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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

 

2. กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี  

ตำมที่บริษัทได้มีกำรเปิดเผยในงบกำรเงินระหวำงกำลในไตรมำสที่แล้วว่ำ บริษัทได้ท ำกำรทบทวนและเปลี่ยนแปลงอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำกที่เคยประมำณกำรไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพและอำยุกำรให้
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับโดยอ้ำงถึงรำยงำน Health Study Report of plant and machineries จำกบริษัทที่ปรึกษำทำง
วิศวกรรมอิสระ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรดังกล่ำวต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลมีดังนี้  

           หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลำ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำรเดิม 

ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำรใหม่ 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 139 51 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 526 267 

 
 
 
 
 

ระยะเวลำ ตำมงบกำรเงินรวม ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรให้ ค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรให้

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 5,541                    4,520                    

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นรวม 97                         (692)                      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (503)                      (869)                       

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 345                       252                       

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 350                       242                       

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ตัน) 16,065                   17,953                   

หน่วย :  ล้านบาท 30 กันยายน 63 31 ธันวาคม 62

สินทรัพยร์วม (ล้านบาท)                25,849                26,400 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)                10,437                  9,219 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                  5,864                  7,014 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษทัยอ่ย                  9,547                10,168 

Gr
ou

p
Gr

ou
p 

HR
C

Gr
ou

p



 บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
G Steel Public Company Limited 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที ่3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

หน้ำ 2/3 

 

ประโยชน์ตำมประมำณกำรเดิม ประโยชน์ตำมประมำณกำรใหม ่

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 333 141 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 1,104 536 

 

3. แนวโน้มทำงธุรกิจ 

ปริมำณกำรใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศโดยรวมลดลงร้อยละ 28 ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 
ในขณะที่กำรน ำเข้ำลดลงร้อยละ 46 มีผลใหก้ำรผลิตในประเทศได้รับแรงฉุดและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ปริมำณ HRC รวม (หน่วย: ตัน) ไตรมำส 3 ปี 2562 ไตรมำส 3 ปี 2563 % กำรเปลี่ยนแปลง 

ผลิต 647,965 660,130 2% 
น ำเข้ำ 1,030,380 552,986 -46% 
ส่งออก 2,467 1,398 -43% 
บริโภค 1,675,878 1,211,718 -28% 

อย่ำงไรก็ตำมกำรบริโภคเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่ง
สะท้อนถึงสภำวะที่ดีขึ้น 

4. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

1. รำยได้จำกกำรขำย  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยรวม 5,541 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,021 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยเพิ่มขึ้นส ำหรับปริมำณขำยในไตรมำส 3/2563 เพิ่มขึ้น 
93 พันตัน หรือร้อยละ 37 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

2. ต้นทุนขำย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยรวม 5,444 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
หลักๆเนื่องจำกปริมำณขำยเพิ่มขึ้น ชดเชยกับต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง  

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 85 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 23 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกปริมำณขำยเพิ่มขึ้น  

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 224 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกมีโครงกำรสมัครใจลำออกของบริษัทย่อย เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พนักงำนในระยะยำวของบริษัทย่อยในไตรมำสนี้ ชดเชยกับมำตรกำรลดต้นทุนหลำยๆอย่ำง 
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5. ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนรวมจ ำนวน 149 ล้ำนบำท สำเหตุเกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินสกุลบำทเมื่อ 

เทียบกับเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐฯ อ่อนค่ำลง ในขณะที่ปีก่อนมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 83 ล้ำนบำท 

6. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินรวม 215 ล้ำนบำท ลดลง 80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงภำยหลังโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุนในเดือนธันวำคม 62 ของบริษัท โดยส่วน
หนึ่งถูกชดเชยโดยกำรเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยผิดนัดช ำระของเงินกู้และ SBLC  

 

5. งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

1. สินทรัพย์รวม 

ณ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 25,849 ล้ำนบำท ลดลง 551 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 2 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ในจ ำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ ำนวน 3,637 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำกสิ้นปี 62 หลักๆ จำกลูกหนี้กำรค้ำ จ ำนวน 123 ล้ำนบำท (หลักๆ มำจำกบริษัท) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 22,213 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562  โดยสำเหตุหลัก
มำจำกค่ำเสื่อมรำคำของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ 

2. หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 กันยำยน 2563 มีจ ำนวนรวม 10,437 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้น 
1,219 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2562  

หนี้สินหมุนเวียน 6,992 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,248 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22 จำกสิ้นปี 2562 สำเหตุหลักมำ
จำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 699 ล้ำนบำทจำกกำรผิดนัดช ำระ SBLC ของบริษัท ดอกเบี้ยค้ำง
จ่ำยเพิ่มขึ้น 464 ล้ำนบำท หลักๆ เพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัท เนื่องจำกไม่ได้ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  

หนี้สินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 3,445 ล้ำนบำท ลดลง 29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1 จำกสิ้นปี 2562  

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,412 ล้ำนบำท ลดลง 1,770 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ 


