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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  

1. สรุปสาระส าคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับ  
ไตรมาส 3 ปี 2562 

ส าหรับ  

ไตรมาส 3 ปี 2561 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รายได้จากการขาย  3,803 8,666 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 172,117 418,365 

EBITDA  50 41 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (433) (311) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 172,117 418,365 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 178,506 417,825 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 17,915 20,109 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 831 482 

 หน่วย: ล้านบาท 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,593 5,607 

สินทรัพย์รวม  16,303 18,824 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,710 13,218 

บริษัทมี Operating EBITDA จ านวน 50 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อนอยู่ที ่41 ล้านบาท  

บริษัทมีขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาสนี้จ านวน 433 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนที่มีผล
ขาดทุนสุทธิจ านวน 311 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของการลดมูลค่าสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบ 
จ านวน 158 ล้านบาท และ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงจ านวน 95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 
นอกจากนีบ้ริษัทยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิต (Tolling) ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลชดเชย
ต่อการขาดทุนจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นให้ลดน้อยลง 

 ไตรมาส 3 ปี 2562 ไตรมาส 3 ปี 2561 

 ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม 

ปริมาณการผลติ HRC (ตัน) 178,506 - 178,506 230,759 187,066 417,825 

ปริมาณการขาย HRC (ตัน) 172,117 - 172,117 226,109 192,256 418,365 

จ านวนการผลิต และ ขาย ส าหรับไตรมาสนี้ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันได้ยกเลิก
สัญญาจ้างผลิต (Tolling) แล้วในขณะที่ปีก่อนสัญญาจ้างผลิต (Tolling) ยังคงด าเนินการอยู่ 
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2. แนวโน้มทางธุรกิจ ไตรมาส 3/2562 

 ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาที่ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องของตลาด
ต่างประเทศ ส าหรับผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน กอรปกับการน าเข้าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบบเจือโลหะผสม
และเหล็กแผ่นรีดร้อนชุบสังกะสี เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทและการยกเลิกมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทจ าเป็นต้องลดราคาขายเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่มี
การน าเข้าและเพื่อรักษาปริมาณการผลิตและยอดขาย ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยของบริษัท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2  
ปี 2562 (จากราคา 19,891 บาทต่อตันในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 17,915 บาทต่อตันในไตรมาสที่ 3 ปี 2562) ซึ่งราคาเหล็ก
แผ่นรีดร้อนที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้น ยังส่งผลให้ราคาของเศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตลดลงเช่นกัน ท าให้บริษัท
ประสบกับการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและขาดทุนจากวัตถุดิบในสต็อกรวมทั้งส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

แม้ว่าราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือนมาโดยตลอด แต่ราคาปัจจุบันคาดว่าน่าจะ
ใกล้ถึงจุดต่ าสุดแล้วและเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของการน าเข้าของเหล็กแผ่นรีดร้อนมาในประเทศ  

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยได้เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ AD ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 180 วัน นับจากวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือจะมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
ท าให้ผู้น าเข้าสินค้าเหล็กจะมีความตระหนักถึงกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาชะลอการน าเข้าสินค้าเหล็กจากต่างป ระเทศ 
บริษัทคาดหวังว่า แนวโน้มการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง และเกิดความเชื่อมั่นในตลาดภายในประเทศ จะมีทิศทางปรับตัวดี
ขึ้นในอนาคต ประกอบกับมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล อาจจะมีผลท าให้ความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกับงบประมาณของสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

3. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 433 ล้านบาท และ 311 ล้านบาท ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 ตามล าดับ โดยมี 
ผลมาจากสาเหตุดังนี้  

 รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากก าลัง
การผลิตที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกสัญญาจ้าง จี สตีล เพื่อผลิตสินค้าแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมา จึงท าให้
ปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวม ลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 43 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามล าดับ 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปริมาณการขายลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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 ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 59 ล้านบาท และ 124 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงจ านวน 65 ล้านบาท เป็นผลจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ด าเนินงานส าหรับธุรกรรมการจ้างผลิต

