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1. สรุปสาระส าคัญ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2561 

 

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
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 รายได้จากการขายและให้บริการ  8,117 3,526 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 388 189 

EBITDA  548 317 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  366 967 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 388 189 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 382 183 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 20,942 18,695 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 1,937 3,327 
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 หนี้สินรวม  5,789 5,492 

สินทรัพย์รวม  20,209 19,546 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,420 14,054 

 

บริษัทฯ มีผลก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 366 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานก าไรลดลงจากไตร

มาสเดียวกันในปีก่อนจ านวน 601 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ บันทึกก าไรจากการที่

เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ จ านวน 622 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช าระหนี้คืนไปบางส่วน ซึ่งหากไม่รวมเรื่อง

รายการพิเศษที่ได้มีในไตรมาส 1 ปี 2560 ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีผลการด าเนินงานก าไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันใน

ปีก่อนจ านวน 21 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก 

 

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2561 มีการเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี

ที่แล้วอย่างเป็นสาระส าคัเเนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลา

การใช้ไฟฟ้า off peak โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางไตรมาส 4 ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมข้ึน : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 

20,942 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 จากราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 18,695 

บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 1,937 

บาท/ ตัน ลดลงร้อยละ 42 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนเศษเหล็กได้เพ่ิมในสัดส่วนที่มากกว่าราคา

ขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ีมข้ึน 

 

 

ในไตรมาส 2/2561 อุตสาหกรรมเหล็กโดยรวมมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงตามตลาด เนื่องจากมีช่วงวันหยุด

ยาวในเดือนเมษายน และใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรของตลาดที่การบริโภคสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กจะลดลงเป็นปกติ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงการผลิตที่ 15 ชั่วโมงต่อวัน เพ่ือรักษา

ระดับการผลิตให้คงที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายก าลังการผลิตเป็น 17 ชั่วโมงต่อวันในช่วงครึ่งหลังของ

ปี 2561 และขยายเป็น 24 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2562 

ในด้านราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากความต้องการของตลาดที่

ลดลงตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้มีการส่งออกสินค้าซึ่งเป็นไปตามแผนการตลาดของบริษัทเพ่ือเพ่ิม

ทางเลือกทางการตลาด พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และสร้างความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 192 196 388 189 0 189 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 178 204 382 183 0 183 

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,810 21,071              20,942         18,695 0 18,695 

ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 2/2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของไทยในไตรมาส 1/2561 มียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปรวม
ทั้งสิ้น 4.35 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวขยายตัวร้อยละ 6.5 อยู่ที่ 1.51 ล้านตัน ส่วนการ
บริโภคเหล็กทรงแบนขยายตัว 1.8% อยู่ที่ 2.8 ล้านตัน ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท มีปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย
ในไตรมาส 1/2561 จ านวน 381,739 และ 387,611 ตันตามล าดับ การเพ่ิมขึ้นของปริมาณดังกล่าวเกิดจากการที่
บริษัทได้มีการว่าจ้างบมจ. จี สตีล ท าการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตในช่วง off peak ที่เริ่มตั้งแต่
ปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ เนื่องจาก จีสตีล อยู่ในกระบวนการเข้าแผนฟื้นฟูและรอค าสั่งศาลเพื่อ
อนุเาตให้จีสตีลเข้าท าสัเเานิติกรรมในการขอใช้วงเงินสินเชื่อใหม่ได้  และจีสตีล จึงจะสามารถกลับมาผลิตได้เอง   

 ในส่วนของราคาขายเฉลี่ยของบริษัทในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 20,810 บาท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 
4/2560 ร้อยละ 4 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1/2560 ร้อยละ 11 ต้นทุนเศษเหล็กมีการปรับตัวขึ้นเช่นกันตามทิศทาง
ของราคาแผ่นเหล็กรีดร้อน  แต่บริษัทยังคงรักษา Metal spread ในไตรมาส 1/2560 เพ่ิมข้ึน เป็น 8,093 บาท/ตัน 
โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/ 2560 ร้อยละ 6.1 และ และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2560 ร้อยละ 3.7 

 ด้วยสาเหตุข้างต้น บริษัทมีผลก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2561 จ านวน 366 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 
4/2560 และไตรมาส 1/2560  ที่มีก าไร 188 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท (หากไม่นับรวมก าไรจากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้
ให้ ในไตรมาส 1/2560) ตามล าดับ 

