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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

สรุปสาระส าคัญ 

 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,410 ล้านบาท จากไตรมาสที่ผ่านมา 
โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 8,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,296 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากไตรมาสก่อน หลักๆ มา
จากปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง 1,468 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 ในขณะ
ที่มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 1,850 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 ก าไรสุทธิที่ลดลงโดยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบ
และต้นทุนแปรสภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าราคาขายที่เพิ่มขึ้น โดยราคา Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนแปรสภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท มีก าไรสุทธิ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,235 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน 
แต่ลดลงจ านวน 1,063 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1 ,295 ล้าน
บาท ลดลง 1,008 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากไตรมาสก่อนและลดลง จ านวน 1,478 ล้านบาท หรือร้อยละ 53หากเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักๆ มาจากการที่บริษัท รับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับ จี เจ สตีล โดยเริ่มรับจ้างผลิตตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา บริษัทรับรู้รายได้จากการรับจ้างให้บริการผลิตสินค้าเป็นหลักภายใต้สัญญารับจ้างผลิต 
(Tolling) ซึ่งจีเจ สตีล เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักคือเศษเหล็กส าหรับกระบวนการผลิต 

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 8,148                   6,299                  

EBITDA รวม 1,223                   2,635                   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 495                     1,963                   

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 389                     333                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 382                     361                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,939                18,907                 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 1,927                   3,185                   

หน่วย :  ล้านบาท 31 มีนาคม 61 31 ธันวาคม 60

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 32,599                 32,172                 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 19,645                 19,781                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 12,954                 12,391                 
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม 389,148 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 49,167 ตัน 
หรือร้อยละ 14 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ านวน 54,678 ตัน หรือร้อยละ 16 (งบเฉพาะกิจการ: บริษัทมี
ปริมาณขาย 1,538 ตัน ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2560 จ านวน 85 ,263 ตัน และลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ านวน 
142,998 ตัน ในขณะไตรมาส 1 ปี 2561 ที่บริษัท รับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับ จี เจ สตีล จ านวน  203,199 ตัน  โดยบริษัท 
เริ่มรับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับบริษัท จี เจ สตีล ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 4 ปี 2560 ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมา บริษัท 
มีปริมาณขายลดลงและมีปริมาณการรับจ้างผลิตแทน) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 8,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1,296  ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19) และ 1,850 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29) 
ตามล าดับ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากท้ังปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น  (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีรายได้จากการขายและ
ให้บริการ 1,295 ล้านบาท ลดลง 1,008 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 1,478 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการรับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับ จี เจ สตีล ซึ่ง จี เจ สตีล เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้  ดังนั้นค่าบริการรับจ้างผลิต 
(Tolling) จึงไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบ ท าให้อัตราค่าบริการรับจ้างผลิตสินค้าถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสินค้ากรณีผลิตสินค้า
เพื่อขายเอง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม 7,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 
18 จากไตรมาสก่อน โดยหลักมาจากปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการเพิ่มขึ้น 
1,907 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายรวมทั้งราคาวัตถุดิบและต้นทุนแปร
สภาพเพิ่มขึ้น (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีต้นทุนขายและให้บริการ 1,391 ล้านบาท ลดลง 974 ล้านบาทเทียบกับไตรมาสก่อน 
และ ลดลง 1,218 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไม่มีต้นทุนวัตถุดิบจากการรับจ้างผลิต (Tolling)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นรวม 527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 57 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพาะกิจการ: ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัท มีขาดทุนขั้นต้น 96 ล้านบาท เทียบกับ 
ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีขาดทุนข้ันต้น 61 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2560 มีก าไรขั้นต้น 164 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้นใน
ไตรมาส 1 ปี 2561 มาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก โดยบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงในขณะที่เรียกเก็บค่าบริการ
รับจ้างผลิตจากค่าเสื่อมราคาตามวิธี Unit of production อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีก าไรขั้นต้นที่เป็นเงินสด) 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 584 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 376 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 95 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 28 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  (งบเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท และ 76 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ เนื่องจากปริมาณการขายลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ) 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 
21 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพาะกิจการ: 24 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ เนื่องจากมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็น
ต้นทุนการให้บริการรับจ้างผลิต)  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น 68 ล้านบาท หลักๆ มาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ทรัพย์สิน 42 ล้านบาท และประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 25 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่มีค่าใช้จ่ายอื่น 
1,029 ล้านบาท ซึ่งมาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 998 ล้านบาท และเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น 3 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น 76 ล้านบาท หลักๆ มาจากขาดทุนจาก
การด้อยค่าของทรัพย์สิน 42 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 25 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,042 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักมาจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์จ านวน 1,222 ล้านบาท และขาดทุน
จากการขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท)  

