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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ไตรมาส 1  
ปี 2562 

ส าหรับ  
ไตรมาส 1 
ปี 2561 
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 รายได้จากการขาย  3,398 8,117 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 177 388 

EBITDA  (228) 602 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (432) 366 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 177 388 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 139 382 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 19,160 20,942 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) (58) 1,937 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
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 หนี้สินรวม  4,359 5,607 

สินทรัพย์รวม  17,144 18,824 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,785 13,218 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการ

หยุดการผลิต สืบเนื่องจากอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส าคัญอันได้แก่ เกียร์ และ หม้อแปลงไฟฟ้า  เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ 

ส่งผลให้เกิดการหยุดการผลิตเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน  โดยเมื่อสัปดาห์แรกของเดือน  มกราคม 

2562 ได้มีอะไหล่ที่ส าคัญอันหนึ่ง คือ เกียร์เกิดเสียและใช้งานไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนิดบางที่

เป็น valued added  และกระทบต่อความเร็วในการรีดของเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ต่อมาในสัปดาห์ที่สามของ

เดือน มกราคม 2562 ได้มีอุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดเสียและใช้งานไม่ได้ ท าให้ต้องหยุดการผลิตทั้ง

โรงงาน บริษัทจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเลื่อนแผนการปิดโรงงานเพ่ือซ่อมบ ารุงรักษาให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมที่เคยก าหนดไว้

ว่าจะท าในเดือน พฤษภาคม 2562 โดยได้ประสานงานการท างานตามแผนงานในการจัดหาซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา

ที่เหมาะสม 
 

การจัดหาอะไหล่ เกียร์ เพ่ือให้พร้อมใช้งานนั้น ซัพพลายเออร์จะใช้ระยะเวลาในการประกอบ 14 เดือน 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้เร่งรัดแผนงานฉุกเฉิน โดยได้เสาะหาอะไหล่ เกียร์ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จากบริษัท

1. สรุปสาระส าคัญ 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

ต่างประเทศรายหนึ่ง จึงช่วยร่นระยะเวลาได้ 12 เดือน เช่นเดียวกันกับกรณีการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการใช้ตัว

ส ารองที่มีเข้าไปใช้แทน โดยสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2562  หลังจากนั้นบริษัทเริ่มมีผล

การด าเนินงานที่เริ่มมั่นคง และมี EBITDA กลับมาเป็นบวกในเดือนมีนาคม 2562 ท้ายที่สุด ปริมาณการผลิตและ

ปริมาณขายส าหรับไตรมาสนี้ ไมไ่ด้สะท้อนถึงการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่เหลือของปี 2562 
 

บริษัทได้ท าโปรแกรมการบ ารุงรักษามาแล้วในปีก่อน ซึ่งรวมถึง แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน, การใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน และ การส ารองชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ส าคัญส ารองในสต็อก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ 

เครื่องจักรนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานในอนาคต 
 

บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาจ้าง จี สตีล ผลิต ภายหลังจากที่ได้ยกเลิกการจ้างผลิตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

อีกท้ัง ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดระหว่างประเทศท่ีค่อนข้างนิ่ง ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นมีเพียงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ 

 ผลประกอบการไตรมาสนี้ ได้รับผลกระทบจากปริมาณการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง ส่งผลต่อ EBITDA 

ติดลบ และ ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 228 ล้านบาท และ 433 ล้านบาทตามล าดับ EBITDA ติดลบนี้ เกิดจากการ

หยุดการผลิตตามที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้ และ รวมค่าใช้จ่ายคงท่ี, ค่าไฟฟ้า และ ค่าซ่อมแซมเพ่ิมเติมในช่วง

การหยุดการผลิต นอกจากนี้ บริษัทได้ยังมีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการหยุดการผลิตและการขายด้วย 

 ปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่บันทึกในไตรมาสนี้ สรุปได้ดังนี้  
 

 ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2561 

 ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม 
ปริมาณการผลิต HRC (ตัน) 90,518  48,028  138,547  177,944  203,795  381,739  
ปริมาณการขาย HRC (ตัน) 105,957  71,386  177,343  191,591  196,019  387,611  
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หลังการหยุดการผลิตบางช่วงในไตรมาสที่ 1  โรงงานสามารถผลิตได้ตามปกติ และ คาดว่าจะสามารถเพ่ิม
ก าลังการผลิตได้อย่างเต็มทีใ่นไตรมาส 2 นี้ 

ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนนี้ได้ขยับตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้และปรับตัวคงที่จนถึงปัจจุบัน จาก
มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงภาษีท่ีเกิดจากมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention 
law) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปรับตัวดีขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม ในด้านการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศคาดว่ายังคงอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากความล่าช้าใน

การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารจะปรับกลยุทธ์การผลิตให้สอดคล้องกับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกในอนาคต 

