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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563  

1. สรุปสาระสําคัญ 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิสําหรับไตรมาส 1/2563 จํานวน 1,287 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 

484 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีรายไดจากการขายรวม 4,820 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,422 ลานบาท จาก

ชวงเดียวกันของปกอน 

สําหรับบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 854 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 499 ลานบาท เทียบชวงเดียวกันของป

กอน (ตามเหตุผลท่ีอธิบายดานลาง) และมีรายไดจากการขาย 2,124 ลานบาท เทียบกับรายไดจากการใหบริการผลิตสินคา 

(Tolling Service) 274 ลานบาทในไตรมาส 1 ของปกอน 

รายไดจากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึน เทียบกับปกอนท่ีท้ังบริษัทและบริษัทยอยหยุดผลิตเปนการ

ช่ัวคราว ไตรมาส 1/2562 บริษัทหยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม เพ่ือรอเขาทําสัญญาเงินกูใหมในเดือนเมษายน เพ่ือใช

เปนเงินทุนหมุนเวียน สวนบริษัทยอยหยุดผลิตเดือนกุมภาพันธเน่ืองจากอะไหลและอุปกรณสําคัญเสียหาย 

ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เน่ืองจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทําใหความตองการใชเหล็กลดลงและ

สงผลใหราคาเหล็กอยูในระดับต่ํา สวนตางระหวางราคาขายกับตนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยตอตัน(Metal Spread) ต่ํา และไมสามารถ

ครอบคลุมตนทุนและคาใชจายได 

  

หนวย :  ลานบาท ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562

รายไดจากการขายและใหบริการรวม 4,820                    3,398                    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (1,287)                   (803)                     

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 304                      177                      

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 321                      139                      

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 15,865                  19,160                  

หนวย :  ลานบาท 31 มีนาคม 63 31 ธันวาคม 62

สินทรัพยรวม (ลานบาท)               26,057               26,400 

หนี้สินรวม (ลานบาท)               10,163                 9,219 

รวมสวนของผูถือหุน (ลานบาท)                 6,157                 7,014 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย                 9,737               10,168 
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2. แนวโนมทางธุรกิจ 

ปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอนในประเทศโดยรวมสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2020 อยูท่ี 1.51 ลานตัน และลดลง 3.4% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีแลว ในขณะเดียวกันการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนลดลง 14% และการผลิตภายในประเทศ

เพ่ิมข้ึน 11.5% เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน ปริมาณการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

มาตรการปกปองการนําเขาเหล็กเจือหมดอายุ การแข็งคาของเงินบาท และการระบาดของ COVID-19 ในปจจุบัน ทําใหราคา

เหล็กในประเทศลดลงอยางตอเน่ือง ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2562 ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอผลประกอบของกลุมบริษัท 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกประกาศวาการระบาดของโรคคอโรนาไวรัส (“COVID-19”) เปนการ

ระบาดใหญซึ่งสงผลใหมีขอจํากัดการเดินทางการล็อคและมาตรการปองกันอ่ืน ๆ ในประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย 

การระบาดครั้งน้ีทําใหเกิดความไมแนนอนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในประเทศไทยและตลาดท่ีบริษัทดําเนินงานอยู 

อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถประมาณการผลกระทบทางการเงินของ COVID-19 ไดอยางสมเหตุสมผลในชวงเวลาตอไป

เน่ืองจากสถานการณยังคงมีการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามเปนท่ีแนนอนวาประเทศไทยและมาตรการท่ัวโลกตอการ

แพรกระจายของ COVID-19 จะมีผลกระทบในทางลบตอรายไดการดําเนินงานและหวงโซอุปทานในอนาคตของบริษัท บริษัท 

กําลังดําเนินมาตรการประหยัดตนทุนหลายประการเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบของการระบาดของ COVID-19 ตอการดําเนินงานใน

อนาคตของบริษัท และหวังวารัฐบาลจะดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

• ผลการดําเนินงาน 

บริษัทมีผลประกอบการประจําไตรมาสขาดทุนสุทธิ 854 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 499 ลานบาทเทียบกับชวง

เดียวกันปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 355 ลานบาท เนื่องจากไตรมาสนี้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 378 ลานบาท 

เทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 169 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันของปกอน 

บริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,287 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 484 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน 

• รายไดจากการขายและตนทุนขาย  

บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,124 ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการใหบริการรับจาง

ผลิต 274 ลานบาท ภายหลังจากหมดสัญญารับจางผลิต (Tolling Agreement) เมื่อ 31 มกราคม 2562 บริษัทไดหยุดผลิต

ในเดือนท่ีเหลือของไตรมาส 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวม 4,820 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,422 ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น ตามที่กลาวขางตน ในไตรมาส 1/2562 บริษัทไดหยุดผลิตชั่วคราวในเดือน

กุมภาพันธและมีนาคมระหวางรอเขาทําสัญญาเงินกูใหมเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทยอยหยุด เนื่องจาก

เครื่องจักรสําคัญเสียหาย 
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• คาใชจายในการขาย  

