
 

  

1 

บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

  
หน่วย: ล้ำนบำท 

ส ำหรบั  
ไตรมำส 2  
ปี 2562 

ส ำหรบั  
ไตรมำส 2 
ป ี2561 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายได้จากการขาย  3,928 7,815 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 197 377 
EBITDA  155 132 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (72) (451) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 197 377 
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 204 363 
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 19,891 20,709 
HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 1,378 897 

 

หน่วย: ล้ำนบำท 
30 มิถุนำยน 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,854 5,607 

สินทรัพย์รวม  16,997 18,824 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,143 13,218 

บริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมความเข้มแข็งในฐานะการเงิน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยได้รับเงินเป็นจ านวนประมาณ 1,503 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่สนใจซื้อเพิ่มเติมเกิน
กว่าที่จัดสรรให้ จ านวน 22.65% เงินเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้บริษัทสามารถน าลดภาระหนี้สิน ได้จ านวน 1,505 ล้านบาท 
และ 2,752 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือด้านหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2562 และ  
ณ 31 ธันวาคม 2561 ตามล าดับ 

นอกเหนือจากการลดหนี้โดยการน าเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ยังน ามาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และ การอัพเกรดเครื่องจักรเพื่อการผลิต 

นอกจากนี้ อัตราส่วนทางการเงินอันได้แก่ หนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ได้ปรับปรุงดีขึ้นจาก 0.49 ในปี 2559 
เป็น 0.20 ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ได้ปรับปรุงดีขึ้นจาก 0.33 ในปี 2559 
เป็น 1.75 ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 

1. สรุปสำระส ำคญั 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

บริษัทมี EBITDA จ านวน 155 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 132 ล้านบาท ซึ่งปรับปรุงดีขึ้น 

เนื่องจากกาควบคุมต้นทุนเศษเหล็ก และ การปรับปรุงมาตรวัดเพื่อการผลิต โดยผ่านการริเริ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลายประการ ส าหรับไตรมาสปัจจุบันนี้ได้รวมรายการปรับปรุงหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ านวน 20 ล้านบาท 

ส าหรับเงินชดเชยให้กับลูกจ้างที่ท างานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่

ได้มีประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

ด้วยการปรับปรุงโดยรวมในการด าเนินธุรกิจของ บริษัท และความรอบคอบทางการเงิน  ขาดทุนสุทธิส าหรับ

ไตรมาสนี้จ านวน 72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนจ านวน 451 ล้านบาท ปรับปรุงดีขึ้น เนื่องจาก: 

• ดอกเบี้ยจ่ายลดลง จ านวน 17 ล้านบาท จากโครงการลดภาระหนี้สิน  

• ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ านวน 71 ล้านบาท จากการแข็งค่าของเงินบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกัน

ปีก่อน บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ านวน 184 ล้านบาท 

• การกลับรายการขาดทุนขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในไตรมาสปัจจุบันจ านวน  50 ล้านบาท 

ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันปีก่อน บริษัทมีขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 36 ล้านบาท 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561 
 ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม 
ปริมาณการผลิต HRC (ตัน) 204,494  -  204,494  205,380  157,869  363,250  
ปริมาณการขาย HRC (ตัน) 197,456  - 197,456  204,047  173,340  377,386  

ผลการด าเนินงานของบริษัท ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว และ สามารถคงการผลิตในระดับใกล้เคียงปีที่

แล้วปริมาณการผลิตลดลงจ านวน 158,756 ตัน เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2651 ลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาจ้าง

ผลิต (Tolling) 

 

 
 

ภาพรวมตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศยังคงถูกกดดันจากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดโลกเนื่องจาก
ความตึงเครียดทางการค้าโลกการน าเข้าในระดับสูงและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว 

ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังด าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองที่จ าเป็นต่อการน าเข้าโดยเฉพาะเหล็กแผ่น
รีดร้อนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและโลหะผสมเหล็ก ซึ่งมีการน าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมีการน าเสนอเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน 

ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2562 แต่เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการหารือเกี่ยวกับการจัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ บริษัทคาดว่า
จะดีขึ้นตั้งแตไ่ตรมาส 4 เป็นต้นไป 

 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,997 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ านวน 1,828 
ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,956 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากสิ้นปี 2561 มาจากการลดลงของสินค้า
คงเหลือ จ านวน 1,680 ล้านบาท หักกลบกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน 330 ล้านบาท 
ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นป ี2561  

2. แนวโน้มทำงธุรกิจ 

3. ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัท 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

• หนี้สินรวม 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,854 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 1,690 ล้านบาท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,164 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา ลดลง 2,753 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 49 เป็นผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,333 ล้านบาท 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1,116 ล้านบาท  
3. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 231 ล้านบาท 
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 56 ล้านบาท 
5. หนี้สินอื่น และ ประมาณการหนี้สิน ลดลง 32 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 925 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561 เนื่องจาก: 

