
 
 

 

 
 
 
 

บริษทั  จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
 
 
 

 
 

งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยำยน  2562 
 

และ 
 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

(1) ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแส
เงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบย่อของ
บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั จี สตีล 
จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเหล่ำน้ี ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

(2) ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมี
ขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ี
มีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ขำ้พเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

 

ข้อสรุป  
 

(3) ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 



 
 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
 

โดยมิไดเ้ป็นกำรใหข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลขำ้งตน้  ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตเร่ืองต่อไปน้ี 
 

(4) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 1.2 เร่ืองกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สถำนะทำงกำรเงินบำงส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  ลำ้นบำท 
          กลุ่มบริษทั  บริษทั 
          ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

ปัจจยัเส่ียง  กลุ่มบริษทั  บริษทั  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
ต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

(1) ก ำไร(ขำดทนุ)ไตรมำส 1                            (803)  495  (355)  119         
(2) ก ำไร(ขำดทนุ)ไตรมำส 2  (223)  (1,401)  (917)  (1,056)         
(3) ก ำไร(ขำดทนุ)ไตรมำส 3  (869)  (431)  890  (192)         
(4) ขำดทุนสะสม          25,982  24,900  28,032  27,649 
(4) หน้ีสินหมุนเวียน                                     
 มำกกว่ำสินทรัพย ์                                  
 หมุนเวียน          12,025  13,691  12,444  15,265 
(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั                 

(ขำดทุนสะสมเกินทุน)          (911)  172  (2,960)  (2,577) 
(6) EBITDA          325  609  872  (256) 

 

ซ่ึงเกิดจำกผลกระทบสะสมจำกปัจจยัหลำยประกำร เช่น กำรปรับลดมูลค่ำของทรัพยสิ์นจำกกำรประเมินรำคำ
ทรัพยสิ์นบำงส่วน กำรผิดนดัช ำระหน้ีตำมแผนปรับโครงสร้ำงหน้ี กำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติไม่อนุมติั
กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทั ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและกำรจดัสรรและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ตำมโครงกำรแปลงหน้ีเป็นทุนตำมท่ีไดมี้กำรตกลงกบัเจำ้หน้ีรำยใหม่ ภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน และ
กำรทุ่มตลำดของผูผ้ลิตเหล็กต่ำงประเทศ และในปลำยปี 2560 ไดมี้กำรตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นระหว่ำง
ติดตั้งภำยใตบ้ตัรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน ปัจจยัดงักล่ำวอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีสำระส ำคญัเก่ียวกบั
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่ว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมขอ้สมมติฐำนว่ำ
กลุ่มบริษทัและบริษทั จะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองนั้นเหมำะสม เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัมีแผนงำนต่ำงๆ 
ตำมท่ีระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 



 
 

 (5) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 10 ว่ำ ผูบ้ริหำรของบริษทัและ จี เจ สตีล ไดพ้ิจำรณำ
ปัจจยัต่ำงๆ หลำยประกำรแลว้พบว่ำไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท ำให้มูลค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อำจเกิดกำรด้อยค่ำ และในไตรมำส 4 ปี 2559 ผูบ้ริหำรของบริษทัและ จี เจ 
สตีล ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระให้ท ำกำรประเมินรำคำ ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ของ
ทั้งบริษทั  และจี เจ สตีล ประกอบกบักำรประเมินมูลค่ำกำรใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหำรของบริษทัและจี เจ สตีลเอง ผล
กำรประเมินดงักล่ำวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  มีกำรดอ้ยค่ำเพ่ิมข้ึน 

 
 
 

(นำงณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน  2562 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 722,464                258,184                149,302                56,910                  
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 6,158                    11,496                  6,158                    11,496                  
ลูกหน้ีการคา้ 3, 4, 5 33,282                  13,804                  -                        5,764                    
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        1,803,872             3,871                    
สินคา้คงเหลือ 6 3,181,704             4,611,491             1,453,767             662,096                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3, 4, 7 499,430                565,995                360,013                303,655                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,443,038             5,460,970             3,773,112             1,043,792             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        1,578,218             3,111,542             
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 210,000                210,000                -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 23,231,457           24,384,466           9,960,327             10,545,642           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 10,196                  11,540                  3,155                    4,405                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3, 4, 13 740,739                565,467                398,924                235,402                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,192,392           25,171,473           11,940,624           13,896,991           

รวมสินทรัพย์ 28,635,430           30,632,443           15,713,736           14,940,783           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

1



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 -                        212,503                -                        212,503                
เจา้หน้ีการคา้ 3, 4, 17 1,667,336             2,339,819             1,047,669             312,489                
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        91,700                 91,700                  
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมควา 23 540,301                659,013                368,708                479,000                
เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 314,000                314,000                314,000                314,000                
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 477,256                505,934                477,256                505,934                
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 423,813                1,269,364             1,450,322             1,150,509             
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 15 -                        107,424                -                        107,424                
เงินกูยื้มจากผูถื้อหุน้ 3 3,850                    3,850                    3,850                    3,850                    
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3, 19 160,253                42,666                  106,489                9,983                    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3, 4, 18 6,651,139             7,440,181             6,260,983             6,792,119             
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20 5,504,014             5,473,957             5,668,550             5,628,013             
ประมาณการหน้ีสิน 21 404,251                434,458                374,626                636,160                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3, 22 321,911                348,859                53,404                  65,250                  
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 16,468,124           19,152,028           16,217,557           16,308,934           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมควา 23 315,385                -                        315,385                -                        
เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,955,244             1,117,518             1,983,169             1,086,448             
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 18 80,140                  117,928                80,140                  59,852                  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 181,265                143,059                77,886                  62,918                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,062                    1,389                    -                        -                        
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,533,096             1,379,894             2,456,580             1,209,218             

รวมหนี้สิน 19,001,220           20,531,922           18,674,137           17,518,152           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

2



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 24
    ทุนจดทะเบียน 48,775,744           48,775,744           48,775,744           48,775,744           
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 34,250,905           34,250,905           34,250,905           34,250,905           
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 25 -                            14,050                  -                        14,050                  
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้
    ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ (10,163,276)          (10,163,276)          (10,163,276)          (10,163,276)          
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                206,307                206,307                206,307                
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
    จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 763,977                763,977                763,977                763,977                
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (25,982,479)          (24,899,544)          (28,032,364)          (27,649,332)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 14,050                  -                        14,050                  -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (910,516)               172,419                (2,960,401)            (2,577,369)            
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,544,726           9,928,102             -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,634,210             10,100,521           (2,960,401)            (2,577,369)            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,635,430           30,632,443           15,713,736           14,940,783           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

(พันบาท)
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บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3, 4, 26 4,519,785             8,677,870             1,436,318             11,480                  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        -                        1,087,137             
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 486                       -                        5,855                    29,230                  
กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 21 -                        8,817                    -                        -                        
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        455,647                -                        
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย -                        -                        242,157                -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 82,660                  334,422                58,481                  194,211                
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 336,979                586                       336,979                -                        
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ 1,719                    -                        1,719                    -                        
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        638,801                -                        
รายไดอ่ื้น 52,184                  17,817                  15,289                  4,024                    
รวมรายได้ 4,993,813             9,039,512             3,191,246             1,326,082             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย   - ตน้ทุนผลิตสินคา้ 3, 4 4,636,652             8,758,030             1,493,589             21,653                  
                   - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 247,215                -                            247,215                -                        
                   - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 328,049                39,995                  168,068                23                         
รวมตน้ทุนขาย 5,211,916             8,798,025             1,908,872             21,676                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        -                        1,223,290             
ค่าใชจ้่ายในการขาย 61,713                  109,072                19,032                  274                       
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 218,751                199,024                88,869                  32,432                  
ประมาณการผลขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบ
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 21 66,213                  -                        36,588                  -                        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                            61,673                  -                        -                        
ค่าใชจ้่ายอ่ืน 27 9,420                    22,245                  286                       69,019                  
ตน้ทุนทางการเงิน 295,146                280,438                248,059                171,238                
รวมค่าใช้จ่าย 5,863,159             9,470,477             2,301,706             1,517,929             

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (869,346)               (430,965)               889,540                (191,847)               
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -                        -                        -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (869,346)               (430,965)               889,540                (191,847)               

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (869,346)               (430,965)               889,540                (191,847)               

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (477,493)               (173,465)               889,540                (191,847)               
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (391,853)               (257,500)               -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (869,346)               (430,965)               889,540                (191,847)               

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (477,493)               (173,465)               889,540                (191,847)               
  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (391,853)               (257,500)               -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (869,346)               (430,965)               889,540                (191,847)               

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 28 (0.07)                     (0.03)                     0.13                      (0.03)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
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บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3, 4, 26 13,109,390           24,641,136           2,700,343             42,304                  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        274,235                3,398,102             
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 12,177                  -                        73,376                  10,796                  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย -                        -                        242,266                -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 803,654                181,873                552,781                84,699                  
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 336,979                677                       336,979                -                        
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ 86,334                  -                        86,334                  -                        
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        638,801                -                        
รายไดอ่ื้น 105,040                43,133                  31,358                  10,539                  
รวมรายได้ 14,453,574           24,866,819           4,936,473             3,546,440             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย   - ตน้ทุนผลิตสินคา้ 3, 4 13,427,419           24,019,806           2,741,130             53,916                  
                   - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 803,700                192,185                622,832                66,820                  
                   - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 299,854                80,778                  274,666                (1,232)                   
รวมตน้ทุนขาย 14,530,973           24,292,769           3,638,628             119,504                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        283,876                3,782,864             
ค่าใชจ้่ายในการขาย 171,267                298,543                35,978                  3,394                    
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 679,188                600,946                258,006                79,228                  
ประมาณการผลขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบ
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 21 36,961                  15,138                  47,901                  -                        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                            63,293                  -                        -                        
ค่าใชจ้่ายอ่ืน 27 59,276                  117,039                431,400                184,422                
ตน้ทุนทางการเงิน 871,377                815,785                623,716                506,292                
รวมค่าใช้จ่าย 16,349,042           26,203,513           5,319,505             4,675,704             

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (1,895,468)            (1,336,694)            (383,032)               (1,129,264)            
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -                        -                        -                        -                        
ขาดทุนสําหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            (383,032)               (1,129,264)            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            (383,032)               (1,129,264)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,082,935)            (1,004,817)            (383,032)               (1,129,264)            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (812,533)               (331,877)               -                        -                        
ขาดทุนสําหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            (383,032)               (1,129,264)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,082,935)            (1,004,817)            (383,032)               (1,129,264)            
  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (812,533)               (331,877)               -                        -                        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,895,468)            (1,336,694)            (383,032)               (1,129,264)            

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 28 (0.16)                     (0.15)                     (0.06)                     (0.16)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมส่วน ส่วนของ
หุ้นที่ออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ เงินที่ไดร้ับจากใบสําคญั ของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลคา่หุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร แสดงสิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 34,250,905        14,050                 (10,163,276)       206,307             763,977             (24,899,544)       -                                172,419             9,928,102          10,100,521        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    ออกหุ้นสามญัโดยบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบค 8 -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     1,429,157          1,429,157          
    การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สีย
         ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 8 -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     -                     -                         
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     1,429,157          1,429,157          

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25 -                     (14,050)                -                     -                     -                     -                     14,050                       -                     -                     -                     
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้

ถอืหุ้น
-                     (14,050)                -                     -                     -                     -                     14,050                       -                     -                     -                     

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     (14,050)                -                     -                     -                     -                     14,050                       -                     1,429,157          1,429,157          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                     -                       -                     -                     -                     (1,082,935)         -                                (1,082,935)         (812,533)            (1,895,468)         
     กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     -                     -                     
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                     -                     -                     (1,082,935)         -                                (1,082,935)         (812,533)            (1,895,468)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 34,250,905        -                       (10,163,276)       206,307             763,977             (25,982,479)       14,050                          (910,516)            10,544,726        9,634,210          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมส่วน ส่วนของ
หุ้นที่ออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ เงินที่ไดร้ับจากใบสําคญั ของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลคา่หุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร แสดงสิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กาํไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 34,250,905        14,050                 (10,163,276)       206,307             763,977             (23,098,904)       -                                1,973,059          10,417,757        12,390,816        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    ออกหุ้นสามญัโดยบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบค 8 -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     -                     -                     
    การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สีย
         ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 8 -                     -                       -                     -                     -                     (138,173)            -                                (138,173)            206,173             68,000               
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                       -                     -                     -                     (138,173)            -                                (138,173)            206,173             68,000               
รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                       -                     -                     -                     (138,173)            -                                (138,173)            206,173             68,000               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                     -                       -                     -                     -                     (1,004,817)         -                                (1,004,817)         (331,877)            (1,336,694)         
     กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                                -                     -                     -                     
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                     -                     -                     (1,004,817)         -                                (1,004,817)         (331,877)            (1,336,694)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 34,250,905        14,050                 (10,163,276)       206,307             763,977             (24,241,894)       -                                830,069             10,292,053        11,122,122        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

(พันบาท)
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมส่วน
หุ้นที่ออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ เงินที่ไดร้ับจากใบสําคญั ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลคา่หุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร แสดงสิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ ของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 34,250,905          14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (27,649,332)            -                                (2,577,369)              

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25 -                       (14,050)                   -                          -                          -                          -                          14,050                          -                          
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้

ถอืหุ้น
-                       (14,050)                   -                          -                          -                          -                          14,050                          -                          

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       (14,050)                   -                          -                          -                          -                          14,050                          -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                       -                          -                          -                          -                          (383,032)                 -                                (383,032)                 
     กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                                -                          
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                          -                          -                          -                          (383,032)                 -                                (383,032)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 34,250,905          -                          (10,163,276)            206,307                   763,977                   (28,032,364)            14,050                          (2,960,401)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมส่วน
หุ้นที่ออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ เงินที่ไดร้ับจากใบสําคญั ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลคา่หุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร แสดงสิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ ของบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กาํไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 34,250,905          14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (25,839,020)            -                                (767,057)                 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                                -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                       -                          -                          -                          -                          (1,129,264)              -                                (1,129,264)              
     กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                                -                          
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                          -                          -                          -                          (1,129,264)              -                                (1,129,264)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 34,250,905          14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (26,968,284)            -                                (1,896,321)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

(พันบาท)
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกระแสเงินสด แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (1,895,468)          (1,336,694)          (383,032)             (1,129,264)             
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,349,587 1,395,188 631,246 658,168                 
ดอกเบ้ียรับ (1,687)                 (1,831)                 (126)                    (156)                       
ตน้ทุนทางการเงิน 871,377 815,785 623,716 506,292                 
เงินปันผลรับ -                      (208)                    -                      (208)                       
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (667,404)             (131,120)             (530,294)             (87,967)                  
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับราคาหลกัทรัพย์ 4,920                   (853)                    4,920                   (853)                       
กาํไรจากการประนีประนอม (86,334)               -                      (86,334)               -                         
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      (638,801)             -                         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (12,177)               63,293                 (73,376)               (10,796)                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      41,603                 -                      41,607                   
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 45,150                 74,704                 45,150                 74,704                   
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (กลบัรายการ) (10,328)               -                      (10,328)               -                         
ประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) 21 -                      -                      (242,266)             1,003                     
ภาษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่าย ตดับญัชี 1                          37,502                 1                          15,873                   
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 299,854               80,778                 274,667               (1,232)                    
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (336,979)             (677)                    (336,979)             -                         
ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือ 
   ของวตัถุดิบที่ยงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) 21 36,961                 15,138                 47,901                 -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) 8 -                      -                      372,124               59,710                   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 528                      136                      373                      -                         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 52,006 9,980 25,262 3,904                     

(349,993)             1,062,724            (276,176)             130,785                 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (19,503)               (127,712)             5,739                   (57,628)                  
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      9,900                   (1)                        20,844                   
สินคา้คงเหลือ 1,129,933            290,209               (1,066,338)          146,654                 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 81,517                 68,225                 (41,101)               63,208                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (249,985)             (115,308)             (183,084)             4,355                     
เจา้หน้ีการคา้ (651,479)             90,479                 751,353               8,946                     
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 118,063               (139,655)             96,982                 (166,962)                
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (489,494)             (274,796)             (173,741)             (37,559)                  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (24,836)               27,878                 (10,466)               11,215                   
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,506)                 (115)                    -                      -                         
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,647)                 (144,010)             (8,951)                 (51,129)                  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (467,930)             747,819               (905,784)             72,729                   

…/2

10

วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)



-2-
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกระแสเงินสด แต่สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 1,687                   1,831                   126                      156                        
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (136,266)             (70,103)               (42,212)               (11,950)                  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,617)                 (2,376)                 (116)                    (557)                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,836                 -                      16,836                 -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 417                      23                        417                      23                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      68,000                 -                      -                         
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (118,943)             (2,625)                 (24,949)               (12,328)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิม่ทุนหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 1,429,158            -                      -                      -                         
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (340,581)             (404,654)             (88,254)               (1,693)                    
ชาํระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (43,037)               (4,807)                 (40,800)               -                         
เงินสดรับ(ชาํระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (106,252)             -                      (106,252)             -                         
เงินสดรับ(ชาํระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                      (55)                      -                      (55)                         
เงินสดรับ(ชาํระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (816,242)             (165,589)             329,121               -                         
เงินสดรับ(ชาํระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 929,310               (359,967)             929,310               -                         
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (376)                    (310)                    -                      -                         
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,051,980            (935,382)             1,023,125            (1,748)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 465,107               (190,188)             92,392                 58,653                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 258,184               590,830               56,910                 11,453                   
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (827)                    (78)                      -                      -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 722,464               400,564               149,302               70,106                   