ลดลง และ บริษัทได้มีการคืนช าระหนี้เงินกู้เงินระยะสั้นจ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้ โดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอ

ขายหุ้นเพิ่มทุน (Right-offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในไตรมาสก่อนหน้าน้ี 

 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 19 ล้านบาท และ 113 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหนี้สินที่ก าหนดเป็นเงินตรา
ต่างประเทศลดลง 

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,303 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ านวน 2,521 ล้านบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,473 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 จากสิ้นปี 2561 มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จ านวน 
2,133 ล้านบาท หักกลบกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน 372 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนลดลงร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2561   

 หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,594 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 1,431 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน จ านวน 1,163 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา ลดลง 3,013 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 เป็น 
ผลมาจาก: 

1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,413 ล้านบาท 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1,239 ล้านบาท  
3. เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 317 ล้านบาท 
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 59 ล้านบาท 
5. หนี้สินอื่น และประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
จากปี 2561 เนื่องจาก: 

1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท และได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม (สุทธิจาก
ส่วนลดมูลค่าหุ้น) ในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ผ่านมา จ านวน 1,429 ล้านบาท ส่งผลท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 

2. บริษัทมีผลขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือน จ านวน 937 ล้านบาท  
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Appendix 
 

 
 
  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 %

หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

การ

เปล่ียนแปลง

รายได้

รายได้จากการขาย 3,083 8,666 (64%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 19 113 (83%)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีส้ทุธิ 0 1 (100%)

กลบัรายการขาดทนุจากค าสั่งซือ้วัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 0 9 (100%)

รายได้อ่ืน 29 14 103%

รวมรายได้ 3,131 8,803 (64%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย - ต้นทนุผลิตสินค้า 3,143 8,665 64%

ต้นทนุขาย - ต้นทนุการผลิตที่ว่างเปล่า 0 0 0%

               - (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 160 40 (300%)

                   รวมต้นทนุขาย 3,303 8,705 62%

คา่ใช้จา่ยในการขาย 43 109 61%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 130 112 (15%)

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0 64 (100%)

ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ 30 0 (100%)

ต้นทนุทางการเงิน 59 124 52%

รวมค่าใช้จ่าย 3,564 9,115 61%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (433) (311) 39%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.031) (0.022) 39%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

สินทรัพย์
การ

เปล่ียนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 573 201 185%

ลกูหนีก้ารค้า 33 14 140%

สินค้าคงเหลือ 1,728 3,861 (55%)

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 94 (100%)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 139 268 (48%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,473 4,438 (44%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13,271 13,839 (4%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 7 7 (1%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 342 330 4%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,830 14,386 (4%)
รวมสินทรัพย์ 16,303 18,824 (13%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

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

หน้ีสินหมุนเวียน
การ

เปล่ียนแปลง

เจ้าหนีก้ารค้า 620 2,033 70%

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 402 661 39%

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 54 33 (64%)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 0 1,239 100%

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 138 132 (4%)

หนีส้ินภายใต้แผนฟื้นฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 172 180 5%

ประมาณการหนีส้ิน 30 41 27%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 16 31 49%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,431 4,350 67%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 0 58 100%

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,059 1,118 5%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1 1 24%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 103 80 (29%)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,163 1,257 7%

รวมหนีสิ้น 2,594 5,607 54%

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,710 13,218 4%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 16,303 18,824 (13%)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (937)

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 663

คา่ตดัจ าหนา่ยลกูรีด 55

ดอกเบีย้รับ (19)

ต้นทนุทางการเงิน 287

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (76)

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 25

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากค าสั่งซือ้ของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รับมอบ (11)

หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 27

15

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า (19)

สินค้าคงเหลือ 2,108

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ ขายสินค้า (28)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 152

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (67)

เจ้าหนีก้ารค้า (1,409)

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 21

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (316)
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (15)

จา่ยช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (4)

รับดอกเบีย้ 1

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 439

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย้ 23

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง(เพ่ิมขึน้) 94

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (94)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 21
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ตาราง 6 : งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ก.ย. 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจากรที่เก่ียวข้องกัน 624