1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท และได้รับเงิน (สุทธิจากส่วนลดมูลค่าหุ้น) จ านวน 1,429 ล้านบาท 
มีผลท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 

2. บริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวดหกเดือน จ านวน 504 ล้านบาท มีผลท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

Appendix 
 

 
 
  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 %

หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

การ

เปล่ียนแปลง

รายได้

รายได้จากการขาย 3,928 7,815 (50%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 71 0 100%

กลบัรายการขาดทนุจากค าสั่งซือ้วัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 3 0 100%

รายได้อ่ืน 19 12 56%

รวมรายได้ 4,022 7,828 (49%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 3,855 7,639 50%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 0 58 100%

               - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (50) 36 241%

                   รวมต้นทนุขาย 3,805 7,733 51%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 48 94 50%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 141 126 (12%)

ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 0 24 100%

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 0 184 100%

ต้นทนุทางการเงิน 100 117 15%

รวมค่าใช้จ่าย 4,094 8,278 51%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (72) (451) (84%)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0034) (0.032) (89%)
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

 
 
  

ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 %

สินทรัพย์
การ

เปล่ียนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 531 201 164%

ลกูหนีก้ารค้า 73 14 426%

สินค้าคงเหลือ 2,159 3,861 (44%)

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 94 (100%)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 193 268 (28%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,956 4,438 (33%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13,430 13,839 (3%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 8 7 6%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 394 330 19%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,041 14,386 (2%)
รวมสินทรัพย์ 16,997 18,824 (10%)



 

  

7 

บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

 
 
 
  

ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 %

หน้ีสินหมุนเวียน
การ

เปล่ียนแปลง

เจ้าหนีก้ารค้า 700 2,033 66%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 487 661 26%

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 49 33 (51%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 124 1,239 90%

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 137 132 (4%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 173 180 4%

ประมาณการหนีส้ิน 0 41 100%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 19 31 39%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,690 4,350 61%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 0 58 100%

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,062 1,118 5%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1 1 16%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 101 80 (26%)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,164 1,257 7%

รวมหนีสิ้น 2,854 5,607 49%

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 14,143 13,218 7%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 16,997 18,824 (10%)
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มิ.ย. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (504)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 439

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 36

ต้นทนุทางการเงิน 228

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (76)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (135)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ (41)

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 24

ขาดทนุ (ก าไร) จากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ 0

(47)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (59)

สินค้าคงเหลือ 1,837

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (38)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 107

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (100)

เจ้าหนีก้ารค้า (1,331)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 17

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (231)
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (11)

จา่ยช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (4)

รับดอกเบีย้ 1

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 143

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 23

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง(เพ่ิมขึน้) 94

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (29)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 86
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 
 
 

 

สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของ
โลกจาก World Steel Association ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วง
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 481 ล้านตัน ตัน 
และปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 925.1 ล้านตัน คิดเป็นอัตราที่
เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 660.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.4% รองลงมาคือ
สหภาพยุโรป (EU) 84.7 ล้านตัน ลดลง 2.5% และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 60.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.4% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- มิ.ย. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจากรทีเ่ก่ียวข้องกัน 624

ช าระคืนหนีส้ินทีเ่กิดจากการฟื้นฟกิูจการ (1)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (1,733)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1,429

จา่ยต้นทนุทางการเงิน (218)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 101

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 330

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 2562 201
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 531

4. ภำวะอุตสำหกรรมและแนวโน้ม 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

กรำฟแสดงปริมำณกำรผลิตเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 30 มิถุนำยน 2562 

 
ท่ีมาข้อมลู: World Steel Association 

หมายเหตุ :  
1. Worldsteel ได้ยุติการรายงานอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลกรายเดือน เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ โดยข้อมูลใน

ส่วนนี้สามารถดูได้จาก www.oecd.org 
2. ROW : ทุกประเทศทั่วโลก ไม่นับรวมประเทศจีน 

ในเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดังนี้ ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบที่ 
87.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.0%, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบที่ 9.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.0%, ประเทศญี่ปุ่น 8.8 ล้านตัน 
ลดลง 0.4% และประเทศเกาหลีใต้ 6.0 ล้านตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 

ด้านสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนี มีการผลิตเหล็กดิบที่ 3.4 ล้านตัน ลดลง 5.8%, ประเทศอิตาลีมีการผลิต
เหล็กดิบที่ 2.1 ล้านตัน ลดลง 2.5% และประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล็กดิบที่ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.4% ขณะที่
ประเทศสเปนมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 

ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนมิถุนายน 2562 จากประเทศอื่นๆ ที่น่าจับตามองมีดังนี้ ประเทศ
สหรัฐฯ มีการผลิตเหล็กดิบที่ 7.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.1%, ประเทศบราซิลมีการผลิตเหล็กดิบเท่ากับ 2.8 ล้านตัน ลดลง 
3.1% และประเทศตุรกมีีการผลิตเหล็กดิบอยู่ที ่2.7 ล้านตัน ลดลง 11.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ด้ำนรำคำเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคลื่อนไหวด้านราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เศษเหล็ก 
(scrap) และเหล็กถลุง (pig iron) มีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลับมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 
1/2561 และปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2562 และส าหรับไตรมาส 2/2562 ราคาเหล็ก
ถลุงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาเศษเหล็กยังคงปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จึงเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้น

http://www.oecd.org/
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและ
จัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

กรำฟแสดงรำคำวัตถุดิบอ้ำงอิงในตลำดโลก ช่วงไตรมำส 1/2557 - ไตรมำส 2/2562 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออก
จากสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ระดับ 279 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ราคาเฉลี่ย 289 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 2/2562 เฉลี่ย 369 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ย 363 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

รำคำเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled 
coil) ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 4/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดที่
ระดับราคาต่ ากว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาส 1/2559 ฟื้นตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้ว
ราคากลับลดลงอีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 
1/2560 จากนั้นปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 และ
ปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2561 จากนั้นรักษาระดับราคาที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
จนถึงไตรมาสที่ 2/2562 ตามล าดับ 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตร
มาส 2/2562 อยู่ที่ 523 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ย 516 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

ตัน ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับลดลงจาก 498 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตัน, ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 520 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 514 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน และราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 508 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 505 
ดอลลารส์หรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2562  

กรำฟแสดงรำคำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้ำงอิงในตลำดโลก ช่วงไตรมำส 1/2557 - ไตรมำส 2/2562 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมเหล็กไทย 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเหล็กไทยเดือนมกรำคม ถึง มิถุนำยน 2562 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ที ่3.93 ล้านตัน ลดลง 13.34% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 2.57 ล้านตัน ลดลง 9.08% และการผลิต
เหล็กทรงแบน 1.37 ล้านตัน ลดลง 20.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 9.39 ล้านตัน 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2.73% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 3.49 ล้านตัน ลดลง 5.38% เป็น
ผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ลดลง ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่ที่  5.90 ล้านตัน 
ลดลง 1.09% เป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นที่ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลติและการใชเ้หล็กส าเร็จรปูของไทย เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2561 และ ปี 2562 
Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Jan - Jun 2018 Jan - Jun 2019 % Change

Production 4,540,482 3,934,644 -13.34%

Import 5,998,173 6,237,383 3.99%

Export 889,551 786,547 -11.58%

Consumption 9,649,104 9,385,480 -2.73%

Source : Iron and Steel Institiute of Thailand, by Steel Business Intelligence  
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ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 6.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 

3.99% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้ง
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 2.20 ล้านตัน น าเข้าเพิ่มขึ้น 1.47% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
สินค้าที่มีการน าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กเคลือบสังกะสี 9.13 แสนตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 8.56 แสนตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 7.87 แสนตัน ลดลง 
11.58% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ อยู่ที ่1.73 แสนตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ที่ 1.59 แสนตัน ตามล าดับ 

สถำนกำรณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้ง
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 1.37 ล้านตัน ลดลง 20.37% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 1.29 
ล้านตัน ลดลง 20.33% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 7.03 หมื่นตัน ลดลง 21.11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

ตารางแสดงปริมาณการผลติและการใชเ้หล็กแผ่นรีดรอ้นของไทย เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2561 และ ปี 2562
Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Jan - Jun 2018 Jan - Jun 2019 % Change

Production 1,714,282 1,365,140 -20.37%

Import 2,011,751 2,044,028 1.60%

Export 45,606 4,012 -91.20%

Consumption 3,680,427 3,405,156 -7.48%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

(Excluding Stainless Steel, Thickness > 3 mm.)
Jan - Jun 2018 Jan - Jun 2019 % Change

Production 89,106 70,297 -21.11%

Import 190,320 229,666 20.67%

Export 16,833 1,215 -92.78%

Consumption 262,593 298,748 13.77%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

(Excluding Stainless Steel, Thickness < 3 mm.)
Jan - Jun 2018 Jan - Jun 2019 % Change

Production 1,625,175 1,294,843 -20.33%

Import 1,821,431 1,814,362 -0.39%

Export 28,773 2,797 -90.28%

Consumption 3,417,833 3,106,408 -9.11%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 3.41 ล้านตัน ลดลง 
7.48% จ าแนกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 3.11 ล้านตัน ลดลง 9.11% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่น
หนา 2.99 แสนตัน เพิ่มขึ้น 13.77% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพิ่มขึน้ 
1.60% อยู่ที่ 2.04 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 1.81 ล้านตัน ลดลง 0.39% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่น
หนา อยู่ที่ 2.30 แสนตัน เพิ่มขึ้น 20.67% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 4.01 พันตัน ลดลง 
91.20% เป็นการส่งออกเหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 2.80 พันตัน ลดลง 90.28% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 1.22 
พันตัน ลดลง 92.78% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่่านมา  


