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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ปี 2561 

ส าหรับ  
ปี 2560 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายได้จากการขาย  29,910 15,178 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 1,447 812 
EBITDA  612 1,062 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (836) 990 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 1,447 812 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,436 876 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 20,663 18,690 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 886 2,093 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
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 หนี้สินรวม  5,607 5,492 

สินทรัพย์รวม  18,824 19,546 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,218 14,054 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรับปี 2561 จ านวน 836 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

เนื่องจากราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่คงตัว แต่ในขณะที่ราคาต้นทุนการน าเข้าเศษเหล็กปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามในปี 2561 นี้บริษัทมีรายได้จากขาย และ ปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถสรุป

ได้ดังนี้ 

- ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตในปี 2561 มีการเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วอย่างเป็นสาระส าคัญ

เนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak โดย

เริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางไตรมาส 4 ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

 

ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 805 642 1,447 764 48 812 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 808 629 1,436 786 90 876 

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,617 20,722              20,663          18,591 20,247              18,690          

ปี 2561 ปี 2560

1. สรุปสาระส าคัญ 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

- ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพ่ิมขึ้น : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนในปี 2561 อยู่ที่ 20,663 

บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 18,690 บาท/ตัน 

เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

- ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในปี 2561 อยู่ที่ 886 บาท/ตัน ลดลง

ร้อยละ 58 เนื่องจากต้นทุนการแปรสภาพ (Cash Conversion Cost) ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

18 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคา Graphite electrode และค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ ารุงที่เพ่ิมขึ้น และราคาต้นทุนเศษเหล็กที่ได้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายของเหล็กแผ่นรีด

ร้อนที่เพ่ีมข้ึน 

 

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต (Tolling) กับ บมจ. จี สตีล เนื่องจากภาวะตลาด

ไม่เอ้ืออ านวย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเพิ่มก าลังการผลิตภายใต้ศักยภาพของบริษัทฯ 

ดังนั้นปริมาณการผลิตในไตรมาส 1/ 2562 จะมีปริมาณต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/ 2561  

ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในไตรมาสนี้ค่อนข้างคงที่ ถึงแม้ว่ามาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (Safe 

Guard) ส าหรับเหล็กเจือ จะไม่ได้รับการต่ออายุในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กแผ่น

รีดร้อน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเหล็กยังได้รับการคุ้มครองจากมาตรการอ่ืนๆ ซึ่งยังมีผลคุ้มครองอยู่ 

เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping, AD) ที่ยังมีผลใช้บังคับจนถึงปี 2563 และในอนาคตอันใกล้นี้ 

มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing duty, CVD) และกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยง

มาตรการ AD หรือ CVD ส าหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Anti-Circumvention, AC) จะได้รับการอนุมัติ และจะมี

ผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน 

บริษัทฯ คาดว่าความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เนื่องจากโครงการภาครัฐต่างชะลอ

การใช้เหล็กและรอดูผลการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯ ไม่เห็นความเป็นไปได้ที่ความ

ต้องการของเหล็กแผ่นรีดร้อนจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 1/2562 ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ จึงเลื่อนการซ่อมบ ารุงประจ าปี

เร็วขึ้นเป็นเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหดตัว ส่งผลให้ปริมาณการผลิตในไตรมาส 1/2562 จะมีปริมาณ

น้อยกว่าไตรมาสอื่นๆ 

  

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 1/2562 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มียอดขายและปริมาณขายของแผ่นเหล็กรีดร้อนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 15,178 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 29,910 ล้านบาท ในปี 2561 และปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น จาก 
875,874 ตันในปี 2560 เพ่ิมเป็น 1,436,206 ตันในปี 2561 ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบมจ.จีสตีล ในการ
ด าเนินการผลิตในช่วงที่ จีสตีล อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และจัดหาแหล่งทุนในการผลิต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
รักษาสัดส่วนการตลาดและเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศที่มีจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวของ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากภาวะสงครามการค้าดังกล่าว ส่งผลให้ metallic spread ระหว่างราคาขายของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนและต้นทุนของเศษเหล็กทรุดต่ าลง โดยก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 5.7 ในปี 2560 เหลือเพียง
ร้อยละ 0.9 ในปี 2561 ซึ่งท าให้ไม่สามารถคลอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายและการบริหารได้ นอกจากนี้ ในปี 
2560 บริษัทฯ มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยได้แปลงหนี้การค้าบางส่วนเป็นทุนและก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดจ านวนสูงถึง 1 ,045 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีรายการดังกล่าว
จ านวน 224 ล้านบาท 

จากสาเหตุข้างต้น บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2561 จ านวน 834 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2560 ที่มีก าไร 990 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อม (EBITDA) ในปี 
2561 ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 612 ล้านบาท 

  

