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1. สรุปสาระส าคัญ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2/2561 

 

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ไตรมาส 2        
ปี 2561 

ส าหรับ  
ไตรมาส 2        
ปี 2560 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายได้จากการขาย  7,815 3,276 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 378 188 

EBITDA  118 64 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (451) (233) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 378 188 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 363 188 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 20,702 17,403 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 891 1,033 

 

หน่วย: ล้านบาท 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
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 หนี้สินรวม  5,774 5,492 

สินทรัพย์รวม  19,743 19,546 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,969 14,054 

 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จ านวน 451 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจ านวน 217 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากในไตรมาส 2 ปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีค่าอ่อนลง จึงท าให้บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 184 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ในไตรมาส 2 ปี 2561 นี้บริษัทมีรายได้จากขาย และ ปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้

ดังนี้ 

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตในไตรมาส 2 ปี 2561 มีการเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี

ที่แล้วอย่างเป็นสาระส าคัญเนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลา

การใช้ไฟฟ้า off peak โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางไตรมาส 4 ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมข้ึน : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ 

20,702 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 จากราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 17,403 

บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ 891 

บาท/ตัน ลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของราคา Graphite electrode (เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

จาก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงต้นปี 2560 เป็น 18,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปี 

2561) และราคาต้นทุนเศษเหล็กได้เพ่ิมในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ีมขึ้น 

 

 

ในไตรมาส 3/2561 บริษัทจะพยายามรักษาการผลิตให้อยู่ระดับใกล้เคียงกับในไตรมาส 2/2561 และจะเพ่ิม

การส่งออกสินค้าให้มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาดส่งออกของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับความยอมรับในด้าน

คุณภาพในตลาดระดับโลกแล้ว และยังเป็นการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดการ

ส่งออกแล้วกว่า 26,000 ตัน และในไตรมาส 3/2561 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการส่งออก โดยมีเป้าหมายยอดการ

ส่งออกอยู่ที่ 20,000 ตัน 

ในด้านราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาสนี้จะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 2/2561 เนื่องจากตาม 

วัฏจักรของอุตสาหกรรมได้ผ่านช่วงวันหยุดยาวที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กน้อยไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะ

ด าเนินการทดสอบการผลิตเต็ม 24 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะๆ เพ่ิมจ านวนวันจาดที่ได้เริ่มทดสอบมาแล้วหลายวันในเดือน

มิถุนายน 2561 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนการเพ่ิมก าลังการผลิตจนเต็มก าลังในปี 2562 

  

ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 204 173 378 188 0 188 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 205 158 363 188 0 188 

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,730 20,670              20,702          17,403 0 17,403 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2560

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 3/2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของไทยในไตรมาส 2/2561 มียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปรวม
ทั้งสิ้น 4.19 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.2 จากไตรมาสที่แล้ว โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 21.1 อยู่ที่ 1.21 
ล้านตัน ส่วนการบริโภคเหล็กทรงแบนขยายตัวร้อยละ 5.0 อยู่ที่ 2.98 ล้านตัน โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนมีการบริโภคลดลง
ร้อยละ 7.2 อยู่ที่ 1.65 ล้านตัน แต่มากกว่าไตรมาส 2/2560 ร้อยละ 3.4  

 บริษัทมีก าลังการผลิตในไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 363,250 ตัน และมียอดขาย 377,501 ตัน ลดลงจากไตรมาส
ที่แล้วโดยเกิดจากจากปริมาณการว่าจ้างจีสตีลในการผลิตภายใต้ Tolling ที่ลดลง ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับไตรมาสที่
แล้วของปีก่อนมียอดการผลิตและยอดขายเท่ากับ 188,249 และ 188,225 ตัน ซึ่งนับว่าในไตรมาสนี้ มีปริมาณการผลิต
และขายเพ่ิมขึ้นกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ในไตรมาส 2/2561 มีการการปิดโรงงานจากเหตุสุดวิสัยของเครื่องจักรและการซ่อม
บ ารุงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเวลา 12 วันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท
ฯ มีก าลังการผลิตสูงมากกว่า 86,000 ตัน นับว่าเป็นก าลังการผลิตต่อเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556  

 อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสนี้มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 451 ล้านบาท  สาเหตุหลักจากกผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลงในไตรมาส 2/2561 ซึ่งรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการบันทึก
ทางบัญชีที่ยังไม่ได้เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้ EBITDA ในไตรมาส 2/2561 ยังคงเป็นบวกจ านวน 119 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของ
ผลการด าเนินงานไตรมาสนี้ที่ขาดทุน 450 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนที่มีผลขาดทุน 233 ล้านบาท หากพิจารณาโดยไม่นับรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า ไตรมาส 2/2561 
ผลขาดทุนสุทธิจะเป็น 266 ล้านบาทและ ไตรมาส 2/2560 จะมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 283 ล้านบาท  จึงกล่าวได้ว่าผล
ประกอบการสุทธิ ในไตรมาสนี้ดีขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขัน้ต้นท่ียงัไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) 
ของโลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับ
ชว่งเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุายน 2561 รวมทกุประเทศ (จ านวน 64 ประเทศท่ีรายงานข้อมลู) เท่ากบั 454.9 ล้าน
ตนั และปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 เท่ากบั 881.5 ล้านตนั คิดเป็น
อตัราท่ีเพิ่มขึน้ 4.6% เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อน โดยกลุม่ประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากท่ีสดุ
คือ กลุ่มประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 613.9 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 5.2% 

3. สารจากผู้บริหาร 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 87.3 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 1.6% และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 59 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้ 2.4% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

ส าหรับเดือนมิถนุายน 2561 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดงันี ้ประเทศจีนมีการผลิต
เหล็กดิบท่ี 80.2 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 7.5%, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบท่ี 8.7 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 7.4%, ประเทศญ่ีปุ่ น 
8.8 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 4.2% และประเทศเกาหลีใต้ 6.1 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 3.2% จากเดือนมิถนุายน 2560 

กราฟแสดงปริมาณการผลติเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 30 มิถุนายน 2561  

 

ที่มาข้อมลู: World Steel Association 

ด้านอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กของโลกในเดือนมิถุนายน 2561 จากทัง้ 64 ประเทศทั่วโลกเท่ากับ 
78.5% เพิ่มขึน้ 3.8% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ีอตัรา 74.7% และขยบัสงูขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2561 ท่ี 1.0%  
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กราฟแสดงอตัราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 30 มิถุนายน 2561 

 
ที่มาข้อมลู: World Steel Association 

ด้านราคาเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคล่ือนไหวด้านราคาวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เศษเหล็ก 
(scrap) และเหล็กถลุง (pig iron) มีความผนัผวนอย่างมากนบัตัง้แต่ไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตวัเพิ่มขึน้
ในช่วงไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลบัมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากนัน้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองจนถึงไตร
มาส 1/2561 และส าหรับไตรมาส 2/2561 ราคาเหล็กถลงุยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ ขณะท่ีราคาเศษเหล็กปรับลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า  จึงเป็นความท้าทายเพิ่มขึน้ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทัว่โลกในทุกภูมิภาค ท่ีจ าเป็นต้องท าการ
ปรับตวัในการคาดการณ์การจัดซือ้วัตถุดิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตวัของตลาดเหล็กและ
วตัถดุบิเหล็กโลกให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคญัๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) 
ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาเฉล่ียในไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ีระดบั 342 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั FOB ลดลงจากไตรมาส
ก่อนหน้าท่ีราคาเฉล่ีย 353 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั สว่นราคาเหล็กถลงุสง่ออกจากรัสเซียในไตรมาส 2/2561 เฉล่ีย 394 
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั FOB เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ราคาเฉล่ีย 387 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั 
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กราฟแสดงราคาวตัถุดบิอ้างองิในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 2/2561 

 
ประมวลข้อมลูโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-
rolled coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 ถึง ไตรมาส 2/2561 มีความผนัผวนมาก โดยเคล่ือนไหวจากจุด
ต ่าสุดในไตรมาส 1/2559 ฟืน้ตวักลบัอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ี 2/2559 แต่แล้วราคากลบัตกอีกครัง้ในไตรมาสท่ี 
3/2559 และพลิกกลบัมาปรับตวัเพิ่มขึน้ในไตรมาสท่ี 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560จากนัน้ปรับลดลงอีกครัง้ในไตร
มาส 2/2560 และกลบัดีดตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1/2561 จากนัน้ลดลงอีกครัง้ในไตรมาส 2/2561 

ราคาเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคญัๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาสง่ออกจากประเทศจีน เฉล่ียในไตร
มาส 2/2561 อยู่ท่ี 596 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉล่ีย 594 
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั ขณะท่ีราคาส่งออกเฉล่ียจากประเทศรัสเซียปรับตวัลดลงจาก 601 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั FOB 
เป็น 576 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั, ราคาสง่ออกเฉล่ียจากประเทศตรุกีปรับตวัลดลงจาก 647 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั FOB 
เป็น 611 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั และราคาส่งออกเฉล่ียจากประเทศอินเดียปรับตวัลดลงจาก 641 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตนั FOB เป็น 607 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั ในไตรมาส 2/2561  
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กราฟแสดงราคาเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 2/2561 

 
ประมวลข้อมลูโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 รายงานข้อมลูสถิติของสถาบนั
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ท่ี 3.46 ล้านตนั ลดลง 0.41% 
เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 1.89 ล้านตนั ลดลง 10.85% 
และการผลิตเหล็กทรงแบน 1.58 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 15.84% เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 8.57 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา 1.95% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ท่ี 2.74 ล้านตนั ลดลง 5.36% 
เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณท่ีลดลง ขณะท่ียอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่ท่ี 5.82 ล้าน
ตนั เพิ่มขึน้ 5.79% เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับ
ชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเ้หล็กส าเร็จรปูของไทย เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2560 และ ปี 2561 

Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 % Change

Production 3,477,634 3,463,421 -0.41%

Import 5,732,968 5,992,031 4.52%

Export 805,068 886,217 10.08%

Consumption 8,405,535 8,569,235 1.95%

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

 
 
 ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 อยู่ท่ี 5.99 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้ 4.52% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเหล็กท่ีมีการน าเข้ามากท่ีสดุ คือ เหล็กแผ่น
รีดร้อนทัง้ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ท่ี 2.17 ล้านตนั น าเข้าลดลง 2.27% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ท่ีผ่านมา สินค้าท่ีมีการน าเข้าอนัดบัท่ีสอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 8.29 แสนตนั และ เหล็กเคลือบสงักะสี 7.46 แสน
ตนั ตามล าดบั  

สว่นการสง่ออกผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 8.86 แสนตนั เพิ่ม
ชึน้ 10.08% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเหล็กท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด คือ เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ อยูท่ี่ 1.98 แสนตนั ขณะท่ีการสง่ออกเหล็กเส้นก่อสร้างอยูท่ี่ 1.33 แสนตนั ตามล าดบั 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถานการณ์เหล็กแผน่รีดร้อนของประเทศไทยเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ท่ี 1.58 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 15.84% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 

Bar&Section, 
17.93%

Wire rod, 9.49% Other Long 
Products, 0.51%

Seamless pipe, 
0.70%

HR Plate (Thickness 
> 3.0 mm), 3.29%

HR Sheet (Thickness 
< 3.0 mm), 31.97%

CRC, 16.07%
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TP&TF, 3.38%

Other coated steel, 
5.53%
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0.79%
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Galvanized, 11.05%
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1.49 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 20.46% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 8.91 หม่ืนตนั ลดลง 29.40% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเ้หล็กแผ่นรีดรอ้นของไทย เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2560 และ ปี 2561 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 % Change

Production 1,360,781 1,576,282 15.84%

Import 2,060,295 2,011,291 -2.38%

Export 6,339 45,606 619.50%

Consumption 3,414,737 3,541,967 3.73%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)
Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 % Change

Production 126,216 89,106 -29.40%

Import 197,313 189,872 -3.77%

Export 896 16,833 1778.34%

Consumption 322,633 262,145 -18.75%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)
Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 % Change

Production 1,234,565 1,487,175 20.46%

Import 1,862,982 1,821,419 -2.23%

Export 5,442 28,773 428.68%

Consumption 3,092,104 3,279,821 6.07%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 3.54 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 
3.73% จ าแนกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 3.28 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 6.07% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน
แผน่หนา 2.62 แสนตนั ลดลง 18.75% เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา  

