
GJS  บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
G J Steel Public Company Limited 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 
บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

หน้ำ 1/13 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563  

1. สรุปสำระส ำคัญ  

  
หน่วย: ล้ำนบำท 

ส ำหรับ  
ไตรมำส 1 ปี 2563 

ส ำหรับ  

ไตรมำส 1 ปี 2562 

Pe
rfo

rm
an

ce
 รำยได้จำกกำรขำย  2,696 3,398 

ปริมำณขำยเหล็ก (พันตัน) 170 177 

EBITDA  (191) (87) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  (476) (432) 

HR
C 

ปริมำณขำย HRC (พันตัน) 170 177 

ปริมำณกำรผลติ HRC (พันตัน) 185 139 

รำคำขำยเฉลี่ย (บำท/ตัน) 15,885 19,160 

HRC Cash Margin (บำท/ตัน) 590 (58) 

 หน่วย: ล้ำนบำท 31 มีนำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,502 2,194 

สินทรัพย์รวม  15,320 15,488 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,818 13,294 

หมายเหต:ุ EBITDA = ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ + ดอกเบี้ยจา่ย + ค่าเส่ือมราคา 

บริษัทมีขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบี้ย และ ค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA loss) จ ำนวน 191 ล้ำนบำท และ 87 
ล้ำนบำท ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 และ 2562 ตำมล ำดับ โดยในไตรมำสนี้ บริษัทมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจ ำนวน 110 ล้ำนบำท และ ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ จ ำนวน 45 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำส
เดียวกันในปีก่อนท่ีได้รวมก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ ำนวน 19 ล้ำนบำท และ กำรกลับรำยกำรขำดทุนจำก
กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ จ ำนวน 122 ล้ำนบำท  

บริษัทมีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 476 ล้ำนบำท และ 432 ล้ำนบำท ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 และ 2562 ตำมล ำดับ   
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2. แนวโน้มทำงธุรกิจ  

ปริมำณกำรใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมในไตรมำสที่ 1 ปี 2020 อยู่ที่ 1.51 ล้ำนตัน และลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับ
ไตรมำสเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันกำรน ำเข้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 14% และกำรผลิตภำยในประเทศเพิ่มขึ้น 
11.5% เพื่อฟื้นส่วนแบ่งกำรตลำดและลดกำรน ำเข้ำ บริษัท ต้องหันไปใช้รำคำที่มีกำรแข่งขันสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อ EBITDA 
ในทำงลบ 

เมื่อวันท่ี 11 มีนำคม 2563 องค์กำรอนำมัยโลกประกำศว่ำกำรระบำดของโรคคอโรนำไวรัส (“ COVID-19”) เป็นกำร
ระบำดใหญ่ซึ่งส่งผลให้มีข้อ จ ำกัด กำรเดินทำงกำรล็อคและมำตรกำรป้องกันอ่ืน ๆ ในประเทศต่ำง ๆ รวมถึงประเทศไทย 

กำรระบำดครั้งนี้ท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญในประเทศไทยและตลำดที่ บริษัท ด ำเนินงำนอยู่ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ไม่สำมำรถประมำณกำรผลกระทบทำงกำรเงินของ COVID-19 ได้อย่ำงสมเหตุสมผลในช่วงเวลำต่อไป
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ยังคงมีกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่แน่นอนว่ำประเทศไทยและมำตรกำรทั่วโลกต่อกำร
แพร่กระจำยของ COVID-19 จะมีผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้กำรด ำเนินงำนและห่วงโซ่อุปทำนในอนำคตของ บริษัท บริษัท 
ก ำลังด ำเนินมำตรกำรประหยัดต้นทุนหลำยประกำรเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกำรระบำดของ COVID-19 ต่อกำรด ำเนินงำน
ในอนำคตของ บริษัท และหวังว่ำรัฐบำลจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

3. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทฯ มีขำดทุนสุทธิ 476 ล้ำนบำท และ 432 ล้ำนบำท ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 และ 2562 ตำมล ำดับ โดยมี 
ผลมำจำกสำเหตุดังนี้  

