
 
  

 

 

 

 
 
 

    

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
  
 



 

2 

 
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1  

ก) กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,907 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 23,110 ลา้นบาท ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฎิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

ข) เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบัโลก       
ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลท่ีสุดในเร่ือง
ดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ค) ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพื่อหยดุ
การผลิตตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 

 
เร่ืองอื่น ๆ 

ก) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 และมีวรรคเน้นขอ้มูลและเหตุการณ์ โดยมีขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยให้ขอ้สรุปตามรายงานลงวนัท่ี 
27 มิถุนายน 2562 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไม่ไดจ้ดัท าข้ึนในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ส าหรับข้อมูลทางการเงิน        
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยมีข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญเก่ียวกับความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั และไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีการ   
ดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน  

 
 
 
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
 



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 393,945                464,124                79,974                  39,825                  
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4,010                    4,941                    4,010                    4,941                    
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 5, 6 45,572                  35,972                  157                       29,775                  
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       3,872                    3,872                    
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 2,625,964             2,632,038             1,237,733             1,265,428             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4, 8 596,443                453,052                450,371                367,893                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,665,934             3,590,127             1,776,117             1,711,734             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                       -                       1,502,743             1,543,963             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 10 210,000                210,000                -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 21,489,387           21,859,608           8,607,462             8,810,335             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 12 9,756                    9,188                    2,239                    2,694                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 4, 14 682,149                731,533                354,792                391,348                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,391,292           22,810,329           10,467,236           10,748,340           

รวมสินทรัพย์ 26,057,226         26,400,456         12,243,353           12,460,074         

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 4, 17 1,358,982             960,912                963,789                627,588                
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       91,700                  91,700                  
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,428,107             1,428,345             1,088,141             1,099,897             
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 113,565                130,672                17,377                  110,872                
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 19 852,152                693,557                1,013,357             864,950                
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอม
   ยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 333,121                487,934                156,397                317,810                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 21 604,474                314,000                314,000                314,000                
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 509,270                470,512                509,270                470,512                
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,238                  439                       6,032                    -                       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 21 882,985                811,362                1,195,942             1,124,319             
เงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้ 4 3,850                    3,850                    3,850                    3,850                    
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 22 150,999                106,292                92,600                  87,117                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4, 23 323,996                336,523                53,304                  66,350                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,572,739             5,744,398             5,505,759             5,178,965             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,230,892             1,137,215             1,230,892             1,137,215             
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ
   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 20 348,931                217,752                348,931                217,752                
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 21 1,808,960             1,934,156             961,518                885,132                
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 12,468                  950                       7,803                    -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน
   เม่ือเกษียณอายุ 24 188,519                184,065                80,249                  78,379                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,589,770             3,474,138             2,629,393             2,318,478             

รวมหนีสิ้น 10,162,509           9,218,536             8,135,152             7,497,443             

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
- ทุนจดทะเบียน

(หุน้สามญั 31,611,951 พนัหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 158,059,755       158,059,755       158,059,755       158,059,755       

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
(หุน้สามญั 28,928,765 พนัหุน้ หุน้ละ 5 บาท) 144,643,827         144,643,827         144,643,827         144,643,827         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 25 -                       -                       -                       -                       
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้
- ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ (116,361,267)        (116,361,267)        (116,361,267)        (116,361,267)        
- ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                206,307                206,307                206,307                
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 763,977                763,977                763,977                763,977                
- ขาดทุนสะสม (23,109,546)          (22,253,295)          (25,158,693)          (24,304,263)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 25 14,050                  14,050                  14,050                  14,050                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 6,157,348             7,013,599             4,108,201             4,962,631             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,737,369             10,168,321           -                       -                       
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 15,894,717           17,181,920           4,108,201             4,962,631             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,057,226         26,400,456         12,243,353           12,460,074         

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 4,819,719             3,397,969             2,123,800             -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต 4 -                       -                       -                       274,235                
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                       287,367                -                       169,035                
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                       7,710                    -                       26,589                  
กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                       37,148                  -                       -                       
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                       44,403                  -                       44,403                  
รายไดอ่ื้น 17,636                  25,210                  4,876                    3,329                    
รวมรายได้ 4,837,355             3,799,807             2,128,676             517,591                

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4,996,312             3,684,363             2,200,541             -                       
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 65,147                  453,231                65,147                  272,363                
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7 5,492                    (84,820)                (216)                     (15)                       
รวมตน้ทุนขาย 5,066,951             4,052,774             2,265,472             272,348                
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                       -                       -                       283,876                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 76,801                  45,082                  34,230                  88                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 204,615                197,832                88,063                  47,808                  
ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 44,707                  -                       5,483                    -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 500,950                -                       377,589                -                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27 23,144                  27,422                  65,309                  101,802                
ตน้ทุนทางการเงิน 4 207,390                279,834                146,960                166,907                
รวมค่าใช้จ่าย 6,124,558             4,602,944             2,983,106             872,829                

ขาดทุนสําหรับงวด (1,287,203)          (803,137)            (854,430)              (355,238)            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,287,203)          (803,137)            (854,430)              (355,238)            

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันขาดทุนสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (856,251)              (445,517)              (854,430)              (355,238)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (430,952)              (357,620)              -                       -                       