ท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นและสนับสนุนในการเพ่ิมทุนของบริษัท (Right-offering) ท าให้การ
เพ่ิมทุนในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับเงินเพ่ิมทุนเต็มจ านวน 1,502.67 ล้านบาท ซึ่งเงินเพ่ิมทุนที่ได้รับนี้
จะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมในการผลิตของบริษัท 

 

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 444.1 ล้านตัน คิด
เป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน  โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมาก
ที่สุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 312.9 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 7.0% 
รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 42.3 ล้านตัน ลดลง 2.0 % และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 30.7 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

ในเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดังนี้ ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบที่ 
80.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 10.0%, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบที่ 9.4 ล้านตัน ลดลง 1.0%, ประเทศญี่ปุ่น 9.1 ล้านตัน 
คงท่ีจากปีก่อน และประเทศเกาหลีใต้ 6.3 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 

2. แนวโน้มทางธุรกิจไตรมาส 2/2562 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 



  

4 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

ด้านสหภาพยุโรป ประเทศอิตาลีมีการผลิตเหล็กดิบที ่2.3 ล้านตัน ลดลง 0.3% และประเทศฝรั่งเศสมีการผลิต
เหล็กดิบที ่1.4 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 2.3% ขณะที่ประเทศสเปนมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1.4ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5.9% เมื่อเทียบ
กับเดือนมีนาคม 2561 

ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนมีนาคม 2562 จากประเทศอ่ืนๆ ที่น่าจับตามองมีดังนี้ ประเทศตุรกีมี
การผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 3.0 ล้านตัน ลดลง 11.7%, ประเทศบราซิลมีการผลิตเหล็กดิบเท่ากับ 2.8 ล้านตัน ลดลง 8.6% 
และในส่วนของประเทศสหรัฐฯ มีการผลิตเหล็กดิบที่ 7.8 ล้านตันใน เพ่ิมข้ึน 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิน้สุด ณ 31 มีนาคม 2562 

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

หมายเหตุ :  

1. Worldsteel ได้ยุติการรายงานอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลกรายเดือน เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ โดยข้อมูลใน
ส่วนน้ีสามารถดไูด้จาก 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 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2562 จึงเป็นความท้าทายเพ่ิมขึ้นส าหรับ
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อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุน
การผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ระดับ 289 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 303 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 1/2562 เฉลี่ย 363 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 372 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 1/2562 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled 
coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 1/2562 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดใน
ไตรมาส 1/2559 ฟ้ืนตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับตกอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และ
พลิกกลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560จากนั้นปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2560 
และกลับดีดตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2/2561 ถึงไตรมาส 
1/2562 ตามล าดับ 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 1/2562 อยู่ที่ 516 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ย 527 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 497 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 498 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน, ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 525 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 520 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 523 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 
508 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2562  

กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 1/2562 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยไตรมาส 1/2562 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 1.71 ล้านตัน ลดลง 13.32% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 1.06 ล้านตัน ลดลง 8.31% และการผลิต
เหล็กทรงแบน 6.49 แสนตัน ลดลง 20.40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 4.16 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.96% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 1.53 ล้านตัน ลดลง 0.58% 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 2.63 ล้านตัน ลดลง 7.32% เป็นผลมาจากความต้องการใช้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย ไตรมาส 1 ปี 2561 และ ปี 2562 
Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Quarter 1/2018 Quarter 1/2019 % Change

Production 1,967,321 1,705,204 -13.32%

Import 2,842,507 2,851,271 0.31%

Export 436,428 399,792 -8.39%

Consumption 4,373,400 4,156,683 -4.96%

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

 
 
 ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 2.85 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.31% เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 0.98 ล้านตัน น าเข้าลดลง 11.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีการ
น าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 4.19 แสนตัน และ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 3.68 แสนตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 4.00 แสนตัน ลดลง 8.39% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 8.90 
หมื่นตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างใน ไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 6.62 หมื่นตัน ตามล าดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยในไตรมาส 1/2562 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน อยู่ที่ 6.49 แสนตัน ลดลง 20.40% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 6.07 แสนตัน ลดลง 
21.76% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 4.21 หมื่นตัน เพ่ิมข้ึน 6.10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ลดลง 14.61% จ าแนกเป็น
การใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 1.40 ล้านตัน ลดลง 17.97% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 1.52 แสนตัน 
เพ่ิมข้ึน 36.84% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 1 ปี 2561 และ ปี 2562 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Quarter 1/2018 Quarter 1/2019 % Change

Production 815,487 649,138 -20.40%

Import 1,022,854 903,264 -11.69%

Export 23,331 2,595 -88.88%

Consumption 1,815,010 1,549,807 -14.61%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)
Quarter 1/2018 Quarter 1/2019 % Change

Production 39,716 42,139 6.10%

Import 88,284 111,184 25.94%

Export 16,680 995 -94.03%

Consumption 111,320 152,328 36.84%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)
Quarter 1/2018 Quarter 1/2019 % Change