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ขึ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      1,800,000            -                         
โอนเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
   และการประนีประนอมยอมความ 108,845               -                      108,845               -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
   และการประนีประนอมยอมความ 107,424               -                      107,424               -                         
โอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
   และการประนีประนอมยอมความ 30,000                 -                      30,000                 -                         
โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,725                   -                      7,725                   -                         
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                      68,000                 -                      68,000                   
โอนเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ไปเจา้หน้ีการคา้ -                      1,781                   -                      1,781                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

11

วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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  หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป การด าเนินงานต่อเน่ืองและการปรับโครงสร้างหน้ี 

2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  รายการธุรกิจกบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  สินคา้คงเหลือ 
7  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
14  วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16  เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17  เจา้หน้ีการคา้ 
18  เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
19  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
20  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
21  ประมาณการหน้ีสิน 
22  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23  หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 
24  ทุนเรือนหุน้ 
25  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
26  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
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หมายเหตุ  สำรบัญ 
   
27  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
28  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
29  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30  คดีความ 
31  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2562 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั จี สตีล จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จดทะเบียนดังน้ี  
 

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์  ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ร้อยละ 
  สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562  
นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 6.49  
นายทวีฉตัร จุฬางกรู  4.87  
นายณัฐพล จุฬางกรู  5.88  
นายกฤษนนัทร์ เกวลี  4.04  
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ซูพีเรียร์”) ซ่ึงเป็น

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

4.03  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
   2562 2561 
บริษัทย่อยทำงตรง     
     

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จ ากดั  
(“เอสพีเอช”) 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 99.99 

     

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 
(“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    

 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”)  
(ถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 8.24(31 ธนัวาคม
2561: ร้อยละ 15.08) และ จีเอส ซีเคียวริต้ี  
ร้อยละ 1.21 (31 ธนัวาคม2561: ร้อยละ 2.20)) 

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดมว้น 

ไทย 9.45 17.28 

     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั * กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย - - 
(“จีเอส โน๊ตส์”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    

 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จ  ากดั * กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย - - 
(“จีเอส โน๊ตส์ 2”)  วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    

 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษัทย่อยทำงอ้อม     
     

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั (“โอเอซี”)  
(ถือหุน้โดย เอสพีเอช ร้อยละ 99.97) 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน ไทย 99.97 99.97 

     
 

* บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี  
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.45 (31 ธันวาคม 2561 : ร้อย
ละ 17.28) และบริษทัยงัคงท างบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 

การกล่าวถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากน้ีจะถูกเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
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1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
      กลุ่มบริษทั  บริษทั 
          ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

ปัจจยัเส่ียง  กลุ่มบริษทั  บริษทั  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

(1) ก าไร(ขาดทนุ)ไตรมาส 1 
(2) ก าไร(ขาดทุน)ไตรมาส 2 

 (803) 
(223) 

   495 
(1,401) 

 (355) 
(917) 

 119 
 (1,056) 

        

(3) ก าไร(ขาดทุน)ไตรมาส 3  (869)  (431)  890  (192)         
(4) ขาดทุนสะสม          25,982  24,900  28,032  27,649 
(5) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่                 

สินทรัพยห์มุนเวียน          12,025  13,691  12,444  15,265 
(6) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั                 

(ขาดทุนสะสมเกินทุน)           (911)  172   (2,960)   (2,577) 
(7) EBITDA          325  609  872  (256) 

 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบสะสมจากปัจจยัหลายประการ เช่น การปรับลดมูลค่าของทรัพยสิ์นจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นบางส่วน
การผิดนัดช าระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี การท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติไม่อนุมติัการปรับโครงสร้างหน้ีของ
บริษทั ตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
ตามท่ีไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีรายใหม่ ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน และการทุ่มตลาดของผูผ้ลิตเหล็กต่างประเทศ 
และในปลายปี 2560 ไดมี้การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นระหว่างติดตั้งภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 
998 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 ปัจจยัดงักล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
สาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้
สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีแผนงานต่างๆ 
ตามท่ีจะกล่าวในขอ้ ก) ถึง ฉ)  
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อยา่งไรก็ตาม จี เจ สตีล ไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆ โดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงไดด้ าเนินการ
จ่ายช าระหน้ีบางส่วนและมีการแปลงหน้ีเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 14 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุน
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จี 
เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นแต่ละรายท่ีถืออยู่ (Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 24 นอกจากน้ี จี เจ 
สตีล ยงัมีแผนงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ตามท่ีจะกล่าวในขอ้ ค) และ ฉ) ดงัน้ี 

 

ก) การเจรจากบัเจา้หน้ีท่ีผิดนดัช าระ 
 

บริษัท 
 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัสามารถบริหารจดัการหน้ีสินของบริษทัได ้ซ่ึงเดิมบริษทัไดด้ าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบั
เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.3 โดยจะท าการแปลงหน้ีเป็นทุน แต่ทั้งน้ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมติัการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัตามแผนการปรับ
โครงสร้างหน้ี และการจดัสรร และการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามท่ีไดมี้การ
ตกลงกบัเจา้หน้ีรายใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 และวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ไดมี้หนังสือถึงบริษทั เรียกร้องให้ช าระหน้ี ภายใน
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 หากบริษทัไม่จ่ายช าระหรือไม่ได้เสนอแผนทางเลือกอ่ืนๆ เจา้หน้ีรายใหม่จะด าเนินการตาม
กฎหมายในการบงัคบัช าระหน้ีต่อไป 

ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ไดย้ืน่ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัต่อศาลลม้ละลายกลาง และเม่ือศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแลว้ บริษทัจึงไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกฟ้องร้องบงัคบัคดีในทางแพ่งและการ
งดให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และบริษทัเองก็ถูกห้ามมิให้ช าระหน้ีหรือก่อหน้ี และ
กระท าการใดๆในทางท่ีก่อใหเ้กิดภาระในทรัพยสิ์น นอกจากการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจตามปกติ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่าไม่อาจให้ฟ้ืนฟูกิจการได ้จึงมีค าสั่งให้ยก
ค าร้อง ดงันั้น บริษทั จึงกลบัมาด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีรายใหม่ เพ่ือหาทางออกร่วมกนัในการช าระหน้ีต่อไปอีกคร้ัง 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษทัท าบนัทึกความเขา้ใจกบักลุ่มเจา้หน้ีรายใหม่โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
1.  เจา้หน้ีจะยกเวน้ดอกเบ้ียจ านวน 124 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ค านวณถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) บนเง่ือนไขว่าบริษทัตอ้งช าระ
หน้ีเงินตน้จ านวนหน่ึงโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเจา้หน้ีจะไม่ยกเวน้ดอกเบ้ียให ้

2.  บริษทัจะช าระหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยภายหลงัการแปลงหน้ีเป็นทุน เจา้หน้ีรายใหม่จะถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 
49.99 ทั้งน้ีราคาท่ีใชแ้ปลงและจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงจะก าหนดโดยท่ีปรึกษาการเงินของเจา้หน้ีและเห็นชอบร่วมกนัระหว่าง
เจา้หน้ีและบริษทั 
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3.  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดแ้ปลงหน้ีเป็นทุน เจา้หน้ีจะปรับโครงสร้างให้เป็นหน้ีระยะเวลา 9 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการ
ช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 3 ปี (อตัราดอกเบ้ีย MLR-2% ต่อปี) ทั้งน้ีตารางผ่อนช าระจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสดส่วนเกินของ
บริษทัซ่ึงจะตกลงร่วมกนัระหว่างเจา้หน้ีและบริษทั 

 

ข) การจดัหาเงินสด 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดมี้แผนหลายประการเพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น 

1. เพ่ิมกระแสเงินสดจากการขาย โดยผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
2. บรรลุขอ้ตกลงกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ในการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ 
3. เจรจาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ  
4. การเร่งรัดเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 
5. การขายโดยรับเงินล่วงหนา้ 
 

ค) การด าเนินการผลิต 

บริษทั และจี เจ สตีล ด าเนินการผลิตในช่วงที่มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟต ่า (Off Peak) และสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak ได ้ 

 

ซ่ึงในส่วนของ จี เจ สตีล ในปี 2561 สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วง
คร่ึงปีหลงัของปี 2561 จี เจ สตีล ไดท้ดลองเพิ่มก าลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะผลิตอยา่งต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในโอกาสต่อไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดตน้ทุน
การผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และจี เจ สตีล มีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้
สามารถแข่งขนักบัคู ่แข่ง และผูน้ าเขา้อยูใ่นรูปแบบแผนงานต่างๆ เช่น การลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

 

ในส่วนของบริษทั ไดร้ับจา้งผลิตเหล็กให้กบั จี เจ สตีล ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 
ซ่ึงหลงัจากนั้นบริษทัไดท้ าการหยดุการผลิตชัว่คราวในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว 
บริษทัไดด้ าเนินการจดัหาเงินทุนเพื่อมาเป็นทุนในการด าเนินการผลิต และสามารถกลบัมาผลิตไดใ้หม่เมื่อตน้เดือน
พฤษภาคม 2562 
 
 

ง) ความร่วมมือจากคู่คา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีมายาวนาน โดยหลงัจากท่ีสามารถตกลงการ
ปรับแผนการช าระหน้ีแลว้ ลูกคา้ส าคญัหลายรายตกลงผูกพนัการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัและบริษทั ท าให้สามารถ
จดัการระบบผลิตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

19 

จ) วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
 

บริษทั และ จี เจ สตีล ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ 
(Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษัท และ จี เจ สตีล ยงัได้รับ
วงเงินสินเช่ือจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีก ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 14 และ 16 
 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหล็ก ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต  
 

ต่อมาหลงัจากท่ีบริษทั ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางไปเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แลว้นั้น บริษทั 
ไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวกบัผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินรายใหญ่รายหน่ึง 
 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2562 บริษทั ไดรั้บการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการด าเนินงานจากบริษทัต่างประเทศแห่ง
หน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 14 

 
 

ฉ) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  
ยืน่ค  าร้องต่อภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุ
จากการทุ่มตลาดโดยสินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อน
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน 
กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping 
measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures) เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป 
ดงัน้ี  
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี)   

 
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ 
 

หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563 

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

จีน อตัราร้อยละ 30.91 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., 
มาเลเซีย อตัราร้อยละ 23.57 - 42.51ของราคา  
ซี.ไอ.เอฟ. 

23 มิ.ย. 2560 ถึง 
22 มิ.ย. 2565 

3 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 

ตุรกี 

บราซิล อตัราร้อยละ 34.40 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ, 
อิหร่าน อตัราร้อยละ 7.25 - 38.27 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ, 
ตุรกี อตัราร้อยละ 6.88 - 38.23 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ 

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565  

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 13 ธ.ค. 2561 ถึง 
12 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธันวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นม้วนท่ีมีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบั
ใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และใน
ระหวา่งการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจาก
ส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิม เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560และล่าสุดกระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็น
ในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2561 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากการน าเขา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 13 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2566 
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มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ 

(โบรอน โครเมียม หรือ
ธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็นมว้น
และไม่เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560 
อตัราร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 
อตัราร้อยละ 40.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 
อตัราร้อยละ 39.21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง 
26 ก.พ. 2562* 

2 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2560 - 6 มิ.ย. 2561 อตัรา  
ร้อยละ 21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัรา    
ร้อยละ 20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัรา    
ร้อยละ 20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563   

 

 
* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีผา่นมา 
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ช) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

ส าหรับปี 2561 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวม ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 7.09 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.59 ลา้น
ตนัต่อเดือน)  เพ่ิมข้ึน 0.31 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 4.57% จากปีก่อน 

 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 3.20 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.27 ลา้นตนัต่อเดือน) 
ปริมาณการน าเขา้ 3.96 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.33 ลา้นตนัต่อเดือน) และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.074 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.01 
ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจ านวน 1.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย
0.52 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.07 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 11.86 % จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 2561 

 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.65 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.22 ลา้นตนัต่อเดือน) 
ปริมาณการน าเขา้ 0.90 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.30 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.003 ลา้นตนั (เฉล่ีย 
0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 1.86 ลา้นตนั (เฉล่ีย
0.62 ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.03 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 5.08 % จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 2561 

 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.72 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.24 ลา้นตนัต่อเดือน) 
ปริมาณการน าเขา้ 1.14 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.38 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.0014 ลา้นตนั (เฉล่ีย 
0.0005 ลา้นตนัต่อเดือน 
 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีจ านวน 1.63 ลา้นตนั (เฉล่ีย
0.54 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 8.47 % จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 2561 

 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.61 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.20 ลา้นตนัต่อเดือน) 
ปริมาณการน าเขา้ 1.03 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.003 ลา้นตนั (เฉล่ีย 
0.001 ลา้นตนัต่อเดือน 
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ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี 2562 จะขยายตวัร้อยละ 6.2 ต่อปี ส าหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโต
อยูใ่นช่วงร้อยละ 8.2 ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองโดยมีขอ้สมมติฐานวา่การด าเนินงานตาม
แผนการจดัหาเงินทุนดงักล่าวขา้งตน้จะประสบผลส าเร็จ 

 

1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนีก้บัเจ้ำหนี ้
 

กำรปรับโครงสร้ำงเจ้ำหนีก้ำรค้ำรำยใหญ่ 
 

บริษัท 
 

ในอดีตบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จ านวน 5 ราย มียอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 167 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (5,999 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัไดผ้ดินดัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงและด าเนินการเจรจาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งช าระแก่
เจา้หน้ีทั้ง 5 รายขา้งตน้และเจา้หน้ีอ่ืนอีก 2 ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่ง
หน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เจา้หน้ีรายใหม่” และบริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีการคา้ดงักล่าว เป็นเจา้หน้ีอ่ืน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ไดส่้งหนงัสือมายงับริษทัเพ่ือยืนยนัยอดหน้ีท่ีรับโอนจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มี
จ านวนเงินทั้งส้ิน 226 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้ 128 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  
 

บริษทัมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับเจา้หน้ีรายใหม่โดยมีโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
 

ทั้งน้ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมติัแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีขา้งตน้ ท าให้
กลุ่มทุนใหญ่ไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัได ้
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษทัท าบนัทึกความเขา้ใจกบักลุ่มเจา้หน้ีรายใหม่โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  เจา้หน้ีจะยกเวน้ดอกเบ้ียจ านวน 124 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ค านวณถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) บนเง่ือนไขว่าบริษทัตอ้งช าระหน้ี 
เงินตน้จ านวนหน่ึงโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเจา้หน้ีจะไม่ยกเวน้ดอกเบ้ียให ้

2.  บริษทัจะช าระหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยภายหลงัการแปลงหน้ีเป็นทุน เจา้หน้ีรายใหม่จะถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 49.99 
ทั้งน้ีราคาท่ีใชแ้ปลงและจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงจะก าหนดโดยท่ีปรึกษาการเงินของเจา้หน้ีและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างเจา้หน้ี
และบริษทั 
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3.  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดแ้ปลงหน้ีเป็นทุน เจา้หน้ีจะปรับโครงสร้างให้เป็นหน้ีระยะเวลา 9 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการช าระ
เงินตน้และดอกเบ้ีย 3 ปี (อตัราดอกเบ้ีย MLR-2% ต่อปี) ทั้งน้ีตารางผ่อนช าระจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดส่วนเกินของบริษทั
ซ่ึงจะตกลงร่วมกนัระหว่างเจา้หน้ีและบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 หน้ีสินของเจา้หน้ีรายใหม่ดงักล่าวมีจ านวนเงินรวม 274 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (8,432 ลา้นบาท) โดยเงิน
ตน้บนัทึกอยู่ในบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 128 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,935 ลา้นบาท) และดอกเบ้ียท่ีบนัทึกอยูใ่นบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย
จ านวน 146 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (4,497 ลา้นบาท) 

 

1.4  กำรย่ืนขอฟ้ืนฟูกจิกำรของบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมติัแผนการยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั เพ่ือบริษทัจะมีโอกาส
ในการเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกนักบัเจา้หน้ีและสามารถด าเนินการท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทัต่อไปได ้
บริษทัจึงไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และศาลฯไดน้ดัไต่สวนเร่ืองแผนฟ้ืนฟู
ดงักล่าวในระหวา่งปี 2561  
 

เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ระหว่างรอผลการอนุมติัแผนฯ จากศาลฯ เพ่ือให้บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือจะน ามาใชด้ าเนินธุรกิจ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดย้ื่นค าร้องเพ่ือขออนุมติัใชว้งเงินฉุกเฉินโดยการกูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวน 65 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงศาลฯ ไม่อนุมติั  
 

อยา่งไรก็ดีเพ่ือให้บริษทัไดรั้บการบรรเทาภาวะวิกฤติทางการเงินเป็นการชัว่คราว และเพ่ือเป็นการสงวนและรักษาทรัพยสิ์นของ
บริษทัเอาไว ้เพ่ือให้ยงัสามารถใช้ทรัพยสิ์นดังกล่าวในการประกอบธุรกิจต่อไปได้ และเพ่ือให้โอกาสบริษทัและระยะเวลา
ช่วงหน่ึงในการพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหาของกิจการตลอดจนการเจรจาหาทางออกร่วมกนักบัเจา้หน้ีโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะถูก
เจ้าหน้ีฟ้องร้องบังคบัคดีเพ่ือช าระหน้ี ดังนั้นเม่ือศาลลม้ละลายได้มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแลว้ บริษทัจึงได้รับความ
คุม้ครองจากการถูกฟ้องร้องบงัคบัคดีในทางแพ่ง และการงดให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฏหมายก าหนดไว ้
และบริษทัเองก็ถูกห้ามมิให้ช าระหน้ีหรือก่อหน้ีและกระท าการใดๆ ในทางท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพยสิ์น นอกจากการด าเนินการ
ท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจตามปกติ 