 รำยได้จำกกำรขำยและต้นทุนขำย 

บริษัทฯ มีปริมำณกำรขำยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 4 และ รำคำขำย HRC เฉลี่ยลดลงจำกไตร
มำสเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 17% ส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะตลำดที่ยังทรงตัวต่อเนื่องจำกสิ้นปี 2562 ประกอบกับควำมกังวลต่อ
โรคระบำด COVID 2019 ทั่วโลกท่ีแพร่ระบำดในไตรมำส 1 ปี 2563 จึงท ำให้เกิดกำรชลอกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำ ตำมที่ได้อธิบำย
ก่อนหน้ำน้ี 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 และ 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 116 ล้ำนบำท และ 131 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันในปีก่อนจ ำนวน 15 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำ 
ดังนี:้ 

1) บริษัทได้ยกเลิกสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำทำงธุรกิจกับบริษัทต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2563 มีผลท ำให้ค่ำใช้จ่ำยลดลงประมำณ 4.5 ล้ำนบำท  

2) ในปีก่อน บริษัทมีใช้บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ ที่ปรึกษำทำงกฏหมำย จ ำนวน 5.5 ล้ำนบำท  
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 ต้นทุนทำงกำรเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 และ 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 62 ล้ำนบำท และ 127 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ โดยต้นทุนทำงกำรเงินที่ลดลงจ ำนวน 66 ล้ำนบำท เป็นผลจำกบริษัทได้มีกำรคืนช ำระหนี้เงินกู้เงินระยะสั้นจ ำนวน 20 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปีก่อน  

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 123 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุส่วนใหญ
แล้วเกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินสกุลบำทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐฯ อ่อนค่ำลง 

4. ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,3320 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2562 จ ำนวน 168 ล้ำนบำท 
สินทรัพย์หมุนเวียน จ ำนวน 1,893 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำกสิ้นปี 2562 ส ำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 13,427 
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1 จำกสิ้นปี 2562   

 หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,502 ล้ำนบำท หน้ีสินหมุนเวียน จ ำนวน 1,541 ล้ำนบำท และหนี้สินไม่
หมุนเวียน จ ำนวน 960 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้น 308 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็น 
ผลมำจำก: 

1. เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 62 ล้ำนบำท 
2. เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเพิ่มขึ้น 76 ล้ำนบำท 
3. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 89 ล้ำนบำท อันเนื่องจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของค่ำเงิน

บำทที่อ่อนค่ำลง 
4. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 39 ล้ำนบำท 
5. หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น 42 ล้ำนบำท 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,818 ล้ำนบำท ลดลง 476 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 4 จำก
สิ้นปี 2562 เนื่องจำกบริษัทมีผลขำดทุนส ำหรับไตรมำสนี้ จ ำนวน 476 ล้ำนบำท 



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
G J Steel Public Company Limited 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 
บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

หน้ำ 4/13 

 

Appendix 
 

 
 
  

ตาราง 4 : สรุปผลการด าเ นินงานของบริ ษั ทฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 %

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 การเปลี่ยนแปลง

รายได้

รายได้จากการขาย 2,696 3,398 (21%)

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 0 99 (100%)

กลับรายการขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ียังไม่ได้รับมอบ 0 37 (100%)

รายได้อืน่ 13 38 (66%)

รวมรายได้ 2,709 3,573 (24%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย - ต้นทุนผลิตสินค้า 2,796 3,605 22%

ต้นทุนขาย - ต้นทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า 0 181 100%

               - (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 6 (85) (107%)

                   รวมต้นทุนขาย 2,801 3,701 24%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 43 45 5%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 116 131 11%

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวัตถุดิบท่ียังไม่ได้รับมอบ 39 0 (100%)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 123 0 (100%)