Production 775,771 606,999 -21.76%

Import 934,570 792,080 -15.25%

Export 6,651 1,600 -75.94%

Consumption 1,703,690 1,397,479 -17.97%

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

ส าหรับไตรมาส 1/2562 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลง 11.69% อยู่ที่ 
0.90 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 7.92 แสนตัน ลดลง 15.25% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 
1.11 แสนตัน เพ่ิมข้ึน 25.94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 2.60 พันตัน ลดลง 88.88% เป็นการ
ส่งออกเหล็กแผ่นบาง อยู่ที่ 1.60 พันตัน ลดลง 75.94% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 995 ตัน ลดลง 
94.03% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 432 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ มีก าไรสุทธิ 366 ล้านบาทส าหรับไตร

มาสเดียวกันในปีก่อน โดยมีผลมาจากสาเหตุดังนี้  

  รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากก าลังการผลิตที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกสัญญาจ้าง จี สตีล เพ่ือผลิตสินค้าแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ที่ผ่านมา รวมทั้ง บริษัทได้หยุดการผลิตเพ่ือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาประจ าปีในช่วงกลางเดือนมกราคม จนถึงสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2562 จึงท าให้ปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวม ลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 45 ล้านบาท และ 92 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 127 ล้านบาท และ 
112 ล้านบาท ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 15 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทได้มีการกู้เงินระยะสั้น
เพ่ิมเติมในไตรมาส 1 ปี 2561 เพ่ือใช้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 99 ล้านบาท 
และ 158 ล้านบาท ตามล าดับ  

  

 

4.  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 17,144 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ านวน 1,680 
ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,937 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากสิ้นปี 
2561 ที่ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 14,207 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จ านวน 1,485 ล้านบาท และ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารลดลง จ านวน 37 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร 
เครื่องจักร และอุปกรณ ์

 หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 4,359 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 3,164 
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,195 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา ลดลง 1,248 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 22 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,192 ล้านบาท 
2. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน 60 ล้านบาท 
3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 34 ล้านบาท  
4. ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 25 ล้านบาท 
5. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 38 ล้านบาท 
6. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 20 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,785 ล้านบาท ลดลง 432 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อย
ละ 3 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวด จ านวน 432 ล้านบาท  

  

5. ฐานะทางการเงินของบริษัท 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

Appendix 
 

 
 
  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % เพิ่มขึน้

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 (ลดลง)

รายได้

รายได้จากการขาย 3,398 8,117 (58%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 99 158 (37%)

กลบัรายการขาดทนุจากค าสั่งซือ้วัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 37 0 100%

รายได้อ่ืน 38 8 399%

รวมรายได้ 3,573 8,283 (57%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 3,605 7,517 (52%)

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 181 67 170%

               - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (85) 6 (1412%)

                   รวมต้นทนุขาย 3,701 7,591 (51%)

คา่ใช้จา่ยในการขาย 45 92 (51%)

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 131 122 8%

ต้นทนุทางการเงิน 127 112 14%

รวมค่าใช้จ่าย 4,005 7,916 (49%)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (432) 366 (218%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.031) 0.026 (218%)
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

 

 
 
  

ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 % เพิ่มขึน้

สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 164 201 (18%)

ลกูหนีก้ารค้า 23 14 63%

สินค้าคงเหลือ 2,376 3,861 (38%)

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 94 94 0%

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 280 268 4%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,937 4,438 (34%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13,637 13,839 (1%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 8 7 6%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 353 330 7%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,207 14,386 (1%)
รวมสินทรัพย์ 17,144 18,824 (9%)
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 % เพิ่มขึน้

หน้ีสินหมุนเวียน (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า 841 2,033 (59%)

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 666 661 1%

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 93 33 185%

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,206 1,239 (3%)

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 157 132 19%

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 178 180 (1%)

ประมาณการหนีส้ิน 3 41 (92%)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 19 31 (38%)

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,164 4,350 (27%)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 15 58 (75%)

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,097 1,118 (2%)

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1 1 (8%)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 82 80 2%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,195 1,257 (5%)

รวมหนีสิ้น 4,359 5,607 (22%)

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 12,785 13,218 (3%)
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 17,144 18,824 (9%)



  

14 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2562 

 

 

 
  

ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มี.ค. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (432)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 218

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 13

ดอกเบีย้รับ (16)

ต้นทนุทางการเงิน 127

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (23)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (85)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ (37)

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 2

(233)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (9)

สินค้าคงเหลือ 1,570

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (4)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (36)

เจ้าหนีก้ารค้า (1,190)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 60

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (37)

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (11)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 119

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ (1)

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (15)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16)
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มี.ค. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจากรทีเ่ก่ียวข้องกัน 624

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (652)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน (110)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (138)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (36)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 2562 201
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 164