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท เทียบกับ 
ไตรมาสก่อนหน้า และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามล าดับ เนื่องจาก จี เจ สตีลมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการเพิ่มยอดขายและรักษาก าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้ต่อเนื่องส าหรับตลาดในประเทศ  
(งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีต้นทุนทางการเงิน 170 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 27 ล้านบาทจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนาคม 2561  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 1 เทียบกับ ณ สิ้นปี 60 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,172 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน จ านวน 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 26,352 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560  สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลัก ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
260 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี 

 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 730 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 62 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
68 ล้านบาท 
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 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 533 ล้านบาท จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 197 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงิน 172 ล้านบาท และ ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 162 ล้านบาท 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ลูกหนี้การค้า 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,233 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,023 
ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 209 ล้านบาท  (ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,076 ล้าน
บาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,028 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 48 ล้านบาท) ท าให้ลูกค้าหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 
161 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560  

สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 4,508 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 397 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบของบริษัทย่อย
เป็นหลัก 

หนี้สินรวม 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19,645 ล้านบาท ลดลง 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจาก 

หนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 639 ล้านบาท หลักๆมาจาก 

 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 707 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 776 ล้านบาท หลักๆมาจาก  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง จ านวน 429 ล้านบาท 

 เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 162 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 563 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรสุทธิ 
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 
 
 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม + (-) %

สินทรัพย์ 2561 2560

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 851 591 31%

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 12 12 (5%)

ลูกหนี้การค้า 209 48 77%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 100%

สินค้าคงเหลือ 4,508 4,110 9%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 667 575 14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,246 5,337 225%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210 210

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,550 26,005 (2%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 12 (8%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 581 609 (5%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 26,352 26,835 (15%)

รวมสินทรัพย์ 32,599 32,172 210%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213 213

เจา้หนี้การค้า 2,033 1,326 35%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 678 535 21%

31 มีนาคม 31 ธันวาคม + (-) %

สินทรัพย์ 2561 2560

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 851 591 31%

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 12 12 (5%)

ลูกหนี้การค้า 209 48 77%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 100%

สินค้าคงเหลือ 4,508 4,110 9%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 667 575 14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,246 5,337 225%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210 210

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,550 26,005 (2%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 12 (8%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 581 609 (5%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 26,352 26,835 (15%)

รวมสินทรัพย์ 32,599 32,172 210%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213 213

เจา้หนี้การค้า 2,033 1,326 35%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 678 535 21%
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

 
 
 

 
 
 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม + (-) %

2561 2560

(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 314 138 56%

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 487 510 (5%)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,286 1,506 (17%)
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 107 107 (0%)
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น 4 4
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 194 203 (5%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 7,023 7,147 (2%)

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 4,855 4,937 (2%)

ประมาณการหนี้สิน 319 270 15%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 386 364 6%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 17,899 17,260 103%

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 148

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,227 1,655 (35%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 383 545 (42%)

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 16

ประมาณการหนี้สิน 24

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 134 130 2%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2 2 (8%)

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,745 2,521 (83%)

รวมหน้ีสิน 19,645 19,781 21%

31 มีนาคม 31 ธันวาคม + (-) %

สินทรัพย์ 2561 2560

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 851 591 31%

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 12 12 (5%)

ลูกหนี้การค้า 209 48 77%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 100%

สินค้าคงเหลือ 4,508 4,110 9%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 667 575 14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,246 5,337 225%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210 210

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,550 26,005 (2%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 12 (8%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 581 609 (5%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 26,352 26,835 (15%)

รวมสินทรัพย์ 32,599 32,172 210%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213 213

เจา้หนี้การค้า 2,033 1,326 35%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 678 535 21%
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 48,776 48,776

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว 34,251 34,251

ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญ 14 14

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น

    ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น (10,163) (10,163)

    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206 206

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

    จดัสรรแล้ว

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 764 764

    ยังไม่ได้จดัสรร (23,040) (23,099) (0%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 2,032 1,973 (0%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 10,922 10,418 5%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,954 12,391 4%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,599 32,172 25%

31 มีนาคม 31 ธันวาคม + (-) %

สินทรัพย์ 2561 2560

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 851 591 31%

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 12 12 (5%)

ลูกหนี้การค้า 209 48 77%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 100%

สินค้าคงเหลือ 4,508 4,110 9%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 667 575 14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,246 5,337 225%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210 210

