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1. สรุปสาระส าคัญ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3/2561 

   

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ไตรมาส 3        
ปี 2561 

ส าหรับ  
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ปี 2560 

Pe
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 รายได้จากการขาย  8,666 3,292 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 418 182 

EBITDA  27 213 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (311) 65 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 418 182 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 418 190 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 20,715 18,079 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 483 1,423 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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 หนี้สินรวม  4,801 5,492 

สินทรัพย์รวม  18,459 19,546 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,658 14,054 

 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 311 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจ านวน 376 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่คงตัว แต่ในขณะที่ราคา

ต้นทุนการน าเข้าเศษเหล็กปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2561 นี้บริษัทมีรายได้จากขาย 

และ ปริมาณการขายที่เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2561 มีการเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี

ที่แล้วอย่างเป็นสาระส าคัญเนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลา

การใช้ไฟฟ้า off peak โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางไตรมาส 4 ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 226 192 418 182 0 182 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 231 187 418 190 0 190 

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,744 20,681              20,715          18,079 0 18,079 

ไตรมาส 3 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2560

 

 

- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมข้ึน : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 

20,715 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จากราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 18,079 

บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 483 

บาท/ตัน ลดลงร้อยละ 66 เนื่องจากต้นทุนการแปรสภาพ (Cash Conversion Cost) ในไตรมาส 3 ปี 

2561 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 316 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ราคา Graphite electrode และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่เพ่ิมข้ึน และราคาต้นทุนเศษเหล็กที่ได้เพ่ิมขึ้น

ในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ีมข้ึน 

 

 

บริษัทฯ คาดว่าจะลดก าลังการผลิตและยอดขาย ในไตรมาส 4/2651 ลง เนื่องจากจากการลดของการจ้างผลิต 

(Tolling) โดยจะเพ่ิมก าลังการผลิตในส่วนของบริษัทเองขึ้นไปถึงระดับ 17 ชั่วโมงต่อวัน เพ่ือชดเชยกับปริมาณการจ้าง

ผลิตที่ลดลง ความต้องการของตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาส 4/2651 อาจจะยังไม่ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 

ของปีที่แล้ว เนื่องมาจากการล่าช้าของโครงการภาครัฐในโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงการน าเข้า

เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพ่ิมตลาดส่งออกใหม่ และเจาะตลาดภายในประเทศ โดยเน้นไปยัง

สินค้าใหม่เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่เพ่ิมเติม เช่น ธุรกิจผลิตถังแก๊ส เป็นต้น 

แม้ว่าราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนจะอ่อนตัวลงในภูมิภาคอาเซียนโดยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน

และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ปริมาณส่วนเกินของเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีนจะส่งออกเพ่ือมาจ าหน่ายในประเทศไทย

และประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น ส่งผลให้ราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง แต่ราคาเศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบต้นทางก็อ่อน

ตัวลงเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองที่ดตี่อแนวโน้มของ metal spread ที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2561   

  

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 4/2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของไทยในไตรมาส 3/2561 มียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปรวม
ทั้งสิ้น 4.66 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 จากไตรมาสที่แล้ว หรือร้อยละ 12.2 จากไตรมาส 3/2560 โดยการบริโภค
เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 1.63 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.6 จากไตรมาสที่แล้ว หรือร้อยละ 22.8 จากไตรมาส 3/2560 ส่วน
การบริโภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 3.03 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากไตรมาสที่แล้ว หรือร้อยละ 7.3 จากไตรมาส 
3/2560 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนมีการบริโภคอยู่ที่ 1.77 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่แล้วร้อยละ 7.5 และสูงกว่าไตรมาส 
3/2560 ร้อยละ 6.8 โดยมีน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ที่ 0.93 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.1 ของอุปทานเหล็ก
แผ่นรีดร้อนในประเทศ 

 บริษัทมีก าลังการผลิตในไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 417,825 ตัน และมียอดขาย 418,365 ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตร
มาสที่แล้วร้อยละ 15.0 และร้อยละ 10.9 ตามล าดับ เนื่องจากการผลิตของบริษัทกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหลังจากที่มี
การปิดสายการผลิตเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงเครื่องจักรในไตรมาส 2/2561 และหากพิจารณาเทียบกับไตรมาสที่แล้วของปี
ก่อนมียอดการผลิตและยอดขายเท่ากับ 190,389 และ 182,095 ตัน เพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากไตรมาส 3/2560 โดย
ในช่วงไตรมาสนี้บริษัทฯ ได้มีการผลิตเต็ม 24 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเครื่องจักรใน
การขยายการผลิตให้เต็มศักยภาพในอนาคต   ในด้านราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 20,715 
บาท/ตัน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน แต่ราคาต้นทุนวัตถุดิบเศษเหล็กปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6.6 จากไตรมาสก่อน 
กดดันให้ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross margin) ขาดทุนจ านวน 52.8 ล้านบาท และผลประกอบการสุทธิในไตรมาสนี้
ขาดทุน 311.31 ล้านบาท  โดยมีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ที่ 27 ล้านบาท โดยผล
การด าเนินงานไตรมาสนี้ปรับดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนที่ขาดทุนจ านวน ล้านบาท 451 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 แต่ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไร 65 ล้านบาท  

