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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  

1. สรุปสาระส าคัญ 

 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,520 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 8,678 
ล้านบาท ปริมาณขายและราคาขายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการน าเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของเหล็กแผ่นรีดร้อนชุบ
สังกะสีและโลหะผสมเหล็กซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและการไม่ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้ องสินค้าเหล็ก 
แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณขายรวมลดลงร้อยละ 40 และราคาขายลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 890 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุน 192 ล้านบาทในช่วง
เดียวกันของปีก่อน แม้ว่าท้ังปริมาณขายและราคาขายลดลง บริษัทยังมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 1,082 ล้านบาทซึ่งหลักๆ เกิด
จาก ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 639 ล้านบาท กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 456 ล้านบาท ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งจ านวน 337 ล้านบาท กลับรายการประมาณการ
หนี้สินจากการค้ าประกันบริษัทย่อย 242 ล้านบาท และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 58 ล้านบาท  

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 869 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลประกอบการขาดทุน
สุทธิ 431 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณขายและราคาขายลดลง   

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 4,520                   8,678                   

EBITDA รวม (120)                    874                      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (869)                    (431)                    

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 251                      419                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 242                     606                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 18,029                 20,713                 

หน่วย :  ล้านบาท 30 กันยายน 62 31 ธันวาคม 61

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)              28,635 30,632 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)              19,001 20,532 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                 (911) 172 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย              10,545 9,928 
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2. แนวโน้มทางธุรกิจ 

ในระหว่างที่บริษัทหยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ลูกค้าของบริษัทจ าเป็นต้องจัดหาทางเลือกอื่นในการสั่งซื้อ
สินค้าและได้มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ านวนมาก โดยการน าเข้าสินค้ายังคงด าเนินต่อเนื่องมาถึงไตรมาสนี้และ
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ในด้านปริมาณขายและราคาขายยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผ่นรีดร้อนในตลาดโลกท่ีทรุดตัวลงมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทได้สร้างความเช่ือมั่นในการผลิตและทยอยเพิ่มค าสั่งซื้อสินค้า
จากลูกค้าให้กลับคืนมาเพื่อเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้น  

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีลดลงอย่างรวดเร็วนั้นยังส่งผลให้ราคาของเศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตลดลงเช่นกัน ท าให้
บริษัทประสบกับการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและขาดทุนจากวัตถุดิบในสต็อกรวมทั้งส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
คิดเป็นมูลค่า 205 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาปรบัปรุงพระราชบัญญตัิ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยได้เพิ่มเติมบทบัญญัตวิ่าด้วยการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ AD ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
อย่างเป็นทางการ 180 วัน นับจากวันท่ีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือจะมีผลในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ท าให้ผู้น าเข้า
สินค้าเหล็กจะมีความตระหนักถึงกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาชะลอการน าเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศ บริษัทคาดหวัง
ว่า แนวโน้มการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง และเกิดความเช่ือมั่นในตลาดภายในประเทศ จะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นในอนาคต 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล อาจจะมีผลท าให้ความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้นในทิศทาง เดียวกับ
งบประมาณของสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

3. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ผลการด าเนินงาน 

บริษัทมีก าไรสุทธิ 890 ล้านบาทส าหรับไตรมาส 3/2562 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน
สุทธิ 192 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 869 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 431 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณขายและราคาขายลดลง   

 รายได้จากการขาย  

บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,436 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 
1,099 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทผลิตและจ าหน่ายเองในไตรมาสนี้ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการ
รับจ้างผลิต บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จ านวนรวม 4,520 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้จากการขายรวม 8,678 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ส าหรับบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3/2562 และไตรมาส 3/2561 จ านวน 19 ล้านบาทและ 0.3 
ล้านบาทตามล าดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาสนี้เป็นการผลิตและจ าหน่ายเอง บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 62 
ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่าย 109 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงในปีนี้   
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3/2562 และไตรมาส 3/2561 จ านวน 89 ล้านบาทและ32 ล้านบาท
ตามล าดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายเองและการเพิ่มขึ้นจากค่าบริการ (Recurring Fee) ซึ่งจ่ายตามสัญญา
การให้บริการทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 219 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มีค่าใช้จ่าย 199 ล้านบาท  

 ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทส าหรับไตรมาสนี้มีจ านวน 248 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 171 ล้าน
บาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืมใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินการผลิตของบริษัทเอง บริษัทและ
บริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 295 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 280 ล้านบาท  

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยายน 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 28,635 ล้านบาท ลดลง 1,997 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 
เทียบกับ ณ สิ้นปี 61 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,632 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
4,443 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 24,192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2561 สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 464 ล้าน
บาท (บริษัทเพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  372 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 
หลักๆ มาจากการรับวงเงินสินเชื่อส าหรับการด าเนินงานและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย   

 สินค้าคงเหลือ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 3,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 1,430 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยหลักๆมาจากสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยลดลง 2,133 ล้านบาทในขณะที่บริษัทมีสินค้า
คงเหลือเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกการจ้างผลิตของบริษัทย่อยและการกลับมาผลิตเองของบริษัท 

 หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินท้ังสิ้น 19,001 ล้านบาท ลดลง 1,531 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2561  
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หนี้สินหมุนเวียนลดลง 2,684 ล้านบาท หลักๆ มาจาก   

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 846 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช าระคืนหนี้สินของบริษัทย่อยเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมส าหรับเป็น
เงินทุนหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 672 ล้านบาท หลักๆมาจากการช าระหนี้ของบริษัทย่อย ส าหรับบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
สุทธิ 735 ล้านบาท จากการที่บริษัทกลับมาผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง  

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 789 ล้านบาท หลักๆมาจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความกับเจ้าหนี้ ท าให้มีการจัดประเภทหนี้สินใหม่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น ลดลง 107 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความ และจัดประเภทหนี้สินใหม่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 213 ล้านบาท เกิดจากบริษัทช าระคืนเงินกู้ตามสัญญาช าระหนี้ 

หนี้สินไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 1,153 ล้านบาท หลักๆ มาจาก 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 838 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวกับบริษัท  
Link Capital I (Mauritius) Limited จ านวน 30.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท จากการที่บริษัทเข้าท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางรายและได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้ท าให้หนี้สินที่เป็นหนี้ระยะ
สั้นถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียนตามที่ได้กล่าวข้างต้น  

กระแสเงินสด 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 468 ล้านบาท  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 119 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,052 ล้านบาท 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,634 ล้านบาท ลดลง 466 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ 2562 2561 + (-) %

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 722,464                 258,184                 64%

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6,158                      11,496                   -87%

ลูกหน้ีการคา้ 33,282                   13,804                   59%

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          

สินคา้คงเหลือ 3,181,704              4,611,491              -45%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 499,430                 565,995                 -13%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,443,038              5,460,970              -23%

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          

เงินล่วงหน้าคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 210,000                 210,000                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,231,457           24,384,466           -5%

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 10,196                   11,540                   -13%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 740,739                 565,467                 24%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,192,392           25,171,473           -4%

รวมสินทรัพย์ 28,635,430           30,632,443           -7%

งบการเงินรวม 

(พันบาท)
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บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 + (-) %

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                          212,503                 -100%

เจา้หน้ีการคา้ 1,667,336              2,339,819              -40%

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 540,301                 659,013                 -22%

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 314,000                 314,000                 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 477,256                 505,934                 -6%

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 423,813                 1,269,364              -200%

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                          107,424                 -100%
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 3,850                      3,850                      
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 160,253                 42,666                   73%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 6,651,139              7,440,181              -12%

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,504,014              5,473,957              1%

ประมาณการหน้ีสิน 404,251                 434,458                 -7%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 321,911                 348,859                 -8%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,468,124           19,152,028           -16%

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 315,385                 -                          100%

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,955,244              1,117,518              43%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 80,140                   117,928                 -47%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 181,265                 143,059                 21%

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,062                      1,389                      -31%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,533,096              1,379,894              46%

รวมหนีสิ้น 19,001,220           20,531,922           -8%

งบการเงินรวม 

(พันบาท)
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บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 + (-) %

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 48,775,744           48,775,744           

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 34,250,905           34,250,905           