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
บริษทัยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง ตามงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 ท่ีไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้นั้น ความปรากฏว่า สถานะทางการเงินของบริษทัมีทรัพยสิ์นมากกว่า
หน้ีสิน ประมาณ 373 ลา้นบาท จึงไม่ไดเ้ป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั กรณีน้ีไม่ไดเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 90/3 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชข้ณะท่ีมีการยืน่ค าร้องขอ ไม่อาจใหฟ้ื้นฟูกิจการได ้จึงมีค าสัง่ใหย้กค าร้อง 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

2 (ก)    เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ี จึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบั มาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 (จ) 

 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 (ข)   สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัขอ้มูลทาง
การเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน 
 

2 (ค)   กำรประมำณกำรและใช้วจิำรณญำณ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

26 

2 (ง)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล  

 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง ก าไรต่อหุน้  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั  
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก  
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง  

 กบักิจกรรมด าเนินงาน  
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29   

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์  

 ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ  
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน  
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ  
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้เห็นว่า 

 

1) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 33, ฉบบั
ท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัที่ 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8, ฉบบัที่ 13, ฉบบัที่ 15 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

2) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9, ฉบบัท่ี 16, การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 19 ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 

 

3) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามา
ถือปฏิบติั 

 

2 (จ)   นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองรับรู้รายได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
15 เร่ืองรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
 

รำยได้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 
ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าสั่งท่ีก าหนดเป็นพิเศษของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้น
ความส าเร็จของงาน 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือ
ปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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3 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัและบริษทั มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจกำร 

ประเทศที่ 
จัดตั้ง/สัญชำติ 

 
ประเภทของธุรกจิ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

เอสพีเอช ไทย บริษทัเพื่อการลงทุน เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

    

จี เจ สตีล ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 9.45(2561 : ร้อยละ 
17.28) 

    

โอเอซี ไทย ใหค้  าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั 

    

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

    

จีเอส โน๊ตส์ ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560) 

    

จีเอส โน๊ตส์ 2 ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง                   

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560) 

    

บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ 
     ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายน ้าดิบ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกิจกำร 

ประเทศที่ 
จัดตั้ง/สัญชำติ 

 
ประเภทของธุรกจิ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

 
บริษทั มิลลเ์ล่ียน ไมลส์ จ ากดั 

 
ไทย 

 
ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 

 
มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

    

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส 
  จ  ากดั 

ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

    

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

    แฟรบริเคชัน่ จ ากดั   กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
    

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  ไทย ใหเ้ช่าส านกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
    

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ไทย โรงแรม อาหาร มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ 

จ ากดั  และเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
    

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล ไทย รับเหมาก่อสร้างโรงงาน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั    
    (เดิมช่ือ บริษทั เอเชียเมทลั 
    แฟบบริเคชัน่ จ ากดั 

   

    

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

    

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว  ไทย โรงแรม อาหารและ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากดั  เคร่ืองด่ืม  

    

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย กิจกรรมใหค้ าปรึกษาดา้น
การบริหารจดัการอื่นๆ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้         
ของบริษทั 

    

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้         
ของบริษทั  

    

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้  
   ของบริษทั 
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ช่ือกิจกำร 

ประเทศที่ 
จัดตั้ง/สัญชำติ 

 
ประเภทของธุรกจิ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั (จดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

    

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไทย การผลิตและจ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั 

    

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั 

    

Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited (“ACO I”)  

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ           
เพื่อการลงทุน 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญข่อง จีเจ สตีล ซ่ึง
เป็นบริษทัในกลุ่ม SSG Capital Partners 
III, L.P. (“SSG III”) 

    

Link Capital I  (Mauritius) 
Limited (“Link Capital I”) 

 
 

Synergy Strategic Solutions  
Management DMCC 

เมอริเชียส 
 
 
 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ          
เพื่อการลงทุน 
 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากเป็น
บริษทัในกลุ่ม SSG Capital Partners 
III, L.P. (“SSG III”) 
 

มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล และ
เป็นท่ีปรึกษาบริษทั 

     

นางแน่งนอ้ย ไตรวุฒิ ไทย - ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย 
    

นายนิรัมดร์  งามช านญัฤทธ์ิ ไทย - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
     

นายวีระชยั สุธีรชยั ไทย - กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบ   
การวางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ  
กิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบและอื่นๆ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาการด าเนินงานและ ราคาตามท่ีตกลงตามสญัญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสญัญา  

รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน และชัว่โมงการท างานจริง 
ดอกเบ้ียรับ ตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือน ้าดิบ ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย ตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป -  -  1  50 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต -  -  -  1,087 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป -  -  -  13 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  12  15 
        

บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 656  154  592  50 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3  4  2  2 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 8  -  4  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 264  245  207  133 
             

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   เงินเดือนและโบนสั 10  11  4  4 
 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 2  2  1  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  12  13  5  5 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป -  -  36  670 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต -  -  274  3,398 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป -  -  -  269 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  40  44 
        

บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 816  966  635  - 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 308  624  308  608 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9  9  5  6 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 9  -  -  - 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย -  2  -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน 755  713  507  381 
            - 
ผู้บริหำรส ำคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   เงินเดือนและโบนสั 33  33  12  10 
 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 6  4  3  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  39  37  15  11 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ    
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ  5        
บริษัทย่อย         
จี เจ สตีล  -  -  -  6 
รวม  -  -  -  6 
     

 

ลูกหนี-้กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
ลูกหนีค่้ำท่ีปรึกษำกำรด ำเนินงำน        
บริษัทย่อย        
โอเอซี -  -  1,068  1,129 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,068)  (1,129) 
สุทธิ -  -  -  - 

         
ลูกหนีภ้ำระหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกนั         
บริษัทย่อย         
โอเอซี  -  -  1,313  1,313 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (1,313)  (1,313) 
สุทธิ  -  -  -  - 
         
ลูกหนีจ้ำกกำรลดทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

  
- 

  
- 

  
1,800 

  
- 

         เงินทดรองจ่ำย         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  4  4 
รวม  -  -  1,804  4 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ    
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้ำนบำท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ(กลบัรำยกำร) ส ำหรับ        

    งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  -  -  (5)  (27) 

    งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 -  -  (61)  (10) 

         

เงินล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  81  81  73  73 
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   งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 9    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษทั เอเชีย เมทลั แฟบบริเคชัน่ จ ากดั) 
 8  8 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (8)  (8) 
สุทธิ  -  - 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน         
บริษัทย่อย     
เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
โอเอซี  2,547  2,547 
เอสพีเอช  7  7 
  2554  2,554 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      (2,554)  (2,554) 
สุทธิ  -  - 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน     
โอเอซี  209  209 
เอสพีเอช  1  1 
  210  210 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (210)  (210) 
สุทธิ  -  - 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (ลา้นบาท) 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)  2,554 
เพ่ิมข้ึน   - 
ลดลง  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  2,554 
 

 

 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินมัดจ ำ-กจิกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์         
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั  2  2  2  2 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  2  1  1  1 
รวม  4  3  3  3 

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 17  
บริษัทย่อย         
จี เจ สตีล  -  -  -  - 
รวม  -  -  -  - 

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  196  200  196  200 
รวม  196  200  196  200 
         

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั         
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี         

บุคคลอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั         
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 3(ง) 314  314  314  314 
         

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 19        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 

รวม  1  1  1  1 
         

เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 18 

       

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นาย วีระชยั สุธีรชยั  -  78  -  78 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  3  3  3 
บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากดั  1  1  1  1 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  20  22  19  21 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  39  38  39  38 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  479  479  479  479 
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limite  4,097  4,334  4,097  4,334 
Synergy Strategic Solutions  45  -  39  - 
Link Capital I 1 11  -  11  - 
The Steel Logistics 1 1  -  1  - 
รวม 4,696  4,955  4,689  4,954 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หนี้สินจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและกำร   

ประนีประนอมยอมควำมที่ถึงก ำหนดช ำระ  
ภำยในหน่ึงปี 

        

บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นาย วีระชยั สุธีรชยั 23 32  -  32  - 

         

เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั      

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  92  92 

รวม  -  -  92  92 

         
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 20        

บริษัทย่อย         
จี เจ สตีล  -  -  -  19 
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  309  273 

         
บุคคลและกจิกำรอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั         
นาง แน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  14  13  14  13 
นาย วีระชยั สุธีรชยั  9  6  9  6 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั 
 84 

 51 
 84 

 51 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  304  260  304  260 
Link Capital I  88  34  54  - 
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  4,612  4,558  4,612  4,558 
รวม  5,111  4,922  5,386  5,180 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ แต่สอบ

ทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบแต่สอบ

ทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษทั เอเชีย เมทลั แฟบบริเคชัน่ จ ากดั) 
  

2 
  

2 
  

2 
  

2 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 16        
บริษัทย่อย         
จีเจ สตีล  -  -       -  94 
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  1,027  1,027 
  -  -  1,027  1,121 
         
บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  -  30  -  30 
Link cap 1  423  1,239  423  - 
รวม  423  1,269  1,450  1,151 
         

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  (ลา้นบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)  1,269  1,151 
เพ่ิมข้ึน   423   423 
ลดลง  (1,269)  (124) 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  423  1,450 

 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากนางแน่งนอ้ย ไตรวุฒิ เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 12 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัเป็นจ านวน 500 ลา้นหุ้น 
(เท่ากบั 50 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ใหก้บัผูใ้หกู้ ้
 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 บุคคลดงักล่าว ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้ใหช้ าระหน้ี รวม 41.79 ลา้นบาท (เงินตน้ 30.00 ลา้น
บาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 11.79 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคลดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็นการ
เจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

และเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลแพง่กรุงเทพใตมี้ค าพิพากษา ตามสญัญาประนีประนอมยอมความท่ีก าหนดใหบ้ริษทั ผอ่นช าระหน้ี
ใหก้บับุคคลดงักล่าว เป็นเงินตน้ 30 ลา้นบาท และดอกเบ้ียอีก 5 ลา้นบาท โดยวิธีการ ช าระดอกเบ้ีย 5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2562 และผอ่นช าระเงินตน้เป็นจ านวน 36 งวดๆ ละ 0.83 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือน พฤษภาคม 2564 จนถึง เดือน
เมษายน 2567 

 

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
 

เงินกูย้ืมจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 จ านวน 1,027 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,027 ล้านบาท) เป็น
ตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 1.25 ต่อปี) 
 
 

ในปี 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมจาก จี เจ สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.50 ต่อปี และมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาสัญญากูย้ืมเงินออกไป โดยขยายเวลาช าระเป็นภายในวนัท่ี 
15 พฤศจิกายน 2560 
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าการบนัทึกขอ้ตกลงขยายเวลาสัญญากูย้ืมเงินออกไป โดยขยายเวลาช าระเป็นภายใน 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดช้ าระเงินกูท้ ั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 แลว้ 
 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ก)และ3(จ))  -  -  1,086  1,086 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน         
Link cap 1 16 1,956  1,118  897  - 
รวม  1,956  1,118  1,983  1,086 
 
 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นรำยท่ี 1 4  4  4  4 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (ลา้นบาท) 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)  4  4 
ลดลง / เพ่ิมข้ึน   -  - 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  4  4 
 

 

   

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบแต่สอบ

ทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิฟ้ืนฟูกจิกำรและกำร
ประนีประนอมยอมควำม 

  
23        

บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั         
นายวีระชยั สุธีรชยั  24  -  24  - 
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  30  -  30  - 

รวม  54  -  54  - 
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สัญญาส าคัญอื่น ๆ เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

3 (ก) เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจ านวนเงิน 683 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรก วนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดทา้ยของปี จนกระทัง่ไดช้ าระยอดเงิน
ตน้ครบถว้น โดยเงินตน้มีก าหนดจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจ านวน 403 ลา้น
บาท และในเวลาเดียวกนับริษทัไดกู้ย้ืมเงินจ านวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้ าสัญญาให้ โอเอซี กูย้ืมเงิน
จ านวน 403 ลา้นบาท เพื่อให้ โอเอซี น าเงินไปจ่ายช าระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 
ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดทา้ยของปีจนกระทัง่ไดช้ าระยอดเงินตน้ครบถว้น 
โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 

3 (ข) ในปี 2556 จี เจ สตีลไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบับริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จ ากดั จ านวน 17.91 ลา้นบาทโดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยโอเอซีจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ ในราคา
ท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บับริษทั มาสเตอร์ สตีล จ ากดั  

 

นอกจากน้ี จี เจ สตีลไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา
ประนีประนอมยอมความ จี เจ สตีลไดต้กลงท่ีจะโอนหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงานในจ านวน 33 ลา้นหุ้น ใน
ราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 0.45 บาท ก าหนด 
90 วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”) 

 

ดงันั้น จี เจ สตีลไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวน 32.76 
ลา้นบาท โดยหน้ีสินดงักล่าวครบก าหนดช าระแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558  จี เจ สตีล ไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินดงักล่าวใหก้บั โอเอซี แลว้ จ านวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ี จ านวน 3.22 ลา้นบาท 
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3 (ค)  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซีไดน้ าหุ้นของบริษทั ท่ีถือโดยโอเอซี จ านวน 102.3 ลา้นหุ้น ไปฝากไวก้บักรมบงัคบัคดีเน่ืองจาก
โอเอซี เป็นผูค้  ้าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ โอเอซี ยินยอมให้ จี เจ สตีล โอนหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือโดย โอเอซี 
ใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติมจ านวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุ้น) 
นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั จี เจ สตีล ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจกบั โอเอซี เพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติม จ านวน 10.23 ลา้นบาท โดย
หน้ีสินดงักล่าวครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระออกไป 
 

3 (ง)  เดิมเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงนามในสัญญา“การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนรวม 4,610 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึง 
จ านวน 400 ลา้นบาท อายุ 5 ปี ซ่ึงมีภาระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี จ่ายช าระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ รวม 48 งวด และไดรั้บวงเงิน
สินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับการออกหนังสือค ้ าประกันของธนาคารจ านวน 210 ล้านบาท และเป็นวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท ภายใตก้ารไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินดงักล่าว 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเป็นตวัแทนการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทัตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ตวัแทนการขายคิดเป็นร้อยละของยอดขายเป็นระยะเวลา 5 ปี  นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีและกลุ่มลูกคา้อ่ืนจ านวนหน่ึงไดต้ก
ลงซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีบริษทัสามารถผลิตไดท้ั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว 
บริษทั ไดจ้ าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 12,000 ลา้นหุ้น และจดจ านองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line เป็นหลกัประกนั ซ่ึง 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการจ านองเคร่ืองจกัร กบักรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืจ านวน 400 ลา้นบาทแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 29  กุมภาพนัธ์ 2559  บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมระยะสั้ นแบบมีหลกัประกันเพ่ิมเติมจ านวน 30 ล้านบาทจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1 ลา้นบาท โดยเร่ิมผอ่นช าระงวด
แรกในเดือน มกราคม 2560 โดยมีหลกัประกนัเป็นสินทรัพยข์องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูย้มืเงิน จากเดิมเป็นเร่ิมผอ่นช าระเป็นรายเดือนจ านวน 
38 งวด งวดละ 8 ลา้นบาท โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกในเดือน กนัยายน 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัในหลกัการให้เลิกสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินกบั 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายดงักล่าว ฉบบัลงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 เพ่ือให้สอดคลอ้งตามท่ีบริษทัไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อ
ศาลลม้ละลายกลาง เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดโ้อน เงินกูย้ืมเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงมี
ยอดคงเหลือจ านวน 304 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทั้งสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ไปให้กบัเจา้หน้ีราย
ใหม่แลว้ 
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3 (จ)  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 2,000 ลา้นหุ้นท่ีถือโดยจี เอสซีเคียวริต้ี กบั
ลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจ าน า) เพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ีบรรดาหน้ีเงินท่ีบริษทัมีอยูก่บั   ผูรั้บจ าน า 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล จากมูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมต่อหุ้น 0.69 บาท เป็น
มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ 6.90 บาท ส่งผลท าใหหุ้น้ดงักล่าวจ านวน 2,000 ลา้นหุน้ลดเหลือ 200 ลา้นหุน้ 
 

ต่อมาในระหว่างวนัท่ี 5-9 มีนาคม 2561 และระหว่างวนัท่ี 12-16 มีนาคม 2561 ลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจ าน า) ได้
ท าการขายทอดตลาดหุ้นท่ีน ามาจ าน าไวท้ั้งหมดจ านวน 200 ลา้นหุน้ 

   

3 (ฉ) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงช าระหน้ีบางส่วน
ดว้ยการตีโอนกรรมสิทธ์ิคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นของ จี เจ สตีล 4,125 ลา้นหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้นหน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 4 ของ จี เจ สตีล 413 ลา้นหน่วย และ
หุ้นสามญัของบริษทั 209 ลา้นหุ้น  นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั บริษทัยงัไดท้  าบนัทึกขยายระยะเวลาการช าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2  
โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการช าระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นช าระหน้ี ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ตกลงจะไม่เรียกร้องขอให้บริษทัช าระหน้ี
ก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้  าการโอนทรัพยช์ าระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 
มิถุนายน 2557 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 

 

ต่อมาเจา้หน้ีเงินกูย้มืของ โอเอซี ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล เพ่ือให้ โอเอซีและบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมของ  โอเอซี 
ท่ีคา้งช าระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั โอเอซี ไม่
สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัต่อเงินกูย้ืมของ โอเอซี รวมทั้งเป็นบริษทัใหญ่ จึงมีภาระ
ท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผดิชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษา ให้บริษทัช าระเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวจ านวน 592 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 392 ลา้นบาท นับตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้นในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทั
จึงท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ีจะช าระหน้ีขา้งตน้ให้แลว้เสร็จทั้งจ านวนภายในระยะเวลา 9 เดือน นับจากวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุ้นไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้งหมดให้แก่ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึงโอนประมาณการหน้ีสินจาก
การค ้ าประกันบริษทัย่อย จ านวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินภายใตบ้ัญชีเจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ท าบันทึกขยายระยะเวลาการช าระหน้ีกับผู ้ถือหุ้นรายท่ี 2 ออกไปเป็นก่อนวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2560 
 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขยายระยะเวลาการช าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ออกไป โดยจะช าระ
ก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 โดยบริษทัตกลงท่ีจะช าระหน้ีโดย 
 

