบาท และ 803 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 2559 
ตามล าดับโดยสาเหตุที่ท าให้ก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากราคาขายที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะราคาเหล็กแผ่นในตลาดโลกที่
ปรับตัวขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 185 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 496 ล้านบาท และ 529 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงจ านวน 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก: 

 ล้านบาท 

- ในปี 2559 ได้มีค่าเบี้ยปรับและค่าเงินเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมศุลกากร  (72) 

- ในปี 2559 ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัท
ต้องรับภาระบนดอกเบี้ยค้างจ่าย กับเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่บริษัทได้
ผิดนัดช าระหนี้ 

(29) 

- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาจากผู้ช านาญการทางด้านธุรกิจ และ ค่าที่ปรึกษาทาง
การเงิน ส าหรับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ในการแปลงหนี้เป็นทุน 

17 

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 36 

- อ่ืนๆ  15 

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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รวม (33) 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 271 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 68 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เป็นระยะยาวจากเงินกู้ยืมระยะยาว 5 ปี เพ่ือให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีข้ึนและมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้นานขึ้น 

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทฯ บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับปี 2560 จ านวนเงิน 311 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
จ านวน 257 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ  

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ บันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนเงิน 734 ล้านบาท จากการที่เจ้าหนี้
ยอมลดหนี้ของดอกเบี้ยค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,546 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปี 
2559 ที่ผ่านมา ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 4,378 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 149.8 
จากปี 2559 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 15,168 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากปี 2559 ที่ผ่านมา 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพ่ิมขึ้นของสินค้าคงเหลือ และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก ส าหรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,492 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 3,706  
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,786 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 ลดลง 378 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก: 

1. เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 1,479 ล้านบาทในปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้มีการกู้เงินระยะยาว โดย
เป็นเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือมาช าระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้การค้าในอดีตรายใหญ่ 4 ราย 

2. การปรับโครงสร้างหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือช าระหนี้

6. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
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การค้าสุทธิจ านวน 1,136 ล้านบาท รวมถึงการได้รับการลดหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระบางส่วนจาก
เจ้าหนี้การค้าตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกจ านวน 734 ล้านบาท 

3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น 1,476 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท 

4. เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 739 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ช าระคืน
หนี้ 

5. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง 19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระคืนหนี้ 
6. หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการลดลง 21 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนี้ไปบางส่วน 
7. ประมาณการหนี้สินภาษีอากรลดลง 72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระภาษีอากร 
8. หุ้นกู้ลดลงจากสิ้นปี 2559 จ านวน 63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระคืนไถ่ถอนหุ้นกู้ 

 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,054 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,111 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.7 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทการเพ่ิมทุนหุ้นสามัญตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จ านวนสุทธิ 
1,136 ล้านบาท และ จากการที่บริษัทมีผลก าไรประจ าปี 2560 จ านวน 990 ล้านบาท และ หักกลบสุทธิกับรายการ
ปรับปรุงก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเรื่องหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานที่ประเมินเพ่ิมข้ึน จ านวน 16 ล้านบาท 
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Appendix 

 

 

  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานข องบริ ษัทฯ ส าหรับปี ส าหรับปี % เพ่ิมขึ้ น

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 15,178 11,669 30%

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 311 54 480%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 734 8 9419%

รายได้อืน่ 43 22 94%

รวมรายได้ 16,266 11,753 38%

ค่าใช้จ่าย 0%

ต้นทุนขาย - ต้นทุนผลิตสินค้า 14,315 10,809 32%

             - ต้นทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 0 66 (100%)

             - (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4 (9) 147%

             รวมต้นทุนขาย 14,319 10,866 32%

ค่าใชจ้่ายในการขาย 185 160 16%

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 496 529 (6%)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3 1 144%

ต้นทุนทางการเงิน 271 203 33%

รวมค่ าใช้ จ่าย 15,275 11,760 30%

ก าไร  (ข าดทุน) ส าหรับปี 990 (7) 14186%

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.086 (0.001) 13044%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินข องบริ ษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ .ค . 2560 ณ 31 ธ .ค .2559 % 

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรพัยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 578 610 (5%)

ลูกหนี้การค้า 33 196 (83%)

สินค้าคงเหลือ 3,279 855 284%

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 94 0 100%

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 394 92 330%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,378 1,752 150%

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,638 15,558 (6%)

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 6 8 (20%)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 313 284 10%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,167 16,060 (6%)

รวมสินทรัพย์ 19,546 17,813 10%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินข องบริ ษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ .ค . 2560 ณ 31 ธ .ค .2559 % 

หน้ีสินหมุนเวยีน (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า 870 2,039 (57%)

เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 724 1,239 (42%)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 192 190 1%

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบคุคลอืน่ 0 19 (100%)

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,476 0 100%

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 201 1,478 (86%)

หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 204 226 (9%)

หนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0 0 100%

ประมาณการหนี้สินภาษอีากร 0 72 (100%)

หนี้สินหมุนเวยีนอืน่ 38 35 9%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,707 5,298 (30%)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 232 456 (49%)

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการอืน่ 1,479 0 100%

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 2 0 100%

หุ้นกู้ 0 63 (100%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 72 54 34%

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,786 573 212%

รวมหน้ีสิน 5,492 5,871 (6%)

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,054 11,942 18%

รวมหน้ีสินและส่วนข องผู้ถือหุ้น 19,546 17,813 10%
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ตาราง 6 : งบกระแสเงินสดข องบริ ษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม .ค .- ธ .ค . 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 990

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 926

ค่าตัดจ าหน่ายลูกรีด 107

ดอกเบี้ยรับ (9)

ต้นทุนทางการเงิน 271

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (0)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (734)

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัแปลงหนี้เปน็ทุน (79)

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริง (95)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 4

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 8

1,397

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า (9)

สินค้าคงเหลือ (2,428)

เงินล่วงหน้าแกผู้่ขายสินค้า (177)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ (123)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (136)

เจ้าหนี้การค้า 457

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2

เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย (283)

หนี้สินหมุนเวยีนอืน่ 6

จ่ายช าระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (1)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,296)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รับดอกเบี้ย 4

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง(เพิ่มขึ้น) (94)

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (10)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (100)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงินสดข องบริ ษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม .ค .- ธ .ค . 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,473

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการอืน่ 1,431

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 168

จ่ายช าระเพื่อไถถ่อนหุ้นกู้ (63)

ช าระคืนหนี้สินท่ีเกดิจากการฟื้นฟูกจิการ (13)

ช าระคืนหนี้สินระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี้ (922)

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบคุคลอืน่ (19)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน

  - หนี้สินระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี้ (516)

  - อืน่ๆ (174)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,365

เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)สุทธิ (31)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 610

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคง เหลือส้ินงวด (1)

เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2560 578

รายการที่ไม่ใช่ เงินสด

โอนเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย และ ดอกเบี้ยค้างจ่ายไป

เปน็หนี้สินระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี้ 3,240

โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายไปเปน็เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 207

โอนประมาณการหนี้สินท่ีเกีย่วกบัภาษไีปเปน็เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 72

หนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ และ เจ้าหนี้อืน่และค่าใชจ้่ายค้างจ่ายลดลง

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว และ ส่วนต่ ากวา่มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 

จากการแปลงหนี้เปน็ทุน 1,137

หกักลบลบหนี้ระหวา่งลูกหนี้การค้ากบัเจ้าหนี้การค้า 172

หนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการซ้ือยานพาหนะ 2


