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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. สรุปสาระสําคัญ 

 

ป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย 17,416 ลานบาท ลดลง 12,549 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน

เน่ืองจากท้ังปริมาณขายและราคาขายลดลงอยางมากซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัว คาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน  

การนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนของเหล็กเจืออ่ืนๆและเหล็กรีดรอนชุบสังกะสีภายหลังมาตรการปกปอง (Safeguard: SG) หมดอายุ ในขณะ

ท่ีปริมาณขายลดลงรอยละ 33 ราคาขายลดลงรอยละ 13 

สําหรับบริษัทมีรายไดจากการขาย 4,494 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,438 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากบริษัท

กลับมาผลิตจําหนายเองตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากท่ีสิ้นสุดสัญญารับจางผลิตกับบริษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 

สําหรับบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 3,345 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,810 ลานบาท หลักๆ เปนผลมาจาก

ไดรับยกเวนดอกเบ้ีย 5,506 ลานบาทจากเจาหน้ีซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการแปลงหน้ีเปนทุน กําไรจากการลดทุนของเงินลงทุน 

ในบริษัทยอยจํานวน 1,130 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 684 ลานบาท 

เหตุการณสําคัญในระหวางไตรมาส ไดแก 

- การปรับโครงสรางหน้ีจํานวน 4,195 ลานบาท โดยการแปลงเปนทุนและการยกเวนดอกเบ้ียท่ีกลาวขางตน  

ซึ่งชวยเพ่ิมกําไรและสวนของผูถือหุนของบริษัท 

- บริษัทไดขายทรัพยสินเฉพาะสวนของบีโอไอสงออกไปยังเขตปลอดภาษี (Free Zone ) เพ่ือเปนการบรรเทา

ปญหาทางดานภาษีและเบ้ียปรับเงินเพ่ิม สงผลใหบันทึกขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวน 946 ลานบาท 

- การปรับโครงสราง SBLC เปนเงินกูจํานวน 12.8 ลานเหรียญสหรัฐ 

หนวย :  ลานบาท ป 2562 ป 2561

รายไดจากการขายและใหบริการรวม 17,416                 29,966                

กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 1,457                   (2,358)                  

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 970                     1,450                   

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,024                   2,066                  

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 17,950                 20,662                

หนวย :  ลานบาท 31 ธันวาคม 62 31 ธันวาคม 61

สินทรัพยรวม (ลานบาท)              26,400 30,632 

หนี้สินรวม (ลานบาท)               9,219 20,532 

รวมสวนของผูถือหุน (ลานบาท)               7,014 172 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย              10,168 9,928 

Gr
ou

p
HR

C
Gr

ou
p

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

หนา 1/21 

 



 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
G Steel Public Company Limited 

 

2. แนวโนมทางธุรกิจ 

ในขณะท่ีบริษัทคอยๆไดรับสวนแบงตลาดกลับมาหลังจากท่ีหยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 2562 การชะลอตัว 

ณ ปจจุบันนับเปนสิ่งทาทาย ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เพียงรอยละ 2.4 ในป 2562 เทียบกับรอยละ 4.1  

ในป 2561 โดยท่ีในไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 เติบโตเพียงแครอยละ 1.6 

นอกจากน้ี ปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอนโดยรวมในป 2562 อยูท่ี 6.66 ลานตันลดลงรอยละ 8 เมื่อเทียบกับ 

ป 2561 เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว ในขณะเดียวกันการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เปน 4.04 

ลานตัน เน่ืองจากการแข็งคาของเงินบาทและการปองกันการปกปองเหล็กโลหะผสมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 การนําเขาคิด

เปนรอยละ 60 ของการบริโภคท้ังหมดในป 2562 เมื่อเทียบกับรอยละ 54 ในป 2561 การบริโภครวมท่ีลดลงประกอบกับการ

นําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหการผลิตในประเทศลดลงรอยละ 22 เมื่อเทียบกับป 2561 การใชกําลังการผลิตในประเทศจึงลดลงใน 