1. แปลงหน้ีเงินตน้ตามค าพิพากษาบางส่วนจ านวน 332 ลา้นบาทเป็นหุน้สามญัของบริษทั โดยผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ตกลงท่ีจะปลด
ภาระหน้ีดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งจ านวนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และท่ีจะเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ีเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ 
 

2. ผอ่นช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือ 146 ลา้นบาทภายในระยะเวลา 9 ปี นบัจากวนัท่ีผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ไดรั้บเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่
โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย MLR-2.00% ต่อปี ของเงินตน้จ านวนเงิน 59 ลา้นบาท บริษทัจะไดรั้บการพกัช าระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียภายใน 3 ปีแรก (Grace Period)  และเร่ิมตน้ผอ่นช าระเงินตน้และดอกเบ้ียใหมอี่กคร้ังในปีท่ี 4 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งผอ่น
ช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียให้แลว้เสร็จภายในปีท่ี 9 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดของระยะเวลาการผอ่นช าระ 

 

3 (ช) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีลได้ท าสัญญาจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) กับบริษัท โดย จี เจ สตีล    
(ผูว้่าจา้ง) จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และบริษทั (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อน (Hot Roll Coils) จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าสั่งขายของ จี เจ สตีล สญัญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี 
นบัจากวนัท าสญัญา และต่ออายอุตัโนมติัไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี บริษทั
จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 จี เจ สตีล ไดท้  าหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญา
ล่วงหนา้ โดยใหส้ญัญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

 
4 รำยกำรธุรกจิกบับริษัทพนัธมิตรทำงกำรค้ำ 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุ้นและหรือกรรมการร่วมกบับริษทัหรือมี
กรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั
ระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  -  -  6 
พนัธมิตรทางการคา้ 4 748  363  363  363 
กิจการอ่ืน ๆ  241  678  241  247 
  989  1,041  604  616 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (956)  (1,027)  (604)  (610) 
สุทธิ  33  14  -  6 
         

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
(กลับรำยกำร) ส ำหรับงวด : 
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 

 

- 

 
 
 

 
 

59  

 
 

-  

 
 

(2) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  (71)  60  (6)  (1) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย และกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  -  6 

รวม -  -  -  6 
        

พนัธมิตรทำงกำรค้ำ        
เกินก าหนดช าระ        

มากกวา่ 12 เดือน 363  363  363  363 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (363)  (363)  (363)  (363) 
สุทธิ -  -  -  - 
        

กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  - 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 33  14  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 593  664  241  247 

 626  678  241  247 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (593)  (664)  (241)  (247) 
สุทธิ 33  14  -  - 

รวม 33  14  -  6 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำ 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั เป็นการขายเงินสดและให้สินเช่ือไม่เกิน 5 - 7 วนัท าการ และ จี เจ สตีล เป็น
การขายเงินสด และให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  
 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั ไดต้ั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 

บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทั ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงการซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าว ตกลงจะซ้ือ
สินคา้ในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีบริษทัผลิตไดใ้นแต่ละเดือน เป็นระยะเวลาถึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ตามท่ีบริษทัไดย้ืน่ค าฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศ
รายน้ีช าระใหแ้ก่บริษทัไม่สามารถน าไปข้ึนเงินได ้โดยศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายน้ีช าระเงินคืนแก่
บริษทัเป็นจ านวน 146 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใตส้ัญญาการจ่ายช าระหน้ี ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
ตอ้งท าการช าระเงินงวดแรกให้กบับริษทัภายในเดือนกรกฎาคม 2556 ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ีดงักล่าว  
บริษัทได้ทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีพร้อมทั้ งจ้างทนายเพ่ือตรวจสอบทรัพยสิ์นเพ่ือบังคบัคดีบริษัทลูกหน้ีซ่ึงปรากฎไม่พบ
ทรัพยสิ์นท่ีจะสามารถยึดและ/หรืออายดัเพ่ือบงัคบัคดีทางกฎหมายได ้ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 บริษทัจึงไดย้ื่นค าฟ้อง
ลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง 
และเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้พากษาใหลู้กหน้ีขา้งตน้ลม้ละลายแลว้ 
 
จี เจ สตีล 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจ านวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่จี เจ สตีล แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่ายช าระหน้ี
ตามค าพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 จี เจ สตีลไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวทวง
ถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 
2561 จี เจ สตีลไดย้ืน่ฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้ราย
ท่ี 1 และ ใหลู้กคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดมี้ค าสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1  ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 จี เจ สตีลไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์และเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัตรวจค า
ขอรับช าระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรกในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่
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มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้าท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหน้ีลม้ละลาย ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งรอค าพิพากษาว่าลูกคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลายจากศาลลม้ละลายกลาง 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 จี เจ สตีลและลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้  าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงช าระเงินให้แก่จี 
เจ สตีลเป็นเงินจ านวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ านวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัช าระ อย่างไรก็ตามในปี 2558 ถึงปัจจุบนั จี เจ 
สตีลไดท้ าการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีส านกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 จี 
เจ สตีลยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ช าระหน้ีให้กบัจี เจ สตีล เป็นจ านวน
เงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2560 ศาลไดมี้ค าสั่งให้พิทกัษ์ทรัพยข์องลูกคา้รายท่ี 2 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้
รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดแ้จง้ไว ้ และ เจา้หน้ีท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาล
พิพากษาใหลู้กหน้ีลม้ละลาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางมีค าพิพากษาใหลู้กคา้รายท่ี 2 ลม้ละลาย 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจี เจ สตีลไดมี้มติอนุมติัตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ - ลูกหน้ีรายท่ี 2 และ
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 65 ลา้นบาท ตามท่ีไดมี้ค าสัง่ศาลใหลู้กหน้ีการคา้ - ลูกคา้รายท่ี 2 น้ีลม้ละลาย 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท 894  940  509  515 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 95  101  95  101 
รวม 989  1,041  604  616 
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6 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 817  1,225  383  1 
วตัถุดิบ 1,909  1,774  920  267 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 883  1,138  416  417 
วสัดุส้ินเปลือง 121  85  121  85 
อ่ืน ๆ 56  693  1  4 
 3,786  4,915  1,841  774 
หัก  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (512)  (212)  (295)  (20) 
หัก  ค่าเผือ่วตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 3,182  4,611  1,454  662 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
   เพ่ือค ้าประกนัหน้ีสิน 16  327  -  - 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีการท าสัญญาวางหลกัประกนัโดยน าอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมี
กรรมสิทธ์ิและถือครองอยู ่มูลค่ารวม 36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ีรวม 36 ลา้นบาท แก่เจา้หน้ีเงินกูห้น่ึงราย 

 

วตัถุดิบท่ีสูญหำย 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้
ประมาณ 88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ในไตรมาส 3 ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทั
ไดท้ าการตรวจนับสต็อกสินคา้และวตัถุดิบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แลว้พบว่าจ านวนวตัถุดิบ(เศษเหล็ก) ของ
บริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายเพ่ิมข้ึนอีก 4 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 
ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หา
กบัผูก้ระท าความผิด และจะไดส้รุปส านวนการสอบสวนและส่งเร่ืองฟ้องร้องทางกฏหมายต่อไป อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของ
บริษทัเช่ือมัน่วา่ บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 
 

เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การ
สนบัสนุนทางการเงินโดยยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ(เศษเหลก็) ตามปกติจากพ้ืนท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทั
ไดบ้นัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตามเงินดงักล่าวคืน 
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7 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
         
ลูกหน้ีอ่ืน  6  15  6  15 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (7)  -  (7) 
  6  8  6  8 
  

 

 

 

 

 

 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 6 187  189  97  128 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (11)  (11)  -  - 
  176  178  97  128 
         

ภาษีซ้ือยงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี   54  133  40  133 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร                                               197  188  197  20 
อ่ืน ๆ  66  59  20  15 
  317  380  257  168 
สุทธิ  499  566  360  304 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) ส ำหรับ : 
งวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน -  -  -  - 

งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน (7)  -  (7)  - 
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เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ  สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจาก 
จ าเลยได้ท าเอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการด าเนินพิธีการทางศาล โดยศาลไดเ้ร่ิมมีค าสัง่นดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 

ยอดสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  372  442  267  216 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 96  116  86  80 
สกลุเงินอ่ืน 43  26  7  15 
 511  584  360  311 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (11)  (18)  -  (7) 
รวม 500  566  360  304 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  ดอ้ยค่า  ราคาทุนสุทธิ 
 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ร้อยละ)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 
บริษัทย่อย                    
หุ้นสำมัญ                    
เอสพีเอช 99.99  99.99  341  341  341  341  (341)  (341)  -  - 
จี เจ สตีล   8.24  15.08  96,104  96,104  3,776  3,776  (2,646)  (1,783)  1,130  1,993 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 99.99  99.99  692  2,492  446  1,608  -  (491)  446  1,117 
จีเอส โน๊ตส์* 99.99  99.99  2,722  2,722  1  1  -  -  1  1 
จีเอส โน๊ตส์ 2* 99.99  99.99  473  473  1  1  -  -  1  1 
รวม         4,565  5,727  (2,987)  (2,615)    1,578   3,112 
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* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพานิชยแ์ลว้ เม่ือ วนัท่ี 22 กนัยายน 
2560 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 
 

บริษทัยงัไม่ตดับญัชีเงินลงทุนดงักล่าวออกเน่ืองจากยงัไม่เสร็จส้ินการช าระบญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ลา้นบาท) 
วิธีราคาทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 5,727 
เพ่ิมข้ึน - 
ลดลง (1,162) 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 4,565 
  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  (ตรวจสอบแลว้)  (2,615)  
เพ่ิมข้ึน (863) 
กลบัรายการดอ้ยค่า 491 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) (2,987) 
  
สุทธิ 1,578 
 

จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยตกลงช าระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี
โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของจี เจ สตีล จ านวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิของจี เจ สตีล จ านวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซีถืออยู ่
และในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัไดโ้อนหุ้นท่ีถือในจี เจ สตีล จ านวน 1,500 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั แห่งหน่ึง ท าให้
สดัส่วนการถือหุน้ของ บริษทั ในจี เจ สตีล ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ต่อมาในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 บริษทัไดข้ายหุ้นท่ีถือในจี เจ สตีล จ านวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัในจี เจ สตีล ก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมทุน ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 ผลของรายการดงักล่าวบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้น
เขา้งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจ านวน 125 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั และ จี เอส ซีเคียวริต้ี มีสดัส่วนการถือหุ้นของ จี เจ สตีล คิดเป็นร้อยละ 18.72    ของหุ้นทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของบริษทั ไดด้ าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้ท่ีถือใน จี เจ สตีล โดย จีเอส ซีเคียวริต้ี 
จ านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุน้ ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้  าน าหุน้ของ จี เจ สตีล เพ่ือค ้าประกนัใหก้บับริษทั โดยน ามาช าระหน้ีของ บริษทั 
ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 
17.28 ของหุน้ทั้งหมด 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล มีมูลค่าเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2561: 0.12 บาทต่อ
หุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 273 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 252 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 บริษทัไดล้งทุนใน จี เจ สตีล โดยมีราคาทุนมูลค่า 3,776 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3,776 ล้านบาท) ซ่ึง
มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัน้ี แสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
มีจ านวน 1,130 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 2,119 ล้านบาท) 
 

จีเอส ซิเคยีวริตี ้
 

เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2562 จีเอส ซิเคียวริต้ี ได้จดทะเบียนลดทุน ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนของ จีเอส           
ซิเคียวริต้ี ลดลงจากเดิม 2,491.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 249.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือ 691.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 69.19 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ผลของรายการดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกลดบญัชีเงินลงทุนใน จีเอส ซิเคียวริต้ี ตามสัดส่วน รับรู้ก าไร
จากการรับคืนเงินลดทุน จ านวน 638.80 ลา้นบาท ไดบ้นัทึก จีเอส ซิเคียวริต้ี เป็นลูกหน้ีจากการลดทุนจ านวน 1,800 ลา้นบาท และได้
กลบัรายการดอ้ยค่า ของเงินลงทุนใน จีเอส ซิเคียวริต้ี จ านวน 491 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซ่ึงลูกหน้ีดงักล่าว บริษทัไดรั้บช าระบางส่วนแลว้ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 จ านวน 300 ลา้นบาท  
 

หุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกนั 
 

บริษัท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัไดน้ าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล  ไปค ้า
ประกนักบัเจา้หน้ีรายต่างๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 
หุ้นของ จี เจ สตีล    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 60  60 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          50  50 
วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,900  1,900 
วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานกบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 3 -  18 
รวม 2,010  2,028 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินเป็นจ านวน 36 ลา้นบาทจากบริษทัผูส้นับสนุนเพื่อทดแทนขอ้ตกลงความ
ช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีลงในสัญญากู ้
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะช าระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนัผูกู้ไ้ดจ้  าน าหุ้น
ของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้  านวน 102 ลา้นหุ้นให้กบัผูใ้ห้กู ้(เท่ากบั 10 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) เพื่อจ าน าเป็น
หลกัประกนัในการช าระหน้ีตามสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 

และเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษทัดงักล่าว ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้ใหช้ าระหน้ี รวม 27.78 ลา้นบาท (เงินตน้ 25.52 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 2.26 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับริษทัดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็นการ
เจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

และเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 ศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระเฉพาะเงินตน้ 25.52 ลา้นบาทโดย
ผ่อนช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.71 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 
2567 

เ 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยหน้ี
จะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัจ านวน 
500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 50 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้กบัผูใ้ห้กู ้ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระ
หน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน  2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บุคคลดงักล่าว ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 13.57 ลา้นบาท (เงินตน้ 10.00 ลา้น
บาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 3.57 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็นการ
เจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระหน้ีเฉพาะเงินตน้ 10 ลา้นบาทโดยผ่อน
ช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.28 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567 
 

และเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 10 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้น
สามญัของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณา
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อนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้บริษทัจะผ่อนช าระหน้ีจ านวน 36 งวดๆละ 0.28 ลา้นบาท 
เร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี11 ตุลาคม 2562  ท่ีประชุมได้ มีมติ โดยจดัสรรอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ีจะแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 
จีเอส ซีเคยีวริตี ้
 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าน าหุน้ จี เจ สตีล จ านวน 2,000 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 200 ลา้นหุน้ หลงัจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจ าน า) เพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ีท่ี
บริษทัมีอยูก่บัผูรั้บจ าน า ต่อมาหุ้นดงักล่าวไดถู้กบงัคบัขายเพ่ือช าระหน้ีให้กบัผูรั้บจ าน า ในเดือนมีนาคม 2561 จ  านวนทั้งส้ิน 200 ลา้น
หุน้ ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสดัส่วนการถือหุ้นของ จี เจ สตีล คิด
เป็นร้อยละ 17.28 ของหุน้ทั้งหมด 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ี ได้จ  าน าหุ้นจี เจ สตีล จ านวน 3,200 ล้านหุ้น (เท่ากับ 320 ล้านหุ้น หลังจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซิเคียวริต้ี กบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุนรายท่ี 3 ของบริษทั และ จี เจ สตีล (ผูรั้บจ าน า) เพื่อเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีบริษทัและ จี เจ สตีล มีอยูก่บัผูรั้บจ าน าแทนหลกัประกนัเดิม 
 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้กบัผูส้นับสนุนรายท่ี 3 ดงักล่าวแลว้ โดยผูส้นับสนุนรายท่ี 3ไดบ้งัคบัขายหุ้น
ดงักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 13 ลา้นหุ้น  ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจ านวนหุ้นคงเหลือ 307 ลา้นหุ้น และบริษทัไดท้ าหนังสือขอ
ยกเลิกสญัญายมืหลกัประกนั ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 
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9 เงินล่วงหน้ำค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  

30 กนัยายน 2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562  31 ธนัวาคม 2561 

  (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบแต่สอบ

ทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ    
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้ส าหรับ :         
ท่ีดิน  210  210  -  - 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน  1,308  1,308  1,308  1,308 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว  692  692  692  692 
โครงการอื่น ๆ  -  55  -  - 

  2,210  2,265  2,000  2,000 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (2,000)  (2,055)  (2,000)  (2,000) 
สุทธิ  210  210  -  - 
 

จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดิน ไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จ านวน 210 ลา้นบาทจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี เจ สตีล ต่อกรมสรรพกรในวงเงิน
รวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 18) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ จี เจ สตีล ไดมี้มติอนุมติัตดัจ าหน่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัร และ ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าจ านวน 54 ลา้นบาท เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้  าสัญญา Settlement Agreement และ Release Agreement โดย  จี เจ สตีล ตกลงท่ีจะ
ปลดปล่อยภาระหน้ีสินท่ีผูกพนักนักบัสัญญาต่างๆ ท่ีมีอยู ่จึงท าให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในเงินจ่ายล่วงหน้าดงักล่าว
คืนไดอี้ก 
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10 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 66,117  34,072 
ซ้ือ  137  42 
จ าหน่าย  (2,733)  (2,721) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 63,521  31,393 
    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (27,251)  (12,655) 
ค่าเส่ือมราคา (1,272)  (610) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย 15  3 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (28,508)  (13,262) 
    

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (14,482)  (10,871) 
ลดลง 2,700  2,700 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (11,782)  (8,171)   
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 24,384  10,546 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 23,231  9,960 
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สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 735  1,541  735  1,541 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 5,128  6,273  5,128  6,273 
โครงการเหลก็เคลือบสงักะสี 5,038  5,038  -  - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525  -  - 
อ่ืน ๆ 354  1,055  36  802 
รวม 12,780  15,432  5,899  8,616 
 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

บริษัท 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า  และในไตรมาส 4 ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทั ไดว้า่จา้ง
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทั ประกอบกบัการ
ประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทั ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน ยกเวน้สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
ราคาทุนจ านวน 1,385 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯมีนโยบายยกเลิกโครงการเน่ืองจากบริษทัขาดเงินทุนด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี. 