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -                              14,050                   -100%

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น

    ส่วนต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (10,163,276)          (10,163,276)          

    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                 206,307                 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

    จดัสรรแลว้

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 763,977                 763,977                 

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (25,982,479)          (24,899,544)          4%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 14,050                   -                          100%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (910,516)               172,419                 119%

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,544,726           9,928,102              6%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,634,210              10,100,521           -5%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,635,430           30,632,443           -7%

งบการเงินรวม

(พันบาท)
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 + (-) %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,519,785              8,677,870              -92%

รายไดจ้ากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                          -                          

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 486                         -                          100%

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือ

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ -                          8,817                      -100%

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                          -                          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 82,660                   334,422                 -305%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 336,979                 586                         100%

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 1,719                      -                          100%

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          

รายไดอ่ื้น 52,184                   17,817                   66%

รวมรายได้ 4,993,813              9,039,512              -81%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย   - ตน้ทุนผลิตสินคา้ 4,636,652              8,758,030              -89%

                   - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 247,215                 -                              100%

                   - ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 328,049                 39,995                   88%

รวมตน้ทุนขาย 5,211,916              8,798,025              -69%

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
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บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 + (-) %

ตน้ทุนการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                          -                          

คา่ใช้จ่ายในการขาย 61,713                   109,072                 -77%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 218,751                 199,024                 9%

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ

   ท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ 66,213                   -                          100%

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                              61,673                   -100%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 9,420                      22,245                   -136%

ตน้ทุนทางการเงิน 295,146                 280,438                 5%

รวมค่าใช้จ่าย 5,863,159              9,470,477              -62%

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (869,346)               (430,965)               50%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                          -                          

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (869,346)               (430,965)               50%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                          -                          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (869,346)               (430,965)               50%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (477,493)               (173,465)               64%

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (391,853)               (257,500)               34%

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (869,346)               (430,965)               50%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (477,493)               (173,465)               64%

  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (391,853)               (257,500)               34%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (869,346)               (430,965)               50%

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.07)                      (0.03)                      57%

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
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บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 + (-) %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 13,109,390           24,641,136           -88%

รายไดจ้ากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                          -                          

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 12,177                   -                          100%

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                          -                          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 803,654                 181,873                 77%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 336,979                 677                         100%

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 86,334                   -                          100%

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          

รายไดอ่ื้น 105,040                 43,133                   59%

รวมรายได้ 14,453,574           24,866,819           -72%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย   - ตน้ทุนผลิตสินคา้ 13,427,419           24,019,806           -79%

                   - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 803,700                 192,185                 76%

                   - ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 299,854                 80,778                   73%

รวมตน้ทุนขาย 14,530,973           24,292,769           -67%

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
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บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 + (-) %

ตน้ทุนการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                          -                          

คา่ใช้จ่ายในการขาย 171,267                 298,543                 -74%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 679,188                 600,946                 12%

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ

   ท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ 36,961                   15,138                   59%

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                              63,293                   -100%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 59,276                   117,039                 -97%

ตน้ทุนทางการเงิน 871,377                 815,785                 6%

รวมค่าใช้จ่าย 16,349,042           26,203,513           -60%

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,895,468)            (1,336,694)            29%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                          -                          

ขาดทุนส าหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            29%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                          -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            29%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,082,935)            (1,004,817)            7%

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (812,533)               (331,877)               59%

ขาดทุนส าหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            29%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,082,935)            (1,004,817)            7%

  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (812,533)               (331,877)               59%

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            29%

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.16)                      (0.15)                      6%

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
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สรุปงบกระแสเงินสด 

 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 + (-) %

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,895,468)          (1,336,694)          29%

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,349,587 1,395,188 -3%

ดอกเบ้ียรับ (1,687)                  (1,831)                  -9%

ตน้ทุนทางการเงิน 871,377 815,785 6%

เงินปันผลรับ -                       (208)                     -100%

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (667,404)             (131,120)             80%

ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับราคาหลกัทรัพย์ 4,920                   (853)                     117%

ก าไรจากการประนีประนอม (86,334)               -                       100%

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (12,177)               63,293                 620%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ -                       41,603                 -100%

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 45,150                 74,704                 -65%