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,550 26,005 (2%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 12 (8%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 581 609 (5%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 26,352 26,835 (15%)

รวมสินทรัพย์ 32,599 32,172 210%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213 213

เจา้หนี้การค้า 2,033 1,326 35%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 678 535 21%
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

 
 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

รายได้

รายได้จากการขาย 8,148 6,299 23%

รายได้จากการให้บริการ - รับจา้งผลิต

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5 22 (376%)

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กลับรายการประมาณการผลแตกต่าง

   จากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ 765

ก าไรจากการที่เจา้หนี้ลดหนี้ให้ 622

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ  584 543 7%

รายได้อื่น 9 40 (359%)

รวมรายไ ด้ 8,746 8,291 (705%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย - ต้นทุนผลิตสินค้า 7,549 5,668 25%

                   - ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า 67 100%

                   - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 5 46 (840%)

รวมต้นทุนขาย 7,621 5,714 (715%)

ต้นทุนการให้บริการ - รับจา้งผลิต

ค่าใช้จา่ยในการขาย 95 122 (29%)

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 200 179 10%

ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวัตถุดิบ

   ที่ยังไม่ได้รับมอบ 68

ค่าใช้จา่ยอื่น 68 3 95%

ต้นทุนทางการเงิน 267 237 11%

รวมค่ าใ ช้จ่าย 8,250 6,324 (628%)



 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
G Steel Public Company Limited 

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 9/12 

 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

 
 
 
 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 495 1,967 (77%)

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 4

ก าไ ร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 495 1,963 (77%)

ก าไ รขาดทุนเ บ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

ก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 495 1,963 (77%)

การแ บ่งปันก าไ ร(ขาดทุน)

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 197 1,244 (533%)

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 299 719 (141%)

ก าไ ร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 495 1,963 (77%)

การแ บ่งปันก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 197 1,244 (533%)

  ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 299 719 (141%)

ก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 495 1,963 (674%)

ก าไ ร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.03 0.18 (500%)
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สรุปงบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท 

 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 495                       1,963                   (296%)

รายการปรับปรุง -                            -                            

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 461                       474                       (3%)

ดอกเบ้ียรับ (0)                          (0)                          96%

ตน้ทุนทางการเงิน 267                       237                       11%

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (531)                     (437)                     18%

ก าไรจากการปรับราคาหลกัทรัพย์ 1                           -                            100%

กลบัรายการ หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (5)                          (22)                       (376%)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 42                         -                            100%

ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                            -                            

ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตดับญัชี 16                         -                            100%

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5                           46                         (840%)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                            (15)                       

กลบัรายการ ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ -                            (765)                     

ก าไรจากการท่ีเจา้หน้ียกหน้ีให้ -                            (622)                     

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือ -                            -                            

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ (กลบัรายการ) -                            68                         

กลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 0                           7                           (122533%)

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 25                         -                            100%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 3                           3                           6%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                            4                           

778                       941                       (21%)

วนัท่ี 31 มีนาคม
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สรุปงบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (161)                     (16)                       90%

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (0)                          -                            100%

สินคา้คงเหลือ (402)                     (695)                     (73%)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (57)                       (123)                     (118%)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (14)                       (69)                       (388%)

เจา้หน้ีการคา้ 786                       429                       45%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (7)                          (42)                       (480%)

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (166)                     (214)                     (29%)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 31                         3                           92%

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (0)                          -                            100%

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (58)                       (2)                          97%

เงินสดใช้ไปในจากกจิกรรมด าเนินงาน 730                       211                       71%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 0                           0                           96%

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6)                          (1)                          86%

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                       (0)                          

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68                         -                            100%

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 62                         (1)                          101%
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สรุปงบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท 

 

 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (172)                     (571)                     (232%)

ช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ (1)                          (4)                          (306%)

ช าระคืนหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี -                       906.11-                 

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                       18.60-                   

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (0)                          1,396                   2537729%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (162)                     -                       100%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (197)                     (36)                       82%

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (0)                          -                            100%

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (533)                     (140)                     74%

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 260                       70                         73%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 591                       623                       (5%)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (0)                          (0)                          43%

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 มนีาคม 851                       693                       18%

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย -                       72                         

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                       2,231                   

โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย -                       4,442                   

โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี -                       1,454                   

โอนคา่ใช้จ่ายคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี -                       613                       

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี -                       1,182                   

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย -                       207                       

โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 68                         -                       100%

โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไปเจา้หน้ีการคา้ 2                           -                       100%