ป 2562 เพ่ือฟนสวนแบงการตลาดและลดการนําเขา บริษัท ตองหันไปใชราคาท่ีมีการแขงขันสูงซึ่งสงผลกระทบตอ EBITDA 

ในทางลบ 

สมาคมเหล็กท้ังหมดไดดําเนินการเรื่องเหลาน้ีกับรัฐบาลในระดับตาง ๆ และรัฐบาลกําลังดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ข้ันตอนสําคัญคือ 

• ประกาศการแกไขการทุมตลาดและการตอบโตการแกไขพระราชบัญญัติผลิตภัณฑจากตางประเทศฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2542 2562 (A.D. 2019) พรอมบทบัญญัติเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับการวัดการทุมตลาดและการ

ตอบโตจากพฤศจิกายน 2562 กฎระเบียบและการแจงเตือนท่ีจะทําใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคาดวา

จะประกาศในอีกไมก่ีเดือนขางหนา 

• รัฐบาลไดกําหนดใหตอตานการทุมตลาดทอเหล็กและทอจากประเทศเวียดนามเปนเวลา 5 ป ในวันท่ี  

12 กุมภาพันธ 2563 

• คณะกรรมการตอตานการทุมตลาดไดเริ่มกระบวนการไตสวนสําหรับผลิตภัณฑ GI รีดเย็นจากประเทศจีน 

เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

• ผลการดําเนินงาน 

บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 3,345 ลานบาทเปรียบเทียบกับปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,810 ลานบาทตามท่ี

อธิบายขางตน บริษัทและบริษัทยอยมกํีาไรสุทธิสําหรับป 2562 จํานวน 1,457 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3,816 ลานบาท 

ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 2,358 ลานบาท  

• รายไดจากการขายและตนทุนขาย  

บริษัทมีรายไดจากการขาย 4,494 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,438 ลานบาทเทียบกับปที่ผานมาตามที่อธิบาย

ขางตน บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวม 17,416 ลานบาท ลดลง 12,549 ลานบาท หรือรอยละ 42 เมื่อเทียบ

กับปกอน เน่ืองจากปริมาณขายลดลงรอยละ 33 และราคาขายลดลงรอยละ 13   
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• คาใชจายในการขาย 

บริษัทมีคาใชจายในการขาย 64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากป 2562 บริษัทผลิต

และจําหนายเอง ในขณะท่ีปกอนเปนการรับจางผลิต   

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายสําหรับป 2562 จํานวน 239 ลานบาท ลดลง 126 ลานบาท

จากปกอน เน่ืองจากปริมาณขายลดลง 

• คาใชจายในการบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2562 และ 2561 จํานวน 378 ลานบาท และ 155 ลานบาท 

ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 223 ลานบาท หลักๆ มาจากป 2561 บริษัทมีการปนสวนคาใชจายในการบริหารไปเปนตนทุนการ

ใหบริการรับจางผลิต จํานวน 187 ลานบาท ในขณะท่ีป 2562 มีการปนสวนลดลงเหลือ 18 ลานบาทและสวนท่ีเหลือบันทึก

เปนคาใชจายในการบริหาร (สัญญารับจางผลิตสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 31 มกราคม 2562) และป 2562 บริษัทบันทึกคาบริการ 

(Recurring Fee) ซึ่งจายตามสัญญาการใหบริการทางการเงิน 67 ลานบาท 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2562 และ 2561 จํานวน 940 ลานบาท และ 

843 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 97 ลานบาท  

• กําไรจากการปรับโครงสรางหนี ้

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี 5,506 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีหลายราย และมีการแปลงหน้ีเปนทุนพรอมกับไดปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระ 

(Interest haircut) จากเจาหน้ี 8 ราย  

• กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 976 ลานบาท เปนผลมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน

เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 684 ลานบาท) 

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพยรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 26,400 ลานบาท ลดลง 4,232 ลานบาท 

หรือรอยละ 14 เทียบกับ ณ สิ้นป 61 ท่ีมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 30,632 ลานบาท ในจํานวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปนสินทรัพย

หมุนเวียน จํานวน 3,590 ลานบาท ลดลงรอยละ 34 และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 22,810 ลานบาท ลดลงรอยละ 9 

เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 สินทรัพยหมุนเวียนท่ีลดลงสวนใหญเกิดจากการลดลงของสินคาคงเหลือของบริษัทยอย ในสวนของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีลดลงมาจากการท่ีบริษัทไดขายสินทรัพยระหวางกอสราง  
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• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 464 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 206 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 สําหรับบริษัทเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 

17 ลานบาท 

กระแสเงินสด 

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 599 ลานบาท  

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 134 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 939 ลานบาท 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในงบกระแสเงินสด)   

• สินคาคงเหลือ 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 2,632 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของสินทรัพยรวม 

ลดลง 1,979 ลานบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 โดยหลักๆมาจากสินคาคงเหลือของบริษัทยอยลดลง ในขณะท่ีบริษัทมี

สินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน 603 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากท่ีบริษัทกลับมาผลิตสินคาเพ่ือจําหนายเองหลังจากสิ้นสุดสัญญารับจางผลิต 

• หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินท้ังสิ้น 9,219 ลานบาท ลดลง 11,313 ลานบาท หรือ

รอยละ 55 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการแปลงหน้ีเปนทุนกับเจาหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ท่ีผานมา 

หนี้สินหมุนเวียนลดลง 13,408 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายลดลง 6,012 ลานบาท เนื่องมาจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนและมีการ 

จัดประเภทหนี้สินหมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้และสัญญาแกไขหนี้สิน 

ของบริษัทเปนหลัก 

• ดอกเบี้ยคางจายลดลง 4,780 ลานบาท หลักๆ มาจากการที่เจาหนี้ปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระ 

(Interest haircut) ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัท  

• เจาหนี้การคาลดลง 1,379 ลานบาท มาจากเจาหนี้การคาของบริษัทยอยลดลงเปนหลัก สําหรับเจาหน้ี

การคาของบริษัทเพ่ิมข้ึน 315 ลานบาท จากการท่ีบริษัทกลับมาผลิตสินคาเพ่ือจําหนายเอง 

• เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง 458 ลานบาท หลักๆ มาจากบริษัทยอย สําหรับบริษัท 

มีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง 26 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนหนี้สินสวน 

ที่หมุนเวียนบางสวนใหกับบริษัทยอย (GS Securities holdings company) จํานวน 714 ลานบาท 

คงเหลือหนี้ 313 ลานบาท และชําระหนี้คืนใหกับ จี เจ สตีล จํานวน 94 ลานบาท (ณ สิ้นปไมมีหนี้คาง

ชําระกับ จี เจ สตีล) และมีจัดกลุมจากหนี้สินหมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 30 ลานบาท 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ตามสัญญาประนีประนอมความ อยางไรก็ตามบริษัทมีหนี้สินเพิ่มเติมจากการที่เขาทําสัญญากูยืมระยะสั้น 

จํานวน 14.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ กับบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited และมีหน้ีจากการผิดนัด

ชําระหน้ี Stand by LC ประมาณ 12.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

• เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 213 ลานบาท เกิดจากบริษัทชําระคืนเงินกูตามสัญญาชําระหน้ี 

• หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟนฟูกิจการและประนีประนอมยอมความท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ลดลง 171 ลาน

บาท จากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีบางราย โดยบริษัทชําระเงินบางสวน

และแปลงหน้ีเปนทุนตามสัญญา  

• เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน ลดลง 107 ลานบาท เปนผลมาจากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความและจัดประเภทหน้ีสินใหมเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 25 ลานบาท และการแปลงหนี้เปนทุน

จํานวน 82 ลานบาท 

หนี้สินไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 2,094 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน เพ่ิมข้ึนรวม 817 ลานบาท สําหรับบริษัทลดลง 201 

ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวใหกับบริษัทยอย (GS Securities holdings 

company) ทั้งจํานวน 1,086 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมจาก บริษัท Link 

Capital I (Mauritius) Limited จํานวน 30.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

• หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพ่ิมข้ึน 218 ลานบาท จากการท่ีบริษัท

เขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีบางรายและไดรับการขยายระยะเวลาชําระหน้ีทําใหหน้ีสิน 