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (กลบัรายการ) (10,328)               -                       100%

ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                       -                       

ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตดับญัชี 1                           37,502                 -3750100%

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 299,854               80,778                 73%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (336,979)             (677)                     100%

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือ 

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ (กลบัรายการ) 36,961                 15,138                 59%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 528                       136                       74%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 52,006 9,980 81%

(349,993)             1,062,724           404%

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน
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สรุปงบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 + (-) %

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (19,503)               (127,712)             -555%

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       9,900                   -100%

สินคา้คงเหลือ 1,129,933           290,209               74%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 81,517                 68,225                 16%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (249,985)             (115,308)             54%

เจา้หน้ีการคา้ (651,479)             90,479                 114%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 118,063               (139,655)             218%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (489,494)             (274,796)             44%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (24,836)               27,878                 212%

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,506)                  (115)                     97%

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,647)                  (144,010)             -1565%

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (467,930)             747,819               260%

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน
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สรุปงบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 1,687                   1,831                   -9%

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (136,266)             (70,103)               49%

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,617)                  (2,376)                  -47%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,836                 -                       100%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 417                       23                         94%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       68,000                 -100%

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (118,943)             (2,625)                  98%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย1,429,158           -                       100%

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (340,581)             (404,654)             -19%

ช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (43,037)               (4,807)                  89%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (106,252)             -                       100%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                       (55)                       -100%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (816,242)             (165,589)             80%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 929,310               (359,967)             139%

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (376)                     (310)                     18%

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 1,051,980           (935,382)             189%

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 465,107               (190,188)             141%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 258,184               590,830               -129%

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (827)                     (78)                       91%

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กนัยายน 722,464               400,564               45%

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
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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 ประเทศที่รายงานข้อมูล) เท่ากับ 466.1 ล้านตัน ตัน และ
ปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลกส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 1,391.2 ล้านตัน คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 
3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยกลุ่มประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากที่สุดคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย 
(นับรวมประเทศจีน 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 ประเทศจีนมีการผลิตเหลก็ดิบที่ 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 สิน้สุด 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 ประเทศเยอรมนี มีการผลิตเหล็กดิบที่ 3.4 ล้านตัน ลดลง 4.0%, ประเทศอิตาลีมีการผลิตเหล็ก
ดิบที่ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% และประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล็กดิบที่ 1.2 ล้านตัน ลดลง 10.2% ขณะที่ประเทศสเปนมี
การผลิตเหล็กดิบอยู่ท่ี 1.2 ล้านตัน ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 

ส าหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนกันยายน 2562 จากประเทศอื่นๆ ที่น่าจับตามองมีดังนี้ ประเทศสหรัฐฯ มี
การผลิตเหล็กดิบที่ 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 ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลับมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/2561 และปรับ
ลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2562 และส าหรับไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3/2562 ราคาเหล็กถลุงยัง
รักษาระดับคงท่ีจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาเศษเหล็กยังคงปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความ
ท้าทายเพิ่มขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในทุกภูมิภาค ที่จ าเป็นต้องท าการปรับตัวในการคาดการณ์การจัดซื้อวัตถุดิบ
และจัดการต้นทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

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 าสุดที่ระดับราคาต่ า
กว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาส 1/2559 ฟื้นตัวกลับอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2559 แต่แล้วราคากลับลดลงอีก
ครั้งในไตรมาสที่ 3/2559 และพลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560 จากนั้นปรับลดลงอีก
ครั้งในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1/2561 และปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 
ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2561 จากนั้นรักษาระดับราคาที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จนถึงไตรมาสที่ 2/2562 และปรับลดลงอีก
ครั้งในไตรมาส 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 และราคา
ส่งออกเฉลี่ยจากประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 505 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน FOB เป็น 470 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 
3/2562 

กราฟแสดงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอ้างอิงในตลาดโลก ชว่งไตรมาส 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 าเรจ็รูปของไทย 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
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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  
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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 

สถานการณ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

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

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดอืนมกราคม 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 เพิ่มขึ้น 12.75% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เพิ่มขึ้น 
4.00% อยู่ท่ี 3.07 ล้านตัน เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นบางอยู่ท่ี 2.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 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 