ต้นทุนทางการเงิน 62 127 52%

รวมค่าใช้จ่าย 3,185 4,005 20%

ก าไร  (ขาดทุน) ส าหรับไตรมาส (476) (432) 10%

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) (0.019) (0.031) (40%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินของบริ ษั ทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค . 2563 ณ 31 ธ .ค . 2562 %

สินทรัพย์
การเปลีย่นแปลง

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 314 424 (26%)

ลูกหนีก้ารค้า 45 6 633%

สินค้าคงเหลือ 1,388 1,367 2%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 146 85 72%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,893 1,882 1%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 210 210 0%

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 12,882 13,049 (1%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 6 16%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 327 340 (4%)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,427 13,606 (1%)

รวมสินทรัพย์ 15,320 15,488 (1%)
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ตาราง 5 : ฐานะทางการ เงินของบริ ษั ทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค . 2563 ณ 31 ธ .ค . 2562 %

หน้ีสินหมุนเวียน
การเปลีย่นแปลง

เจ้าหนีก้ารค้า 395 333 (19%)

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 353 340 (4%)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 96 20 (386%)

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 148 137 (8%)

หนีสิ้นจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกจิการ 177 170 (4%)

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 290 0 (100%)

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 5 0 (1086%)

ประมาณการหนีสิ้น 58 19 (205%)

หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 18 18 (3%)

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,541 1,038 (49%)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 847 1,049 19%

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 5 1 (391%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 108 106 (2%)

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 960 1,156 17%

รวมหน้ีสิน 2,502 2,194 (14%)

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 12,818 13,294 (4%)
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,320 15,488 (1%)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ม.ค .- มี.ค . 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (476)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 223
ค่าตัดจ าหน่ายลูกรีด 21
ต้นทุนทางการเงิน 62
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนทียั่งไมเ่กดิขึ้นจริง 108
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 6
(กลับรายการ) ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวัตถุดิบทียั่งไมไ่ด้รับมอบ 39
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 3

(14)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลูกหนี้การค้า (39)
สินค้าคงเหลือ (27)
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ (61)
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน่ (8)
เจ้าหนี้การค้า 53
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 76
เจ้าหนี้อืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกร รมด าเนินงาน (15)
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ตาราง 6 : งบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท ม.ค .- มี.ค . 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ซ้ือทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ (41)
ซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (2)
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกร รมลงทุน (42)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ช าระคืนหนี้สินทีเ่กดิจากการยกเลิกแผนฟืน้ฟกูจิการ (1)
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (1)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (52)
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกร รมจัดหาเงิน (54)
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (111)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 2563 424
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคง เหลือส้ินงวด 1
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 314

ข้อมูลเพ่ิมเติมงบกระแสเงินสด
1)  ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ เพิม่ขึ้นโดย
-  หนี้สินตามสัญญาเช่า 10
-  เจ้าหนี้อืน่ - สุทธิ 5
-  จ่ายช าระเงินสด 41
รวม 55
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5. แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรม 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเหล็กของโลก  

ตำมรำยงำนกำรผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กขั้นต้นที่ยังไม่เป็นสินค้ำเหล็กส ำเรจ็รูป) ของโลก
จำก World Steel Association ส ำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2563 พบว่ำปริมำณกำรผลติเหล็กดิบของโลกส ำหรับช่วงเดือน
มกรำคมถึงเดือนมีนำคม 2563 รวมทุกประเทศ (จ ำนวน 64 ประเทศท่ีรำยงำนข้อมูล) เท่ำกับ 443.0 ล้ำนตัน คิดเป็นอัตรำที่
ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน  โดยกลุ่มประเทศท่ีมีปริมำณกำรผลิตเหล็กดบิมำกท่ีสุดคือ กลุ่มประเทศ
ในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แตไ่ม่รวมกลุ่มตะวันออกกลำง) 315.2 ล้ำนตัน ลดลง 0.3% รองลงมำคือสหภำพยโุรป (EU) 
38.3 ล้ำนตัน ลดลง 10.0 % และกลุ่มประเทศในแถบอเมริกำเหนอื 29.5 ล้ำนตัน ลดลง 4.0% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ตำมล ำดับ 

กรำฟแสดงปริมำณกำรผลติเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 31 มีนำคม 2563 

 
ที่มำข้อมูล: World Steel Association 

หมำยเหตุ :Worldsteel ได้ยตุิกำรรำยงำนอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลติเหล็กดิบของโลกรำยเดือน เนื่องด้วยเหตผุลบำงประกำร 
โดยข้อมลูในส่วนน้ีสำมำรถดูได้จำก www.oecd.org 

ในเดือนมีนำคม 2563 กลุ่มประเทศในเอเชียมีปริมำณกำรผลิตเหลก็ดิบดังนี้ ประเทศจีนมีกำรผลติเหล็กดิบที่ 79.0 
ล้ำนตัน ลดลง 1.7%, ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบที่ 8.7 ล้ำนตัน ลดลง 13.9%, ประเทศญี่ปุ่น 8.2 ลำ้นตัน ลดลง 9.7% และ
ประเทศเกำหลีใต้ 5.8 ล้ำนตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2562 
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ด้ำนสหภำพยุโรป ประเทศเยอรมนีมีกำรผลิตเหล็กดิบที่ 2.9 ล้ำนตัน ลดลง 20.9%, ประเทศอิตำลมีีกำรผลิตเหล็ก
ดิบที่ 1.4 ล้ำนตัน ลดลง 40.2% และประเทศฝรั่งเศสมีกำรผลิตเหล็กดิบที่ 1.2 ล้ำนตัน ลดลง 13.2% ขณะที่ประเทศสเปนมี
กำรผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1.2 ล้ำนตนั ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2562 

ส ำหรับปริมำณกำรผลิตเหล็กดิบในเดือนมีนำคม 2563 จำกประเทศอ่ืนๆ ที่น่ำจับตำมองมีดังนี้ ประเทศตรุกีมีกำร
ผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 3.1 ล้ำนตัน เพิม่ขึ้น 4.1%, ประเทศบรำซิลมีกำรผลิตเหล็กดิบเท่ำกับ 2.6 ล้ำนตัน ลดลง 8.2% และในส่วน
ของประเทศสหรัฐฯ มีกำรผลิตเหล็กดิบที่ 7.2 ล้ำนตัน ลดลง 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ด้ำนรำคำเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ควำมเคลื่อนไหวด้ำนรำคำวตัถุดิบหลัก ได้แก่ เศษเหล็ก (scrap) 
และเหล็กถลุง (pig iron) มีควำมผันผวนอยำ่งมำกนับตั้งแตไ่ตรมำส 1/2559 โดยมีกำรปรับตัวเพิม่ขึ้นในช่วงไตรมำส 1 ถึง 
ไตรมำส 2/2559 และกลับมำลดลงในไตรมำส 3/2559 จำกนั้นเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงไตรมำส 1/2561 และปรับลดลงอีก
ครั้งในไตรมำส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมำส 4/2562 จำกนั้นปรับตัวข้ึนเล็กน้อยในไตรมำส 1/2563 จึงเป็นควำมท้ำทำย
เพิ่มขึ้นส ำหรับอุตสำหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภำค ที่จ ำเปน็ต้องท ำกำรปรับตัวในกำรคำดกำรณ์กำรจัดซื้อวตัถุดิบและ
จัดกำรต้นทุนกำรผลิตในสภำวะกำรปรับตัวของตลำดเหล็กและวตัถุดิบเหล็กโลกใหส้อดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว 

รำคำวัตถุดิบหลักอ้ำงอิงส ำคญัๆ ในตลำดโลก ได้แก่ รำคำเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดส่วน 80:20) ส่งออกจำก
สหรัฐอเมริกำเฉลี่ยในไตรมำสที่ 1/2563 อยู่ท่ีระดับ 248 ดอลลำรส์หรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำท่ีรำคำเฉลีย่ 
240 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ส่วนรำคำเหล็กถลุงส่งออกจำกรสัเซียในไตรมำส 1/2563 เฉลี่ย 346 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน FOB 
เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งรำคำเฉลีย่ 332 ดอลลำรส์หรัฐต่อตนั 