(1,287,203)          (803,137)            (854,430)              (355,238)            

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (856,251)              (445,517)              (854,430)              (355,238)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (430,952)              (357,620)              -                       -                       

(1,287,203)          (803,137)            (854,430)              (355,238)            

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 29 (0.03)                  (0.07)                  (0.03)                    (0.05)                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษทั จ ีสตลี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง เงินที่ไดร้ับจากใบสาํคญั ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ
ชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื้อหุน้ที่หมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                 (445,517)         -                                   (445,517)         (357,620)         (803,137)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 34,250,905     14,050            (10,163,276)    206,307          763,977          (25,345,061)    -                                   (273,098)         9,570,482       9,297,384       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 144,643,827   -                  (116,361,267)  206,307          763,977          (22,253,295)    14,050                             7,013,599       10,168,321     17,181,920     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                 (856,251)         -                                   (856,251)         (430,952)         (1,287,203)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 144,643,827   -                  (116,361,267)  206,307          763,977          (23,109,546)    14,050                             6,157,348       9,737,369       15,894,717     

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั
งบการเงินรวม (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 8



บริษทั จ ีสตลี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง เงินที่ไดร้ับจากใบสาํคญั ผูถ้ือหุน้ - สุทธิ
ชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื้อหุน้ที่หมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 34,250,905           14,050                  (10,163,276)         206,307                763,977                (27,649,332)         -                                      (2,577,369)                

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       (355,238)              -                                      (355,238)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 34,250,905           14,050                  (10,163,276)         206,307                763,977                (28,004,570)         -                                      (2,932,607)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 144,643,827        -                       (116,361,267)       206,307                763,977                (24,304,263)         14,050                                4,962,631                  

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       (854,430)              -                                      (854,430)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 144,643,827        -                       (116,361,267)       206,307                763,977                (25,158,693)         14,050                                4,108,201                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 9



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด (1,287,203)           (803,137)              (854,430)              (355,238)              
รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

กิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 453,854               438,041               209,277               206,795               
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 473,094               (191,684)              365,119               (168,440)              
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 931                      2,401                   931                      2,401                   
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                       (44,403)                -                       (44,403)                
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                       (7,710)                  -                       (26,589)                
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5,492                   (84,820)                (216)                     (15)                       
ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) 44,707                 (37,148)                5,483                   -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       41,220                 65,200                 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (108)                     -                       945                      -                       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22,213                 431                      22,213                 380                      
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 7                          -                       -                       -                       
ตดับญัชีภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได้ 1,876                   -                       1,876                   -                       
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                       24,628                 -                       24,628                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,454                   3,368                   1,869                   1,391                   
ประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย -                       -                       -                       16                        
ตน้ทุนทางการเงิน 207,390               279,834               146,960               166,907               
ดอกเบ้ียรับ (1)                         (11)                       (1)                         (1)                         
เงินปันผลรับ (1,030)                  -                       (1,030)                  -                       
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิม่ขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ (9,565)                  (27,751)                29,654                 (13,122)                
สินคา้คงเหลือ 582                      1,731,701             27,911                 82,940                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (144,992)              39,837                 (84,079)                41,384                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,380)                  (107,977)              14                        (71,969)                
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 334,384               (1,203,547)           281,160               (19,665)                
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       13,191                 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (17,106)                65,060                 (93,495)                4,738                   
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (14,664)                13,019                 (20,217)                49,972                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,279)                (19,070)                (14,911)                (7,674)                  
จ่ายภาษีเงินได้ -                       (8,626)                  -                       (8,930)                  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 50,656                 62,436                 66,253                 (56,103)                

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 10



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                       359                      -                       359                      
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       (945)                     -                       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,033                   10,292                 1,033                   10,292                 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42,227)                (26,018)                (1,368)                  (10,617)                
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,567)                  (947)                     -                       -                       
รับดอกเบ้ีย 1                          11                        1                          1                          
รับเงินปันผล 1,030                   -                       1,030                   -                       
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (41,730)                (16,303)                (249)                     35                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (9,006)                  (367)                     (8,100)                  -                       
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (27,916)                -                       -                       
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,696)                  (125)                     (1,338)                  -                       
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (68,510)                (109,949)              (16,445)                -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (80,212)                (138,357)              (25,883)                -                       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (71,286)                (92,224)                40,121                 (56,068)                

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 464,124               258,184               39,825                 56,910                 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,107                   (434)                     28                        -                       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 393,945             165,526             79,974                 842                    

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 11



บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงินสด
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 275                      255                      141                      136                      
-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 393,670               165,271               79,833                 706                      
รวม 393,945             165,526             79,974                 842                    

2) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย
-  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25,013                 -                       15,174                 -                       
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,665                   -                       -                       -                       
-  จ่ายชาํระเงินสด 42,227                 26,018                 1,368                   10,617                 
รวม 71,905               26,018               16,542                 10,617               

3) โอนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ
และการประนีประนอมยอมความ -                       82,245                 -                       82,245                 

4) โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 23,890                 -                       23,890                 -                       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 12



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   รายการธุรกิจกบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
11   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
15   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
16   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
17   เจา้หน้ีการคา้  
18   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
19   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
20   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ  
21   เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
22   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
23   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
24   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
25   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้  
26   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
27   ค่าใชจ่้ายอ่ืน  
28   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
29   ขาดทุนต่อหุน้  
30   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
31   คดีความ  
32   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพ ีต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

