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dคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับไตรมาส 2 ป 2563  

1. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ  

  
หนวย: ลานบาท 

สําหรับ  

ไตรมาส 2 ป 2563 

สําหรับ  

ไตรมาส 2 ป 2562 
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รายไดจากการขาย  2,752 3,928 

กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน (83) 123 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (179) (72) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 184 197 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 170 204 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 14,986 19,891 

 

หนวย: ลานบาท 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
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 หน้ีสินรวม  2,406 2,194 

สินทรัพยรวม  15,195 15,488 

สวนของผูถือหุน 12,789 13,294 

2. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ี บริษัทไดทําการทบทวนและเปลี่ยน 

แปลงอายุการใหประโยชนของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณจากท่ีเคยประมาณการไวเดิม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและอายุ

การใหประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโดยอางอิงตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาทางวิศวกรอิสระและการบํารุงรักษาอาคาร 

เครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 8 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด โดยการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยหลักการจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 17 

มิถุนายน 2563 ตามท่ีไดมีการเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ น้ัน และตอมาเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติโดยยังคงใชวิธีตัดตาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามเดิม อายุการให

ประโยชนท่ีประมาณการไวมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีใชเริ่มในวันท่ี 1 มกราคม 2563 ดังน้ี 

ประเภทของสนิทรัพยถาวร 
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร (ป) 

ต้ังแตป 2554 จนถึง 2562 ต้ังแตป 2563 เปนตนไป 

อาคาร 20 ป – 50 ป 

(อายุคงเหลือสูงสุดไมเกินป 2602) 

40 ป -50 ป 

(อายุคงเหลือไมเกิน 15 – 25 ป นับจากป 2563) 
เครื่องจักรและอุปกรณ 15 ป– 30 ป 

(อายุคงเหลือสูงสุดไมเกินป 2583) 

21 ป- 41 ป 

(อายุคงเหลือไมเกิน 20 ป นับจากป 2563) 
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สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยถาวรในครั้งน้ี สืบเน่ืองจากบริษัทได

พิจารณาและทบทวนการคิดคาเสื่อมราคาในอดีตท่ีผานมา โดยไดมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในอดีตจากการใชงานของ

เครื่องจักรและอุปกรณในชวง 5 ปยอนหลัง ระหวางป 2558-2562 พบวา ในชวงดังกลาวบริษัทไมไดมีการใชงานของ

เครื่องจักรและอุปกรณเต็มกําลังการผลิตแตอยางใด โดยทําการผลิตจริงในชวง Off-peak (ซึ่งเปนชวงท่ีมีอัตราคาไฟฟาต่ํา) มา

โดยตลอดและมีอัตราการใชกําลังการผลิตจริง (Capacity Utilization) เฉลี่ยเพียงรอยละ 61 เทาน้ัน ทําใหวิธีการคิดคาเสื่อม

ราคาแบบเสนตรงตามประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยถาวรเดิมน้ัน ไมสอดคลองกับการอัตราใชงานของ

เครื่องจักรท่ีอยูในระดับต่ําสงผลใหคาเสื่อมราคาท่ีบันทึกมีอัตราท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน ดังน้ัน บริษัทจึงมีการศึกษาและใหบริษัท

ท่ีปรึกษาทางวิศวกรอิสระมาประเมินสภาพสินทรัพยถาวรและจัดทํา Health Study Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2563 ซึ่งผล

ของรายงานสรุปวาอายุการใหประโยชนของอาคารควรมีอายุสัน้กวาประมาณการเดิม ดวยเหตุผลจากสภาพของอาคารและการ

ดูแลซอมแซมท่ีผานมา ในสวนของสภาพเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชการผลิตโดยรวมอยูในสภาพดีและหากมีการบํารุงรักษา

อยางสม่ําเสมอน้ัน อายุการใหประโยชนของเครื่องจักไดประมาณการไวไมเกิน 20 ป นับจากป 2563 เปนตนไป 

ท้ังน้ี มูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนน้ัน มีจํานวนท้ังหมด 8,463 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 54.65 ของสินทรัพยรวมของบริษัทท่ีมีจํานวน 15,487 ลานบาท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีป 2563 มีผลตั้งแตวันท่ี 

1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยไมไดยอนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการของงบการเงินในอดีตท่ีมีคาเสื่อมราคาสูง 