ช าระคืนหนีส้ินที่เกิดจากการฟื้นฟกิูจการ (2)

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (1,864)

ช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 0

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1,503

จา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นเพ่ิมทนุ (74)

จา่ยต้นทนุทางการเงิน (275)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (88)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 373

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 201
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 573
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5. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก  

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้าเหล็กส าเร็จรูป) ของโลก
จาก World Steel Association ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกส าหรับช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 รวมทุกประเทศ (จ านวน 64 ประเทศท่ีรายงานข้อมูล) เท่ากับ 466.1 ล้านตัน และปริมาณ
การผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 1,391.2 ล้านตัน คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 3.9% 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย (นับรวม
ประเทศจีน แต่ไม่รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 1,000.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.3% รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 122.5 ล้านตัน 
ลดลง 2.8% และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 90.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

ในเดือนกันยายน 2562 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหลก็ดิบดงันี้ ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบที่ 82.8 
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.2%, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบที่ 9.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6%, ประเทศญี่ปุ่น 8.0 ล้านตัน ลดลง 4.5% 
และประเทศเกาหลีใต้ 5.7 ล้านตัน ลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562

 
ที่มาข้อมูล: World Steel Association 

หมายเหตุ :  
1. Worldsteel ได้ยุติการรายงานอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหล็กดิบของโลกรายเดือน เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ 

โดยข้อมูลในส่วนน้ีสามารถดูได้จาก www.oecd.org 
2. ROW : ทุกประเทศท่ัวโลก ไม่นับรวมประเทศจีน 

http://www.oecd.org/
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ด้านสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมน ีมีการผลิตเหล็กดิบที่ 3.4 ล้านตัน ลดลง 4.0%, ประเทศอิตาลีมีการผลิตเหล็กดิบ
ที่ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% และประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล็กดิบที่ 1.2 ล้านตัน ลดลง 10.2% ขณะที่ประเทศสเปนมีการ
ผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 1.2 ล้านตัน ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 

ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนกันยายน 2562 จากประเทศอื่นๆ ที่น่าจับตามองมีดังนี้ ประเทศสหรัฐฯ  
มีการผลิตเหล็กดิบที่ 7.1 ล้านตัน ลดลง 2.5%, ประเทศบราซิลมีการผลิตเหล็กดิบเท่ากับ 2.4 ล้านตัน ลดลง 22.0% และ
ประเทศตุรกีมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 2.7 ล้านตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ด้านราคาเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคลื่อนไหวด้านราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เศษเหล็ก 
(scrap) และเหล็กถลุง (pig iron) มีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 1 
ถึงไตรมาส 2/2559 และกลับมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/2561 และปรับลดลง 
อีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2562 และส าหรับไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3/2562 ราคาเหล็กถลุงยังรักษาระดับ
คงที่จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาเศษเหล็กยังคงปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้น
ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการต้นทุน
การผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออกจาก
สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ระดับ 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ราคาเฉลี่ย 
279 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 3/2562 เฉลี่ย 368 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB 
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งราคาเฉลี่ย 369 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 3/2562 

 

ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 
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ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled coil) 
ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 4/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ าสุดที่ระดับราคา 
ต่ ากว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาส 1/2559 ฟื้นตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับลดลง 
อีกครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560 จากนั้นปรับลดลง
อีกครั้งในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 และปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 
2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2561 จากนั้นรักษาระดับราคาที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จนถึงไตรมาสที่ 2/2562 และปรับ
ลดลงอีกครั้งในไตรมาส 3/2562 ตามล าดับ 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงส าคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตรมาส 
3/2562 อยู่ที่ 492 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ย 523 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่
ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับลดลงจาก 491 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 466 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน, ราคา
ส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 514 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 486 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาส่งออก
เฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 505 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 470 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2562  

กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 3/2562 

 
ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 
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สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 รายงานข้อมูลสถิติของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ที่ 5.74 ล้านตัน ลดลง 18.75% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 3.76 ล้านตัน ลดลง 14.49% และการผลิตเหล็กทรง
แบน 1.97 ล้านตัน ลดลง 25.80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ส าหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 อยู่ที่ 14.01 ล้านตัน ลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 5.11% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 5.22 ล้านตัน ลดลง 9.51% เป็นผลมาจากการ
ใช้เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ลดลง ขณะที่ยอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่ท่ี 8.79 ล้านตัน ลดลง 2.28% เป็นผลมา
จากความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นท่ีลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กส าเร็จรูปของไทย เดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี 2561 และ ปี 2562 

Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Jan - Sep 2018 Jan - Sep 2019 % Change

Production 7,059,669 5,735,752 -18.75%

Import 9,015,593 9,380,190 4.04%

Export 1,312,170 1,106,611 -15.67%

Consumption 14,763,092 14,009,331 -5.11%

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

[CATEGORY NAME], 
[VALUE]

Wire rod, 9.58%

Other Long Products, 
0.65%

Seamless pipe, 
0.49%

HR Plate (Thickness 
> 3.0 mm), 2.29%

HR Sheet (Thickness 
< 3.0 mm), 29.94%

CRC, 15.96%

Galvanized, 10.81%

TP&TF, 2.51%

Other coated steel, 
5.36%

Other Flat Products, 
0.93%

Steel Consumption Jan - Sep 2018

Bar&Section, 
19.36%

Wire rod, 10.32%

Other Long 
Products, 0.75%

Seamless pipe, 

0.35%

HR Plate 
(Thickness > 3.0 

mm), 2.72%

HR Sheet 

(Thickness < 3.0 
mm), 28.28%

CRC, 16.21%

Galvanized, 

13.09%

TP&TF, 2.70%

Other coated 
steel, 5.53%

Other Flat 

Products, 0.67%

Steel Consumption Jan - Sep 2019

 
ยอดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 อยู่ที่ 9.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 

4.04% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเหล็กท่ีมีการน าเข้ามากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 3.29 ล้านตัน น าเข้าเพิ่มขึ้น 3.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีการ
น าเข้าอันดับที่สอง คือ เหล็กเคลือบสังกะสี 1.41 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 1.25 ล้านตัน ตามล าดับ  

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 อยู่ที่ 1.11 ล้านตัน ลดลง 
15.67% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
อยู่ท่ี 2.42 แสนตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ท่ี 1.95 แสนตัน ตามล าดับ 



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
G J Steel Public Company Limited 

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 13/13 

 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนอยู่ที่ 1.97 ล้านตัน ลดลง 25.80% จ าแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 1.88 ล้านตัน ลดลง 
25.50% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 9.85 หมื่นตัน ลดลง 31.18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี 2561 และ ปี 2562 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

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

Production 2,661,134 1,974,478 -25.80%

Import 2,952,988 3,071,247 4.00%

Export 63,492 6,540 -89.70%

Consumption 5,550,630 5,039,185 -9.21%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

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

Production 143,068 98,461 -31.18%

Import 272,680 353,113 29.50%

Export 17,106 2,107 -87.68%

Consumption 398,642 449,467 12.75%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

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

Production 2,518,066 1,876,017 -25.50%

Import 2,680,308 2,718,134 1.41%

Export 46,386 4,433 -90.44%

Consumption 5,151,988 4,589,718 -10.91%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 อยู่ที่ 5.04 ล้านตัน ลดลง 9.21% 
จ าแนกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 4.59 ล้านตัน ลดลง 10.91% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 4.49 
แสนตัน เพิ่มข้ึน 12.75% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพิ่มขึ้น 
4.00% อยู่ท่ี 3.07 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ท่ี 2.72 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 1.41% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นหนา 
อยู่ท่ี 3.53 แสนตัน เพิ่มขึ้น 29.50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ส าหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 อยู่ที่ 6.54 พันตัน ลดลง 89.70% 
เป็นการส่งออกเหล็กแผ่นบางอยู่ที่ 4.43 พันตัน ลดลง 90.44% และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 2.11 พันตัน ลดลง 
87.68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  