ท่ีเปนหน้ีระยะสั้นถูกจัดกลุมใหมเปนกลุมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

• เจาหน้ีอ่ืนและคาใชจายคางจาย เพ่ิมข้ึน 1,019 ลานบาท เน่ืองจากมีการจัดประเภทหน้ีสินจากหน้ีสิน

หมุนเวียนเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้และสัญญาแกไขหนี้สินของบริษัทกับเจาหน้ี

รายหน่ึง 

• สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 17,182 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7,081 ลานบาท 

มาจากท้ังของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทมีกําไรสุทธิ 3,345 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรจากการท่ีเจาหน้ีลดหน้ีใหตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (งบการเงินรวม) 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2562 ป 2561 ป 2560 

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (เทา) 0.62 0.29 0.31 

สัดสวนหน้ีสินตอทุน (เทา) 0.54 2.03 1.60 

อัตรากําไรข้ันตนจากการขาย (รอยละ) (10.69) (0.77) 2.83 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการขายรวม* (รอยละ) 15.19 (5.55) (1.51) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย** (รอยละ) 73.65 (154.97) (18.81) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลีย่*** (รอยละ) 9.28 (5.29) (1.20) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 0.31 (0.24) (0.06) 

มูลคาตามบัญชีตอหุน**** (บาท) 0.81 0.03 0.29 

* คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ไมรวมสวนท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

** คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ หารดวยรวมสวนของผูถือหุนของบริษัทเฉลี่ย (ไมรวมสวนได

เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม) 

*** คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ไมรวมสวนท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

**** คํานวณจากรวมสวนของผูถือหุนของบริษัท ไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย 2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 464,124,155           258,184,077           44%

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 4,940,906              11,495,626             -133%

ลูกหนี้การคา 35,971,335             13,804,613             62%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        -                        

สินคาคงเหลือ 2,632,038,201        4,611,490,629        -75%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 453,052,255           565,994,428           -25%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,590,126,852    5,460,969,373    -52%

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        

เงินลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 210,000,000          210,000,000          0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21,859,607,733      24,384,466,002     -12%

สินทรัพยไมมีตัวตน 9,188,016               11,539,972             -26%

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 731,533,456           565,467,084           23%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,810,329,205  25,171,473,058   -10%

รวมสินทรัพย 26,400,456,057   30,632,442,431  -16%
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                        212,503,281           -100%

เจาหนี้การคา 960,912,393          2,339,818,594        -143%

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        -                        

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟนฟูกิจการและการประนีประนอม

   ยอมความที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 487,934,137           659,013,001           -35%

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 314,000,000          314,000,000          0%

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 470,511,788            505,933,824           -8%

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 811,362,306           1,269,363,868        -56%

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น -                        107,424,045           -100%

เงินกูยืมจากผูถือหุน 3,850,000              3,850,000              0%

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 130,671,595           42,665,704            67%

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 1,428,344,684        7,440,181,306        -421%

ดอกเบี้ยคางจาย 693,557,138           5,473,956,815         -689%

ประมาณการหนี้สิน 106,292,596          434,458,440          -309%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 336,961,618           348,858,799           -4%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,744,398,255    19,152,027,677   -233%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงิน -                        -                        

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟนฟูกิจการและ

   การประนีประนอมยอมความ 217,751,857            -                        100%

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,934,155,494        1,117,518,130         42%

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 1,137,215,015         117,928,412           90%

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 184,065,264           143,059,052           22%

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 950,062                 1,388,843               -46%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,474,137,692    1,379,894,437    60%

รวมหนี้สิน 9,218,535,947    20,531,922,114 -123%

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

    ทุนจดทะเบียน 158,059,755,140     48,775,743,730       69%

    ทุนที่ออกและชําระแลว 144,643,827,160    34,250,904,820      76%

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ -                        14,049,679            -100%

สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน

    สวนต่ํากวามูลคาหุน (116,361,266,965)   (10,163,275,674)     91%

    สวนเกินทุนจากการลดทุน 206,307,094          206,307,094          0%

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

    จัดสรรแลว

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 763,976,886           763,976,886           0%