3. สารจากผู้บริหาร 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศท่ีรายงานข้อมูล) เท่ากับ 461.6 ล้านตัน และ
ส าหรับ ปี 2561 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลก รวมทุกประเทศ เท่ากับ 1,808.6 ล้านตัน คิดเป็นอัตราที่
เพ่ิมขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย 
(นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 1,271.1 ล้านตัน โดยประเทศจีนผลิตเหล็กดิบมากที่สุดในโลก 
928.3 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 6.6% จากปีก่อน ทิ้งห่างประเทศอินเดียที่เป็นอันดับที่ 2 ผลิต 106.5 ล้านตัน และประเทศญี่ปุ่น
เป็นอันดับที่ 3 ผลิต 104.3 ล้านตัน ตามล าดับ 

 

 

 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
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กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 
กราฟแสดงส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบของโลกระหว่างปี 2560 และ 2561 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคเหล็กทั่วโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกสภาวะเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับ
การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ ที่มีผลบังคับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามกรอบเวลาที่แต่ละภาคีได้ท าข้อตกลงไว้ใน
ระยะยาว คาดว่าจะส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทานของเหล็กปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต 

หมายเหตุ :  

1. Worldsteel ได้ยุติการรายงานอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลกรายเดือน เนื่องด้วยเหตุผลบาง
ประการ โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถดูได้จาก www.oecd.org 

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 และปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ถึงไตรมาส 4/2561 โดยในครึ่งปีหลังของปี 2561 พบว่าราคาเหล็ก
ถลุงและราคาเศษเหล็กปรับลดลงจากครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายเพ่ิมขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่ว
โลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะ
การปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4/2561 อยู่ที่ระดับ 303 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 312 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 4/2561 เฉลี่ย 372 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 393 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 
กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2561 

 
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 จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2/2561 ถึงไตรมาส 
4/2561 ตามล าดับ 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 4/2561 อยู่ที่ 527 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ย 584 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับตัวลดลงจาก 564 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 497 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน, ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 596 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 525 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน และราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 583 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 523 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 4/2561  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 
กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2561 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยปี 2561 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ที่ 7.11 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 3.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 3.90 ล้านตัน ลดลง 1.22% และการผลิตเหล็กทรงแบน 3.20 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 9.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทยปี 2560 และ ปี 2561 

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

Production 6,875,446 7,106,526 3.36%

Import 11,325,592 12,051,411 6.41%

Export 1,553,242 1,713,317 10.31%

Consumption 16,647,796 17,444,620 4.79%

Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

 
 

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยปี 2561 อยู่ที่ 17.44 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา 4.79% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 5.77 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 2.15% เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้น
และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวดที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่ที่ 11.68 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
6.14% เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา  

ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยปี 2561 อยู่ที่ 12.05 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนอยู่ที่ 4.26 ล้านตัน น าเข้าเพ่ิมข้ึน 2.40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีการน าเข้าอันดับที่
สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 1.70 ล้านตัน และ เหล็กเคลือบสังกะสี 1.55 ล้านตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยปี 2561 อยู่ที่ 1.71 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 10.31% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 3.88 แสน
ตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ที่ 2.24 แสนตัน ตามล าดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยปี 2561 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วนอยู่ที่ 3.20 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 9.54% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 3.02 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 11.24% 
และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 1.80 แสนตัน ลดลง 12.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

Bar&Section, 
16.73%

Wire rod, 10.11% Other Long 
Products, 0.74%

Seamless pipe, 
0.49%

HR Plate (Thickness 

> 3.0 mm), 3.23%

HR Sheet (Thickness 
< 3.0 mm), 31.94%

CRC, 16.57%

Galvanized, 10.68%

TP&TF, 3.03%

Other coated steel, 

5.43%

Other Flat Products, 
1.04%

Steel Consumption 2017

Bar&Section, 
16.05%

Wire rod, 9.87%
Other Long 

Products, 0.59%

Seamless pipe, 0.49%

HR Plate (Thickness > 

3.0 mm), 2.50%
HR Sheet (Thickness 
< 3.0 mm), 32.05%

CRC, 17.61%

Galvanized, 11.76%

TP&TF, 2.79%

Other coated steel, 
5.34%

Other Flat Products, 
0.94%

Steel Consumption 2018



  

10 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 7.09 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 4.61% จ าแนกเป็นการใช้
เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 6.57 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 6.89% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 5.18 แสนตัน ลดลง 
17.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยปี 2560 และ ปี 2561 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
2017 2018 % Change

Production 2,924,761 3,203,905 9.54%

Import 3,865,122 3,962,448 2.52%

Export 10,322 73,977 616.71%

Consumption 6,779,562 7,092,376 4.61%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

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

Production 206,205 179,839 -12.79%

Import 424,603 356,684 -16.00%

Export 1,655 18,268 1003.68%

Consumption 629,153 518,255 -17.63%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