ทําใหคาเสื่อมราคาใหมโดยรวมมีจํานวนลดลง ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวตองบการเงินระหวาง

กาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดังน้ี 

ผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวร    หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน 
คาเสื่อมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการเดิม 

คาเสื่อมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการใหม 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2563 218 115 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2563 218 116 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิย. 2563 436 231 

 

ท้ังน้ี ผลกระทบท้ังหมดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีมีตองบการเงินในป 2563 แสดงดังน้ี 

          หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน ตามประมาณการเดิม ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 1 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 15,320 15,439 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 12,818 12,968 

    งบกําไรขาดทุน  (476) (327) 
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                หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน ตามประมาณการเดิม ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 2 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 14,967 15,195 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 12,442 12,789 

    งบกําไรขาดทุน (377) (179) 

งวดหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 14,967 15,195 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 12,442 12,789 

    งบกําไรขาดทุน (852) (505) 

บริษัทไดประมาณการผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีจะกระทบตอ

งบการเงินท้ังป ดังน้ี            

 หนวย: ลานบาท 

ประเภทของสนิทรัพยถาวร 
คาเสื่อมราคาจริง 

ป 2562 

คาเสื่อมราคาใหม 

ประมาณการป 2563 

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อาคาร 92 120 28 

เครื่องจักรและอุปกรณ 791 340 (451) 

รวมคาเสื่อมราคาตอป 883 460 (423) 

ในการน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานการเปลี่ยนแปลงประมาณอายุการใชประโยชนของสินทรัพยดังกลาวท่ีได

บันทึกไวในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และไดใหขอสรุปอยางไมมี

เง่ือนไขตองบการเงินระหวางกาลดังกลาว 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2 ป 2563 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 179 ลานบาท และ 72 ลานบาท สําหรับไตรมาส 2 ป 2563 และ 2562 ตามลําดับ โดยม ี

ผลมาจากสาเหตุดังน้ี 

• รายไดจากการขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอน รอยละ 30 สืบเน่ืองจากปริมาณการขาย

ลดลงรอยละ 7 และ ราคาขาย HRC เฉลี่ยลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอน รอยละ 25% สาเหตุท่ีมีการลดลงของราคาขาย

เฉลี่ย สวนใหญเกิดจากภาวะตลาดท่ียังทรงตัวตอเน่ืองจากสิ้นป 2562 ประกอบกับความกังวลตอโรคระบาด COVID 2019 ท่ัว

โลกท่ีแพรระบาดในไตรมาส 1 ป 2563 จึงทําใหเกิดการชลอการสั่งซื้อจากลูกคา  

• ตนทุนขาย 

ตนทุนขายลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอน จํานวน 970 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 26 สวนใหญแลว

เกิดจากปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 17 หากพิจารณาในดานตนทุนตอตัน ตนทุนขายเฉลี่ยตอตันลดลงรอยละ 19 สืบเน่ือง

จาก การลดลงของราคาตลาดสวนหน่ึงชดเชยการลดลงของราคาเหล็กแผนรีดรอน  
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นอกจากน้ีปจจัยท่ีสําคัญสวนหน่ึงของการลดลงในตนทุนขายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการ

ใหประโยชนของสินทรัพยถาวร ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล ขอ 3.3 ทําใหตนทุนคาเสื่อม

ราคาลดลงจาก 1,093 บาท/ตัน ในไตรมาส 2 ป 2562 เปน 530 บาท/ตัน ในไตรมาส 2 ป 2563 โดยฝายบริหารไดจดัใหมีการ

ทบทวน และ ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ตามท่ีกลาวไวขางตน  

• คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอน รอยละ 12 สวนใหญแลวเปนผลจากการท่ีปริมาณ

การขายสดลงรอยละ 7 และ ตนทุนคาขนสงเฉลี่ยตอตันลดลงรอยละ 5  

• คาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการบริหารสําหรับไตรมาส 2 ป 2563 และ 2562 เปนจํานวนเงิน 121 ลานบาท และ 141 ลาน

บาท ตามลําดับ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอนจํานวน 20 ลานบาท โดยสวนใหญแลวเกิดจากการในไตรมาสปกอนไดรวม

รายการปรับปรุงสําหรับภาระผกูพันผลประโยชนพนักงานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

• ตนทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 2 ป 2563 และ 2562 เปนจํานวนเงิน 67 ลานบาท และ 100 

