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

 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

1. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

2. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ี บริษัทไดทําการทบทวนและเปลี่ยน 

แปลงอายุการใหประโยชนของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณจากท่ีเคยประมาณการไวเดิม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและอายุการให

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโดยอางอิงตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาทางวิศวกรอิสระและการบํารุงรักษาอาคาร เครื่องจักร

และอุปกรณ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8  

เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด โดยการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวไดรับการ

อนุมัติโดยหลักการจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ตามท่ี 

ไดมีการเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ น้ัน และตอมาเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติโดยยังคงใชวิธีตัดตาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามเดิม อายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไว 

มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีใชสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เริ่มในวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยในสวนของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร ดังน้ี  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของสินทรัพยถาวร 
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร (ป) 

ต้ังแตป 2554 จนถึง 2562 ต้ังแตป 2563 เปนตนไป 

อาคาร 30  – 50  

(อายุคงเหลือเดิมท่ีมากสุด ส้ินสุดในป 2602)  
25 -40  

(อายุคงเหลือไมเกิน 15–25 ป นับจากป 2563) 

หนวย :  ลานบาท ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562

รายไดจากการขายและใหบริการรวม 4,713                   5,192                   

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตนรวม (178)                     (75)                       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (247)                    (223)                    

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 316                     260                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 290                     306                     

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 14,922                 19,938                 

หนวย :  ลานบาท 30 มิถุนายน 63 31 ธันวาคม 62

สินทรัพยรวม (ลานบาท)              25,964              26,400 

หนี้สินรวม (ลานบาท)              10,049               9,219 

รวมสวนของผูถือหุน (ลานบาท)               6,204               7,014 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย               9,711              10,168 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของสินทรัพยถาวร 
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร (ป) 

ต้ังแตป 2554 จนถึง 2562 ต้ังแตป 2563 เปนตนไป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 15 – 30  

(อายุคงเหลือเดิมท่ีมากสุด ส้ินสุดในป 2572) 

40  

(อายุคงเหลือไมเกิน 20 ป นับจากป 2563) 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยถาวรในครั้งน้ี  สืบเน่ืองจากบริษัทไดพิจารณา

และทบทวนการคิดคาเสื่อมราคาในอดีตท่ีผานมา โดยไดมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในอดีตจากการใชงานของเครื่องจักรและ

อุปกรณในชวง 5 ปยอนหลัง ระหวางป 2558-2562 พบวา ในชวงดังกลาวบริษัทไมไดมีการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณ 

เต็มกําลังการผลิตแตอยางใด โดยทําการผลิตจริงในชวง Off-peak (ซึ่งเปนชวงท่ีมีอัตราคาไฟฟาต่ํา) มาโดยตลอดและมีอัตราการ 

ใชกําลังการผลิตจริง (Capacity Utilization) เฉลี่ยเพียงรอยละ 37.25 เทาน้ัน ทําใหวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงตาม

ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยถาวรเดิมน้ัน ไมสอดคลองกับการอัตราใชงานของเครื่องจักรท่ีอยูในระดับต่ําสง 

ผลใหคาเสื่อมราคาท่ีบันทึกมีอัตราท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน ดังน้ัน บริษัทจึงมีการศึกษาและใหบริษัทท่ีปรึกษาทางวิศวกรอิสระมา

ประเมินสภาพสินทรัพยถาวรและจัดทํา Health Study Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2563 ซึ่งผลของรายงานสรุปวาอายุการให

ประโยชนของอาคารควรมีอายุสั้นกวาประมาณการเดิม ดวยเหตุผลจากสภาพของอาคารและการดูแลซอมแซมท่ีผานมา ในสวน

ของสภาพเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชการผลิตโดยรวมอยูในสภาพดีและหากมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอน้ัน อายุการให

ประโยชนของเครื่องจักรไดประมาณการไวไมเกิน 20 ป นับจากป 2563 เปนตนไป 

ท้ังน้ี มูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนน้ัน มีจํานวนท้ังหมด 

6,397.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.35 ของสินทรัพยรวมของบริษัทท่ีมีจํานวน 12,460.07 ลานบาท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีป 2563 มีผลตั้งแตวันท่ี  

1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยไมไดยอนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการของงบการเงินในอดีตท่ีมีคาเสื่อมราคาสูง  

ทําใหคาเสื่อมราคาใหมโดยรวมมีจํานวนลดลง ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวตองบการเงินระหวางกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดังน้ี 

ผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวร    หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คาเส่ือมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการเดิม 
คาเส่ือมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการใหม 
สําหรับไตรมาส 1 ป 2563 193 108 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2563 194 108 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563 387 216 
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ท้ังน้ี ผลกระทบท้ังหมดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีมีตองบการเงินในป 2563 แสดงดังน้ี 

          หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการเดิม 

กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 1 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 12,243 12,339 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 4,108 4,226 