กรำฟแสดงรำคำวัตถุดิบอ้ำงอิงในตลำดโลก ช่วงไตรมำส 1/2558 - ไตรมำส 1/2563
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รำคำเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ควำมเคลื่อนไหวของรำคำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน (hot-rolled coil) 
ในตลำดโลกในช่วงไตรมำส 1/2559 จนถึงไตรมำส 1/2562 มีควำมผันผวนมำก โดยเคลื่อนไหวจำกจุดต่ ำสุดในไตรมำส 
1/2559 ฟื้นตัวกลับอย่ำงรวดเร็วในไตรมำสที่ 2/2559 แต่แล้วรำคำกลับตกอีกครั้งในไตรมำสที่ 3/2559 และพลิกกลับมำ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 4/2559 จนถึงไตรมำส 1/2560จำกนั้นปรับลดลงอีกครั้งในไตรมำส 2/2560 และกลับดดีตัว
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องถึงไตรมำสที ่ 1/2561 และลดลงอีกครั้งอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำส 2/2561 ถึงไตรมำส 4/2562 จำกนั้น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมำส 1/2563 ตำมล ำดับ 

รำคำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอำ้งอิงส ำคัญๆ ในตลำดโลก ได้แก่ รำคำส่งออกจำกประเทศจีน เฉลี่ยในไตรมำส 
1/2563 อยู่ท่ี 482 ดอลลำร์สหรฐัต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำซึ่งมีรำคำเฉลี่ย 466 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่
รำคำส่งออกเฉลี่ยจำกประเทศรัสเซียปรับเพิ่มขึ้นจำก 415 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 473 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน, รำคำ
ส่งออกเฉลี่ยจำกประเทศตุรกีปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 449 ดอลลำร์สหรฐัต่อตัน FOB เป็น 495 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน และรำคำ
ส่งออกเฉลี่ยจำกประเทศอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 440 ดอลลำรส์หรัฐต่อตัน FOB เป็น 488 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมำส 
1/2563 

กรำฟแสดงรำคำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้ำงอิงในตลำดโลก ชว่งไตรมำส 1/2558 - ไตรมำส 1/2563 

ประมวลข้อมูลโดยรวบรวมจำก: Metal Expert 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเหล็กไทย 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเหล็กไทยไตรมำส 1/2563 รำยงำนข้อมลูสถิติของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศ
ไทย (ISIT) พบว่ำ ยอดผลิตเหล็กภำยในประเทศไตรมำส 1/2562 อยู่ท่ี 2.02 ล้ำนตัน เพิม่ขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำ



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
G J Steel Public Company Limited 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 
บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

หน้ำ 12/13 

 

เดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ จ ำแนกเปน็กำรกำรผลติเหล็กทรงยำว 1.28 ล้ำนตัน ลดลง 4.26% และกำรผลิตเหล็กทรงแบน 7.35 
แสนตัน เพิ่มขึ้น 11.52% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ  

ส ำหรับยอดกำรใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส ำเรจ็รูปของไทยในไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 4.40 ล้ำนตัน ลดลงจำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ 1.27% เป็นยอดกำรใช้เหล็กทรงยำวในไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 1.74 ล้ำนตนั ลดลง 3.88% ขณะที่
ยอดกำรใช้เหล็กทรงแบนในไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 2.66 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 0.52% เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรใช้เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรผลิตและกำรใช้เหล็กส ำเร็จรูปของไทย ไตรมำส 1 ปี 2562 และ ปี 2563 

Total Apparent Finished Steel (Unit : Tons) Quarter 1/2019 Quarter 1/2020 % Change

Production 1,998,519 2,017,445 0.95%

Import 2,856,359 2,680,405 -6.16%

Export 401,798 301,219 -25.03%

Consumption 4,453,080 4,396,631 -1.27%

 