 

ตามท่ีบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1579(2)/2548 ลง
วนัท่ี  29 มิถุนายน 2548 โดยได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการฯ (บีโอไอ) อนุมติั   และจะตอ้ง
ด าเนินการให้แลว้เสร็จ พร้อมเปิดด าเนินการไดภ้ายในไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม ฯ แต่เน่ืองจากในช่วงเวลา
ดงักล่าวบริษทัประสบปัญหาดา้นเงินลงทุน และบริษทัไดข้อขยายเวลาการในเปิดด าเนินงานเร่ือยมา จนกระทัง่คร้ังล่าสุดขอขยาย
เวลาจนถึง 29 มิถุนายน 2560 และไดข้อขยายเวลาต่อจากน้ีไปอีกจนถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2562 แต่ในขณะน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บ
การอนุมติัจากบีโอไอแต่อยา่งใด  หากบริษทัไม่ไดรั้บอนุมติัดงักล่าวจากบีโอไอ อาจเป็นเหตุให้บริษทัถูกเพิกถอนสิทธ์ิ และหาก
บริษทัถูกเพิกถอนสิทธ์ิจะตอ้งมีภาระในการจ่ายภาษีอากรพร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมประมาณ 850 ลา้นบาทให้กรมศุลกากรและ
กรมสรรพากร ดงันั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาทางดา้นภาษีและเบ้ียปรับเงินเพ่ิมดงักล่าว บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะขายทรัพยสิ์น
เฉพาะส่วนของบีโอไอดงักล่าวส่งออกไปยงัเขตปลอดภาษี (Free Zone ) เพ่ือจะไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัได้
วา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดียวกนักบัขา้งตน้ใหท้ าการประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 
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 ผลการประเมินดงักล่าว บริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิม 349 ลา้นบาท เป็น 1,347 ลา้นบาท โดยบนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจ านวน 998 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 แลว้ 
 

ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม และพฤษภาคม 2562 บริษทัได้ขายสินทรัพยด์ังกล่าวข้างตน้ไป มีผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นอีกจ านวน 41.61 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่ดอ้ยค่าเพ่ิม ในจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุน ในปี 2561 แลว้ 
 

จี เจ สตีล 
 

ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าใหมู้ลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า  และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ได้
ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมิน
มูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล เอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

  

กำรจดจ ำนองหลกัประกนั 
 

บริษัท 
 

หลกัประกนัส ำหรับเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

บริษทั ไดจ้ดจ านองหลกัประกนัเคร่ืองรีดปรับสภาพผิว (Skin pass Mill) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562
จ านวน 1,071 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 1,107 ลา้นบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงจ านวนเงินไม่เกิน 510 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 15) 
 

และเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารดงักล่าวไดป้ลดภาระจ านองหลกัประกนัของบริษทัและของ จี เจ สตีล แลว้ ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 
 
หลกัประกนัส ำหรับหนีสิ้นภำษีอำกร 

 

บริษทัไดจ้ดจ านองประกนัเคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
จ านวน 3,326 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 3,326 ลา้นบาท)  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนักบักรมสรรพากร ส าหรับภาระหน้ีสินทาง
ภาษีของบริษทั เป็นจ านวน 599 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 18) 
 

หลกัประกนัส ำหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 

บริษทัได้จดจ านองหลกัประกันเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 
จ านวน 572 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 544 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันส าหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการระหวา่งกาลเงินขอ้ 15) 

 

 



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

65 

หลกัประกนักำรใช้วงเงินสินเช่ือจำกบริษัทต่ำงประเทศแห่งหน่ึง 
) 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 5,564 ลา้นบาท เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ขอ้ 14) 
 

จี เจ สตีล 
 

หลกัประกนัหนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและหลกัประกนักำรใช้วงเงินกู้จำกบริษัทต่ำงประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวน 7,876 ลา้นบาท ได้ถูกน าไป
จ านองเป็นหลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2561 
: 8,451 ลา้นบาท) 

 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนั
แทนผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้  า
การช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้  ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ได้
มีค าพิพากษาให้จี เจ สตีล ชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ  าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจา
เพ่ือเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางจี เจ สตีล เพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และไดท้ าการยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสญัญาประนีประนอมขา้งตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง จี เจ สตีล กบัจ าเลย
รายหน่ึง โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบั จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 

 

ปัจจุบนัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 15 ท่ีประชุมคณะกรรมการจี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้
มติอนุมติัการจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง ในวงเงินจ านองรวม 
4,022 ลา้นบาท จากการใชว้งเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ จี เจ สตีลไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจ านองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 

 

หลกัประกนัส ำหรับภำระหนีสิ้นทำงภำษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัร  ของ จี เจ สตีล (เคร่ือง
ลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 668 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 695 ล้าน
บาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี  
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10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านักงานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
แลว้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 
จ านวน 5 โฉนด กับกรมสรรพกร และเม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2558  จี เจ สตีล ได้ด าเนินการจดจ านองท่ีดิน กับกรมสรรพากร
เรียบร้อยแลว้ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9) 

 

หลกัประกนักำรใช้วงเงินกู้ร่วมกับบริษัทจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจ านองเคร่ืองจกัรของจี เจ สตีล (เคร่ืองรีด
ปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 มีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 617 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 650 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบับริษทั จากธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึง วงเงินรวม 602  ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 จี เจ สตีล ได้ด าเนินการจดจ านองเคร่ืองจักรกับส านักงาน
ทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ในวงเงินจ านอง 480 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 
ธนาคารดงักล่าวไดป้ลดภาระจ านองหลกัประกนัแลว้ ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงาน
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 

 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ลา้นบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 12  4 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 1  - 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3)  (1) 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน  2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 10  3 

   



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
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12 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ าไปใช ้ท่ีมิไดรั้บรู้ในงบ
การเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำว         
- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    191  205  121  122 
- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 102  42  59  4 
- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 479  492  477  490 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน         707  641  597  523 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,356  2,896  1,634  2,174 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2  1  -  - 
- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกิจการ        
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั         112       112  -  - 
- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย         553       553           553  553 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 811  822  400  400 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา       1,439  1,323  939  894 
- ประมาณการหน้ีสินการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -  48  -  48 
- ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 93  58  65  58 
- ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับ        
     โครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ -  20  -  20 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36  29  16  13 
- ประมาณการผลขาดทุนจากการค าสัง่ซ้ือวตัถุดิบ 16  8  10  - 
 6,897  7,250  4,871  5,299 
ยอดขาดทุนยกไป 1,445  1,192  886  515 

รวม 8,342  8,442  5,757  5,814 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น  กลุ่มบริษทัและบริษทั ยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  เน่ืองจากยงั
ไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทั จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086  -  - 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053)  -  - 
  33  33  -  - 
         
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4  3  3  3 
เงินมดัจ าอ่ืน      9  42  7  9 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า         109  33  109  - 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาติ             98  -  53  - 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่าย  454  408  213  209 
ลูกรีด - ระหวา่งทาง     -  19  -  - 
อ่ืน ๆ 

 34  27  14  14 
รวม  741  565  399  235 

 

จี เจ สตีล 
 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำงท่ีหยุดชะงัก 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล
ตดัสินใจชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระจ านวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็กและเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริม
การลงทุนไดมี้ค าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัร
และวตัถุดิบและในปี 2558 ฝ่ายบริหารได้ทบทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่า             
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจ านวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าแลว้   
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14 วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการด าเนินงานจากแหล่งต่างๆดงัต่อไปน้ี 
14.1 บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

- วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท 
- วงเงินสินเช่ือส าหรับการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารจ านวน 210 ลา้นบาท 
- เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 400 ลา้นบาท 
ส าหรับ 3 รายการขา้งตน้น้ีบริษทัไดจ้ าน าหุ้นจี เจ สตีล และจดจ านองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line และสินทรัพย์
เป็นหลกัประกนั 
- เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 30 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพย ์เป็นหลกัประกนั. 
 

ส าหรับรายการท่ี 1 ในส่วนวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดยุ้ติสัญญาดงักล่าวเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา หลงัจากท่ีบริษทัไดยุ้ติสัญญาดงักล่าวแลว้นั้น และเพ่ือให้
การด าเนินธุรกิจของบริษทัด าเนินกิจการไดต้ามปกติ บริษทัจึงไดท้  าการรับจา้งผลิตเหลก็แผน่ใหแ้ก่บริษทั จี เจ สตีล ซ่ึงไดเ้ร่ิม
ด าเนินการไปแลว้เม่ือกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 และต่อเน่ืองมาจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
 

14.2 บริษัท และ จี เจ สตีล ได้รับความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ 
(Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement(“CMA”) ในส่วนเฉพาะของบริษัทได้รับวงเงินจากผูข้าย
วตัถุดิบในประเทศเป็นจ านวน 180,000 ตนัต่อปี และมีวงเงิน CMA ร่วมกนักบั จี เจ สตีล จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ
จ านวน 1 ราย รวมวงเงินทั้งหมด 150 - 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ( 31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 1 ราย รวมวงเงินทั้งหมด 150 - 
200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ) 
 

ส าหรับจี เจ สตีลนั้น นอกจากไดรั้บวงเงินร่วมกบับริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัไดรั้บวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศจ านวน 2 ราย ในวงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญ  
 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
หลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
 

14.3 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัท ร่วมกับ จี เจ สตีล ได้ลงนามสัญญาวงเงินสินเช่ือกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

14.3.1 หน้ีเดิมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายของบริษทั มีการปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
 

14.3.1.1 วงเงินกูจ้  านวน 237.80 ลา้นบาท เร่ิมช าระยอดแรก จ านวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือผ่อนช าระ 18 เดือน 
ตามจ านวนท่ีระบุในสญัญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

14.3.1.2 วงเงิน Trust Receipt (T/R) จ านวนประมาณ 200 ลา้นบาท เร่ิมช าระยอดแรก จ านวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ี
เหลือผอ่นช าระ 18 เดือน ตามจ านวนท่ีระบุในสญัญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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14.3.1.3 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย มียอดตามบญัชีประมาณ 176 ลา้นบาท ทั้งน้ี ธนาคารไดป้รับลดดอกเบ้ียคา้งจ่ายลง โดยคิด
อตัราดอกเบ้ียผิดนัดจากเดิม ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 8 ต่อปี  และผ่อนช าระ 18 เดือน  ตามจ านวนท่ีระบุใน
สญัญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

14.3.2 วงเงินใหม่ ซ่ึงไดใ้หว้งเงินสินเช่ือจ านวน 602 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

14.3.2.1 วงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C) จ านวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่าง บริษทั และ        
จี เจ สตีล ท่ีทั้งสองบริษทัสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าวได ้

 

14.3.2.2 วงเงินหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 252 ลา้นบาทส าหรับ จี เจ สตีล   
 

บริษทั และจี เจ สตีล ตอ้งน าส่งหลกัประกนัของวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี  

- บริษทัตอ้งเพ่ิมวงเงินจ านองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจ านองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- จี เจ สตีล จ านองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด
กลบัคืน (ARP) ของจี เจ สตีลในวงเงินจ านองรวม 480 ลา้นบาท  พร้อมทั้งเงินสดค ้าประกนั 70 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 จี เจ สตีล ไดใ้ชว้งเงินหนงัสือค ้าประกนัธนาคารแลว้จ านวน 145 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และ ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ธนาคารน าส่งเงินฝากของ จี เจ สตีล จ านวน 70 ลา้นบาท ซ่ึงใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารดงักล่าวตามค าสั่งกรมสรรพากรซ่ึงธนาคารดงักล่าวไดแ้จง้ว่าเป็นเหตุแห่งการผิด
เง่ือนไขในสัญญาต่อมา บริษทั และ จี เจ สตีล ไดเ้จรจาปรับเปล่ียนเง่ือนไขหลายประการ ซ่ึงธนาคารให้ความเห็นชอบและ
ลงนามในสญัญาใหม่แลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ปรับปรุงตารางการช าระหน้ีรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดสัญญา เดือน
สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บนเง่ือนไขท่ีอนุญาตให้ธนาคารสามารถขายหุ้นท่ีจ าน าเป็นหลกัประกนับางส่วน เพ่ือลดภาระหน้ี
และดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 

 

2. ยกเลิกวงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C at sight) ท่ียงัไม่มีการเบิกใช ้ 
 

3. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง ร้อยละ 1 จากอตัราเดิม  โดยดอกเบ้ียท่ีลดให้จะไดรั้บการยกเวน้จากธนาคาร เม่ือบริษทัไดช้ าระ
หน้ีสินท่ีมีอยูค่รบถว้นแลว้ 
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4. ขอผ่อนผนัยกเวน้เหตุผิดนดัขา้งตน้ และขอยินยอมจากธนาคารในการน าทรัพยสิ์นบางประการของจี เจ สตีล เขา้จ านอง 
หรือ ก่อภาระผกูพนั แก่เจา้หน้ีบางราย 
 

และในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั ได้ยื่นขอปรับปรุงตารางการช าระหน้ีรายเดือน และขยายระยะเวลาในการช าระหน้ี
ออกไป ซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของธนาคาร 

 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้ าหนงัสือขอเสนอแผนการช าระหน้ีเพ่ือใหธ้นาคารพิจารณา 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2562 ทางธนาคารมีหนงัสือตอบกลบัเห็นดว้ยในหลกัการส าหรับแผนการช าระหน้ีของบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูโ้ดยช าระคืนเงินตน้ในจ านวน 106.252 ลา้นบาท(ร้อยละ 50 ของเงินตน้) 
จากการท่ีบริษทัไดเ้จรจากบัทางธนาคาร มีขอ้สรุปร่วมกนัให้บริษทัช าระเฉพาะเงินตน้ในจ านวนร้อยละ 50 ของเงินตน้จ านวน 
212.503 ลา้นบาท โดยยกเวน้ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน  192.91 ลา้นบาททั้งจ านวน ซ่ึงบริษทั ไดบ้นัทึกรับรู้เป็นก าไรจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในไตรมาส 3 ปี 2562 แลว้  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารดงักล่าวไดป้ลดภาระจ านองหลกัประกนัของบริษทัและของ จี เจ สตีล แลว้ ซ่ึง
บริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 

 

14.4 ท่ีประชุมคณะกรรมการ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี  6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ จี เจ สตีล เขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
วงเงินรวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของ จี เจ สตีล ท่ีผิดนดัช าระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 
และเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของจี เจ สตีล ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

14.4.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 จี เจ สตีล (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู้ระยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กับ 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้ห้กู)้ ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ 
การจดจ านองล าดบัท่ีสองของท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงิน
ดงัน้ี 

 

14.4.1.1 วงเงินกู้วงแรก จ านวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีบางส่วนของเจ้าหน้ีรายใหม่ และ
รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์  โดยเม่ือวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2560 จี เจ สตีลไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยน าไปจ่ายช าระหน้ี
เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาส าหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกูท่ี้สอง โดยผูกู้ ้สามารถ
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้
ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีไดคื้น
เงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิมในวงเงินท่ีสองได ้โดย
สิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกู้วงเงินวงแรกก่อนครบก าหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกู้วงท่ีสองน้ีจะต้องกระท าก่อน         
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วนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ส าหรับ เพ่ือวตัถุประสงคก์ารกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ส าหรับเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้ส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit เพื่อการ
จดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 4 เมษายน 2561 จี เจ สตีลไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงแรกรวมเป็นจ านวน 
11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้โอนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกู้วงท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้ ส าหรับ Non-Tolling 
Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 
 

 ปัจจุบนัวงเงินกูว้งแรกมีวงเงินคงเหลือจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

14.4.1.2 วงเงินกูว้งท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
ธันวาคม 2560 ไดมี้การเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การเบิกใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 14.4.2 นอกจากน้ี ตามท่ีได้
กล่าวไวใ้นขอ้ 14.4.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีได้
เบิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจาก
ครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืม โดยการเพ่ิมวงเงินกู ้วงท่ี
สองอีก จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั Standby Letter of Credit ส าหรับการค ้าประกนั
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศไทย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2562 ท่ีประชุมกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการกูเ้งินดงักล่าวแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit
เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 17.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเบิกใชว้งเงินหนงัสือ
ค ้าประกนัธนาคาร ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 9.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

14.4.2 ส าหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการจี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้
มติอนุมติัให้ จี เจ สตีลเขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมก าลงัการผลิตของ จี เจ 
สตีล โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
และ 19 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 14.4.1 โดยแกไ้ข
วงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้ืมรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีหลกัประกนัเดียวกนักบั
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 14.4.1โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

14.4.2.1 วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 14.4.2.3 
ภายหลังจากท่ี จี เจ สตีล ได้ช าระคืนเงินกู้วงท่ีส่ีจ านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว วงเงินกู้วงท่ีสองได้
เปล่ียนแปลงกลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การเบิกใชส้ าหรับการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
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14.4.2.2 วงเงินกูว้งท่ีสาม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปีเพ่ือ
ใช้สนับสนุนการท า Tolling กับบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับจัดซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใช้
วงเงินกู้ดังกล่าวแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และในระหว่างปี 2561 จนถึง 24 กรกฏาคม 2562 จี เจ 
สตีล ไดจ่้ายช าระเงินถึงวงเงินท่ีสาม ครบทั้งจ านวน และ จี เจ สตีล ไดคื้นสินเช่ือ Tolling Stand by Letter to 
credit ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ 