    ยังไมไดจัดสรร (22,253,294,756)     (24,899,544,506)     -12%

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 14,049,679            -                        100%

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 7,013,599,098     172,418,299       98%

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10,168,321,012      9,928,102,018        2%

รวมสวนของผูถือหุน  (ขาดทุนสะสมเกินทุน ) 17,181,920,110   10,100,520,317   41%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 26,400,456,057   30,632,442,431  -16%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

รายได

รายไดจากการขาย 17,416,417,795       29,965,744,118      -72%

รายไดจากการใหบริการ - รับจางผลิต -                        -                        

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 13,554,115             -                        100%

กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการค้ําประกันบริษัทยอย -                        -                        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 976,030,090          197,030,561           80%

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 5,505,991,604        -                        100%

กําไรจากการประนีประนอมยอมความ 86,334,435            -                        100%

กําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        

รายไดอื่น 118,537,891            178,555,798            -51%

รวมรายได 24,116,865,930   30,341,330,477  -26%

คาใชจาย

ตนทุนขาย

     - ตนทุนผลิตสินคาที่ขาย 18,225,267,129      29,635,851,220      -63%

     - ตนทุนการผลิตที่วางเปลา 1,031,503,026        400,183,219           61%

     - ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ ) 20,966,163            159,314,204           -660%

รวมตนทุนขาย 19,277,736,318       30,195,348,643      -57%

ตนทุนการใหบริการ - รับจางผลิต -                        -                        

คาใชจายในการขาย 238,841,441           365,224,430          -53%

คาใชจายในการบริหาร 940,093,555           843,319,164           10%

ประมาณการผลขาดทุนจากคําสั่งซื้อ

   ของวัตถุดิบที่ยังไมไดรับมอบ 65,727,443             40,565,153             38%

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -                        9,586,140               -100%

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย 946,468,146          -                        100%

คาใชจายอื่น 51,359,987             144,047,447           -180%

ตนทุนทางการเงิน 1,139,327,842        1,101,535,144         3%

รวมคาใชจาย 22,659,554,732  32,699,626,121   -44%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 1,457,311,198         (2,358,295,644)       262%

คาใชจายภาษีเงินได -                        -                        

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับป 1,457,311,198     (2 ,358,295,644)   262%

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                        -                        

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,457,311,198     (2 ,358,295,644)   262%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน ) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ 2,646,249,750        (1,662,467,063)       163%

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,188,938,552)        (695,828,581)          41%

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับป 1,457,311,198     (2 ,358,295,644)   262%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวม

  สวนที่เปนของบริษัทใหญ 2,646,249,750        (1,662,467,063)       163%

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,188,938,552)        (695,828,581)          41%

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,457,311,198     (2 ,358,295,644)   262%

กําไร (ขาดทุน )ตอหุน

กําไร (ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.31                       (0.24)                      177%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 1,457,311,198         (2,358,295,644)       262%

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,819,252,315         1,865,349,912        -3%

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (617,072,813)          (96,321,391)           84%

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันแปลงหนี้เปนทุน (449,701,879)          -                        100%

ขาดทุนจากการปรับราคาหลักทรัพย 6,137,766               927,299                 85%

กําไรจากการประนีประนอม (86,334,435)           -                        100%

กําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ (337,037,447)          (677,203)                100%

กําไรจากการแปลงหนี้เปนทุน (5,168,954,157)        -                        100%

กําไรจากการตัดจําหนายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ (10,387,557)            (119,077,086)          -1046%

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ ) 20,966,163            159,314,204           -660%

ประมาณการผลขาดทุนจากคําสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไมไดรับมอบ 65,727,443             40,565,153             38%

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ ) (13,554,115)            9,586,140               171%

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย -                        41,603,214            -100%

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 950,573,153           163,549                 100%

ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟองรอง 34,822,207            99,878,465             -187%

ประมาณการหนี้สินจากการค้ําประกันบริษัทยอย (กลับรายการ ) -                        -                        

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย ตัดบัญชี 933                       38,896,562             -4168878%