    งบกําไรขาดทุน  (854) (736) 

 

ระยะเวลา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการเดิม 

กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 2 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 12,097 12,274 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 3,956 4,154 

    งบกําไรขาดทุน (152) (72) 

งวดหกเดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 12,097 12,274 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 3,956 4,154 

    งบกําไรขาดทุน  (1,007) (809) 

บริษัทไดประมาณการผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีจะกระทบตอ

งบการเงินเฉพาะกิจการท้ังป ดังน้ี 

       หนวย: ลานบาท 

ประเภทของสินทรัพยถาวร 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาเส่ือมราคาจริง 

ป 2562 

คาเส่ือมราคาใหม 

ประมาณการป 2563 

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อาคาร 35 45 10 

เครื่องจักรและอุปกรณ 748 359 (389) 

รวมคาเส่ือมราคาตอป 783 404 (379) 

ในสวนของงบการเงินรวมของบริษัท แสดงการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยถาวร 

ดังน้ี  

งบการเงินรวม 

ประเภทของสินทรัพยถาวร 
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวร(ป) 

ต้ังแตป 2554 จนถึง 2562 ต้ังแตป 2563 เปนตนไป 

อาคาร 20 - 50  

(อายคุงเหลือเดิมท่ีมากสุดส้ินสุดในป 2602) 
25 - 50  

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

(อายคุงเหลือเดิมท่ีมากสุด ส้ินสุดในป 2583) 

21 - 41  

(อายุคงเหลือไมเกิน 20 ป นับจากป 2563) 
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ผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวร ตามงบการเงินรวม แสดงดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินรวม 
คาเสื่อมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการเดิม 

คาเสื่อมราคาตามอายุการให

ประโยชนตามประมาณการใหม 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2563 411 223 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2563 412 224 

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 823 447 

ผลกระทบท้ังหมดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีมีตองบการเงินรวมในป 2563 แสดง ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินรวม กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการเดิม 

กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 1 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 26,057 26,272 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 15,895 16,162 

    งบกําไรขาดทุน  (1,287) (1,020) 

 

ระยะเวลา ตามงบการเงินรวม กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการเดิม 

กรณีใชคาเส่ือมราคา 

ตามประมาณการใหม 

ไตรมาส 2 ป 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 25,559 25,964 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 15,370 15,915 

    งบกําไรขาดทุน (525) (247) 

งวดหกเดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563   

    งบดุล  สินทรัพยรวม 25,559 25,964 

    งบดุล  สวนของผูถือหุน 15,370 15,915 

    งบกําไรขาดทุน  (1,812) (1,267) 

บริษัทไดประมาณการผลกระทบคาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสินทรัพยถาวรท่ีจะกระทบตอ

งบการเงินรวมท้ังป ดังน้ี 

       หนวย: ลานบาท 

ประเภทของสินทรัพยถาวร 

ตามงบการเงินรวม 

คาเส่ือมราคาจริง 

ป 2562 

คาเส่ือมราคาใหม 

ประมาณการป 2563 

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อาคาร 127 155 28 

เครื่องจักรและอุปกรณ 1,540 707 (833) 

รวมคาเส่ือมราคาตอป 1,667 862 (805) 
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ในการน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานการเปลี่ยนแปลงประมาณอายุการใชประโยชนของสินทรัพยดังกลาวท่ีได

บันทึกไวในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวันท่ี 30  มิถุนายน 2563 และไดใหขอสรุปอยางไมมี

เง่ือนไขตองบการเงินระหวางกาลดังกลาว 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

1. รายไดจากการขาย  

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวม 4,713 ลานบาท ลดลง 478 ลานบาท หรือรอยละ 9  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยลดลง รอยละ 25 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 

สําหรับปริมาณขายในไตรมาส 2/2563 เพ่ิมข้ึน 56 พันตัน หรือรอยละ 21 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมา

จากการหยุดผลิตจนถึงสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคมป 2562  

2. ตนทุนขาย 

บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 4,891 ลานบาท ลดลงรอยละ 7 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากปริมาณขายลดลง และกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ  ปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีทําใหตนทุน

ขายลดลงคือการเปลี่ยนแปลงอายุการใหประโยชนของทรัพยสินตามท่ีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 สงผล

ใหคาเสื่อมราคาลดลงจาก 1,345 บาทตอตันในไตรมาส 2/2562 เหลือ 606 บาทตอตันในไตรมาส 2/2563  

3. คาใชจายในการขาย  

คาใชจายในการขายของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวน 75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11 ลานบาท 

หรือรอยละ 17 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น โดยสวนหนึ่งถูกชดเชยโดยคา

ขนสงท่ีลดลงตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีลดลง 

4. คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารบริษัทของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวน 209 ลานบาท ลดลง 54 ลานบาท หรือ

รอยละ 20 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปกอนมีคาใชจายที่สูงในสวนของรายการที่เกิดขึ้นครั ้งเดียว คือ 