 

14.4.2.3 วงเงินกูว้งท่ีส่ี จ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปีเพ่ือ
ใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของจี เจ สตีล เอง ทั้งน้ีหากไดมี้การช าระคืนเงินกูว้งเงินท่ีส่ีครบถว้น
แลว้ วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 จี เจ 
สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ต่อมาไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงท าให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิด
และโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 

14.4.3 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามมติท่ีประชุมกรรมการ จี เจ สตีล ไดอ้นุมติัให้ จี เจ สตีล เขา้ท าสัญญาเงินกูเ้พ่ิมเติม 
(วงเงินกูว้งท่ีห้า) เป็นจ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือช าระหน้ีภายใต ้Standby Letter of Credit และ เพื่อใชเ้ป็นทุน
หมุนเวียน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนหน้ีเต็มจ านวนในระยะเวลา 3 เดือน  โดยเม่ือวนัท่ี 
28 กมุภาพนัธ์ 2562 จี เจ สตีลไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระเงินกูย้มืวงเงินท่ีหา้แลว้ทั้งจ านวน 
 

14.5 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมจาก จี เจ สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 จี เจ สตีล ไดต้กลง
ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ บริษทัตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก บริษทัมีหน้ีสินผิดนดัช าระจ านวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามค าพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 ศาลได้มีค าสั่งให้ยกค าร้องการขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ซ่ึงในเวลานั้นบริษทัอยู่
ระหว่างด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก บริษทัจึงมีความประสงคข์อขยายระยะเวลาเงินกูท่ี้ครบก าหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 จี เจ สตีลไดต้กลงขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็น
ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัโดยการขยายระยะเวลาวงเงินกู้เดิมดังกล่าว 
เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ของ จี เจ สตีล ไดมี้มติอนุมติัในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวแก่บริษทั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ฝ่ายบริหาร จี เจ สตีล เช่ือมั่นว่าบริษัทยงัมีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนแก่ จี เจ สตีล ได้ ทาง           
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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จี เจ สตีล จึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม จี เจ สตีล ยงัคงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทั ไดช้ าระคืนเงินกูท้ ั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 แลว้ 
 

  14.6 วนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทัเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับบริษทั Link Capital I (Mauritius) Limited  จ านวน 70 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือ 2 ประเภท ดงัน้ี 

 

14.6.1 วงเงินสินเช่ือ A เป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกใชเ้งินกู ้(Front-end fee)    
ร้อยละ 3 โดยจะหักค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีมีการเบิกเงินกู้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส 
ส าหรับเงินตน้มีก าหนดระยะเวลาช าระคืนในปีท่ี 4 จ านวนร้อยละ 30 และปีท่ี 5 จ านวนร้อยละ 70 ทั้งน้ีบริษทัทยอย
เบิกเงินกูใ้นเดือนเมษายน 2562 ครบทั้งจ านวนแลว้ 

 

14.6.2 วงเงินสินเช่ือ B เป็นวงเงิน Standby Letter of Credit (SBLC) จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้ส าหรับการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบเศษเหล็กจากต่างประเทศ หรือ ใชเ้ป็นหลกัประกนัให้กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ในการออกหนงัสือค ้า
ประกนัหรือ L/G ส าหรับการใชส้าธารณูปโภคของบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมส าหรับวงเงิน B คือ 

1. Commitment fee ส าหรับวงเงินท่ีไม่ไดมี้การเบิกใชใ้นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และ 
2. Utilisation fee ส าหรับวงเงินท่ีมีการเบิกใช ้ในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทักูเ้งินระยะสั้นจ านวน 14.10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ จากผูใ้ห้กู ้ ทั้ งน้ีเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกู้กับ Link Capital I 
(Mauritius) Limited (ผูใ้หกู้)้ ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

1. แกไ้ขวงเงินกูย้มืเงินจาก 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย 
2. เพ่ิมวงเงินสินเช่ือ C เป็นกูร้ะยะสั้นจ านวน 14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกใชเ้งินกู ้
(Front - end fee) ร้อยละ 3 โดยจะหักค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีมีการเบิกเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียทุกไตรมาส ส าหรับเงินตน้มีก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 9 เดือน 

ทั้งน้ี บริษทัทยอยเบิกเงินกู้จากวงเงินสินเช่ือ C มาแลว้ทั้งจ านวนในเดือน กรกฎาคม 2562โดยมีหลกัประกันได้แก่ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั จ านวน 5,564 ลา้นบาท รวมถึงสินทรัพยข์องกรรมการและบุคคลอื่น 
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15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาใหม่กบัธนาคาร โดยไดรั้บการขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีออกไปอีก 1 ปี 
ครบก าหนดสญัญาเดือนสิงหาคม 2560 (ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 14) 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ      

MLR ต่อปี)  95  95 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (95)  (95) 
สุทธิ  -  - 
     
หน้ีสินจากหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ     

MLR ต่อปี)  118  118 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (118)  (118) 
สุทธิ  -  - 
     
รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน     

ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  -  213 
     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  - สุทธิ  -  - 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ท่ี 10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับรายละเอียดหลกัประกนัส าหรับเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรอ่ืน 
 

เงินกู้ยืมจำกบุคคลอ่ืน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีหน่ึงเป็นจ านวน 15 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 15 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหนังสือส าคญั แสดงสิทธิการซ้ือหุ้น จี เจ สตีล คร้ังท่ี 2 (“G J 
Steel Second Warrants”) เป็นจ านวน 500 ลา้นหน่วย ให้กบัผูใ้ห้กู ้บริษทัจะผอ่นช าระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายใน 
30 มิถุนายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือ
วนัท่ี  23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 บุคคลดงักล่าว ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 33.55 ลา้นบาท (เงินตน้ 15.00 
ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 18.55 ลา้นบาท)  

 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผ่อนช าระหน้ี เพ่ือใช้
เป็นการเจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 

 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระเฉพาะเงินตน้ 15 ลา้นบาทโดย
ผ่อนช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.42 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือน
เมษายน 2567 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎราคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ิมเติมโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 15 ลา้น
บาททั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้บริษทัจะผ่อนช าระ
หน้ีจ านวน 36 งวดๆละ 0.42 ล้านบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดท้ายส้ินเดือน
เมษายน 2567 
 

และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ีเงินตน้
ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสอง เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 8 ต่อปี โดยหน้ีจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็น
หุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัจ านวน 500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 50 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น)ให้กบัผูใ้ห้กู ้ต่อมา
บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2559 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และเม่ือวันท่ี                  
30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บุคคลดงักล่าว ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 13.57 ลา้นบาท (เงินตน้ 
10.00 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 3.57 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็น
การเจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความให้ช าระเฉพาะเงินตน้ 10 ลา้นบาท
โดยผอ่นช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.28 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือน
เมษายน 2567 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 10 ลา้นบาททั้งหมดเป็น
หุน้สามญัของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้ บริษทัจะผอ่นช าระหน้ีจ านวน 36 งวดๆ
ละ 0.28 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567 
 

และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ี
จะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสามเป็นจ านวน 6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 
ต่อปี บริษทัจะช าระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บุคคลดงักล่าว ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 8.07 ลา้นบาท (เงินตน้ 
6.00 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 2.07 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็น
กรอบเจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลฯ มีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้บริษทัช าระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีดงักล่าว 
เฉพาะเงินตน้จ านวน 6 ลา้นบาท โดยผ่อนช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.17 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 
2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567  
 

  



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 6 ลา้นบาททั้งหมด
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทในราคาเดียวกันกับเจ้าหน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ัง
ท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้ งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได้ บริษัทจะผ่อนช าระหน้ี
จ านวน  36 งวดๆละ  0.17 ล้านบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรกตั้ งแต่ส้ินเดือนพฤษภาคม  2564 จนถึงงวดสุดท้ายส้ินเดือน
เมษายน 2567 

 

และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ี
จะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนอีกรายหน่ึงเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไป และหน้ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
เงินกูต้ามแต่ละจ านวน ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป เป็นครบก าหนดช าระภายใน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูต้ามแต่ละจ านวน ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนรายน้ีอีกเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20.9 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไปและหน้ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บ
เงินกูต้ามแต่ละจ านวน ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจดัหาหลกัประกนัเป็นท่ีดินจ านวน 3 แปลง
ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
กิจการอ่ืนรายขา้งตน้น้ีนอกจากเป็นเจา้หน้ีสัญญากูย้ืมเงินรวม 50.9 ลา้นบาทแลว้ ยงัมีหน้ีท่ีซ้ือจากเจา้หน้ีรายหน่ึงภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟูกิจการอีกจ านวน 75.54 ลา้นบาทและจากเจา้หน้ีอีกรายหน่ึงจ านวน 31.34 ลา้นบาท รวมหน้ีทั้งหมดท่ีบริษทัมีต่อเจา้หน้ีราย
น้ีเป็นจ านวน 157.79 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีขา้งตน้โดยบริษทัตกลงท่ีจะผ่อนช าระหน้ีตาม
สญัญากูย้มืเงิน หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูและหน้ีสินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะเงินตน้จ านวน 157.79 ลา้นบาท ดงัน้ี 

- ช าระงวดแรก จ านวน 20 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

- ช าระงวดท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

- ผอ่นช าระจ านวนท่ีเหลือ จ านวน 60 งวดๆละ 1.80 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะช าระเงินจ านวน 30 ลา้น
บาท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และแปลงหน้ีเงินตน้ท่ีเหลือจ านวน 107.79 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในราคา
เดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้บริษทัจะผอ่นช าระหน้ีตามสญัญาเดิม 
 



 

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ี
จะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 

 

เงินกู้ยืมจำกผู้สนับสนุน 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางการเงินกบัผูส้นบัสนุนรายหน่ึง โดยผูส้นบัสนุนยินดี
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจ านวนท่ีไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท เป็นเงินทดรองจ่ายจากลูกหน้ี บริษทัยอมรับขอ้ตกลงโดย
หลงัจากท่ีบริษทัไดก้ลบัมาผลิตอีกคร้ัง บริษทัจะใหส่้วนลด 300 บาท ส าหรับเหลก็รีดร้อนทุกๆ 1 ตนั โดยหกัส่วนลดน้ีกบัเงินทดรอง
ดงักล่าวจนกระทัง่มีการจ่ายช าระเตม็จ านวนแลว้ และบริษทัจะน าหุน้ของจี เจ สตีล จ านวน 800 ลา้นหุ้น เป็นหลกัประกนัส าหรับเงิน
ทดรองในงวดแรกน้ี โดยในปี 2556 ผูส้นบัสนุนไดใ้ห้เงินทดรองงวดแรกจ านวน 36 ลา้นบาทแลว้ แต่บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหุ้นของ 
จี เจ สตีล จ านวน 800 ลา้นหุน้ ใหก้บัผูส้นบัสนุน และต่อมาบริษทัไม่สามารถจดัหาและน าส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนตามค าสัง่ซ้ือ 
ของผูส้นบัสนุนได ้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัจึงไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินเป็นจ านวน 36 ลา้นบาท จากผูส้นบัสนุนเพื่อทดแทน
ขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีลงใน
สัญญากู ้ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะช าระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนั ผูกู้ ้
ไดจ้  าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้  านวน 102 ลา้นหุน้ (เท่ากบั 10.2 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้กบัผูใ้ห้กู ้
เพ่ือจ าน าเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีตามสญัญา และ 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษทัดงักล่าว ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 27.78 ลา้นบาท (เงินตน้ 25.52 
ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสญัญา จนถึงวนัฟ้องรวม 2.26 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับริษทัดงักล่าวในการผอ่นช าระหน้ี เพ่ือใชเ้ป็น
การเจรจาประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 ศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระเฉพาะเงินตน้ 25.52ลา้นบาทโดย
ผ่อนช าระ 36 งวดๆละหน่ึงเดือนๆละ 0.31 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือน
เมษายน 2567 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นหน่ึงสัญญากบัผูส้นบัสนุน เป็นจ านวน 26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 26 
ลา้นบาท)  
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จี เจ สตีล 
 

กำรจ่ำยเงินให้กบัผู้ให้กู้ส ำหรับเงินกู้ยืมของโอเอซีโดยบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่าย เป็นจ านวน  403 ลา้น
บาท  และในเวลาเดียวกนั บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจ านวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้ าสัญญาให้ โอเอซี กูย้ืมเงิน
จ านวน 403 ลา้นบาท  เพื่อให้ โอเอซี น าเงินไปจ่ายช าระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
8 ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดท้ายของปีจนกระทั่งได้ช าระยอดเงินต้น
ครบถว้น โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็น 
ตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าการบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 3 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บ
หนงัสือจากตวัแทนผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัช าระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึง
ก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 
 

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว โดยมีรายการเคล่ือนไหว
ระหวา่งปีดงัน้ี 
 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 (ตรวจสอบแลว้) 506 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (29) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 477 
หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (477) 
รวมหุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 
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16 เงินกู้ยืมจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 

 
หมายเหตุ 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
Link Capital I    
จี เจ สตีล    
เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 14.4.1 923   979   -   - 
เงินกูว้งท่ีสอง  5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 14.4.1 154  163  -  - 
เงินกูว้งท่ีสาม  4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 14.4.2 -  1,239  -  - 

(31 ธนัวาคม 2561: 38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)         
เงินกูว้งท่ีส่ี   14.4.2 -  -  -  - 
เงินกูว้งท่ีห้า   14.4.3 -  -  -  - 
         
จี สตีล         
เงินกูว้งแรก  30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 14.6.1 923  -  923  - 
เงินกูว้งท่ีสอง 14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 14.6.2 434  -  434  - 
  2,434  2,381  1,357  - 
         

จี สตีล         
จี เอส ซีเคียวริต้ี 3  -  -  2,113  2,113 
จี เจ สตีล 3 -  -  -  94 
คุณแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ 3 -  -  -  30 
Asia Credit Opportunities I 3 314  -  314  314 

รวม  2,748  2,381  3,784  2,551 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 

 
หมายเหตุ 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
  (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.4.2,3 433  1,269  1,460  1,151 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (10)  -  (10)      - 
รวม  423  1,269  1,450  1,151 

         
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.4.1,3 2,314  1,142  2,323  1,400 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (44)  (24)  (26)  - 
  2,270  1,118  2,297  1,400 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
3 

 
(314) 

  
- 

  
(314) 

  
(314) 

รวม  1,956  1,118  1,983  1,086 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2562  มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 
  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (ตรวจสอบแลว้)  2,381  2,427 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด  2,018  1,394 
หกั ช าระคืนเงินตน้ระหวา่งงวด  (1,864)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างงวด  (102)  (38) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,433  3,783 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (54)  (36) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ     
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 2,379  3,747 1,186 
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ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัายน 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 

  (ลา้นบาท) 
              สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,357  923 

 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั Link Capital I (Mauritius) Limited  จ านวน 70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือ2 ประเภท ดงัน้ี 

 

1.วงเงินสินเช่ือ A เป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกใชเ้งินกู ้(Front-end fee)    ร้อย
ละ 3 โดยจะหักค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีมีการเบิกเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส ส าหรับเงินตน้มี
ก าหนดระยะเวลาช าระคืนในปีท่ี 4 จ านวนร้อยละ 30 และปีท่ี 5 จ านวนร้อยละ 70 ทั้งน้ีบริษทัทยอยเบิกเงินกูใ้นเดือนเมษายน 
2562 ครบทั้งจ านวนแลว้ 
 

2.วงเงินสินเช่ือ B เป็นวงเงิน Standby Letter of Credit (SBLC) จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ ใชส้ าหรับการสั่งซ้ือวตัถุดิบเศษ
เหล็กจากต่างประเทศ หรือ ใชเ้ป็นหลกัประกนัให้กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ในการออกหนังสือค ้าประกนัหรือ L/G 
ส าหรับการใชส้าธารณูปโภคของบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมส าหรับวงเงิน B คือ 

2.1 Commitment fee ส าหรับวงเงินท่ีไม่ไดมี้การเบิกใชใ้นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และ 
2.2  Utilisation fee ส าหรับวงเงินท่ีมีการเบิกใช ้ในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทักูเ้งินระยะสั้นจ านวน 14.10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ จากผูใ้ห้กู ้  ทั้ งน้ีเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกู้กับ Link Capital I 
(Mauritius) Limited (ผูใ้หกู้)้ ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
แกไ้ขวงเงินกูย้ืมเงินจาก 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 84.10 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมวงเงินสินเช่ือ C เป็นเงินกูร้ะยะสั้นจ านวน
14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกใชเ้งินกู ้(Front-end fee) ร้อยละ 3 โดยจะหักค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีมีการ
เบิกเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส ส าหรับเงินตน้มีก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 9 เดือน 

 

ทั้งน้ีบริษทัเบิกเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือ C มาแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 และจ านวน 9.10 ลา้น
เหรียญสหรัฐ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562โดยมีหลกัประกนัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั จ านวน 5,564 ลา้น
บาท รวมถึงสินทรัพยข์องกรรมการและบุคคลอื่น 
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17 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน         
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 196  200  196  200 
พนัธมิตรทางการคา้ 4 7  5  7  5 
กิจการอ่ืนๆ  1,464  2,135  845  107 
  1,667  2,340  1,048  312 

 

บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงบริษทัไดมี้การ เบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา 
Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 196 ลา้นบาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน อตัราร้อยละ 
3.20 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธันวาคม 2561: 203 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 
3.12 ถึงร้อยละ 3.38 ต่อปี) 

 