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทัง้ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ลดลง 2.38% อยู่ท่ี 2.01 ล้านตนั เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ท่ี 1.82 ล้านตนั ลดลง 2.23% และเป็นการน าเข้า
เหล็กแผน่หนา อยูท่ี่ 1.90 แสนตนั ลดลง 3.77% เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

ส าหรับการสง่ออกเหล็กแผน่รีดร้อนของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 4.56 หม่ืนตนั ขยายตวั 
619.50% เป็นการสง่ออกเหล็กแผน่บางอยูท่ี่ 2.88 หม่ืนตนั เพิ่มขึน้ 428.68% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่
ท่ี 1.68 หม่ืนตนั เพิ่มขึน้ 1,778.34% เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  
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ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 451 ล้านบาท และ 233 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 ตามล าดับ 

โดยมีผลมาจากสาเหตุดังนี้  

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากก าลังการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการที่บริษัทได้ว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak ในไตรมาส 
2 ปี 2561 

บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ก าไรขั้นต้น ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 7,815 ล้านบาท 
และ 83 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ขาดทุนขั้นต้น จ านวน 
3,276 ล้านบาท และ 34 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ท าให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นปรับปรุงดีขึ้น เนื่องจากก าลังการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการว่าจ้าง จี สตีล จึงท าให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นด้วย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 94 ล้านบาท และ 42 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 117 ล้านบาท และ 69 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 48 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทได้มีการกู้เงินระยะสั้น
เพ่ิมเติมในไตรมาส 4 ปี 2560 เพ่ือใช้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จ านวนเงิน 184 ล้านบาท 
เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,743 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับสิ้นปี 2560 
ที่ผ่านมา ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 4,991 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14  จากสิ้นปี 

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

6. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
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2560 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 14,752 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น มาจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเป็นหลัก 
ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 หนี้สินรวม 

ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,774 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 4,412 
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,362 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 282 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 933 ล้านบาท 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 143 ล้านบาท  
3. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 61 ล้านบาท 
4. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 96 ล้านบาท 
5. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 341 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,969ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อย
ละ 1 จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวด จ านวน 85 ล้านบาท  
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ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 7,815 3,276 139%

ก าไรจากการที่เจ้าหนีล้ดหนีใ้ห้ 0 2 (100%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 0 50 (100%)

รายได้อ่ืน 12 13 (5%)

รวมรายได้ 7,828 3,341 134%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 7,639 3,290 132%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 58 0 100%

                   - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 36 20 78%

                   รวมต้นทนุขาย 7,733 3,310 134%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 94 42 126%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 126 126 0%

ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 24 28 (14%)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 184 0 100%

ต้นทนุทางการเงิน 117 69 70%

รวมค่าใช้จ่าย 8,278 3,574 132%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (451) (233) 93%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.032) (0.022) 47%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 % เพิ่มขึน้

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 597 578 3%

ลกูหนีก้ารค้า 205 33 522%

สินค้าคงเหลือ 3,488 3,279 6%

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94 94 0%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 607 394 54%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,991 4,378 14%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,227 14,638 (3%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 7 6 12%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 307 313 (2%)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,752 15,167 (3%)
รวมสินทรัพย์ 19,743 19,546 1%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 % เพิ่มขึน้

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 1,803 870 107%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 715 724 (1%)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 137 192 (29%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,333 1,476 (10%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 140 201 (30%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 202 204 (1%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0 0 3%

ประมาณการหนีส้ิน 24 0 100%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 57 38 49%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,412 3,707 19%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 145 232 (38%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,139 1,479 (23%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 2 2 (11%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 76 72 5%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,362 1,786 (24%)

รวมหนีสิ้น 5,774 5,492 5%

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,969 14,054 (1%)
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 19,743 19,546 1%
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มิ.ย. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (85)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 437

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 50

ดอกเบีย้รับ (2)

ต้นทนุทางการเงิน 229

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง 57

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 42

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 24

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 4

757

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (172)

สินค้าคงเหลือ (251)

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (84)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (129)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (44)

เจ้าหนีก้ารค้า 913

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (55)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (97)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 19

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 857

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 2

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (25)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (25)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มิ.ย. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (3)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (160)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (366)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน

  - อ่ืนๆ (285)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (814)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 18

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 578

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศคง เหลือสิน้งวด 2
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 597