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

Production 2,718,556 3,024,066 11.24%

Import 3,440,519 3,605,764 4.80%

Export 8,667 55,709 542.80%

Consumption 6,150,409 6,574,121 6.89%

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

ส าหรับปี 2561 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพ่ิมขึ้น 2.52% อยู่ที่ 3.96 ล้าน
ตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 3.61 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 4.80% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 3.57 แสน
ตัน ลดลง 16.00% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยปี 2561 อยู่ที่ 7.40 หมื่นตัน ขยายตัว 616.71% เป็นการส่งออก
เหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 5.57 หมื่นตัน เพ่ิมขึ้น 542.80% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 1.82 หมื่นตัน เพ่ิมขึ้น 
1,003.68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มขีาดทุนสุทธิ 836 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ มีก าไรสุทธิ 990 ล้านบาทส าหรับปี 2560 โดยมีผล

มาจากสาเหตุดังนี้  

 รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากก าลังการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการที่บริษัทได้ว่าจ้าง จี สตีล เพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak ในปี 2561 

บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ก าไรขั้นต้น ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 29,910 ล้านบาท และ 282 
ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 15,178 ล้านบาท และ 
859 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 362 ล้านบาท และ 185 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 475 ล้านบาท และ 271 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนจ านวน 204 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทได้มีการกู้เงินระยะสั้นเพ่ิมเติมในไตร
มาส 4 ปี 2560 เพ่ือใช้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับปี 2561 จ านวนเงิน 105 ล้านบาท เนื่องจากการ
แข็งตัวของค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 ก าไรสุทธิจากการตัดจ าหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ 

บริษัทฯ บันทึกก าไรสุทธิจากการตัดจ าหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ จ านวนเงิน 119 ล้านบาท ตามมติ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9  และ 19 พฤศจิกายน 2561  

  

5.  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,824 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 721 
ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 4,438 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากสิ้นปี 
2560 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 14,386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน มาจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือ จ านวน 582 ล้านบาท และ หักกลบกับการลดลงของ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคา
ส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,607 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 4,350 
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,257 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 115 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน 1,163 ล้านบาท 
2. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 160 ล้านบาท 
3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 237 ล้านบาท  
4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 69 ล้านบาท 
5. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 237 ล้านบาท 
6. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 362 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,218 ล้านบาท ลดลง 836 ล้านบาท หรือ ลดลง
ร้อยละ 6 จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวด จ านวน 836 ล้านบาท  

  

6. ฐานะทางการเงินของบริษัท 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

 

Appendix 

 

 

  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี ส าหรับปี % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 29,910 15,178 97%

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 105 311 (66%)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีส้ทุธิ 1 734 (100%)

ก าไรจากการตดัจ าหนา่ยหนีส้ินที่หมดอายุความสทุธิ 119 0 100%

รายได้อ่ืน 45 43 6%

รวมรายได้ 30,180 16,266 86%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 29,342 14,315 105%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 125 0 100%

               - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 160 4 3861%

                   รวมต้นทนุขาย 29,628 14,319 107%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 362 185 95%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 500 496 1%

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 10 3 228%

ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 41 0 100%

ต้นทนุทางการเงิน 475 271 75%

รวมค่าใช้จ่าย 31,016 15,275 103%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (836) 990 (184%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.060) 0.086 (170%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 201 578 (65%)

ลกูหนีก้ารค้า 14 33 (58%)

สินค้าคงเหลือ 3,861 3,279 18%

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94 94 0%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 268 394 (32%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,438 4,378 1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13,839 14,638 (5%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 7 6 15%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 330 313 5%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,386 15,167 (5%)
รวมสินทรัพย์ 18,824 19,546 (4%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 2,033 870 134%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 661 724 (9%)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 33 192 (83%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,239 1,476 (16%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 132 201 (34%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 180 204 (12%)

ประมาณการหนีส้ิน 41 0 100%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 31 38 (19%)

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,350 3,707 17%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 58 232 (75%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,118 1,479 (24%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1 2 (23%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 80 72 11%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,257 1,786 (30%)

รวมหนีสิ้น 5,607 5,492 2%

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,218 14,054 (6%)
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 18,824 19,546 (4%)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ธ.ค. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (836)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 882

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 112

ดอกเบีย้รับ (3)

ต้นทนุทางการเงิน 485

ก าไรสทุธิจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (1)

ก าไรสทุธิจากการตดัจ าหนา่ยหนีส้ินที่หมดอายุความ (119)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (30)

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 10

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 160

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 41

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 8

710

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า 19

สินค้าคงเหลือ (743)

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า 172

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (61)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (146)

เจ้าหนีก้ารค้า 1,186

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (160)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (144)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 844

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 3

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (84)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (81)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ธ.ค. 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (7)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (230)

ช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (361)

จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (1)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน

  - อ่ืนๆ (542)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,140)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (377)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 578
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 201

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561

เน่ืองจากการตดัจ าหนา่ยหนีส้ินที่หมดอายุความ

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้าลดลง (3)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - ภาษีซือ้ยังไมถ่ึงก าหนดลดลง (1)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - เงินมดัจ าลดลง (17)

เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 13

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ยลดลง 93

ดอกเบีย้ค้างจา่ยลดลง 2

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการลดลง 16

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนลดลง 17