 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2561 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 465.5 ล้านตัน 
และปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เท่ากับ 1,347 ล้านตัน คิดเป็นอัตราที่
เพ่ิมขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 946.8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5.5% รองลงมาคือ

3. สารจากผู้บริหาร 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาส 3/2561 

  

4  

สหภาพยุโรป (EU) 128 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 1.3% และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 89.7 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 3.4% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 30 กันยายน 2561  

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

ในเดือนกันยายน 2561 ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบที่ 80.8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 7.5%, ประเทศญี่ปุ่น 8.4 ล้าน
ตัน ลดลง 2.4% จากเดือนกันยายน 2560 

ด้านสหภาพยุโรป ประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล็กดิบที่ 1.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.4% และประเทศอิตาลีมีการ
ผลิตเหล็กดิบที่ 2.2 ล้านตันลดลง 0.8% ขณะที่ประเทศสเปนมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5.1% เมื่อ
เทียบกับเดือนกันยายนปี 2560 

ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนกันยายน 2561 จากประเทศจากประเทศอ่ืนๆ ที่น่าจับตามองมีดังนี้ 
ประเทศตุรกีมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 2.8 ล้านตัน ลดลง 5.9%, ประเทศบราซิลมีการผลิตเหล็กดิบเท่ากับ 3.0 ล้านตัน
เพ่ิมขึ้น 2.5% และในส่วนของประเทศสหรัฐฯ มีการผลิตเหล็กดิบที่ 7.3 ล้านตันใน เพ่ิมขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับเดือน
กันยายน 2560 

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 จากนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 
1/2561 และส าหรับไตรมาส 2/2561 ถึงไตรมาส 3/2561 พบว่าราคาเหล็กถลุงยังอยู่ในระดับคงที่จากไตรมาสก่อน
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หน้า ขณะที่ราคาเศษเหล็กปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นความท้าทาย เพ่ิมขึ้นส าหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุน
การผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ระดับ 312 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 342 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 3/2561 เฉลี่ย 393 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 394 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 3/2561 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled 
coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 ถึง ไตรมาส 2/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดในไตร
มาส 1/2559 ฟ้ืนตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับตกอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิก
กลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560จากนั้นปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2560 และ
กลับดีดตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 จากนั้นลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 3/2561 
ตามล าดับ 
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ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 3/2561 อยู่ที่ 584 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ย 596 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับตัวลดลงจาก 576 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 564 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน, ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 611 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 596 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน และราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 607 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 583 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2561  

กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 3/2561 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ที่ 5.52 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 6.70% เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 3.02 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.75% และการ
ผลิตเหล็กทรงแบน 2.50 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 14.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 อยู่ที่ 13.23 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 5.35% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.37 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 3.47% 
เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวดที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่
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ที่ 8.86 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 6.30% เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย เดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี 2560 และ ปี 2561 
Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Jan - Sep 2017 Jan - Sep 2018 % Change

Production 5,170,245 5,516,808 6.70%

Import 8,576,272 8,987,453 4.79%

Export 1,187,518 1,273,851 7.27%

Consumption 12,558,999 13,230,410 5.35%

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

 
 
  

ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 อยู่ที่ 8.99 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
4.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้ง
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 3.18 ล้านตัน น าเข้าลดลง 0.93% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
สินค้าท่ีมีการน าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 1.26 ล้านตัน และ เหล็กเคลือบสังกะสี 1.17 ล้านตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 อยู่ที่ 1.27 ล้านตัน เพ่ิมชึ้น 
7.27% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ อยู่ที่ 2.94 แสนตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ที่ 1.69 แสนตัน ตามล าดับ 
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สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้ง
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 2.50 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 14.90% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 2.36 
ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 16.60% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 1.43 แสนตัน ลดลง 7.32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี 2560 และ ปี 2561 

 