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

  
49.99 

  
49.99 

M-POWER TT LTD. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย  15.80  15.80 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  7.00  7.00 
บริษทั นิวเวลิดอิ์นเตอร์เมทลั จ ากดั  1.96  1.96 
บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั  1.96  1.96 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

         

บริษทัย่อยทางตรง         
บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 (“เอสพีเอช”) 

 ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั  
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 (“จี เจ สตีล”)   
 (ถือหุน้โดยบริษทัร้อยละ 8.24 และ จีเอส 

ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั *   
 (“จีเอส โน๊ตส์”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จ ากดั * 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

         

บริษทัย่อยทางอ้อม         
บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั  
 (“โอเอซี”)  ** 

(ถือหุน้โดย เอสพเีอช ร้อยละ 99.97) 

 ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและ
ลงทุน 

 ไทย  99.97  99.97 

 
* บริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ตาม
มติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี  
 
** โอเอซี ถูกกรมสรรพากรฟ้องร้องและศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังพทิกัษท์รัพยไ์วเ้ดด็ขาดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 
 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และบริษทัยงัคงท างบการเงินรวม
โดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
  ส าหรับงวดสามเดือน  ณ วนัท่ี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (856)  (445)     
(2) ขาดทุนสะสม      (23,110)  (22,253) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      2,907  2,154 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      6,157  7,014 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
  ส าหรับงวดสามเดือน  ณ วนัท่ี 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับงวด  (854)  (355)     
(2) ขาดทุนสะสม      (25,159)  (24,304) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      3,730  3,467 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั      4,108  4,963 
 

กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,907 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 23,110 ลา้นบาท ความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
 

บริษทัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน   
 

ก) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั  เพื่อช าระจ านวนหน้ีที่จะแปลงเป็นทุนจ านวน 4,195 ลา้นบาท นอกจากน้ีเจา้หน้ียงัตกลงยกเวน้
ดอกเบ้ียให้จ านวน 5,169 ลา้นบาท จากที่กล่าวน้ีประกอบกบัการลดภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ยและการท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความอื ่น  ๆ ท าให้บริษทัสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ลา้นบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ลา้นบาท ในปี 2562                
จากที่กล่าวทั้งหมดขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทักลบัมาเป็นบวกและยงัคงเป็นบวกที่ 6,157 ลา้นบาท ณ วนัที่           
31 มีนาคม 2563 
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นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายใหญ่โดยการเปลี่ยนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็นหน้ีสินระยะยาว
โดยจ่ายช าระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 146 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ
ช าระหน้ีเม่ือใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

• หน้ีสินเก่าของการไฟฟ้าจ านวน 209.59 ลา้นบาท ไดมี้การหักกลบลบหน้ีกบัเงินหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 23.89 ลา้น
บาท และยอดหน้ีคงเหลือจ านวน 185.70 ลา้นบาท ไดป้รับโครงสร้างโดยผ่อนช าระจ านวน 36 งวด เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 
ผลขา้งตน้น้ีท าให้โครงสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั และฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท า
งบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
 
ข) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน  
 
ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือส าหรับการด าเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  
 
บริษทัยงัไดร้ับสินเชื่อส าหรับการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษารายหน่ึงส าหรับส าหรับการรีไฟแนนซ์หน้ี และการระดมทุน
เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีอยูส่่วนหน่ึงและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม   
 
บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหนา้ให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระเสเงินสดมีการ
หมุนเวียนอยา่งเพียงพอ  
 
ค) กำรผลติและกำรขำย 
 
บริษทัผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอยา่งเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างท าให้การ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ น าไปสู่ผลการด าเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             
ท่ีผ่านมา  

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหลก็ ส่งผลให้
ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหลก็เจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาทท าให้การน าเขา้ง่ายข้ึนและ      
ถูกกว่าซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท าให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลในทางลบอยา่งมากต่อก าไรจาก
การด าเนินงาน  
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ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งในระยะส้ันซ่ึงน่าจะมีผลกระทบไปอีกหลายเดือน บริษทัยงัคงมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาว
เน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอยา่งต่อเน่ืองหลายอยา่งโดยรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพิ่มการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑเ์กรดใหม่ ๆ  
 
ดว้ยเหตุน้ี แมว้่าสถานการณ์ทา้ทายในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ ่มบริษทัจะ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 
ง) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
 
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ี
เพิ่มข้ึน (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวั
เพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
 

มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

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 - 42.51 ของราคา 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 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 13 ธ.ค. 2561 ถึง  
12 ธ.ค. 2566 
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มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
 

 
จ) ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ (แหล่งที่มำ : สถำบันเหลก็และเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย) 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 
 
ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 1.51 ลา้นตนั (เฉลี่ย 0.51      
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของ ไตรมาส 1 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.77 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.26 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กนอ้ย 0.006 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศวา่การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนั
ว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกนั
ล่วงหนา้ในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศ
ไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดป้ระกาศเคอร์ฟิวและปิดเมืองออกไปจนกระทัง่ส้ินเดือนพฤษภาคม 2563    
 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางดา้นการเงินจากโควิด-19 ต่องบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
โควิด-19 ยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและยงัมีความไม่แน่นอนของผลของเหตุการณ์ดงักล่าวในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการ   
ต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพื่อยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานใน
อนาคตของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่ม
บริษทัอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
 

ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพื่อหยดุการผลิตตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลและหลักกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 
 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหวา่งกาล 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั  

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
  
          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียง  
 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

22 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 
และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
 
กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรกโดย
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ัง
แรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

 
4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

เอสพีเอช  ไทย  บริษทัเพือ่การลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 9.45 

โอเอซี  ไทย  ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

จีเอส โน๊ตส์  ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22กนัยายน 2560) 

จีเอส โน๊ตส์ 2  ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง                   

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทั 
ในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P. 
(“SSG III”) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

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

SSG Capital Management (Mauritius) 
   Limited  
(“SSG Capital Management”) 

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 การลงทุน ผูจ้ดัการดา้น
แผนงาน และท่ีปรึกษาการ
ลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากเป็น
บริษทัในกลุ่ม SSG Capital Holdings 
Limited 

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
   จ ากดั 

 ไทย  จ าหน่ายน ้าดิบ  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
(ถูกพทิกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดเม่ือวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2561) 

บริษทั มิลลเ์ล่ียน ไมลส์ จ ากดั  ไทย  ขนส่งและขนถา่ยสินคา้  มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทั
ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่   
   จ ากดั 

 ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็  มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั   ไทย  ใหเ้ช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล  
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจาก จี เจ 
สตีล ในไตรมาส 2 ปี 2562) 
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
   เซ็นเตอร์ จ ากดั  

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
   (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ไทย  กิจกรรมใหค้ าปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการอื่น ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั 

บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั  

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน)  ไทย  การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั 

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  ไทย  -  ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย 
(กรรมการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้าออก
จากบริษทัยอ่ย ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

นายวีระชยั สุธีรชยั  ไทย  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 

 
 
 
 
 

 -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบ
การวางแผน ส่ังการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี ในระดบั
บริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบและอื่น ๆ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต  ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาการด าเนินงานและ 
   รายไดค่้าจา้งบริหารแรงงาน 

 ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสัญญา  
   และชัว่โมงการท างานจริง 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือน ้าดิบ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย  ตามท่ีระบุในสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป             -             -             -  33 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต             -             -             -  274 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  1  14 
         
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  264  26  207             - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  3             -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน  192  233  136  131 
         
ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  11  13  5  5 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.2  0.4  0.1  0.1 

รวม  11.2  13.4  5.1  5.1 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
ลูกหนีค่้ำที่ปรึกษำกำรด ำเนินงำน         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -  1,140  1,053 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -  (1,140)  (1,053) 
สุทธิ             -             -             -             - 

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

         
เงินทดรองจ่ำย         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  4             4 

         
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั 8 81  81  73  73 

         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 
สุทธิ             -             -             -             - 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำร 
ที่เกีย่วข้องกัน     

        

บริษัทย่อย         
เงินให้กู้ยืม          
โอเอซี             -             -  2,548  2,547 
เอสพีเอช             -             -  7  7 
รวม             -             -  2,555  2,554 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (2,555)  (2,554) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
โอเอซี             -             -  209  209 
เอสพีเอช             -             -  1  1 
รวม             -             -  210  210 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (210)  (210) 
สุทธิ             -             -             -             - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                 -  2,554 
เพิ่มข้ึน                 -  1 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563                 -  2,555 

 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินมัดจ ำ  14        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั  2  2  2  2 
บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั             -  2             -  1 
รวม  2  4  2  3 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 17        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั  208  196  208  196 

         
         
เจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  92  92 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 18        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  3  3  3 
บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากดั             -  1             -  1 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั             -  20             -  19 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  51  39  51  39 
ACO I  1,394  1,300  1,394  1,300 
Synergy  47  44  47  43 
SSG Capital Management   70  38  70  38 
รวม  1,565  1,445  1,565  1,443 

         
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 
บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน)   20             -             -             - 
รวม  21  1  1  1 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 19        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  315  314 
         

บุคคลและกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  8             -  8 
นายวีระชยั สุธีรชยั  9  9  9  9 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  106  92  106  92 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

  
1 

           
           - 

  
1 

           
           - 

Link Capital I  144  65  111  36 
ACO I  172  139  172  139 
รวม  432  313  714  598 

         
หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและ 
กำรประนีประนอมยอมควำม 

        

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  32  32  32  32 
         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  8  16  8  16 
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  30             -  30 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย)  
   จ ากดั 

  
146 

  
146 

  
146 

  
146 

  154  192  154  192 
รวม  186  224  186  224 

         
เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 21        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  313  313 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
Link Capital I  883  811  883  811 
รวม  883  811  1,196  1,124 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 811  1,124 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 4  4 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 68  68 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 883  1,196 

 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 21        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ACO I  314  314  314  314 
Link Capital I   290             -             -             - 
รวม  604  314  314  314 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
Link Capital I   1,809          1,934          962  885 
รวมทั้งส้ิน  2,413  2,248  1,276  1,199 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,248  1,199 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 3  2 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 162  75 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2,413  1,276 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น         
ผูถื้อหุน้  4  4  4  4 
 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ไม่มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
 

