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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับป ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

1. สรุปสาระสําคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

สําหรับ  
ปี 2562 

สําหรับ  

ปี 2561 

Pe
rfo

rm
an
ce
 รายได้จากการขาย  12,923 29,910 

ปริมาณขายเหล็ก (พันตัน) 710 1,447 

EBITDA  (271) 612 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (1,353) (836) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 710 1,447 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 683 1,436 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 18,189 20,663 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 476 886 

 หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

Fin
an
ce
  

St
at
us
 หนี้สินรวม  2,194 5,607 

สินทรัพย์รวม  15,488 18,824 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 13,294 13,217 

บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี้ย และ ค่าเสื่อมราคา (Operating EBITDA loss) จํานวน 
271 ล้านบาท สําหรับปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนซ่ึงมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี้ย และ ค่าเสื่อมราคา (Operating 
EBITDA profit) อยู่ท่ี 612 ล้านบาท  

บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับปีนี้จํานวน 1,353 ล้านบาท และ 836 ล้านบาท สําหรับปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากผลกระทบการหยุดการผลิต ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ประกอบกับ อัตรากําไรขั้นต้นก่อนหักค่าเสื่อมราคา (HRC 
cash margin) ท่ีติดลบในคร่ึงปีหลัง โดยมีสาเหตุมาจากราคาขาย HRC ท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน   

 ปี 2562 ปี 2561 

 ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม 

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 635 48 683 807 629 1,436 
ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 639 71 710 805 642 1,447 

จํานวนการผลิต และ ขาย สําหรับปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต (Tolling) แล้ว
ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2562  
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2. แนวโน้มทางธุรกิจ ไตรมาส 4/2562 

ปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมในปี 2562 อยู่ท่ี 6.66 ล้านตันลดลง 8% เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว ในขณะเดียวกันการนําเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 2% เป็น 4.04 ล้านตัน เนื่องจากการแข็ง
ค่าของค่าเงินบาทและ ผลกระทบจากการยุติการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การนําเข้าคิดเป็น 60% ของการบริโภคท้ังหมดในปี 2562 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ท่ีอยู่ท่ี 54% การบริโภครวมท่ีลดลงประกอบกับการนําเข้าท่ีเพ่ิมขึ้นทําให้การผลิตในประเทศลดลง 22% เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 โดยข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจะพบว่า การใช้กําลังการผลิตในประเทศในปี 2562 ลดลง
อยู่ท่ี  29% เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีอยู่ท่ี 37% ดังนั้น เพื่อฟื้นส่วนแบ่งการตลาดและลดการนําเข้า บริษัทจําเป็นต้องกําหนด
ราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ ส่งผลกระทบทําให้มขีาดทุนก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA loss)  

สมาคมเหล็กในประเทศได้ดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับรัฐบาลในหลายๆ มิติ และรัฐบาลกําลัง
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนต่างๆ ท่ีสําคัญคือ 

• ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (A.D. 2019) ท่ีมบีทบัญญัติเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนนุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องคาดว่าจะ
มีการประกาศในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า 

• รัฐบาลไดป้ระกาศให้มกีารเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กจากประเทศเวียดนามเป็นเวลา 5 ปี
ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 

• คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีประกาศให้เร่ิมดําเนินกระบวนการไต่ส่วนการทุ่ม
ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ท่ีมีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 1,353 ล้านบาท และ 836 ล้านบาท สําหรับปี 2562 และ 2561 ตามลําดับ โดยม ี
ผลมาจากสาเหตุดังนี้  

• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากกําลังการผลิตท่ีลดลง 
เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกสัญญาจ้าง จี สตีล เพื่อผลิตสินค้าแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมา จึงทําให้ปริมาณการขาย
รวม และ ปริมาณการผลิตรวม ลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ  
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• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 174 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง
เนื่องจากปริมาณการขายลดลงตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 543 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการปรับปรุงพิเศษเก่ียวกับการตั้งหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สําหรับเงินชดเชยให้กับลูกจ้างท่ีทํางานตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามท่ีได้มีประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็น
จํานวน 20 ล้านบาท และ เงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานจํานวน 9 ล้านบาท 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสําหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 348 ล้านบาท และ 475 ล้านบาท ตามลําดับ 
โดยต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงจํานวน 127 ล้านบาท เป็นผลจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ดําเนินงานสําหรับธุรกรรมการจ้างผลิตลดลง และ 
บริษัทได้มีการคืนชําระหนี้เงินกู้เงินระยะสั้นจํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้ โดยใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
(Right-offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในไตรมาสก่อนหน้านี ้

• กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 216 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท 
ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น  

• กําไรสุทธิจากการตัดจําหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ 

บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจากการตัดจําหน่ายหนี้สินท่ีหมดอายุ สําหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 10 ล้าน
บาท และ 119 ล้านบาท ตามลําดับ 

4. ฐานะทางการเงินของบริษทั 

• สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 15,488 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จํานวน 3,336 ล้านบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58 จากสิ้นปี 2561 มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จํานวน 
2,495 ล้านบาท หักกลบกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 223 ล้านบาท สําหรับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นป ี2561   

• หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินท้ังสิ้น 2,194 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 1,038 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน จํานวน 1,156 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ท่ีผ่านมา ลดลง 3,413 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61 เป็น 
ผลมาจาก: 
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1. เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,700 ล้านบาท 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลง 1,239 ล้านบาท  
3. เจ้าหนี้อื่น และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 379 ล้านบาท 
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลง 68 ล้านบาท 
5. หนี้สินอื่น และประมาณการหนี้สินลดลง 27 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
จากปี 2561 เนื่องจาก: 

1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท และได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม (สุทธิจาก
ส่วนลดมูลค่าหุ้น) ในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีผ่านมา จํานวน 1,429 ล้านบาท ส่งผลทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 

2. บริษัทมีผลขาดทุนสําหรับป ีจํานวน 1,353 ล้านบาท  
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Appendix 
 

 
 
  

ตาราง 4 : สรุปผลการดําเ นินงานของบริ ษั ทฯ สําหรับปี สําหรับปี %

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 การเปล่ียนแปลง

รายได้

รายได้จากการขาย 12,923 29,910 (57%)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 216 105 105%

กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี้สินท่ีหมดอายุความสุทธิ 10 119 (91%)

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ 0 1 (100%)

กลับรายการขาดทุนจากคําส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ียังไม่ได้รับมอบ 21 0 100%

รายได้อ่ืน 97 45 116%

รวมรายได้ 13,268 30,180 (56%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย - ต้นทุนผลิตสินค้า 13,386 29,342 54%

ต้นทุนขาย - ต้นทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า 242 125 (93%)

               - (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (73) 160 145%

                   รวมต้นทุนขาย 13,555 29,628 54%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 174 362 52%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 543 500 (9%)

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0 10 (100%)

ขาดทุนจากคําส่ังซ้ือของวัตถุดิบท่ียังไม่ได้รับมอบ 0 41 100%

ต้นทุนทางการเงิน 348 475 27%

รวมค่าใช้จ่าย 14,621 31,016 53%

กําไร  (ขาดทุน) สําหรับปี (1,353) (836) 62%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) (0.063) (0.060) 4%
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินของบริ ษั ทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 %

สินทรัพย์
การเปล่ียนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 424 201 111%

ลูกหนี้การค้า 6 14 (55%)

สินค้าคงเหลือ 1,367 3,861 (65%)

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 94 (100%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 85 268 (68%)

รวมสินทรัพย์หมุนเ วียน 1,882 4,438 (58%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 210 210 0%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,049 13,839 (6%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 7 (9%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 340 330 3%

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเ วียน 13,606 14,386 (5%)

รวมสินทรัพย์ 15,488 18,824 (18%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินของบริ ษั ทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 %

