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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สรุปสาระส าคัญ 

 
ตามงบการเ งินที่อ้างถึง ส าหรับปี  2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 2,358 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2560 ที่มีผลก าไรสุทธิรวม 366 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิรวม 1,810 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 1,006 ล้านบาท ส าหรับ 2560  

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการ
ขายท่ีเพิ่มขึ้น ส าหรับต้นทุนขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นท้ังต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพ ซึ่งราคา Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
แปรสภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 1,449,290 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 
66,524 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (งบเฉพาะกิจการ: 2,812 ตัน ส าหรับปี 2561 และ 569,224 ตัน ส าหรับปี 2560)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 29,966 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 25,705 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 3,927 
ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 11,063 ล้านบาท ส าหรับปี 2560) รายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2560

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 29,966 25,705                 

EBITDA รวม 609 2,347                   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (2,358) (388)                     

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 1,450 1,381                   

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,438 1,429                   

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,662 18,529                 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 883 1,848                   

หน่วย :  ล้านบาท 31 ธันวาคม 61 31 ธันวาคม 60

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 30,632 32,172                 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 20,532 19,781                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 10,101 12,391                 
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ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 30,195 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จ านวน 
24,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,219 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา Graphite Electrode เป็นหลัก (งบเฉพาะกิจการ: 4,724 ล้าน
บาท ส าหรับปี 2561 และ 11,240 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 ลดลง 6,516 ล้านบาท จากปริมาณขายที่ลดลงอย่างเป็น
สาระส าคัญและรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น) ท าให้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนข้ันต้นรวม 230 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 
ที่มีก าไรขึ้นต้นรวม 728 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: ปี 2561 มีขาดทุนขั้นต้น 798 ล้านบาท และปี 2560 มีขาดทุนขั้นต้น 
177 ล้านบาท) แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นประกอบกับต้นทุนแปรสภาพ (Cash conversion cost) ที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตรวมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีก าไรที่เป็นเงินสด (Cash Margin) จากการที่ยังคงสามารถบริหาร
จัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี  

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 197 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 83 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2561 และปี 2560 จ านวน 365 ล้านบาท และ 483 ล้าน
บาทตามล าดับ ลดลง 118 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 298 ล้านบาท ส าหรับปี 2560) 
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขายอย่างเป็นสาระส าคัญของบริษัท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2561 และปี 2560 เป็นจ านวน 843 ล้านบาทและ 868 
ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 25 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 155 ล้านบาทและ 341 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 186 ล้านบาท) 
สาเหตุหลักมาจากปี 2561 บริษัทมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทุนการให้บริการรับจ้างผลิต  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 144 ล้านบาท หลักๆ มาจาก ประมาณการภาระหนี้สินจากคดี
ฟ้องร้อง 100 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นของปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 
896 ล้านบาท โดยปีก่อนมีขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 998 ล้านบาท ส าหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น 
278 ล้านบาท หลักๆ มาจากขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 126 ล้านบาท ประมาณการภาระหนี้สินจากคดี
ฟ้องร้อง 100 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 42 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 
1,105 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัท มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 1,222 ล้านบาท และขาดทุนจาก
การขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวมส าหรับปี 2561 และปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,102 ล้านบาท และ 
995 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท เนื่องจาก จี เจ สตีลมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการเพิ่มยอดขายและรักษาก าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้ต่อเนื่องส าหรับตลาดในประเทศ (งบเฉพาะ
กิจการ: 682 ล้านบาทและ 790 ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 108 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการใหม่ในปี 2561) 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,632 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับสิ้นปี 
2560 ที่มีจ านวน 32,172 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 5,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 25,171 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลัก ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมาจากค่าเสื่อม
ราคาเป็นหลัก  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 258 ล้านบาท ลดลง 333 
ล้านบาท หรือร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี 

 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 848 ล้านบาท  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 48 ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 116 ล้านบาท 
และมีเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 68 ล้านบาท ส าหรับบริษัท เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน 35 ล้านบาท หลักๆ มาจากการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบจากการ
ยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการจัดการวัตถุดิบ 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,133 ล้านบาท จากการช าระต้นทุนทางการเงิน 534 ล้านบาท 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน จ านวน 591 ล้านบาท  ส าหรับบริษัท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ช าระต้นทุนทางการเงิน 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ลูกหนี้การค้า 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,041 ล้านบาท หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,027 
ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 14 ล้านบาท  (ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,076 ล้านบาท หัก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,028 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 48 ล้านบาท) ท าให้ลูกค้าหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2560 
จ านวน 34 ล้านบาท  

สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 4,611 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 501 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยหลักๆมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบเป็นหลัก บริษัท มี
การตั้งค่าเผื่อวัตถุดิบสูญหาย จ านวน 92 ล้านบาท ส าหรับวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหายที่เกิดจากถูกยักยอก ฉ้อโกงหรือลัก
ทรัพย์  
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หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 20,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก 

หนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 1,892 ล้านบาท หลักๆมาจาก 

 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,014 ล้านบาท 

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 537 ล้านบาท 

 เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 1,141 ล้านบาท หลักๆมาจาก  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง จ านวน 538 ล้านบาท 

 เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 427 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,101 ล้านบาท ลดลง 2,290 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 18 จากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (งบการเงินรวม) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (เท่า) 0.29 0.31 0.15 

สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 2.03 1.60 2.00 

อัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) (0.77) 2.83 5.19 

อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวม* (ร้อยละ) (5.55) (1.51) (4.81) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย** (ร้อยละ) (154.97) (18.81) (39.07) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่*** (ร้อยละ) (5.29) (1.20) (3.16) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.24) (0.06) (0.15) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น**** (บาท) 0.03 0.29 0.31 

* ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

** ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย (ไม่รวมส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 

*** ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

**** ค านวณจากรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
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ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 47 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ของงบการเงินงวด
ประจ าปี 2561 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการน าเข้าวัตถุดิบหลักท้ังเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายในรูปเงินเหรียญสหรฐัเป็นจ านวนมาก และด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย หากเงินบาทอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะท าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้บริหารความ
เสี่ยงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการก าหนดราคาขายโดยอ้างอิงราคาขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก เปรียบเสมือนซื้อขายในเงินตราสกุลเดียวกันจึงช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนปรับตัวโดยจัดท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่ง และผู้น าเข้า ท้ังในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต เป็นต้น 
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 
 
 

สินทรัพย์ 2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 258                       591                    (129%)

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 11                         12                      (6%)

ลูกหนี้การค้า 14                         48                      (249%)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                            -                         

สินค้าคงเหลือ 4,611                     4,110                  11%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 566                       575                     (2%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,461               5,337             2%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                            -                         

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210                       210                    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,384                  26,005               (7%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12                         12                      (3%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 565                       609                    (8%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 25,171              26,835           (7%)

รวมสินทรัพย์ 30,632             32,172           (5%)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213                       213                    

เจา้หนี้การค้า 2,340                    1,326                 43%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                            -                         

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ -                            -                         

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 659                       535                    19%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                            -                         

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 314                       138                    56%

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 506                       510                    (1%)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,269                    1,506                  (19%)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 107                       107                    (0%)

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น 4                           4                        

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 43                         203                    (377%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 7,440                    7,147                  4%

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 5,474                     4,937                 10%

ประมาณการหนี้สิน 434                       270                    38%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 349                       364                    (4%)

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 19,152              17,260           10%

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                            148                    (100%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,118                     1,655                  (48%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 118                        545                    (362%)

ดอกเบี้ยค้างจา่ย -                            16                      (100%)

ประมาณการหนี้สิน -                            24                      (100%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 143                       130                    9%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1                           2                        (30%)

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,380               2,521             (83%)

รวมหน้ีสิน 20,532             19,781           4%
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 
 
 

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 (24,900)                 (23,099)              7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 172                 1,973             (1044%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 9,928                    10,418                (5%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (ขาดทุนสะสมเ กินทุน) 10,101              12,391           (23%)

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,632             32,172           (5%)
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

2561 2560 + (-) %
(ล้านบาท)

รายได้

รายได้จากการขาย 29,966                  25,705                14%
รายได้จากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                            -                         
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -                            147                    (100%)
กลับรายการประมาณการผลแตกต่าง -                            -                         
   จากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ -                            765                    (100%)
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ  197                       1,245                  (532%)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 

2561 2560 + (-) %
(ล้านบาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ -                            749                    (100%)
รายได้อื่น 179                       128                    29%
รวมรายไ ด้ 30,341             28,739           5%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

     - ต้นทุนผลิตสินค้าที่ขาย 29,636                  24,776                16%
     - ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า 400                       196                    51%
     - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 159                       5                        97%
รวมต้นทุนขาย 30,195                   24,977                17%

ต้นทุนการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                            -                         
ค่าใช้จา่ยในการขาย 365                       483                    (32%)
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 843                       868                    (3%)
ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือ -                            -                         
   ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 41                         -                         100%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10                         -                         100%
ค่าใช้จา่ยอื่น 144                       1,040                 (622%)
ต้นทุนทางการเงิน 1,102                     995                    10%
รวมค่ าใ ช้จ่าย 32,700             28,362           13%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (2,358)                    376                    116%
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                            11                      (100%)