สัญญำส ำคญัทีท่ ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 

บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง และตั้งแต่ไตรมาส 
2 ปี 2562 ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อให้ค าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ 
เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็น   
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งบริษทั และท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทัสามารถปลดภาระผกูพนัทั้งหมดภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืมกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี    
8 มกราคม 2563 บริษทัได้ท าหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กู ้และบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดังกล่าวแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงัไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งช าระตามสัญญา
ดงักล่าว  บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อตกลงระยะเวลาจ่ายช าระกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อให้สามารถลงนาม
ยกเลิกสญัญาได ้
 

จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีลได้เขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง และตั้งแต่         
ไตรมาส 2 ปี 2562 ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิด
ค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดย
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือ จี เจ สตีล สามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้ง         
จี เจ สตีล และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือ จี เจ สตีล สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืมกบั        
ผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 จี เจ สตีล ไดท้  าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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5. รำยกำรธุรกจิกบับริษัทพนัธมิตรทำงกำรค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุ้นและหรือกรรมการร่วมกบับริษทัหรือมีกรรมการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและ
บริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ซ้ือวตัถดิุบ  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน  ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ตามท่ีระบุในสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  ตามท่ีระบุในสัญญา 

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

พนัธมิตรทางการคา้ 363  363  363  363 
กิจการอ่ืน ๆ 645  628  247  270 
รวม 1,008  991  610  633 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (962)  (955)  (610)  (603) 
สุทธิ 46  36           -  30 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างงวด/ปี          -  7           -  7 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 5           -           -           - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน (กิจการอ่ืน ๆ) 40  36           -  30 
-  มากกวา่ 12 เดือน  963  955  610  603 
รวม 1,008  991  610  633 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (962)  (955)  (610)  (603) 
สุทธิ 46  36           -  30 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำ 
 
โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน 3 
วนัท าการ และ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสด และใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ
และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  
 
ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 
บริษัท 
 
ตามท่ีบริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีช าระ
ให้แก่บริษทัไม่สามารถน าไปข้ึนเงินได ้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิพากษาให้ลูกหน้ีขา้งตน้ลม้ละลายแลว้ ดงันั้น
บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
จี เจ สตีล 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตาม    
รายหน่ึงจ านวนเงิน 352 ลา้นบาท จี เจ สตีล ไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนัใน
เดือนกรกฎาคม 2556  ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างรอค าพิพากษาว่าลูกคา้เป็นบุคคลลม้ละลายจากศาลลม้ละลายกลาง ดงันั้น  จี เจ สตีลไดต้ั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 906  897  508  539 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 102  94  102  94 
รวม 1,008  991  610  633 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สินคา้ส าเร็จรูป  1,090   880  535  534 
วตัถุดิบ  822   862  411  444 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง  878   874  407  411 
วสัดุส้ินเปลือง  85   73  85  73 
อื่น ๆ   81   268  5  9 
รวม  2,956   2,957  1,443  1,471 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (238)  (233)  (113)  (114) 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 2,626  2,632  1,238  1,265 
        

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี 
(กลบัรายการ) 

 
5 

  
21 

  
(1) 

  
94 

        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
     เพือ่ค  ้าประกนัหน้ีสิน 65           -           -           - 

 
วตัถุดิบที่สูญหำย 
 
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ        
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ในไตรมาส 3 ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัไดท้ าการตรวจนบั
สต็อกสินคา้และวตัถุดิบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบว่าจ านวนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน     
92 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายเพิ่มข้ึนอีก 4 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสืบสวน
จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระท าความผิด และจะไดส้รุปส านวนการสอบสวนและ         
ส่งเร่ืองฟ้องร้องทางกฏหมายต่อไป อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่ บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 
 
เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ทางการเงิน อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ตามปกติจากพื้นท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้
บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตามเงินดงักล่าวคืน 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้        
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  81   81  73  73 
     บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  215   122  121  61 
  296   203  194  134 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (11)  (11)           -           - 
  285   192  194  134 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  140  147  140  142 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  62   78  51  69 
อื่น ๆ  109   36  65  23 
        

สุทธิ 596  453  450  368 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจาก จ าเลยไดท้ า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงไดมี้ค าส่ังไต่สวนมูลฟ้องโจทกใ์นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 
 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
                    

เอสพีเอช 341  341  99.99  99.99  341  341  (341)  (341)        -        - 
จี เจ สตีล   24,468  24,468  8.24  8.24  3,776  3,776  (2,719)  (2,680)  1,057  1,096 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 692  692  99.99  99.99  446  446        -        -  446  446 
จีเอส โน๊ตส์* 2,722  2,722  99.99  99.99  1  1  (1)        -        -  1 
จีเอส โน๊ตส์ 2* 473  473  99.99  99.99  1  1  (1)        -        -  1 
รวม         4,565  4,565  (3,062)  (3,021)  1,503    1,544  
 

* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560       
ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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บริษทัยงัไม่ตดับญัชีเงินลงทุนดงักล่าวออกเน่ืองจากยงัไม่เสร็จส้ินการช าระบญัชี 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทได้ตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเป็นจ านวนเงินรวม                  
41 ลา้นบาท 
 
หุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้ าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล  ไปค ้าประกนักบั
เจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 
 31 มีนาคม 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

หุ้นของ จี เจ สตีล    
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 60  60 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  50 
วงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,900  1,900 
รวม 2,010  2,010 

 
10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับ         

ท่ีดินและอาคาร 210  210           -           - 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 1,308  1,308  1,308  1,308 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 692  692  692  692 

รวม 2,210  2,210  2,000  2,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,000)  (2,000)  (2,000)  (2,000) 
สุทธิ 210  210           -           - 

 
จี เจ สตีล  
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร
จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และจี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      
ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 18 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,859  8,810 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16    
     มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  25   15 
เพิ่มข้ึน  46   1 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (23)  (23) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (418)  (196) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 21,489  8,607 

    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 21,466  8,594 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 23  13 
รวม 21,489  8,607 

 
รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน  513   513  513  513 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว  4,430   4,430  4,430  4,430 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี  5,038   5,038           -           - 
โครงการเหลก็รีดเยน็  1,525   1,525           -           - 
อื่น ๆ  377   354  37  37 
รวม  11,883   11,860  4,980  4,980 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าการขายทรัพยสิ์นส่วนไม่อยูภ่ายใตก้ารรับการส่งเสริมการลงทุน คือเคร่ือง Skin 
Pass Mill ส่งออกไปยงัเขตปลอดภาษี (Free Zone ) เพิ่มเติม และบนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นอีกจ านวน 22 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่จดจ ำนอง 
 
บริษัท 
 
หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จ านวน
เงินรวม 1,503 ลา้นบาท ได้ถูกน าไปจดจ านองกบักรมสรรพากรเพื่อใช้เป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 599          
ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 
หลักประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินรวม 7,091 ลา้นบาท และ 
7,308 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
จี เจ สตีล 
 
หลักประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวนเงินรวม 7,500 
ลา้นบาท และ 7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใช้
วงเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15, 20 และ 21 
 
จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีล ไดท้  าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี
ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้ จี เจ สตีล ชนะคดีและมี
ค าส่ังให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพื่อเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทาง         
จี เจ สตีล เพื่อปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และไดท้ าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์
พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง จี เจ สตีล กบัจ าเลยรายหน่ึง       
โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบั จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั
ดงักล่าว 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน 
เพื่อเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง จากการใช้วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในวงเงินจ านองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิม่วงเงิน
จ านองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 
หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัของจี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของจี เจ สตีล (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบน ้ ามัน) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 640 ล้านบาท และ 659 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของจี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2556 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563    
จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และอยูร่ะหวา่งการปลอดจ านองสินทรัพย ์
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการของจี เจ สตีลมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10   
 
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 9  2 
เพิ่มข้ึน 2        - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 10  2 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        
ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลกูหน้ีการคา้  192   191  122   121 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  48   47  23   23 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  491   473  491   473 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  612  604 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,033   2,033  1,311   1,311 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  1   1           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2  2           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย  553           553       553            553 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  400   400  400   400 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

 411  
  

411 
  

         - 
  

         - 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  1,498         1,452  952   929 
-  ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง          -  28           -           - 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถดิุบท่ียงั

ไม่ไดรั้บมอบ 
 

 30  
  

21 
  

19  
  

17 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังาน 
 

 38  
  

37 
  

16  
  

16 
  5,697  5,649   4,499   4,447 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,017  864  498  394 
รวม  6,714   6,513   4,997   4,841 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย          -          -  2,765  2,764 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (2,765)  (2,764) 
          -           -           -           - 
        

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086           -           - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053)           -           - 
 33  33           -           - 
        

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  109  85  109 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 98  98  53  53 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 437  436  193  205 
เงินมดัจ า        
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  4  2  3 
 บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 10  8  7  7 
อื่น ๆ 17  44  15  14 
สุทธิ 682  732  355  391 

 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นค าฟ้องคดีแพ่งเก่ียวพนักนักบัคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอให้ศาลมี  
ค  าพิพากษาให้บริษทัด าเนินการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้บริษทัน าเงินค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งผ่อนช าระในงวดท่ี 16 จ านวนเงิน 207.84     
ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยในแผนฟ้ืนฟูกิจการระบุอตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของตน้เงินท่ีคา้งช าระตั้งแต่
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 คิดถึงวนัฟ้องวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2562 จ านวนเงิน 1.14 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 208.98 ลา้นบาท และให้บริษทั
ช าระดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของเงินตน้ นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้หักเงินคงเหลือการประกนัไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.89    
ลา้นบาท ออกจากเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 209.59 ลา้นบาท ในวนัท าสัญญาน้ี คงเหลือยอดคา้งช าระ 185.70 ลา้นบาท ตกลงยนิยอมใหผ้อ่น
ช าระคืน 36 งวด โดยจะผ่อนช าระงวดละ 5.158 ลา้นบาท และงวดท่ี 36 เป็นงวดสุดทา้ยจะผอ่นช าระ 5.161 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
ส้ินเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป และงวดถดัไปผอ่นช าระทุกส้ินเดือน โดยงวดสุดทา้ยถึงก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2566  
 
งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีลตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542  
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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15. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
         

Link Capital I  - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
บริษัท         
    วงเงินสินเช่ือ A  30  30  30  30 
     วงเงินสินเช่ือ B  40  40  40  40 
     วงเงินสินเช่ือ C  14.1  14.1  14.1  14.1 
  84.1  84.1  84.1  84.1 
         

จี เจ สตีล         
วงเงินกูท่ี้หน่ึง  30  30           -           - 
วงเงินกูท่ี้สอง  45  45           -           - 
  75  75           -           - 
รวม  159.1  159.1  84.1  84.1 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 
สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะส้ันจาก Link Capital I โดยขยายเวลา
ครบก าหนดช าระของวงเงินสินเช่ือ B ออกไปจนถึงวนัท่ี 23 และ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบก าหนดในเดือนธนัวาคม 2562 และ 
เดือนเมษายน 2563 ตามล าดบั และขยายเวลาครบก าหนดช าระวงเงินสินเช่ือ C ออกไปจนถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบก าหนดใน
เดือนเมษายน 2563  
 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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16. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

ส่วนที่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 472  367  208  196 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 45  42  45  42 
 517  409  253  238 
        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย         
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 121  96           -           - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 386  252  372  239 
 507  348  372  239 
        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ         
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 32           -  32           - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 301  455  124  285 
 333  455  156  285 
        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ  

      - มีหลกัประกนั 

 
 

604 

 

314 

  
 

314 

  
 

314 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

- ไม่มีหลกัประกนั 509 
 

471 
 

509 
  

471 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี - สุทธิ - มีหลกัประกนั 
 

11 
           

         - 
 

6 
           

         - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 883  811  883  811 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั          -           -  313  313 
 883  811  1,196  1,124 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 
        

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 3,367  2,811  2,809  2,674 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,231  1,137  1,231  1,137 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและ 

การประนีประนอมยอมความ  
       

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 8           -  8           - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 341  146  341  146 
 349  146  349  146 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
- มีหลกัประกนั 

 
1,809 

 
1,934 

  
962 

 
885 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 11  1  6           - 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,400  3,218  2,548  2,168 
        

รวมทั้งส้ิน 6,767  6,029  5,357  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,367  2,811  2,809  2,674 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,400  3,218  2,548  2,168 
รวม 6,767  6,029  5,357  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 7, 10 และ 11 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หุน้กูข้องบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัได้รับหนังสือจากตวัแทน                  
ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัช าระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2554 อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว  
 
โดยรายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี       
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 471  471 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 38  38 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 509  509 

 
17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  208   196  208  196 
พนัธมิตรทางการคา้  8   4  8  4 
กิจการอื่น ๆ  1,143   761  748  428 
รวม  1,359   961  964  628 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 223  243  124  151 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,081  671  807  444 
อื่น ๆ   55  47  33  33 
รวม 1,359  961  964  628 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดมี้การ เบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา 
Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

เจา้หน้ีการคา้ 114           -  78           - 
        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.5            -  3.5           - 

 
18. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ส่วนที่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 334  308  334  306 
พนัธมิตรทางการคา้ 23  26  23  26 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 224  312  209  254 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 353  351  233  255 
อื่น ๆ 494  431  289  259 
 1,428  1,428  1,088  1,100 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,231  1,137  1,231  1,137 
รวม 2,659  2,565  2,319  2,237 

 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 1,280  1,312  972  1,007 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,370  1,250  1,347  1,230 
อื่น ๆ 9  3           -           - 
รวม 2,659  2,565  2,319  2,237 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หน้ีสินภาษผ่ีอนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 209 ลา้นบาท และ 254    
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน รวม 14 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 15 ลา้นบาท และ      
58 ลา้นบาท ตามล าดบั ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
 
ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 5 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ  
 
19. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

หุน้กู ้ 167  150  167  150 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        
     การประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  17  10  17 
       กิจการอ่ืน 120  107  12  6 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 269  177  551  462 
อื่น ๆ         
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158  124  153  119 
       กิจการอ่ืน 128  119  120  111 
รวม 852  694  1,013  865 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 325  335  582  599 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 494  321  405  242 
อื่น ๆ  33  38  26  24 
รวม 852  694  1,013  865 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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20. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 705  535 
จ่ายช าระคืน (9)  (8) 
โอนสุทธิกบัเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (22)  (22) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 8           - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 682  505 

    
ส่วนท่ีหมุนเวียน 333  156 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 349  349 
รวม 682  505 

 
ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภท
สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        
สกุลเงินบาท 580  610  505  535 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91  84           -           - 
อื่น ๆ  11  11           -           - 
รวม 682  705  505  535 

 
จี เจ สตีล 
 
ในปี 2541 จี เจ สตีล ประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือน
เมษายน 2543 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบ
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 จี เจ สตีล ได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี             
2 มีนาคม 2552  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีลไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัช าระหน้ี ซ่ึง จี เจ สตีล
ได้ด าเนินการเจรจากับเจ้าหน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดังนั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี                    
31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ
สามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้ จี เจ สตีล ช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่า จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นค าร้องเพื่อ   
ถอดถอนค าฟ้องต่อศาลและ ศาลไดถ้อดถอนค าฟ้องดงักล่าวแลว้ 
 