จี เจ สตีล มีสญัญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึง จี เจ สตีล ไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใต้
สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท โดย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3.00-6.00 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (31 ธนัวาคม 2561: 313 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.00-6.00 ต่อปี)  
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของเจา้หน้ีการคา้แยกตามสกลุเงินตราต่างประเทศมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท   225  1,228  140  170 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,408  1,078  876  108 
อ่ืน ๆ  34  34  32  34 
รวม  1,667  2,340  1,048  312 

 
18 เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน         
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,696  4,955  4,689  4,954 
พนัธมิตรทางการคา้ 4 24  22  24  22 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  401  548  299  374 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการ         
    ดา้นพลงังานคา้งจ่าย  233  338  123  223 
อ่ืน ๆ  1,297  1,577  1,126  1,219 
  6,651  7,440  6,261  6,792 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  -  -  - 
เจา้หน้ีภาษีผอ่นช าระ  -  118  -  60 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการดา้น
พลงังานคา้งจ่าย  

 
80  

 
-  

 
80  

 
- 

อ่ืน ๆ  -  -  -  - 
  80  118  80  60 
รวม  6,731  7,558  6,341  6,852 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ของเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแยกตามสกลุเงินต่างประเทศมี
ดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  (14) 2,665  3,220  2,304  2,597 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4,061  4,327  4,037  4,255 
อ่ืน ๆ  5  11  -  - 
รวม  6,731  7,558  6,341  6,852 
 

หนีสิ้นภำษีผ่อนช ำระ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทั มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระคงเหลือทั้งหมดจ านวน 401 ลา้นบาท และจ านวน 
299 ลา้นบาท ตามล าดบั (รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมายจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 216 ลา้นบาท และจ านวน 88   
ลา้นบาท ตามล าดบั) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 401 ลา้นบาทและจ านวน 299 ลา้นบาท โดยไดจ้ดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวม 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้ง และเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่ง
หน่ึง เป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ และจี เจ สตีล จะตอ้งผอ่นช าระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี 
บริษทั : คงเหลือตอ้งผอ่นช าระจ านวน 20 งวดๆละ 14.96 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 
จี เจ สตีล : คงเหลือตอ้งผอ่นช าระจ านวน 10 งวดๆละ 14.52 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 
 

เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 บริษทัในฐานะลูกหน้ีตามค าพิพากษา ไดท้  าขอ้ตกลงผอ่นปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีรายหน่ึง 
 

โดยท าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี จ านวน 77.5 ลา้นบาท ดงัน้ี 
- ช าระดว้ยเช็ค ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2562 จ านวน 2 ลา้นบาท 
- ช าระภายใน เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 8 ลา้นบาท 
- ส่วนท่ีเหลืออีก 67.5 ลา้นบาท จะผ่อนช าระ 25 งวดๆละเดือนๆละ 2.7 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนมิถุนายน 

2562 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนมิถุนายน 2564 
 

หากบริษทัช าระหน้ีตามขา้งตน้ครบถว้น เจา้หน้ีดงักล่าวยนิยอมปลดหน้ีในคดี ใหแ้ก่บริษทัทั้งหมด 
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เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษทัเขา้ท าบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) กบัเจา้หน้ีบริษทัไฟฟ้ารายหน่ึง โดย
บริษทัมีหน้ีค่าไฟฟ้าคา้งช าระ 156.14 ลา้นบาทและดอกเบ้ียผิดนดั 24.93 ลา้นบาท โดยบริษทัตกลงผ่อนช าระหน้ีจ านวน 156.14 
ลา้นบาท 33 งวด ดงัน้ี 

  ผอ่นช าระ 12 งวด งวดละ 3 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 
  ผอ่นช าระ 14 งวด งวดละ 5 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึง ธนัวาคม 2563 
  ผอ่นช าระ 6 งวด งวดละ 7 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 
  งวดสุดทา้ย 8.14 ลา้นบาท ในเดือน เมษายน 2564 

ทั้งน้ีเจา้หน้ีจะไม่คิดดอกเบ้ียผดินดั 24.93 ลา้นบาท หากบริษทัผอ่นช าระหน้ีตามก าหนดโดยไม่ผดินดัช าระ 
 

19 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1  1  1  1 
กิจการอ่ืน ๆ  159  42  105  9 
รวม  160  43  106  10 

 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นสกลุเงินบาท 
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20 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน   
หุน้กู ้  149  144  149  144 
สถาบนัการเงิน  -  133  -  133 
สญัญาประนีประนอม  5,012  4,986  4,914  4,893 
อ่ืน ๆ  343  211  606  458 
รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  5,504  5,474  5,669  5,628 
         

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน         
สญัญาประนีประนอม  -  -  -  - 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  -  -  -  - 

รวม  5,504  5,474  5,669  5,628 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท   647  684  901  925 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4,826  4,760  4,744  4,679 
อ่ืนๆ  31  30  24  24 
รวม  5,504  5,474  5,669  5,628 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                                                                                                                             แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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21 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  รวม 
   (ดูหมายเหตุ 31)  (ดูหมายเหตุ 1.3)   
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 40  292  102  434 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 48  45  -  93 
ประมาณการหน้ีสินลดลง (11)  (10)  (102)  (123) 
ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  -  - 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 77  327  -  404 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                                                                                                                             แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 งบกำรเงนิรวม 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  รวม 
   (ดูหมายเหตุ 31)  (ดูหมายเหตุ 1.3)   
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 40  292  102  434 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  - 
รวม 40  292  102  434 

        
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 77    327  -  404 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  - 
รวม 77  327  -  404 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                                                                                                                             แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ค าสัง่ของวตัถุดิบท่ียงั
ไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 
การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย  รวม 

   (ดูหมายเหตุ 31)  (ดูหมายเหตุ 1.3)     
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 -  292  102  242  636 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 48  45  -  -  93 
ประมาณการหน้ีสินลดลง -  (10)  (102)  (242)  (354) 
ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  -  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 48  327  -  -  375 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                                                                                                                             แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ค าสัง่ของวตัถุดิบท่ียงั
ไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 
การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย  รวม 

   (ดูหมายเหตุ 31)  (ดูหมายเหตุ 1.3)     
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
ส่วนท่ีหมุนเวียน -  292  102  242  636 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  -  - 
รวม -  292  102  242  636 

          
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562          
ส่วนท่ีหมุนเวียน 48  327  -  -  375 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  -  - 
รวม 48  327  -  -  375 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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ประมำณกำรหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกนับริษัทย่อย 
 

เดิมเม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ท่ีไม่สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินต่าง ๆ ของโอเอซีได ้และบริษทัในฐานะ
เป็นบริษทัใหญ่ ซ่ึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการ
ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัย่อย ซ่ึง มีจ านวน 242 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ต่อมารายการดงักล่าวเสร็จส้ินลงแลว้ โดยเป็นรายการ จากการเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือใชส้ าหรับการเขา้ซ้ือกิจการ
ของ จี เจ สตีล เน่ืองจาก บริษทัไม่สามารถก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนไดภ้ายใน 1 ปี จึงด าเนินการกูย้ืมเงินโดยผา่น โอเอซี เม่ือไดช้ าระหน้ี
เงินกูคื้นให้แก่ ธนาคารดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงตดัจ าหน่ายประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ยดงักล่าว
ออกจากงบการเงิน และกลบัรายการรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จใน ไตรมาส 3 น้ี 

 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  261  285  4  14 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและ         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  54  57  43  45 

อ่ืน ๆ  7  7  6  6 
รวม   322  349  53  65 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  287  312  30  41 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34  34  23  24 
อ่ืน ๆ 1  3  -  - 
รวม 322  349  53  65 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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23 หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  
30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 659  683  479  479 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 107  -  107  - 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
30 

  
- 

  
(30) 

  
- 

โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109  -  109  - 
หกั จ่ายช าระและปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน        

ในระหวา่งปี (49)  (24)  (41)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 856  659  684  479 
หกั หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการ        

ประนีประนอมยอมความท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
(541) 

  
(659) 

  
(369) 

  
(479) 

หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและกำร        
ประนีประนอมยอมควำม        

 - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 315  -  315  - 
 

ยอดหน้ีสินจากการฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  760  557  684  479 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 85  90  -  - 
อ่ืน ๆ 11  12  -  - 
รวม 856  659  684  479 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
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บริษัท 
  

-เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยบริษทัตกลงท่ีจะผ่อนช าระหน้ี
ตามสญัญากูย้มืเงิน หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูและหน้ีสินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะเงินตน้จ านวน 157.79 ลา้นบาท ดงัน้ี 

-     ช าระงวดแรก จ านวน 20 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

-     ช าระงวดท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

-     ผ่อนช าระจ านวน ท่ี เห ลือ  จ านวน  60 งวดๆละ  1.80 ล้านบาท  เร่ิมผ่อนช าระงวดแรกตั้ งแ ต่ ส้ิ น เดือน
กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

จากสัญญาขา้งตน้น้ี บริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็นก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 
จ านวน 44.40 ลา้นบาท 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะช าระเงิน
จ านวน 30 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และแปลงหน้ีเงินตน้ท่ีเหลือจ านวน 107.79 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้น
สามัญของบริษัทในราคาเดียวกันกับเจ้าหน้ีรายใหญ่ อ่ืนๆและบริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ัง
ท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้บริษทัจะผ่อนช าระหน้ี
จ านวน 60 งวดๆละ 1.80 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ี
เงินตน้ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

 

- เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีอีกรายหน่ึงโดยบริษทัตกลงท่ีจะผ่อนช าระหน้ี
เฉพาะเงินตน้จ านวน 117.55 ลา้นบาทดงัน้ี 

-    ช าระงวดแรก จ านวน 10 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
-     ผอ่นช าระจ านวนท่ีเหลือ จ านวน 60 งวดๆละ 1.79 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะช าระเงินจ านวน  10 ล้านบาท ภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และแปลงหน้ีเงินตน้ท่ีเหลือจ านวน 107.55 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในราคาเดียวกนักบั
เจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืนๆและบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน ทั้งน้ีหากไม่สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได ้บริษทัจะผ่อนช าระหน้ีจ านวน 60 งวดๆละ 1.79 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
ตั้งแต่ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพ่ือช าระจ านวนหน้ี
เงินตน้ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุนโดยบริษทั จะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ปี 2562 
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ก ำไรจำกกำรประนีประนอมยอมควำม 
 

ในระหว่างงวด 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีหลายราย ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าว บริษทัตอ้ง
ผ่อนช าระหน้ีสินเฉพาะเงินตน้ ซ่ึงมีผลให้บริษทัตอ้งบนัทึกกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็นก าไรจากการ
ประนีประนอมยอมความ ในวนัท่ีท าสญัญา 
 

จี เจ สตีล 
 

ในปี 2541 จี เจ สตีล ประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยูไ่ด ้
และในเดือนเมษายน 2543 จี เจ สตีล ได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาล
ลม้ละลายกลางไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 จี เจ สตีล ไดย้ืน่ค าร้องขอยกเลิกการ
ฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีล ไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัด
ช าระหน้ี ซ่ึง จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินจากการ
ยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินของ จี เจ สตีล  ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัช าระ 

 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติั
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้ จี เจ สตีล ช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่ จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561 

 มูลค่าหุน้ต่อหุ้น จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหุ้น / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม (ตรวจสอบแล้ว)         
- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  9,755  48,776 
- เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน         

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)         

- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  9,755  48,776 
         

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว         

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (ตรวจสอบแล้ว)         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  6,850  34,251 

- เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน         

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  6,850  34,251 
 

จี เจ สตีล 
 

กำรปรับโครงสร้ำงทุนของ จี เจ สตีล 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี  
 

24.1 อนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18,507,421.67 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล           
ในไตรมาส 1 ปี 2562 จี เจ สตีล ไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าว เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล 
แลว้ 

 

24.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็น 
หุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล ท าให้ทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล ลดลงจากเดิม
จ านวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแล้วของ จี เจ สตีล 
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ลดลงจากจ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว  
จี  เจ สตีล จะน าไปล้างส่วนต ่ ามูลค่าหุ้น  จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และล้างขาดทุนสะสม จ านวน 
20,975,730,583.88 บาท ตามล าดบั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ จี เจ สตีล ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ 
จี เจ สตีล 

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 จี เจ สตีล ไดล้ดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล กบักระทรวงพาณิชย ์โดยการลดมูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล ลดลงจากเดิม
จ านวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแล้วของ จี เจ สตีล 
ลดลงจากจ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2562 
ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดังกล่าว จี เจ สตีล ได้น าไปลา้งส่วนต ่ามูลค่าหุ้น จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้ง
ขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 บาท ตามล าดบั แลว้ 

 

24.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จ านวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล ทั้งหมดก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล และอนุมติัการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ จี เจ สตีล ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล โดยการ
ตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล  

 

อน่ึง ในการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล จะไม่รวมถึงหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W3”) จ านวน 1,606,677,915 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
30 สิงหาคม 2560 และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4”) จ านวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
30 สิงหาคม 2560 
 

เม่ือวันท่ี  19 มีนาคม 2562 จี เจ สตีล ได้ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล ทั้ งหมดจ านวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 16,109,896,704 บาท 

 

24.4 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 11,969,716,716 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ จี เจ สตีล ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของ จี เจ สตีล  
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เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 จี เจ สตีล ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 

 

24.5 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล จ านวนไม่เกิน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

24.5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน
ราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก จี เจ สตีล มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จี เจ สตีล จึงก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล 
ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล ได ้โดย จี เจ สตีล จะตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของ    จี เจ สตีล ในคร้ังน้ี จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนใน
รอบแรก จี เจ สตีล จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว จี เจ สตีล จะด าเนินการจดัสรรหุ้น
ท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจอง
ซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี จี เจ สตีล จะตดัหุ้นดงักล่าวท้ิงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  
 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผูถื้อและ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุ้นรายนั้ นถือหุ้นของ จี เจ สตีล รวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ จี เจ สตีล ภายหลงัการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ จี 
เจ สตีล (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้
แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ จี เจ สตีล ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้
ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล 
ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือหุน้ (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562  

 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวน 
11,559,004,163 หุ้น รวมกบัทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี 
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การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน จ านวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายใน
การออกหุน้ เพ่ิมทุนเป็นจ านวน 73.50 ลา้นบาท ซ่ึงน ามาบนัทึกเป็นส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัดว้ย 

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้น้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 7,499,978,175 หุ้น ซ่ึงเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ACO I ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของ ACO I เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 24.00 เป็น ร้อยละ 42.54 ซ่ึงมากกว่า
ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ดงันั้น ACO I จึงมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ วิธีการในการเขา้ถึง
หลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

ทั้งน้ี ACO I ก าหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น และเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 ซ่ึงเท่ากบั 0.1668 บาทต่อหุ้น และ 0.1668 บาทต่อหุ้น ตามล าดบั สูงกว่าราคาเสนอซ้ือ
หุ้นสามญัท่ี 0.13 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง ACO I ไม่มีการไดม้าซ่ึงในส าคญัแสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น ในช่วงเวลา 90 วนัก่อน
วนัท่ียื่นค าเสนอซ้ือน้ี ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามนยัของขอ้ 7(2) ของประกาศ ทจ. 12/2554 ACO I จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4  

 

นอกจากน้ี ACO I ไม่มีความประสงคท่ี์จะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ และ ACO I จะน าส่งแบบค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 

ทั้ งน้ี จี เจ สตีล ได้รับทราบในเบ้ืองต้นจาก ACO I ว่า ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจของ จี เจ สตีล โดยจะสนบัสนุนให้ จี เจ สตีล รักษาทิศทางการด าเนินธุรกิจและการประกอบกิจการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นหลายเกรดเช่นเดิมต่อไป นอกจากน้ี ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของ จี เจ สตีล อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ อีกทั้งไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของ จี เจ สตีล แต่อยา่งใด 

 

อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจ าเป็น ACO I และ จี เจ สตีล อาจมีการพิจารณาร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายทาง
ธุรกิจและการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะ
ธุรกิจของกิจการในขณะนั้นประกอบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัแก่ จี เจ สตีล และผูถื้อหุน้ของ จี เจ สตีล ต่อไป 
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24.5.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4 ดงัน้ี  

 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 
จ  านวนไม่เกิน 230,536,917 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 
จ  านวนไม่เกิน 178,832,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 
25 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะกจิกำร 
  2562 2561 
 ราคาเสนอ  
 ขายต่อหน่วย จ านวน

หน่วย 
 จ านวนเงิน จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

 (บาท) (ลา้นหน่วย/ลา้นบาท) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม (ตรวจสอบแล้ว)         
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1(GSTEL-W1) 0.002 5,676  11  5,676  11 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2(GSTEL-W2) 0.002 1,349  3  1,349  3 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3(GSTEL-W3) 0.000 7,500  -  7,500  - 
  14,525  14  14,525  14 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด         
- ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่  -  -  -  - 
- การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  (7,025)  (14)  -  - 
  (7,025)  (14)  -  - 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำน
แล้ว) 

 
   

 
   

- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1(GSTEL-W1) 0.002 -  -  5,676  11 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2(GSTEL-W2) 0.002 -  -  1,349  3 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3(GSTEL-W3) 0.000 7,500  -  7,500  - 
รวม  7,500  -  14,525  14 
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บริษัท  
 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GSTEL - W1 (ก) และ (ค) GSTEL - W2 (ก) และ (ค) GSTEL - W3 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธ์ิ (หน่วย: หุน้) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 
ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญั 1 หุ้น (บาท) 2.75 2.75 2.15 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
    

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ค) เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมา

ใชสิ้ทธิ และไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ในวนัท่ี 26 กันยายน 2562 จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
หน่วยละ 0.002 บาท ได้ถูกโอนจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผู ้ถือหุ้นไปยงั
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 14 ลา้นบาท 
 

 