บริษัทมีคาใชจายในการขาย 34 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 34 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน ตามปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน  

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย 77 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 32 ลานบาทจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

• คาใชจายในการบริหาร  

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 40 ลานบาทเนื่องจาก

เดือนมกราคมของปกอนมีการปนสวนคาใชจายในการบริหารไปเปนตนทุนการใหบริการรับจางผลิต และเจาหนี้คาบริการ

ตามสัญญาการใหบริการทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร 205 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลานบาท จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน 

• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ 

บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 378 ลานบาท ในขณะท่ีงบการเงินรวมมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

501 ลานบาท เปนผลมาจากคาเงินบาทท่ีออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ  

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพยรวม 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 26,057 ลานบาท ลดลง 343 ลานบาทเทียบกับ  

ณ สิ้นป 62 ในจํานวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 3,666 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 และสินทรัพย 

ไมหมุนเวียน จํานวน 22,391 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562  

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 394 ลานบาท ลดลง 70 

ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 สําหรับบริษัทเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 40 ลานบาท 

กระแสเงินสด 

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65 ลานบาท  

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 1 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 26 ลานบาท 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในงบกระแสเงินสด) 

• สินคาคงเหลือ 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 2,626 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของสินทรัพยรวม ลดลง  

6 ลานบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2562  

  

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

หนา 3/8 

 



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

 

• หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินท้ังสิ้น 10,163 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 944 ลานบาท เมื่อเทียบกับ  

ณ สิ้นป 2562  

หนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมขึ้น 828 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• เจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 398 ลานบาท หลักๆ มาจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีคาวัตถุดิบของบริษัท 336 ลานบาท  

• เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เพิ่มขึ้น 290 ลานบาท เปน

การเพ่ิมข้ึนของบริษัทยอย 

• ดอกเบ้ียคางจายเพ่ิมข้ึน 159 ลานบาท  

หนี้สินไมหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 116 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพ่ิมข้ึน 131 ลานบาท จากการท่ีบริษัทเขาทํา

สัญญาประนีประยอมยอมความกับเจาหน้ีคาไฟฟารายหน่ึง 

สวนของผูถือหุน 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 15,895 ลานบาท ลดลง 1,287 ลานบาท 

เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 
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5. แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กของโลก  

ตามรายงานการผลิตเหล็กดิบ (crude steel production: เหล็กข้ันตนท่ียังไมเปนสินคาเหล็กสําเร็จรูป) ของโลก

จาก World Steel Association สําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2563 พบวาปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกสําหรับชวงเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563 รวมทุกประเทศ (จํานวน 64 ประเทศท่ีรายงานขอมูล) เทากับ 443.0 ลานตัน คิดเปนอัตรา 

ท่ีลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอน  โดยกลุมประเทศท่ีมีปริมาณการผลติเหล็กดบิมากท่ีสุดคือ กลุมประเทศ

ในเอเชีย (นับรวมประเทศจีน แตไมรวมกลุมตะวันออกกลาง) 315.2 ลานตัน ลดลง 0.3% รองลงมาคือสหภาพยุโรป (EU) 

38.3 ลานตัน ลดลง 10.0 % และกลุมประเทศในแถบอเมริกาเหนือ 29.5 ลานตัน ลดลง 4.0% จากชวงเดียวกันของปกอน 

ตามลําดับ 

กราฟแสดงปริมาณการผลติเหลก็ดิบของโลก สิ้นสดุ ณ 31 มีนาคม 2563 

 
ท่ีมาขอมูล: World Steel Association 

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 จากน้ันปรับตัวข้ึนเล็กนอยในไตรมาส 1/2563 จึงเปนความทาทาย

เพ่ิมข้ึนสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กท่ัวโลกในทุกภูมิภาคท่ีจําเปนตองทําการปรับตัวในการคาดการณการจัดซื้อวัตถุดิบ 

และจัดการตนทุนการผลิตในสภาวะการปรับตัวของตลาดเหล็กและวัตถุดิบเหล็กโลกใหสอดคลองกับสถานการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

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

 

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

สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในไตรมาสท่ี 1/2563 อยูท่ีระดับ 248 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอนหนาท่ีราคาเฉลี่ย 

240 ดอลลารสหรัฐตอตัน สวนราคาเหล็กถลุงสงออกจากรัสเซียในไตรมาส 1/2563 เฉลี่ย 346 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB 

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอนหนา ซึ่งราคาเฉลี่ย 332 ดอลลารสหรัฐตอตัน 

กราฟแสดงราคาวัตถุดิบอางอิงในตลาดโลก ชวงไตรมาส 1/2558 - ไตรมาส 1/2563

 

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

ในตลาดโลกในชวงไตรมาส 1/2559 จนถึงไตรมาส 1/2562 มีความผันผวนมาก โดยเคลื่อนไหวจากจุดต่ําสุดในไตรมาส 

1/2559 ฟนตัวกลับอยางรวดเร็วในไตรมาสท่ี 2/2559 แตแลวราคากลับตกอีกครั้งในไตรมาสท่ี 3/2559 และพลิกกลับมา