ตนทุนทางการเงิน 1,139,327,842        1,101,535,144         3%

ดอกเบี้ยรับ (3,170,957)              (5,983,225)              -89%

เงินปนผลรับ -                        (208,590)                -100%

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 56,054,212             13,306,584             76%

(1,136,040,128)       790,563,087           170%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (22,198,069)           34,394,987            255%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        -                        

สินคาคงเหลือ 1,958,486,265        (660,628,983)         134%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 87,974,712             113,562,928           -29%

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (271,570,688)          (141,589,028)          48%

เจาหนี้การคา (948,380,823)          1,200,110,419        227%

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 88,005,892             (158,873,781)           281%

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย (332,057,569)          (176,340,592)          47%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,341,775)              8,944,454              196%

จายผลประโยชนพนักงาน (4,754,000)             (595,200)                87%

เงินสด (จาย)คาใชจายภาษีเงินได (8,649,150)              (164,345,364)         -1800%

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (598,525,333)     845,202,927      241%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 3,170,957               5,983,225               -89%

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (155,404,904)          (115,739,762)          26%

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,617,100)              (3,402,311)             -110%

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 19,911,079             -                        100%

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 416,954                 22,945                   94%

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        68,000,000            -100%

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมลงทุน (133,523,014)     (45,135,903)       66%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 + ( - ) %

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจากการเพิ่มทุนหุนสามัญของบริษัทยอย 1,429,157,546        -                        100%

จายตนทุนทางการเงิน (460,832,915)          (534,305,036)         -16%

ชําระหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (62,663,021)           (6,568,141)              90%

เงินสดรับ (ชําระคืน)จากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (106,251,641)          -                        100%

เงินสดรับ (ชําระคืน)จากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (826,582,703)          (229,928,932)         72%

เงินสดรับ (ชําระคืน)จากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น -                        (54,731)                  -100%

เงินสดรับ (ชําระคืน)จากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 966,587,810           (361,319,200)         137%

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (501,600)                (501,600)                0%

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 938,913,476       (1,132,677,640)   221%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 206,865,129       (332,610,616)      261%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 258,184,077           590,829,674           -129%

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ (925,051)                (34,981)                  96%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 464,124,155      258,184,077       44%

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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5. แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กของโลก 

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กข้ันตนท่ียังไมเปนสินคาเหล็กสําเร็จรูป) ของโลก

จาก World Steel Association สําหรับไตรมาสท่ี 4 ป 2562 พบวาปริมาณการผลิตเหล็กดบิของโลกสาํหรับชวงเดือนตลุาคม

ถึงเดือนธันวาคม 2562 รวมทุกประเทศ (จํานวน 64 ประเทศท่ีรายงานขอมูล) เทากับ 478.7 ลานตัน และสําหรับป 2562 

พบวาปริมาณการผลิตเหล็กดิบสะสมของโลก รวมทุกประเทศ เทากับ 1,869.9 ลานตัน คิดเปนอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.4  

เมื่อเทียบกับป 2561 โดยกลุมประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบมากท่ีสุดคือ กลุมประเทศในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน  

แตไมรวมกลุมตะวันออกกลาง) 1,341.6 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.7 รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 159.4 ลานตัน ลดลง 

รอยละ 4.9 และกลุมประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 120 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.8 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ 

ในป 2562 กลุมประเทศในเอเชียมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบดังน้ี ประเทศจีนมีการผลิตเหล็กดิบท่ี 996.3 ลานตัน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.3 ประเทศอินเดียผลิตเหล็กดิบท่ี 111.2 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 ประเทศญี่ปุน 99.3 ลานตัน ลดลง 

รอยละ 4.8 และประเทศเกาหลีใต 71.4 ลานตัน ลดลงรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ดานสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนี มีการผลติเหล็กดบิท่ี 39.7 ลานตัน ลดลงรอยละ 6.5 ประเทศอิตาลีมีการผลิตเหล็กดิบท่ี 

23.2 ลานตัน ลดลงรอยละ 5.2 และประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล็กดิบท่ี 14.5 ลานตัน ลดลงรอยละ 6.1 ขณะท่ีประเทศ