จี เจ สตีล  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

25.1 อนุมติัการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 
และ GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

25.1.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

   
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และ GJS – W4   
ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุน้ 0.1909 บาท/หุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
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25.1.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ี จี เจ สตีล จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ค านวนไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 

 

 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

การปรับสิทธิเน่ืองจากการ
เพ่ิมทุนใหผู้ถื้อหุน้เดิม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และ GJS-W4   
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 

 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500 1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุ้น (บาท) 0.1668 0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
26 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษทั ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั  โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทั เป็นเกณฑ ์
 

ส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทั ด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่ กลุ่มบริษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้งของ
ลูกคา้  
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กลุ่มบริษทั เสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
ส่วนงาน 1   ในประเทศ 
ส่วนงาน 2     ต่างประเทศ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกับรายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ตามส่วนงานธุรกิจและตามส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

รายได้จากส่วนงาน        
ในประเทศ 4,520  8,340  13,109  23,783 
ต่างประเทศ -  338  -  858 

รวม 4,520  8,678  13,109  24,641 

        
ผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำน - ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น (692)  (120)  (1,422)  348 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2562  และ 2561  กลุ่มบริษทั  มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 3 ราย และ 
1 ราย ตามล าดบั จากการขายสินคา้ในประเทศ จ านวน 1,984 ลา้นบาท และจ านวน 2,113 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้  3 ราย และ 2 ราย จากการขายสินคา้
ในประเทศ เป็นจ านวนเงินรวม 5,405 ลา้นบาท และ 3,457 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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27 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัที่ 30 กนัยำยน      

   

ประมาณการหน้ีสิน         
   จากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 21 -  -  -  - 
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 21 -  22  -  25 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  44 
อ่ืน ๆ  9  -  -  - 
รวม  9  22  -  69 

         
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัที่ 30 กนัยำยน      

   

ประมาณการหน้ีสิน         
   จากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 21 -  -  -  1 
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 21 45  74  45  74 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  372  60 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  42  -  42 
อ่ืน ๆ  14  1  14  7 
รวม  59  117  431  184 

 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

106 

28 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  ค  านวณ
จาก ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่
ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 2562  2561  2562  2561 
    วนัที่ 30 กนัยำยน  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน)ส ำหรับงวดที่เป็น        
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐำน) (477)  (173)  890  (192) 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,850  6,850  6,850  6,850 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ -  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลี่ย        
  ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพืน้ฐำน) 6,850  6,850  6,850  6,850 

        
ก ำไร (ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) (0.0697)  (0.0253)  0.1299  (0.0280) 

         งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 2562  2561  2562  2561 
    วนัที่ 30 กนัยำยน  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน)ส ำหรับงวดที่เป็น        
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐำน) (1,083)  (1,005)  (383)  (1,129) 

        จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,850  6,850  6,850  6,850 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ -  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลี่ย        
  ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพืน้ฐำน) 6,850  6,850  6,850  6,850 

        
ก ำไร (ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) (0.1581)  (0.1467)  (0.0559)  (0.1648) 

 
บริษทั ไม่ไดแ้สดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั  
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29 ภำระผูกพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกัน 
 

29.1 ภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 25  25  25  25 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1  1  1  1 
รวม 26  26  26  26 
        

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร        
ภายในหน่ึงปี 14  9  6  3 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16  4  9  - 
รวม 30  13  15  3 
        

ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ        
หนงัสือค ้าประกนั 184  179  -  - 
ซ้ือทรัพยสิ์น 104  107  -  - 
รวม 288  286  -  - 
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29.2  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
 

 บริษัท 
 

ก)  บริษทั ไดท้  าสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ค่าน ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบน ้ า โดย บริษทั 
ต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวกับค่าบริหารและจดัการวตัถุดิบ ค่าน ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบน ้ า ซ่ึงคิดตาม
ปริมาณท่ีใช ้

 

ข)  บริษทั ไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใตส้ัญญาซ้ือขายในอตัราผนัแปรของ
ปริมาณก๊าซท่ีใช ้

 

ค) ในวนัท่ี 1 มกราคม 2542  บริษัท ได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดย
ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 9.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำระยะยำวของ บริษัท        

ภายในหน่ึงปี 71  71  -  28 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282  -  - 
หลงัจากห้าปี 6  59  -  - 
รวม 359  412  -  28 
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ง) ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการของ บริษทั อนุมติัให้ท า “สัญญาบริการดา้นพลงังาน” กบั บริษทั ไฟฟ้า
แห่งหน่ึง และหลงัจากมีการแกไ้ขปรับปรุงสัญญาใหม่ ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เพ่ือหาแหล่งพลงังานไฟฟ้า
ส ารอง เน่ืองจากไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรกของกระบวนการผลิตของ บริษทั  รายละเอียดของ
สญัญาบริการดา้นพลงังานมีดงัน้ี 
 

• สัญญามีอาย ุ25 ปีนบัจากวนัท่ี ท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชใ้นสาระส าคญั  บริษทั ไดเ้ร่ิมใชไ้ฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
จากผูข้ายรายน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  

• สามารถใชไ้ฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 70 ลา้นวตัต ์ท่ี 230 กิโลโวลต ์
• ราคาซ้ือจะถูกค านวณจากยอดรวมของปริมาณและก าลงัการใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอตัรา  

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ และราคาตลาดของก๊าซธรรมชาติ 
• สญัญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นต ่าแบบ “Take or Pay” 
•  บริษทั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้ถานียอ่ยและการส่งเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาทต่อเดือนเป็นเวลา 120 

เดือนนบัจากวนัท่ี ท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช ้
•  บริษทั จะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 270 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557   บริษทั ไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราวกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง  ซ่ึงใชแ้ทนสญัญา  
ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เป็นการชัว่คราว โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

 

• สญัญามีระยะเวลา 6 เดือนและสามารถต่อสญัญาไดอี้ก 6 เดือน 

• หยุดคิดค่าใชจ่้ายตามสัญญาเก่าทั้งหมดและคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาใหม่ โดยคิดอตัราเดียวกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

•  บริษทั จะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 40 ลา้นบาท แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ดงักล่าว 

 

 บริษทั ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสญัญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราว ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557  
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เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  บริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2551 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

สญัญาหมดอายใุนวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2578 หรือยกเลิกก่อนไดโ้ดยยนิยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
• คิดค่าใชไ้ฟฟ้าในอตัราเดียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• สญัญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นต ่าแบบ “Take or Pay” 
•  บริษทั จะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าดงักล่าว 
• ยกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหาหลกัประกนัส าหรับปีแรกนบัจากวนัท่ีในสญัญา 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559  บริษทั ไดท้  าการบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลายกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหา
หลกัประกนัออกไปจนถึงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีการยกเวน้น้ีจะขยายระยะเวลาอตัโนมติัเป็นระยะเวลาคร้ังละ 3
เดือน จ านวนสูงสุด 3 คร้ังโดยมีเง่ือนไขคือ บริษทั ช าระหน้ีตามก าหนด และจะยกเลิกการยกเวน้โดยอตัโนมติัหาก บริษทั 
ผดินดัช าระหน้ี 
 

จ) วนัท่ี 3 เมษายน 2562 บริษทัเขา้ท าสัญญาให้บริการทางการเงินกบับริษทั SSG Capital Management (Mauritius) Limited 
(“the Advisor”) โดย the Advisor จะจดัหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์คอยตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการบริหารธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนหรือเป็นประจ าตามความเหมาะสม  โดยจะให้ค าปรึกษาในประเด็นส าคญัๆหรือ
ในวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อการบริหารและสถานะทางการเงินของธุรกิจ และแนะน าขั้นตอนด าเนินการท่ี
จ าเป็นส าหรับบริษทัในการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั ทั้งน้ี the Advisor คิดค่าบริการ (Recurring fees) 
เป็นร้อยละ ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงต่อเม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์ ดงัน้ี สัญญาครบก าหนด 5 ปี หรือ บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินกู้ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

 

ฉ) เม่ือวนัท่ี 12  พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เข้าท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ก าไร และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งแก่ผูกู้ ้
และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทัสามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม
กบัผูใ้หกู้ไ้ด ้

 

ช) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทั ไดเ้ขา้ท าสญัญาในการรับบริการดา้นการจดัการกากโลหะ (Slag Handling) และการ
จดัการเศษเหลก็เพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ (Processed Scrap) กบับริษทัรายหน่ึงโดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี โดยคิดค่าบริการ
ดงัน้ี  
1. ค่าจดัการเศษเหลก็จากกากโลหะเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ )Processed Scrap from Slag) 2,700 บาทต่อตนัของเศษเหลก็ 

2. ค่าจดัการกากโลหะ )Slag Handling Fee) 84 บาทต่อตนัของยอดผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

ทั้งน้ีราคาค่าบริการ Slag Handling และ Processed Scrap จะมีการค านวณ ทบทวนและปรับใหม่ทุก 12  เดือน  
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ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจ านวน 8 ลา้น
บาท ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ 

 

ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจ านวน 28 ลา้น
บาท ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ 
 

จี เจ สตีล 
 

ก) จี เจ สตีลไดท้ าสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผู ้
ซ้ือไดซ้ื้อก๊าซธรรมชาติครบเป็นระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซธรรมชาติ โดยค่า
ก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายุสัญญาไปอีก 2 ปี 
และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ไดมี้การต่ออายสุญัญาไปอีก 5 ปี 

 

ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จี เจ สตีลได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดย
ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่

สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำระยะยำวของ จี เจ สตีล    
ภายในหน่ึงปี 71  71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 
หลงัจากห้าปี 6  59 
รวม 359  412 

 
ค) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบั บริษทั ต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้

ค าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ก าไร และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือ จี เจ สตีล สามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัที เม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งผูกู้ ้
และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือ จี เจ สตีล สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงิน
กูย้มืกบัผูใ้หกู้ไ้ด ้  
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ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใช้บริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและ
หล่อมเป็นเหลก็แผน่  เพ่ือคดัแยกเศษแร่เหลก็ท่ีสามารถน ากลบัไปใชเ้พ่ือการผลิตไดอี้ก กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึ งมี
ก าหนด  7 ปี เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสุัญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจง้ยกเลิก
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายุของสัญญา โดยจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ 
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดังกล่าวขา้งตน้ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มี
จ านวน 19 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มี
จ านวน 55 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

29.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดิบ 
 

 บริษัท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบคงเหลือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทั จ านวนเงินรวม 210 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม  2561 : 211 ลา้นบาท)  

 

บริษัทได้ท าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ี บริษัท ยงัไม่ได้รับมอบจากการเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 21 ประมาณการหน้ีสิน   

 

เดิมบริษทั มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 ส าหรับ
ซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทั 
ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนรายท่ี 1 อตัราร้อยละ 3.12 - 3.38 ต่อปี 
ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธนัวาคม 2561 : อตัราร้อยละ 3.12 - 3.38 ต่อปี) 
 
จี เจ สตีล 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จี เจ สตีล มีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่ จี เจ สตีล จ านวนเงินรวม 341 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2561 : 1,333 ลา้นบาท) จี เจ สตีล ไดท้  าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ี จี เจ สตีล ยงั
ไม่ไดรั้บมอบ เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 41) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ี
คาดว่าจะได้รับในรูปของราคาขายโดยประมาณและต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าส าเร็จรูป ซ่ึงบริษัทได้บันทึก 
ประมาณการผลขาดทุนของค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบไดก้ลบัรายการประมาณการเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ในงบ
ก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน และผลขาดทุนของค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบจ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ใน
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ขอ้ 23)  

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                                                                                           แต่สอบทำนแล้ว” 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

113 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ส าหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 
โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อ
ปี ของยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธนัวาคม 2561: อตัราร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อปี) 

 

29.4 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  บริษทัมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้จ านวน 106 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 10 ลา้นบาท) 
และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ในอนาคต ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 จี เจ สตีล มีเงินรับล่วงหน้า
จากลูกคา้ในลกัษณะเดียวกนั จ านวน 54 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 33 ลา้นบาท)  

 

29.5 สัญญำค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 

จี เจ สตีล  
จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอค าปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และ
การหาเงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดย จี เจ สตีล จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

30 คดีควำม 
 

บริษทัและ จี เจ สตีล มีคดีฟ้องร้องดงัน้ี 
 

 บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นค าฟ้องคดีแพง่เก่ียวพนักนักบัคดีลม้ละลายต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัด าเนินการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยใหบ้ริษทัน าเงินค่า
ไฟฟ้าท่ีตอ้งผอ่นช าระในงวดท่ี 16 จ านวนเงิน 207.84 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยใน
แผนฟ้ืนฟูกิจการระบุอตัราดอกเบ้ียผดินดัร้อยละ 0.5 ของตน้เงินท่ีคา้งช าระตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 คิดถึงวนั
ฟ้องวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2562 จ านวนเงิน 1.14 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 208.98 ลา้นบาท และให้บริษทัช าระ
ดอกเบ้ียผดินดัร้อยละ 0.5 ของเงินตน้ นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน 

  

จี เจ สตีล 

 

เจา้หน้ีจ านวน 1 รายไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา 7.5 ต่อปี นบัแต่
วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่ จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ 
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31 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

 

โอ เอ ซี  
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 โอเอซีไดรั้บหนงัสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรคา้งไปช าระจากกรมสรรพากร ซ่ึง โอเอซี ไดท้  า
หนงัสือขอผอ่นผนัการช าระภาษีอากรลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ยืน่ต่อสรรพากรพ้ืนท่ีแลว้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 สรรพากรพ้ืนท่ีไดมี้หนงัสือแจง้ว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรตามท่ี
ขอได ้
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 สรรพากรพ้ืนท่ีไดมี้หนงัสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรท่ีคา้งไปช าระ ซ่ึง โอเอซี ไดมี้การเขา้ไปพบ
กบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ี  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 กรมสรรพากร ยื่นค าฟ้องคดีลม้ละลาย โอเอซี เป็นจ าเลยต่อศาลลม้ละลายกลางตามมูลหน้ี
ภาษีอากรคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 174.92 ลา้นบาท นดัพิจารณาคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางวนัท่ี 13 มกราคม 2563  

 
 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
 

32.1 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติส าคญั ดงัน้ี 
1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 7,024,838,910 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 48,775,743,730

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 41,750,904,820 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั ซ่ึงออก
ไวเ้พื่อรองรับ GSTEEL-W1 จ านวน 1,135,237,165 หุ้น และ GSTEEL-W2 จ านวน 269,730,617 หุ้น รวมเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 1,404,967,782 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

2. อนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 22,078,584,468 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ประกอบดว้ย (1) M-Power 
TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั (“ดีสินชยั”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) 
นางเบญจมาศ พิทกัษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษทั นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั จ ากดั (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั”) 
(6) นายธนูชยั เวสารัชชานนท ์(“นายธนูชยั”) (7) บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ซูพีเรียร์”) และ
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีทางการคา้ตามบนัทึกขอ้ตกลง คือ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 
(“ACO I”) โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน รวมจ านวนหน้ีของเอ็ม พาวเวอร์ หน้ีของดีสินชยั หน้ีของนางวนิดา หน้ีของ
นางเบญจมาศ หน้ีของนิวเวิลดอิ์นเตอร์เมทลั หน้ีของนายธนูชยั หน้ีของซูพีเรียร์ และหน้ีของ ACO I ท่ีจะแปลงหน้ี
เป็นทุน (“หน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”) คิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 4,194,931,048.92 บาท (“จ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ี
เป็นทุน”)  

  บริษทั ประสงคท่ี์จะช าระหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดย
บริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 110,392,922,340 บาท 
เพ่ือช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน 
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3. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 158,059,755,140 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน
ไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท (1) เพ่ือรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 22,078,584,468 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ภายใต ้GSTEEL-W3 จ  านวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุน้  

 

4.  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ดงัน้ี 

4.1  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ 
เอ็ม พาวเวอร์ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 
บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 868,508,396.18 บาท เพ่ือช าระหน้ี เงินต้นของเอ็ม พาวเวอร์ สุทธิจ านวน 
868,508,396.18 บาท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

4.2  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ ดี
สินชยั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 107,550,769.96 บาท เพ่ือช าระหน้ีของดีสินชัยจ านวน 107,550,769.96 บาท ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน 

4.3  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 52,631,578 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ นาง
วนิดา ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 9,999,999.82 บาท เพื่อช าระหน้ีของนางวนิดาจ านวน 9,999,999.82 บาท ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน 

4.4  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ นาง
เบญจมาศตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 14,999,999.92 บาท เพ่ือช าระหน้ีของนางเบญจมาศ จ านวน 14,999,999.92 บาท ตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

4.5  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 567,312,699 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ นิว
เวิลด์อินเตอร์เมทลั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 107,789,412.81 บาท เพ่ือช าระหน้ีของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จ านวน 
107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

4.6  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ นาย
ธนูชยัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 5,999,999.93 บาท เพ่ือช าระหน้ีของนายธนูชยัจ านวน 5,999,999.93 บาท ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน 
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4.7  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้แก่ 
ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 332,399,470.43 บาท เพ่ือช าระหน้ีเงินตน้ของซูพีเรียร์ สุทธิจ านวน 332,399,470.43 บาท 

4.8  อนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทั จะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 
บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 2,747,682,999.87 บาท เพ่ือช าระหน้ีของ ACO I สุทธิจ านวน 2,747,682,999.87 
บาท 

5.  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จ  านวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น ตามเง่ือนไขของการปรับสิทธิท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก GSTEEL-W3 

 

32.2  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 กรมสรรพากร ยื่นค าฟ้องคดีลม้ละลาย โอเอซี เป็นจ าเลยต่อศาลลม้ละลายกลางตามมูลหน้ี
ภาษีอากรคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 174.92 ลา้นบาท นดัพิจารณาคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางวนัท่ี 13 มกราคม 2563  
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