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2560จากน้ันปรับลดลงอีกครั้งในไตรมาส 2/2560 และกลับดีดตัว

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1/2561 และลดลงอีกครั้งอยางตอเน่ืองในไตรมาส 2/2561 ถึงไตรมาส 4/2562 จากน้ัน

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1/2563 ตามลําดับ 

ราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนอางอิงสําคัญๆ ในตลาดโลก ไดแก ราคาสงออกจากประเทศจีน เฉลี่ยในไตรมาส 1/2563 

อยูท่ี 482 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอนหนาซึ่งมีราคาเฉลี่ย 466 ดอลลารสหรัฐตอตัน ขณะท่ีราคาสงออก

เฉลี่ยจากประเทศรัสเซียปรับเพ่ิมข้ึนจาก 415 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 473 ดอลลารสหรัฐตอตัน, ราคาสงออกเฉลี่ยจาก

ประเทศตุรกีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 449 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 495 ดอลลารสหรัฐตอตัน และราคาสงออกเฉลี่ยจากประเทศ

อินเดียปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 440 ดอลลารสหรัฐตอตัน FOB เปน 488 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2563 
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กราฟแสดงราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนอางอิงในตลาดโลก ชวงไตรมาส 1/2558 - ไตรมาส 1/2563 

ประมวลขอมูลโดยรวบรวมจาก: Metal Expert 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กไทย 

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กไทยไตรมาส 1/2563 รายงานขอมูลสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

(ISIT) พบวา ยอดผลิตเหล็กภายในประเทศไตรมาส 1/2562 อยูท่ี 2.02 ลานตัน เพ่ิมข้ึน 0.95% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ

ปท่ีผานมา จําแนกเปนการการผลิตเหล็กทรงยาว 1.28 ลานตัน ลดลง 4.26% และการผลิตเหล็กทรงแบน 7.35 แสนตัน เพ่ิมข้ึน 

11.52% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

สําหรับยอดการใชผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยในไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 4.40 ลานตัน ลดลงจากชวงเวลา

เดียวกันของปท่ีผานมา 1.27% เปนยอดการใชเหล็กทรงยาวในไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 1.74 ลานตัน ลดลง 3.88% ขณะท่ี

ยอดการใชเหล็กทรงแบนในไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 2.66 ลานตัน เพ่ิมข้ึน 0.52% เปนผลมาจากความตองการใชเหล็กแผน

เคลือบสังกะสีท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเหล็กสําเร็จรูปของไทย ไตรมาส 1 ป 2562 และ ป 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%
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ยอดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 2.68 ลานตัน ลดลง 6.16% เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยสินคาเหล็กท่ีมีการนําเขามากท่ีสุด คือ เหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวน

อยูท่ี 0.85 ลานตัน นําเขาลดลง 13.66% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา สินคาท่ีมีการนําเขาอันดับท่ีสอง  

คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี 5.01 แสนตัน และเหล็กแผนรีดเย็น 3.51 แสนตัน ตามลําดับ 

สวนการสงออกผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 3.01 แสนตัน ลดลง 25.03% เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยสินคาเหล็กท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ อยูท่ี 5.65 หมื่นตัน 

ขณะท่ีการสงออกเหล็กเสนกอสรางใน ไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 4.61 หมื่นตัน ตามลําดับ 

สถานการณเหล็กแผนรีดรอนไทย 

สถานการณเหล็กแผนรีดรอนของประเทศไทยในไตรมาส 1/2563 การผลิตเหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและ 

ไมเปนมวน อยูท่ี 7.35 แสนตัน เพ่ิมข้ึน 11.52% จําแนกเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง 

7.07 แสนตัน เพ่ิมข้ึน 14.57% และเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา 2.82 หมื่นตัน ลดลง 33.16% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปท่ีผานมา 

ยอดการใชเหล็กแผนรีดรอนภายในประเทศไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 1.51 ลานตัน ลดลง 3.44% จําแนกเปนการใช

เหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง 1.41 ลานตัน เพ่ิมข้ึน 0.20% และเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผน

หนา 0.96 แสนตัน ลดลง 37.12% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเหล็กแผนรีดรอนของไทย ไตรมาส 1 ป 2562 และ ป 2563 

 

สําหรับไตรมาส 1/2563 มีการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ลดลง 13.95% อยูท่ี 0.78 ลานตัน 

เปนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง อยูท่ี 7.10 แสนตัน ลดลง 10.51% และเปนการนําเขาเหล็ก

แผนหนา อยูท่ี 0.68 แสนตัน ลดลง 38.52% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

สําหรับการสงออกเหล็กแผนรีดรอนของไทย ไตรมาส 1/2563 อยูท่ี 6.02 พันตัน เพ่ิมข้ึน 132.02% เปนการสงออก

เหล็กแผนรีดรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง อยูท่ี 5.29 พันตัน เพ่ิมข้ึน 230.69% และเปนการสงออกเหล็ก 

แผนหนา อยูท่ี 730 ตัน ลดลง 26.63% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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