สเปนมีการผลิตเหล็กดิบอยูท่ี 13.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับป 2561 

กราฟแสดงปริมาณการผลติเหล็กดิบของโลก สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
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สําหรับปริมาณการผลิตเหล็กดิบในป 2562 จากประเทศอ่ืนๆ ท่ีนาจับตามองมีดังน้ี ประเทศสหรัฐฯ มีการผลิตเหล็กดิบท่ี 

87.9 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 ประเทศรสัเซีย มีการผลิตเหล็กดบิท่ี 71.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.7 ประเทศบราซลิมีการ

ผลิตเหล็กดิบเทากับ 32.2 ลานตนั ลดลงรอยละ 9 และประเทศตรุกีมีการผลติเหล็กดิบอยูท่ี 33.7 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.6 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 

กราฟแสดงแนวโนมการเติบโตของการผลิตเหล็กดิบ ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

 
ท่ีมาขอมูล: World Steel Association 
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กราฟแสดงสวนแบงการผลิตเหล็กดิบของโลกระหวางป 2561 และ 2562 

 

ดานราคาเศษเหล็ก (Pig iron, shredded scrap) ความเคลื่อนไหวดานราคาวัตถุดิบหลัก ไดแก เศษเหล็ก 

(scrap) และเหล็กถลุง (pig iron) มีความผันผวนอยางมากนับตั้งแตไตรมาส 1/2559 โดยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในชวงไตรมาส 1  

ถึง ไตรมาส 2/2559 และกลับมาลดลงในไตรมาส 3/2559 จากน้ันเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจนถึงไตรมาส 1/2561 และปรับลดลง

อีกครั้งในไตรมาส 2/2561 ตอเน่ืองถึงไตรมาส 4/2562 จึงเปนความทาทายเพ่ิมข้ึนสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กท่ัวโลกใน 

ทุกภูมิภาค ท่ีจําเปนตองทําการปรับตัวในการคาดการณการจัดซื้อวัตถุดิบและจัดการตนทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของ

ตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

ราคาวัตถุดิบหลักอางอิงสําคัญๆ ในตลาดโลก ไดแก ราคาเศษเหล็กชนิด HMS 1&2 (สัดสวน 80:20) สงออกจาก

สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสท่ี 4/2562 อยูท่ีระดับ 240 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB ลดลงจากไตรมาสกอนหนาท่ีราคาเฉลี่ย 

250 ดอลลารสหรัฐตอตัน สวนราคาเหล็กถลุงสงออกจากรัสเซียในไตรมาส 4/2562 เฉลี่ย 332 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB 

ลดลงจากไตรมาสกอนหนา ซึ่งราคาเฉลี่ย 368 ดอลลารสหรัฐตอตัน 
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กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอางอิงในตลาดโลก ชวงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2562 

 

ประมวลข้อมลูโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

ราคาเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวน (hot-rolled coil) 

ในตลาดโลกในชวงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 4/2561 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ําสุดท่ีระดับราคาต่ํากวา 

300 ดอลลารสหรัฐตอตันในไตรมาส 1/2559 ฟนตัวกลับอยางรวดเร็วในไตรมาสท่ี 2/2559 แตแลวราคากลับลดลงอีกครั้ง 

ในไตรมาสท่ี 3/2559 และพลิกกลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560 จากน้ันปรับลดลงอีกครั้ง

ในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1/2561 และปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2561 

ตอเน่ืองถึงไตรมาส 4/2561 จากน้ันรักษาระดับราคาท่ี 500 ดอลลารสหรัฐตอตัน จนถึงไตรมาสท่ี 2/2562 จากน้ันปรับตัว

ลดลงอีกครั้งในไตรมาส 3/2562 และ ไตรมาส 4/2562 ตามลําดับ 

ราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนอางอิงสําคัญๆ ในตลาดโลก ไดแก ราคาสงออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตรมาส 4/2562  

อยูท่ี 466 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB ลดลงจากไตรมาสกอนหนาซึ่งมีราคาเฉลี่ย 492 ดอลลารสหรัฐตอตัน ขณะท่ีราคาสงออก

เฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับลดลงจาก 466 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 415 ดอลลารสหรัฐตอตัน, ราคาสงออกเฉลี่ยจาก

ประเทศตุรกีปรับตัวลดลงจาก 486 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 449 ดอลลารสหรัฐตอตัน และราคาสงออกเฉลี่ยจาก

ประเทศอินเดียปรับตัวลดลงจาก 470 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 440 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 4/2562 
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กราฟแสดงราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนอางอิงในตลาดโลก ชวงไตรมาส 1/2557 - ไตรมาส 4/2562 

 

ประมวลขอมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กไทยป 2562 รายงานขอมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

(ISIT) พบวา ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศอยูท่ี 7.63 ลานตัน ลดลงรอยละ 15.47 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

จําแนกเปนการการผลิตเหล็กทรงยาว 5.01 ลานตัน ลดลงรอยละ 11.50 และการผลิตเหล็กทรงแบน 2.63 ลานตัน ลดลง 

รอยละ 22.11 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

สําหรับยอดการใชผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยป 2562 อยูท่ี 18.47 ลานตัน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของ 

ปท่ีผานมารอยละ 4.47 เปนยอดการใชเหล็กทรงยาวอยูท่ี 6.97 ลานตัน ลดลงรอยละ 7.30 เปนผลมาจากการใชเหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรูปพรรณท่ีลดลง ขณะท่ียอดการใชเหล็กทรงแบนอยูท่ี 11.50 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.67 เปนผลมาจากความ

ตองการใชเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นท่ีลดลง เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเหล็กสําเร็จรูปของไทย ป 2561 และ ป 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 of Thailand, by Steel Business Intelligence
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ยอดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยป 2562 อยูท่ี 12.22 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.36 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยสินคาเหล็กท่ีมีการนําเขามากท่ีสุด คือ เหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวน

อยูท่ี 4.33 ลานตัน นําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.63 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา สินคาท่ีมีการนําเขาอันดับท่ีสอง 

คือ เหล็กเคลือบสังกะสี 1.80 ลานตัน และเหล็กแผนรีดเย็น 1.65 ลานตัน ตามลําดับ  

สวนการสงออกผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยป 2562 อยูท่ี 1.38 ลานตัน ลดลงรอยละ 21.07 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยสินคาเหล็กท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ อยูท่ี 3.08 แสนตัน 

ขณะท่ีการสงออกเหล็กเสนกอสรางอยูท่ี 2.26 แสนตัน ตามลําดับ 

สถานการณเหล็กแผนรีดรอนไทย 

สถานการณเหล็กแผนรีดรอนของประเทศไทยป 2562 การผลิตเหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวนอยูท่ี 

2.63 ลานตัน ลดลงรอยละ 22.11 จําแนกเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง 2.50 ลานตัน ลดลงรอยละ 21.69  

และเหล็กแผนรดีรอนแผนหนา 1.27 แสนตัน ลดลงรอยละ 29.59 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเหล็กแผนรีดรอนของไทย ป 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
 

ยอดการใชเหล็กแผนรีดรอนภายในประเทศป 2562 อยูท่ี 6.66 ลานตัน ลดลงรอยละ 8.35 จําแนกเปนการใชเหล็ก

แผนรีดรอนแผนบาง 6.09 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.70 และเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา 5.66 แสนตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 

9.23 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

สําหรับป 2562 มกีารนําเขาเหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.86 อยูท่ี 4.04 ลานตัน 

เปนการนําเขาเหล็กแผนบางอยูท่ี 3.59 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.32 และเปนการนําเขาเหล็กแผนหนา อยูท่ี 4.42 แสนตัน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 23.88 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

สําหรับการสงออกเหล็กแผนรีดรอนของไทยป 2562 อยูท่ี 8.01 พันตัน ลดลงรอยละ 89.17 เปนการสงออกเหล็ก

แผนบางอยูท่ี 5.58 พันตัน ลดลงรอยละ 89.98 และเปนการสงออกเหล็กแผนหนา อยูท่ี 2.43 พันตัน ลดลงรอยละ 86.69 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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