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม คาที่ปรึกษาสําหรับสัญญากูยืมฉบับใหมของ

บริษัทและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ และการปรับโครงสรางองคกรในเดือนธันวาคม 2562 สงผลใหเงินเดือนในปน้ีลดลง 

5. ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยมตีนทุนทางการเงินรวม 244 ลานบาท ลดลง 52 ลานบาท หรือรอยละ 18 เทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ตนทุนทางการเงินลดลงภายหลังโครงการแปลงหนี้เปนทุนในเดือนธันวาคม 62 โดยสวนหนึ่งถูก

ชดเชยโดยการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียผิดนัดชําระของเงินกูและ SBLC  

6. คาใชจายอ่ืน 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีคาใชจายอ่ืนสําหรับไตรมาสท่ีรายงาน แตบริษัทมีคาใชจายอ่ืน จํานวน 785 ลาน

บาทในไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมาจากขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 762 ลานบาท 

  

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

หนา 5/7 

 



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

 

7. กําไร(ขาดทุน) 

บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ (247) ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 24 ลานบาท หรือรอยละ 11 สาเหตุ

หลักมาจากราคาขายต่ําซึ่งไมสามารถลดตนทุนขายใหเพียงพอกับราคาขายที่ลดลง อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยได

ริเริ่มมาตรการตางๆเพ่ือลดตนทุน 

4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 25,964 ลานบาท ลดลง 436 ลาน

บาท หรือรอยละ 2 เทียบกับ ณ สิ้นป 2562 ในจํานวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 3,612 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จากสิ้นป 62 หลักๆ จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 403 ลานบาท (หลักๆ มาจาก

บริษัท) หักกับ สินคาคงเหลือลดลง 297 ลานบาท 

สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 22,352 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562  โดยสาเหตุหลัก

มาจากคาเสื่อมราคาของท่ีดินอาคารและอุปกรณ 

2. หนี้สินรวม 

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจํานวนรวม 10,049 ลานบาท เพิ่มขึ้น 831 

ลานบาท หรือรอยละ 9 เทียบกับ ณ สิ้นป 2562  

หน้ีสินหมุนเวียน 6,647 ลานบาท เพิ่มขึ้น 902 ลานบาท หรือรอยละ 16 จากสิ้นป 2562 สาเหตุหลักมา

จากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน 662 ลานบาทจากการผิดนัดชําระ SBLC ของบริษัท ดอกเบี้ยคาง

จายเพ่ิมข้ึน 301 ลานบาท หลักๆ เพ่ิมข้ึนในสวนของบริษัท เน่ืองจากไมไดชําระดอกเบี้ยเงินกู และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืม

ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปของบริษัทยอย จํานวน 275 ลานบาท 

หน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 3,403 ลานบาท ลดลง 72 ลานบาท หรือรอยละ 2 จากสิ้นป 2562  

3. สวนของผูถือหุน  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 15,915 ลานบาท ลดลง 1,267 

ลานบาท หรือรอยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2562 เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 

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 เริ่มบังคับใชใน

วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 โดยมีขอยกเวนบางประการ 
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6. สถานการณเหล็กแผนรีดรอนไทย 

การผลิตเหล็กแผนรีดรอนตั้งแตเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2563 อยูท่ี 1.29 ลานตัน ลดลงรอยละ 10.26 จําแนก

เปนการผลิตเหล็กแผนรดีรอนเปนมวนและเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง 1.24 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.77 และเหล็กแผนรีดรอน

แผนหนา 56.3 พันตัน ลดลงรอยละ 19.86 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใชเหล็กแผนรีดรอนของไทย เดือนมกราคม ถึง มถิุนายน ป 2562 และ ป 2563 

Total Hot Roll (Unit : Tons)                            
(Excluding Stainless Steel) Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020 % Change

Production 1,443,004 1,294,983 -10.26%
Import 2,047,784 1,331,239 -34.99%
Export 4,012 15,098 276.32%
Consumption 3,486,776 2,611,124 -25.11%

Total Hot Roll Plate, Thickness > 3 mm.            
(Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel) Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020 % Change

Production 70,297 56,337 -19.86%
Import 229,666 118,133 -48.56%
Export 1,215 1,607 32.26%
Consumption 298,748 172,863 -42.14%

Total Hot Roll Coil & Sheet Thickness < 3 mm.  
(Unit : Tons) (Excluding Stainless Steel) Jan - Jun 2019 Jan - Jun 2020 % Change

Production 1,372,707 1,238,646 -9.77%
Import 1,818,118 1,213,106 -33.28%
Export 2,797 13,491 382.34%
Consumption 3,188,028 2,438,261 -23.52%

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

ยอดการบริโภคเหล็กแผนรีดรอนภายในประเทศเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2563 อยูท่ี 2.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 

25.11 ในขณะท่ีมีการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2563 ลดลงรอยละ 34.99 อยูท่ี 1.33 ลานตัน  
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