 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสแรกปี 2561 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 426.6 ล้านตัน คิด
เป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบ
มากที่สุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 294.1 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.6 รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 43.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 29.5 ล้าน
ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

ส าหรับเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดังนี้ ประเทศจีนมีการผลิตเหล็ก
ดิบที่ 74 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบที่ 9.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3, ประเทศเี่ปุ่น 
9.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 และประเทศเกาหลีใต้ 6.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 จากเดือนมีนาคม 2560 

3. สารจากผู้บริหาร 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 มีนาคม 2561  

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

 

 

ด้านอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กของโลกในเดือนมีนาคม 2561 จากทั้ง 64 ประเทศทั่วโลกเท่ากับร้อยละ 
74.5 เพ่ิมข้ึน 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อัตราร้อยละ 72.3 และขยับสูงขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ 0.9% แสดง
ถึงอุตสาหกรรมเหล็กโลกเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น  

  



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 1/2561 

 

5  

 
กราฟแสดงอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 มีนาคม 2561 

 

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 
1/2561 จึงเป็นความท้าทายเพ่ิมขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการ
คาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัเๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ที่ระดับ 353 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 313 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 1/2561 เฉลี่ย 387 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 375 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
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กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 1/2561 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled 
coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 ถึง ไตรมาส 1/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดในไตร
มาส 1/2559 ฟ้ืนตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับตกอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิก
กลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560จากนั้นปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2560 และ
กลับดีดตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัเๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 1/2561 อยู่ที่ 594 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจากเมื่อไตรมาสก่อนหน้าซึ่งราคาเฉลี่ย 574 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตัน ส่วนราคาส่งออกจากประเทศรัสเซียเฉลี่ยในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 601 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพ่ิมขึ้นจาก
เมื่อไตรมาสก่อนหน้าซึ่งราคาเฉลี่ย 549 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
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กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 1/2561 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยไตรมาส 1/2561 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 1.95 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.06 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 1.13 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 4.78 
และการผลิตเหล็กทรงแบน 8.15 แสนตัน ขยายตัวร้อยละ 12.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 4.35 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.35 เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 1.51 ล้านตัน 
ขยายตัวร้อยละ 6.46 เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวดที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ยอด
การใช้เหล็กทรงแบนในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 2.84 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.77 เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย ไตรมาส 1 ปี 2560 และ ปี 2561 

Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Quarter 1/2017 Quarter 1/2018 % Change

Production 1,802,067 1,947,269 8.06%

Import 2,812,967 2,838,215 0.90%

Export 403,713 433,121 7.28%

Consumption 4,211,321 4,352,363 3.35%

Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence  
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 ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 2.84 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.90 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 1.10 ล้านตัน น าเข้าลดลงร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีการ
น าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 3.79 แสนตัน และ เหล็กลวด 3.12 แสนตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 4.33 แสนตัน ขยายตัวร้อยละ 7.28 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 
9.74 หมื่นตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างใน ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 6.39 หมื่นตัน ตามล าดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยในไตรมาส 1/2561 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน อยู่ที่ 8.15 แสนตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.96 จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 7.76 แสนตัน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.72 และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 3.97 หมื่นตัน ลดลงร้อยละ 49.92 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา  

 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 1/2561 

 

9  

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 1 ปี 2560 และ ปี 2561 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Quarter 1/2017 Quarter 1/2018 % Change

Production 721,908 815,487 12.96%

Import 1,034,389 1,022,710 -1.13%

Export 3,907 23,331 497.11%

Consumption 1,752,390 1,814,866 3.57%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)
Quarter 1/2017 Quarter 1/2018 % Change

Production 79,306 39,716 -49.92%

Import 106,409 88,136 -17.17%

Export 213 16,680 7746.27%

Consumption 185,502 111,172 -40.07%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)
Quarter 1/2017 Quarter 1/2018 % Change

Production 642,602 775,771 20.72%

Import 927,980 934,574 0.71%

Export 3,695 6,651 80.01%

Consumption 1,566,888 1,703,694 8.73%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 1.81 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 3.57 จ าแนก
เป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 1.70 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.73 และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 1.11 
แสนตัน ลดลงร้อยละ 40.07 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับไตรมาส 1/2561 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลงร้อยละ 1.13 อยู่
ที่ 1.02 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 9.35 แสนตัน ขยายตัวร้อยละ 0.71 และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่น
หนา อยู่ที่ 8.81 หมื่นตัน หดตัวร้อยละ 17.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 2.33 หมื่นตัน ขยายตัวร้อยละ 497.11 
เป็นการส่งออกเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 6.65 พันตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.01 และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 1.67 
หมื่นตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7,746.27 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 366 ล้านบาท และ 967 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 ตามล าดับ โดย

มีผลมาจากสาเหตุดังนี้  

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหเ่เกิดจากก าลังการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการที่บริษัทได้ว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak ในไตรมาส 
1 ปี 2561 

บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 8,117 ล้านบาท และ 3,526 ล้าน
บาท ตามล าดับ และมีก าไรขั้นต้นเป็นจ านวนเงิน 526 ล้านบาท และ 421 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 
2560 ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ท าให้ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นส่วนใหเ่แล้วมาจากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการว่าจ้าง จี สตีล 
จึงท าให้ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนด้วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 92 ล้านบาท และ 43 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 131 ล้านบาท และ 119 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 12 ล้านบาท ส่วนใหเ่แล้วเกิดจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน 
และ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 112 ล้านบาท และ 60 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 52 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้จากหนี้สิน
ระยะสั้นมาเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 5 ปี เพ่ือให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้นานขึ้น ซึ่งได้
เริ่มกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และ ภายหลังจากที่บริษัทได้แปลงหนี้เป็นทุนส าเร็จแล้วในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทได้
มีการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มเติม เพ่ือใช้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

  

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ บันทึกก าไรจากการที่เจ้าหนี้รายใหเ่รายหนึ่งลดหนี้ให้ จ านวนเงิน 622 
ล้านบาท ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้มีการจ่ายช าระหนี้คืนไปบางส่วน ซึ่งต่อมาหนี้คงเหลือของจ้าหนี้รายใหเ่ดังกล่าวได้
มีการแปลงหนี้เป็นทุนได้ส าเร็จในไตรมาส 3 ปี 2560 

 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 20,209 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2560 ที่ผ่านมา ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 5,266 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
จากสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 14,943 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2560 ที่ผ่าน
มา สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และ สินค้า
คงเหลือเป็นหลัก ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับบัเชีอาคาร เครื่องจักร และ
อุปกรณ ์

 หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,789 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 4,298  
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,491 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 298 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 901 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบในการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 220 ล้านบาท  
3. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 61 ล้านบาท 
4. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 74 ล้านบาท 
5. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 253 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,420 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 366 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลก าไรส าหรับงวด จ านวน 366 ล้านบาท  

 

  

6. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
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Appendix 

 

 

  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 8,117 3,526 130%

ก าไรจากการที่เจ้าหนีล้ดหนีใ้ห้ 0 622 (100%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 158 142 11%

รายได้อ่ืน 8 8 0%

รวมรายได้ 8,283 4,298 93%

ค่าใช้จ่าย 0%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 7,517 3,105 142%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 67 0 100%

                   - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 6 0 322995%

                   รวมต้นทนุขาย 7,591 3,105 144%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 92 43 112%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 122 119 2%

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0 3 (100%)

ต้นทนุทางการเงิน 112 60 86%

รวมค่าใช้จ่าย 7,916 3,330 138%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 366 967 (62%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.026 0.091 (71%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 % เพิ่มขึน้

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 754 578 30%

ลกูหนีก้ารค้า 201 33 511%

สินค้าคงเหลือ 3,742 3,279 14%

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94 94 0%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 476 394 21%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,267 4,378 20%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,427 14,638 (1%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 6 6 (8%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 300 313 (4%)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,943 15,167 (1%)
รวมสินทรัพย์ 20,209 19,546 3%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 % เพิ่มขึน้

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 1,772 870 104%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 693 724 (4%)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 185 192 (4%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,256 1,476 (15%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 140 201 (30%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 199 204 (3%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1 0 27%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 53 38 37%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,299 3,707 16%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 189 232 (19%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,227 1,479 (17%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 2 2 (13%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 74 72 3%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,491 1,786 (17%)

รวมหนีสิ้น 5,790 5,492 5%

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 14,420 14,054 3%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,209 19,546 3%
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มี.ค. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 366

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 217

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 25

ต้นทนุทางการเงิน 112

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (122)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 6

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 2

606

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (168)

สินค้าคงเหลือ (469)

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (22)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (59)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (12)

เจ้าหนีก้ารค้า 902

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (7)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (73)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 15

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 712

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (5)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (1)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (164)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (197)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน

  - อ่ืนๆ (168)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (531)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 176

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 578
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 754