ยอดกำรน ำเข้ำผลิตภณัฑเ์หล็กส ำเร็จรูปของไทยไตรมำส 1/2563 อยู่ที่ 2.68 ล้ำนตัน ลดลง 6.16% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยสินค้ำเหล็กท่ีมีกำรน ำเข้ำมำกทีสุ่ด คือ เหล็กแผ่นรดีร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน
อยู่ท่ี 0.85 ล้ำนตัน น ำเข้ำลดลง 13.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ สินค้ำท่ีมีกำรน ำเข้ำอันดับทีส่อง คือ 
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 5.01 แสนตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 3.51 แสนตัน ตำมล ำดับ  

ส่วนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส ำเร็จรูปของไทยไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 3.01 แสนตัน ลดลง 25.03% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยสินค้ำเหล็กท่ีมีกำรส่งออกมำกที่สุด คือ เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ อยู่ท่ี 5.65 หมื่นตัน 
ขณะที่กำรส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้ำงใน ไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 4.61 หมื่นตัน ตำมล ำดับ 
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สถำนกำรณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 สถำนกำรณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยในไตรมำส 1/2563 กำรผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนท้ังชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วน อยู่ท่ี 7.35 แสนตัน เพิม่ขึ้น 11.52% จ ำแนกเป็นกำรผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบำง 
7.07 แสนตัน เพิ่มขึ้น 14.57% และเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนำ 2.82 หมื่นตัน ลดลง 33.16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีท่ีผ่ำนมำ  

ยอดกำรใช้เหล็กแผ่นรดีร้อนภำยในประเทศไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 1.51 ล้ำนตัน ลดลง 3.44% จ ำแนกเป็นกำรใช้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นม้วนและเหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นบำง 1.41 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 0.20% และเป็นกำรใช้เหล็กแผ่นรดีร้อนแผ่น
หนำ 0.96 แสนตัน ลดลง 37.12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดยีวกันของปีท่ีผ่ำนมำ  

ส ำหรับไตรมำส 1/2563 มีกำรน ำเข้ำเหล็กแผ่นรดีร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ลดลง 13.95% อยู่ท่ี 0.78 
ล้ำนตัน เป็นกำรน ำเข้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบำง อยู่ท่ี 7.10 แสนตัน ลดลง 10.51% และเป็น
กำรน ำเข้ำเหล็กแผ่นหนำ อยู่ท่ี 0.68 แสนตัน ลดลง 38.52% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผำ่นมำ  

ส ำหรับกำรส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมำส 1/2563 อยู่ท่ี 6.02 พันตัน เพิ่มขึ้น 132.02% เป็นกำรส่งออก
เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นม้วนและเหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นบำง อยู่ท่ี 5.29 พันตัน เพิ่มขึ้น 230.69% และเป็นกำรส่งออกเหล็กแผ่น
หนำ อยู่ที่ 730 ตัน ลดลง 26.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดยีวกันของปีท่ีผ่ำนมำ 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรผลิตและกำรใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย ไตรมำส 1 ปี 2562 และ ปี 2563 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            

(Excluding Stainless Steel)
Quarter 1/2019 Quarter 1/2020 % Change

Production 659,249 735,194 11.52%

Import 904,693 778,501 -13.95%

Export 2,595 6,021 132.02%

Consumption 1,561,347 1,507,674 -3.44%

Total Hot Roll Plate, Thickness > 3 mm.            

(Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel)
Quarter 1/2019 Quarter 1/2020 % Change

Production 42,139 28,167 -33.16%

Import 111,184 68,351 -38.52%

Export 995 730 -26.63%

Consumption 152,328 95,788 -37.12%

Total Hot Roll Coil & Sheet Thickness < 3 mm.  

(Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel)
Quarter 1/2019 Quarter 1/2020 % Change

Production 617,110 707,027 14.57%

Import 793,509 710,150 -10.51%

Export 1,600 5,291 230.69%

Consumption 1,409,019 1,411,886 0.20%

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