หน้ีสินหมุนเวียน
การเปล่ียนแปลง

เจ้าหน้ีการค้า 333 2,033 84%

เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 340 661 49%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 20 33 39%

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0 1,239 100%

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 137 132 (4%)

หน้ีสินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 170 180 5%

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 0 0 5%

ประมาณการหน้ีสิน 19 41 53%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 31 43%

รวมหน้ีสินหมุนเ วียน 1,038 4,350 76%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 58 100%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,049 1,118 6%

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 32%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 106 80 (32%)

รวมหน้ีสินไม่หมุนเ วียน 1,156 1,257 8%

รวมหน้ีสิน 2,194 5,607 61%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294 13,218 1%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,488 18,824 (18%)
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ตาร าง 6 : งบกร ะแสเงินสดของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ธ.ค . 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (1,353)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 900
ค่าตัดจําหน่ายลูกรีด 74
ดอกเบี้ยรับ (20)
ต้นทุนทางการเงิน 348
กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี้สินท่ีหมดอายุความสุทธิ (10)
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (87)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (73)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากคําส่ังซ้ือของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (21)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 29

(209)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การค้า 8
สินค้าคงเหลือ 2,568
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า (8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 185
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (85)
เจ้าหนี้การค้า (1,683)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (13)
เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (385)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (12)
จ่ายชําระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (4)
รับดอกเบี้ย 3
เงินสดสุทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 365
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ตาร าง 6 : งบกร ะแสเงินสดของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ม.ค.- ธ.ค . 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 23

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) 94
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (112)
เงินสดสุทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 3
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจากรที่เก่ียวข้องกัน 624
ชําระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ (3)
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (1,864)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 1,503
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุน (74)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (331)
เงินสดสุทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (144)
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 224
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 201
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคง เหลือส้ินงวด (1)
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 424

ร ายการ ท่ีไม่ใช่เงินสด
เนื่องจากการตัดจําหน่ายหนี้สินท่ีหมดอายุความ
เจ้าหนี้การค้าลดลง 17
เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (6)
กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี้สินท่ีหมดอายุความสุทธิ (10)
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5. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลก  

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นท่ียังไม่เป็นสินค้าเหล็กสําเร็จรูป) ของโลก
จาก World Steel Association สําหรับไตรมาสท่ี 4 ป ี2562 พบว่าปริมาณการผลติเหล็กดิบของโลกสําหรับช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม 2562 รวมทุกประเทศ (จํานวน 64 ประเทศท่ีรายงานขอ้มลู) เท่ากับ 478.7 ล้านตัน และสําหรับ ป ี2562 
พบว่าปริมาณการผลติเหล็กดิบสะสมของโลก รวมทุกประเทศ เท่ากับ 1,869.9 ล้านตัน คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ 3.4% เมือ่
เทียบกับปี 2561 โดยกลุม่ประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากท่ีสุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย (นบัรวมประเทศจีน แต่ไม่
รวมกลุ่มตะวันออกกลาง) 1,341.6 ลา้นตัน เพิ่มขึ้น 5.7% รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 159.4 ล้านตัน ลดลง 4.9% และ
กลุ่มประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 120 ลา้นตัน ลดลง 0.8% จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ตามลําดบั 

ในปี 2562 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดังนี้ ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบท่ี 996.3 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้น 8.3%, ประเทศอินเดียผลติเหล็กดิบท่ี 111.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.8%, ประเทศญี่ปุ่น 99.3 ลา้นตัน ลดลง 4.8% และ
ประเทศเกาหลีใต ้71.4 ล้านตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ด้านสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนี มีการผลิตเหล็กดิบท่ี 39.7 ล้านตัน ลดลง 6.5%, ประเทศอิตาลมีีการผลิตเหล็ก
ดิบท่ี 23.2 ล้านตัน ลดลง 5.2% และประเทศฝร่ังเศสมีการผลิตเหลก็ดิบท่ี 14.5 ล้านตัน ลดลง 6.1% ขณะท่ีประเทศสเปนมี
การผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 13.6 ล้านตัน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
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สําหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในปี 2562 จากประเทศอื่นๆ ท่ีน่าจับตามองมีดังนี ้ประเทศสหรัฐฯ มีการผลิตเหล็ก
ดิบท่ี 87.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.5%, ประเทศรัสเซีย มีการผลิตเหล็กดิบท่ี 71.6 ล้านตัน ลดลง 0.7%, ประเทศบราซิลมีการผลิต
เหล็กดิบเท่ากับ 32.2 ล้านตัน ลดลง 9% และประเทศตุรกีมีการผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 33.7 ล้านตัน ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

 
ท่ีมาขอ้มลู: World Steel Association 
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กราฟแสดงส่วนแบ่งการผลติเหล็กดิบของโลกระหว่างปี 2561 และ 2562 
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ด้านราคาเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคลื่อนไหวดา้นราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เศษเหล็ก 
(scrap) และเหล็กถลุง (pig iron) มีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 
1 ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลบัมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งจนถึงไตรมาส 1/2561 และปรับ
ลดลงอีกคร้ังในไตรมาส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2562 จึงเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นสําหรับอตุสาหกรรมเหล็กท่ัวโลกใน
ทุกภูมิภาค ท่ีจําเป็นต้องทําการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซ้ือวตัถดุิบและจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของ
ตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
ราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงสําคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออกจาก

สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสท่ี 4/2562 อยู่ท่ีระดับ 240 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีราคาเฉลี่ย 
250 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตัน ส่วนราคาเหล็กถลุงส่งออกจากรัสเซียในไตรมาส 4/2562 เฉลี่ย 332 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตัน FOB 
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซ่ึงราคาเฉลี่ย 368 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั 

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2562 

 
ประมวลข้อมลูโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 
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ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ความเคลือ่นไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled coil) 
ในตลาดโลกในช่วงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 4/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลือ่นไหวจากจุดต่ําสุดท่ีระดับราคาต่ํา
กว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาส 1/2559 ฟื้นตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ี 2/2559 แต่แล้วราคากลับลดลงอีก
คร้ังในไตรมาสท่ี 3/2559 และพลิกกลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นในไตรมาสท่ี 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560 จากนั้นปรับลดลงอีก
คร้ังในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสท่ี 1/2561 และปรับลดลงอกีคร้ังในไตรมาส 2/2561 
ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2561 จากนั้นรักษาระดับราคาท่ี 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จนถึงไตรมาสท่ี 2/2562 จากนั้นปรับตัว
ลดลงอีกคร้ังในไตรมาส 3/2562 และ ไตรมาส 4/2562 ตามลาํดับ 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนดิม้วนอา้งอิงสําคัญๆ ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาส่งออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตรมาส 
4/2562 อยู่ท่ี 466 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซ่ึงมีราคาเฉลี่ย 492 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตัน ขณะท่ี
ราคาส่งออกเฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับลดลงจาก 466 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 415 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตัน, ราคา
ส่งออกเฉลี่ยจากประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 486 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 449 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคา
ส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 470 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 
4/2562 

กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ช่วงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2562 

 

ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 
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สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยปี 2562 รายงานขอ้มลูสถติขิองสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
(ISIT) พบว่า ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยู่ท่ี 7.63 ล้านตัน ลดลง 15.47% เมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
จําแนกเป็นการการผลิตเหล็กทรงยาว 5.01 ล้านตัน ลดลง 11.50% และการผลิตเหล็กทรงแบน 2.63 ล้านตัน ลดลง 22.11% 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

สําหรับยอดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสําเร็จรูปของไทยป ี2562 อยู่ท่ี 18.47 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ี
ผ่านมา 4.47% เป็นยอดการใช้เหล็กทรงยาวอยู่ท่ี 6.97 ล้านตัน ลดลง 7.30% เป็นผลมาจากการใช้เหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณท่ีลดลง ขณะท่ียอดการใช้เหล็กทรงแบนอยู่ท่ี 11.50 ล้านตัน ลดลง 2.67% เป็นผลมาจากความต้องการใช้
เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นท่ีลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กสําเร็จรูปของไทย ป ี2561 และ ปี 2562

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

Production 9,031,718 7,634,912 -15.47%

Import 12,056,501 12,219,872 1.36%

Export 1,754,326 1,384,722 -21.07%

Consumption 19,333,893 18,470,062 -4.47%

Source : Iron and Steel Institiute o f Thailand, by Steel Business Intelligence
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ยอดการนําเข้าผลิตภณัฑ์เหล็กสําเร็จรูปของไทยป ี2562 อยู่ท่ี 12.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเหล็กท่ีมีการนําเข้ามากท่ีสุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ท่ี 4.33 
ล้านตัน นําเข้าเพิ่มขึ้น 1.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปท่ีีผ่านมา สินค้าท่ีมีการนําเข้าอันดบัท่ีสอง คือ เหล็กเคลอืบ
สังกะสี 1.80 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 1.65 ลา้นตัน ตามลําดบั  
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ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสําเร็จรูปของไทยปี 2562 อยู่ท่ี 1.38 ล้านตัน ลดลง 21.07% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเหล็กท่ีมีการส่งออกมากท่ีสดุ คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ท่ี 3.08 แสนตัน ขณะท่ีการ
ส่งออกเหล็กเส้นกอ่สร้างอยู่ท่ี 2.26 แสนตัน ตามลําดับ 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยปี 2562 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอยู่ท่ี 2.63 
ล้านตัน ลดลง 22.11% จําแนกเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง 2.50 ล้านตัน ลดลง 21.69% และเหล็กแผ่นรีดร้อน
แผ่นหนา 1.27 แสนตัน ลดลง 29.59% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผน่รีดร้อนของไทย ปี 2561 และ ป ี2562 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
2018 2019 % Change

Production 3,373,850 2,627,809 -22.11%

Import 3,963,408 4,036,952 1.86%

Export 73,977 8,013 -89.17%

Consumption 7,263,281 6,656,748 -8.35%

Total Hot Roll Plate (Unit : Tons)                 

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

Production 179,839 126,628 -29.59%

Import 356,797 442,014 23.88%

Export 18,268 2,431 -86.69%

Consumption 518,368 566,211 9.23%

Total Hot Roll Sheet (Unit : Tons)                           

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

Production 3,194,011 2,501,181 -21.69%

Import 3,606,611 3,594,938 -0.32%

Export 55,709 5,582 -89.98%

Consumption 6,744,913 6,090,537 -9.70%

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

ยอดการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศปี 2562 อยู่ท่ี 6.66 ล้านตัน ลดลง 8.35% จําแนกเป็นการใช้เหล็กแผ่น
รีดร้อนแผ่นบาง 6.09 ล้านตัน ลดลง 9.70% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา 5.66 แสนตัน เพิ่มขึ้น 9.23% เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

สําหรับปี 2562 มีการนําเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพิ่มขึ้น 1.86% อยู่ท่ี 4.04 ล้านตัน 
เป็นการนําเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ท่ี 3.59 ล้านตัน ลดลง 0.32% และเป็นการนําเข้าเหล็กแผ่นหนา อยู่ท่ี 4.42 แสนตัน เพิ่มขึ้น 
23.88% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  
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สําหรับการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทยปี 2562 อยู่ท่ี 8.01 พันตัน ลดลง 89.17% เป็นการส่งออกเหล็กแผ่น
บางอยู่ท่ี 5.58 พันตัน ลดลง 89.98%  และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นหนา อยู่ท่ี 2.43 พันตัน ลดลง 86.69%  เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 