ก าไ ร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,358)              366               116%

ก าไ ร (ขาดทุน) เ บ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร

       หรือขาดทุนในภายหลัง :

     - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

          ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -                            (40)                     (100%)

ก าไ ร (ขาดทุน) เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,358)              326               114%
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 
 

2561 2560 + (-) %
(ล้านบาท)

การแ บ่งปันก าไ ร (ขาดทุน) 

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (1,662)                   (388)                   77%
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (696)                      753                    208%
ก าไ ร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,358)              366               116%

การแ บ่งปันก าไ ร (ขาดทุน) เ บ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (1,662)                   (415)                   75%
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (696)                      741                    206%

ก าไ ร (ขาดทุน) เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,358)              326               114%

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.24) (0.06) 75%

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,358)                 366                  116%

รายการปรับปรุง -                      -                   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,865                   1,910                (2%)

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น (96)                      (1,529)               (1487%)

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันแปลงหนี้เป็นทุน -                      (79)                   (100%)

ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับราคาหลักทรัพย์ 1                         (1)                     197%

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุน -                      (4)                     (100%)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (1)                        (749)                 (110565%)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ขาดทุน (ก าไร) จากการตัดจ าหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ (119)                    -                   100%

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 159                     5                      97%

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือ -                      -                   

   ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 41                       -                   100%

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 10                       (147)                  1632%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 42                       998                  (2299%)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                   

กลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ -                      (765)                  (100%)

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 0                         8                      (4672%)

ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 100                     19                    81%

ประมาณการหนี้สินจากการค้ าประกันบริษัทย่อย -                      -                   (100%)

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จา่ย ตัดบัญชี 39                       12                    69%

ต้นทุนทางการเงิน 1,102                  995                  10%

ดอกเบี้ยรับ (6)                        (4)                     32%

เงินปันผลรับ (0)                        -                   100%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการปัจจบุันและดอกเบี้ย 13                       9                      30%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต -                      (23)                   (100%)

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                      11                     (100%)

791                     1,032                (31%)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

ลูกหนี้การค้า 34                       52                    (52%)

สินค้าคงเหลือ (661)                    (2,124)               (221%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 114                     (346)                 405%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (142)                    (207)                 (46%)

เจา้หนี้การค้า 1,200                  593                  51%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (159)                    (0)                     100%



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

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 14/15 

 

สรุปงบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท 

 

 
 

 
 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย (176)                    (313)                 (78%)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9                         1,504                (16709%)

จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (1)                        (1)                     (118%)

เงินสด(จา่ย)ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (164)                    (30)                   82%

เ งินสดไ ด้มาจาก (ใ ช้ ไปใน) กิจกรรมด าเ นินงาน 845                160              81%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 6                         4                      32%

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (116)                    (14)                   88%

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3)                        (0)                     88%

เงินสดรับ(จา่ย)ส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                      -                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 0                         82                    (358440%)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 68                       60                    12%

เ งินสดสุทธิ ไ ด้มาจาก (ใ ช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (45)                132             393%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จา่ยต้นทุนทางการเงิน (534)                    (776)                  (45%)

ช าระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ (7)                        (18)                    (167%)

ช าระคืนหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      (922)                 (100%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -                      (103)                 (100%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (230)                    -                   100%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น (0)                        52                    95737%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (361)                    1,443                499%

จา่ยช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1)                        -                   100%

เ งินสดสุทธิ ไ ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเ งิน (1,133)            (324)            71%
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เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเ พ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (333)              (32)              90%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 591                     623                  (5%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการช าระบัญชีของบริษัทย่อย -                      -                   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (0)                        (1)                     (1498%)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ วันที่  31 ธันวาคม 258                591              (129%)

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

เนื่องจากการตัดจ าหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (4)                        -                   100%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (17)                      -                   100%

เจา้หนี้การค้าลดลง 13                       -                   100%

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ยลดลง 93                       -                   100%

ดอกเบี้ยค้างจา่ยลดลง 2                         -                   100%

หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการลดลง 16                       -                   100%

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 17                       -                   100%
-                          -                   (100%)

โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      72                    (100%)

โอนประมาณการหนี้สินเป็นดอกเบี้ยค้างจา่ย -                      2,065                (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      4,442               (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      1,454                (100%)

โอนค่าใช้จา่ยค้างจา่ยเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      613                  (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      1,173                (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      207                  (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นประมาณการหนี้สิน -                      24                    (100%)

โอนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุนหุ้นสามัญ -                      1,096                (100%)

หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากับเจา้หนี้การค้า -                      172                   (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นเจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 163                     -                   100%

โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าไปเจา้หนี้การค้า 2                         -                   100%

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม