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 อยู่ที่ 5.39 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
4.55% จ าแนกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 4.99 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 6.33% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่น
หนา 3.98 แสนตัน ลดลง 13.60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลง 
1.16% อยู่ที่ 2.95 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 2.68 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.04% และเป็นการน าเข้าเหล็ก
แผ่นหนา อยู่ที่ 2.72 แสนตัน ลดลง 11.60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 อยู่ที่ 6.35 หมื่นตัน ขยายตัว 
645.52% เป็นการส่งออกเหล็กแผ่นบางอยู่ท่ี 4.64 หมื่นตัน เพ่ิมข้ึน 554.37% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 
1.71 หมื่นตัน เพ่ิมข้ึน 1,098.05% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

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

Production 2,174,611 2,498,634 14.90%

Import 2,986,250 2,951,568 -1.16%

Export 8,516 63,492 645.52%

Consumption 5,152,344 5,386,710 4.55%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

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

Production 154,374 143,068 -7.32%

Import 307,821 272,119 -11.60%

Export 1,428 17,106 1098.05%

Consumption 460,767 398,081 -13.60%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

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

Production 2,020,237 2,355,566 16.60%

Import 2,678,428 2,679,449 0.04%

Export 7,089 46,386 554.37%

Consumption 4,691,577 4,988,629 6.33%

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

 บริษัทฯ มขีาดทุนสุทธิ 311 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ มีก าไรสุทธิ 65 ล้านบาทส าหรับไตรมาส 

3 ปี 2560 โดยมีผลมาจากสาเหตุดังนี้  

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

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

บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ขาดทุนขั้นต้น ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 8,666 ล้าน
บาท และ 39 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 
3,292 ล้านบาท และ 68 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ท าให้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นในปีนี้ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ราคา Graphite electrode อย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ต้นปี 2561 และราคาต้นทุนเศษเหล็กได้เพ่ิมในสัดส่วนที่มากกว่า
ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ีมข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 109 ล้านบาท และ 41 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 124 ล้านบาท และ 63 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 61 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทได้มีการกู้เงินระยะสั้น
เพ่ิมเติมในไตรมาส 4 ปี 2560 เพ่ือใช้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวนเงิน 113 ล้านบาท 
เนื่องจากการแข็งตัวของค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 หนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูยส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 64 ล้านบาท เนื่องจาก มีลูกค้าราย
หนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย และ บริษัทได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งแล้ว 

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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 สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,459 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 1,087 
ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 3,849 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิ้นปี 
2560 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 14,610 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง มาจากการลดลงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ และ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
เป็นหลัก ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 4,801 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 3,506 
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,296 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา ลดลง 691 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 13 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 188 ล้านบาท 
2. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 140 ล้านบาท 
3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 173 ล้านบาท  
4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 58 ล้านบาท 
5. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 169 ล้านบาท 
6. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 365 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,658 ล้านบาท ลดลง 396 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อย
ละ 3 จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวด จ านวน 396 ล้านบาท  

 

  

6. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
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Appendix 

 

 

  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 8,666 3,292 163%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 1 110 (99%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 113 82 38%

กลบัรายการขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 9 28 (68%)

รายได้อ่ืน 14 10 43%

รวมรายได้ 8,803 3,522 150%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 8,665 3,244 167%

               - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 40 (19) 306%

                   รวมต้นทนุขาย 8,705 3,224 170%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 109 41 164%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 112 128 (12%)

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 64 0 100%

ต้นทนุทางการเงิน 124 63 96%

รวมค่าใช้จ่าย 9,115 3,457 164%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (311) 65 (579%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.022) 0.006 (464%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 329 578 (43%)

ลกูหนีก้ารค้า 115 33 249%

สินค้าคงเหลือ 3,027 3,279 (8%)

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94 94 0%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 285 394 (28%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,849 4,378 (12%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,038 14,638 (4%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 7 6 6%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 355 313 13%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,610 15,167 (4%)
รวมสินทรัพย์ 18,459 19,546 (6%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 1,059 870 22%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 685 724 (5%)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 53 192 (73%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,303 1,476 (12%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 144 201 (29%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 198 204 (3%)

ประมาณการหนีส้ิน 15 0 100%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 49 38 29%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,506 3,707 (5%)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 102 232 (56%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,114 1,479 (25%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1 2 (17%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 78 72 8%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,296 1,786 (27%)

รวมหนีสิ้น 4,801 5,492 (13%)

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,658 14,054 (3%)
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 18,459 19,546 (6%)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (396)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 659

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 78

ดอกเบีย้รับ (2)

ต้นทนุทางการเงิน 353

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 64

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (1)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (33)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 82

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 15

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 6

826

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (144)

สินค้าคงเหลือ 170

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า 125

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (18)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (120)

เจ้าหนีก้ารค้า 200

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (140)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (168)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 11

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 743

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 2

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (58)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (5)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (164)

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (361)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน

  - อ่ืนๆ (403)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (934)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (249)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 578

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศคง เหลือสิน้งวด (0)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 329