ลานบาท ตามลําดับ โดยตนทุนทางการเงินท่ีลดลงจํานวน 33 ลานบาท เปนผลจากบริษัทไดมีการคืนชําระหน้ีเงินกูเงินระยะสั้น

จํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางไตรมาสกอน 

• ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับไตรมาส 2 ป 2563 เปนจํานวนเงิน 102 ลานบาท ซึ่งสาเหตุสวน

ใหญแลวเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลง ในขณะท่ีปกอนมีกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนจํานวน 71 ลานบาท เน่ืองจากการแข็งคาข้ึนของเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

• สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 15,195 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 

293 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 1,772 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากสิ้นป 2562 ซึ่งสวนใหญแลวมาจากการลดลง

ของสินคาคงเหลือ รอยละ 9 สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 13,423 ลานบาท ลดลงรอยละ 1 จากสิ้นป 2562 

• หนี้สินรวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหน้ีสินท้ังสิ้น 2,406 ลานบาท หน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 1,489 ลานบาท 

และหน้ีสินไมหมุนเวียน จํานวน 917 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 ท่ีผานมา เพ่ิมข้ึน 212 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

10 เปนผลมาจาก: 

1. เจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 129 ลานบาท 

2. เงินรับลวงหนาจากลูกคาเพ่ิมข้ึน 75 ลานบาท 

3. เงินกูยืมระยะสั้น และ ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึนสุทธิ 29 ลานบาท อันเน่ืองจาก

อัตราแลกเปลี่ยนของคาเงินบาทท่ีออนคาลง 

4. หน้ีสินอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 21 ลานบาท 
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 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
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GJS 
• สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 12,789 ลานบาท ลดลง 505 ลานบาท หรือ 

ลดลงรอยละ 4 จากสิ้นป 2562 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสําหรับไตรมาสน้ี จํานวน 505 ลานบาท 

5. แนวโนมทางธุรกิจ  

ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดรุนแรงมากข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ป 2563 และคาดวาจีดีพีไทยจะหด

ตัวประมาณรอยละ 10 ตลอดท้ังป 2563 การแทรกแซงของรัฐบาลอยางทันทวงทีเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจกําลังชวยใหเศรษฐกิจ

ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปและเรา คาดวาการใช HRC โดยรวมและราคาจะดีข้ึนในอนาคต 

เน่ืองจากการมีสวนรวมอยางตอเน่ืองของสมาคมเหล็กกับหนวยงานรัฐบาลผานทางคณะกรรมการพิจารณาการทุม

ตลาดและการอุดหนุนจึงมีมติใหใชมาตรการตอบโตช่ัวคราว (มาตรการฉุกเฉิน) เพ่ือเรียกหลักประกันอากรเปนหนังสือค้ํา

ประกันจากธนาคารพาณิชย จํานวนรอยละ 35.67 สําหรับผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น (GI) จากประเทศจีน เริ่มบังคับใชในวันท่ี 

3 สิงหาคม 2020 โดยมีขอยกเวนบางประการ 

6. สถานการณเหล็กแผนรีดรอนไทย 

สถานการณเหล็กแผนรีดรอนของประเทศไทยเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2563 การผลิตเหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิด

เปนมวนและไมเปนมวน อยูท่ี 1.29 ลานตัน ลดลงรอยละ 10.26 จําแนกเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผน

รีดรอนแผนบาง 1.24 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.77 และเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา 5.63 หมื่นตัน ลดลงรอยละ 19.86 เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            
(Excluding Stainless Steel)

Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020

Production 1,443,004 1,294,983
Import 2,047,784 1,331,239
Export 4,012 15,098
Consumption 3,486,776 2,611,124

Total Hot Roll Plate, Thickness > 3 mm.            
(Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel)

Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020

Production 70,297 56,337
Import 229,666 118,133
Export 1,215 1,607
Consumption 298,748 172,863

Total Hot Roll Coil & Sheet Thickness < 3 
mm.  (Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel)

Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020

Production 1,372,707 1,238,646
Import 1,818,118 1,213,106
Export 2,797 13,491  

ยอดการใชเหล็กแผนรีดรอนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2563 อยูท่ี 2.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 25.11 

จําแนกเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง 2.44 ลานตัน ลดลงรอยละ 23.52 และเปนการใชเหล็ก

แผนรีดรอนแผนหนา 1.73 แสนตัน ลดลงรอยละ 42.14 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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