21. เงินกู้ยืมจำกบริษทักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 
  (ลา้นเหรียญ   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ  สหรัฐอเมริกา)   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
            

บริษัท            
วงเงินสินเช่ือ A  30   985  910  985  910 
วงเงินสินเช่ือ B   12.84   421  389  421  389 
วงเงินสินเช่ือ C  14.10   463  428  463  428 
จี เอส ซีเคียวริต้ี   -            -           -  313  313 
ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            
เงินกูว้งแรก  30   985  910           -           - 
เงินกูว้งท่ีสอง   5   164  152           -           - 
รวม     3,332  3,103  2,496  2,354 
            

เงินกูย้มืระยะส้ัน     884  817  1,197  1,130 
เงินกูย้มืระยะยาว     2,448  2,286  1,299  1,224 
รวม     3,332  3,103  2,496  2,354 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  884  817  1,197  1,130 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (1)  (6)  (1)  (6) 
สุทธิ 883  811  1,196  1,124 

        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,448  2,286  1,299  1,224 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (35)  (38)  (23)  (25) 
 2,413  2,248  1,276  1,199 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (604)  (314)  (314)  (314) 
สุทธิ 1,809  1,934  962  885 

 
ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 314  314  627  627 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,018  2,789  1,869  1,727 
รวม 3,332  3,103  2,496  2,354 

 
เม่ือวนัท่ี 20 และ 23 ธันวาคม 2562 บริษทัได้รับจดหมายแจ้งเร่ือง Standby Letter of Credit ท่ีถูกช าระคืน (Election Notice) โดย SSG Capital 
Partners ใหก้บัผูข้ายวตัถุดิบของบริษทัจ านวน 3 ฉบบั คิดเป็นเงินรวม 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดแ้สดงรายการเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มื
ระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562  
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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22. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563        
มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 106  87 
เพิ่มข้ึน 45  6 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 151  93 

 
23. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 260  272  2  13 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 57  54  45  43 
อื่น ๆ 7  11  6  10 
รวม 324  337  53  66 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

สกุลเงินบาท 287  303  29  43 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 35  32  24  23 
อื่น ๆ 2  2              -              - 
รวม 324  337  53  66 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 184  78 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4  2 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 188  80 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับงวด :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4  4  2  2 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
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25. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาเสนอขาย  2563  2562 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  5,676  11 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  1,349  3 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  -  7,500  - 
   7,500  -  14,525  14 
          

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   -  -  -  - 
          

ณ วนัที่ 31 มีนำคม          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  5,676  11 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  1,349  3 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  -  7,500  - 
รวม   7,500  -  14,525  14 

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 GSTEL - W1 (ก) และ (ค) GSTEL - W2 (ก) และ (ค) GSTEL - W3 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย: หุน้) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 
ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้ 1 หุน้ (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 าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิและไดถู้ก

ยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 
จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ไดถู้ก
โอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 14 ลา้นบาท 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

54 

26. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 
27. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22              -              22              - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์             -              -  41  65 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง             -  25              -  25 
อื่น ๆ 1  2  2  12 
รวม 23  27  65  102 

 
28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการ
จดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 2563  2562 
    

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 4,820  3,398 

    
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ขาดทุนขั้นตน้ (247)  (655) 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 
1,681 ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 1,366 ลา้นบาท) 
 
29. ขำดทุนต่อหุ้น 
 
ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ      
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        
ของบริษทัใหญ่ (856)  (446)  (854)  (355) 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,929  6,850  28,929  6,850 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่           -            -            -            - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  28,929  6,850  28,929  6,850 
        

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.03)  (0.07)  (0.03)  (0.05) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการน าหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าให้
ขาดทุนต่อหุน้ลดลง 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 2  13              -  6 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี             -              -              -  9 
รวม 2  13              -  15 
        

ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
ซ้ือวตัถดิุบ 1,639  1,772  545  953 
ซ้ือก๊าซ 324  342              -              - 
รวม 1,963  2,114  545  953 
        

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซ้ือทรัพยสิ์น 142  135  26  26 
        

หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้        
หนงัสือค ้าประกนั 170  170              -           - 
Standby letter of credit   919  793  262  394 
รวม 1,089  963  262  394 

 
31. คดีควำม 

 
31.1 เจา้หน้ีจ านวน 1 รายไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกว่า จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นค าร้องเพื่อถอดถอนค าฟ้องต่อศาลและศาลไดถ้อดถอน     
ค าฟ้องดงักล่าวแลว้ 

 
31.2 อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่

วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ศาลมีค าส่ังให้นดัสืบพยานจ าเลย และพยานโจทก์พร้อม
กนัในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 คดีดงักล่าวขา้งตน้อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบ
ไดใ้นขณะน้ี  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อผลเสียหายส าหรับมูลหน้ีดงักล่าว 
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32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะส้ัน
จาก Link Capital I โดยขยายเวลาครบก าหนดช าระของวงเงินสินเช่ือ B ออกไปจนถึงวนัท่ี 23 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบ
ก าหนดในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563 ตามล าดับ และขยายเวลาครบก าหนดช าระวงเงินสินเช่ือ C ออกไปจนถึงวนัท่ี                  
21 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบก าหนดในเดือนเมษายน 2563  
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