
 
  

 

 

 

 

 
 

    

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกําไรขาดทุน         

เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบแสดง        

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส      

เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน   

ระหว่างกาล”) ของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคัญทั้งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกต  

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทั      

มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 3,034 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจํานวน 23,063 ล้านบาท 

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู่กบัความสําเร็จในการปฎิบตัิตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่ง

เงินทุนและความสามารถของผู้บริหารในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นยัสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ผูบ้ริหารได้ทาํการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดมิ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ การเปล่ียนประมาณการอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวได้รับการอนุมตัิโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษัท

และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563  

ค) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ

ระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและผลกระทบ   

เชิงลบต่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

 

เร่ืองอื่น ๆ 

ก) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จี สตีล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จาํกัด 

(มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยไดแ้สดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน

ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 และมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ โดยมีข้อสงสัยอย่างมีสาระสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562      

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) สําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน โดยให้ข้อสรุปตาม

รายงานลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ัดทาํข้ึนในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์สําหรับข้อมูลทางการเงิน       

ระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยมีขอ้สงสัยอย่างมีสาระสําคัญเก่ียวกับความสามารถ

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั และไม่มีปัจจัยท่ีบ่งช้ีว่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562    

มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบตัิ)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

สิ น ท รั พ ย์

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 867,084              464,124              480,912              39,825                

เงินลงทุนระยะสั�นในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 5,156                  4,941                  5,156                  4,941                  

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 5, 6 38,424                35,972                581                     29,775                

ลูกหนี� อื�นกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 4 -                      -                      3,566                  3,872                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3, 7 2,335,101           2,632,038           1,089,813           1,265,428           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ 4, 8 366,704              453,052              264,662              367,893              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,612,469           3,590,127           1,844,690           1,711,734           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                      -                      1,500,323           1,543,963           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 10 210,000              210,000              -                      -                      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 11 21,462,249         21,859,608         8,582,501           8,810,335           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น - สุทธิ 12 8,756                  9,188                  1,785                  2,694                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น  - สุทธิ 4, 14 670,750              731,533              344,260              391,348              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,351,755         22,810,329         10,428,869         10,748,340         

รวมสินทรัพย์ 25,964,224         26,400,456         12,273,559         12,460,074         

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 3



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้ 4, 17 910,898              960,912              448,393              627,588              

เจา้หนี� อื�นกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 4 -                      -                      91,700                91,700                

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,348,098           1,428,345           1,059,167           1,099,897           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 129,639              130,672              34,231                110,872              

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 4, 19 994,110              693,557              1,157,477           864,950              

หนี� สินจากการยกเลิกแผนฟื� นฟูกจิการและการประนีประนอม

   ยอมความที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4, 20 346,029              487,934              174,957              317,810              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4, 21 588,598              314,000              314,000              314,000              

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 481,906              470,512              481,906              470,512              

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11,266                439                     6,215                  -                      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 4, 21 1,473,850           811,362              1,786,903           1,124,319           

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ 4 -                      3,850                  -                      3,850                  

เงินกูย้มืจากกจิการอื�น 3,850                  -                      3,850                  -                      

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียน 3, 22 37,918                106,292              24,183                87,117                

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4, 23 320,454              336,523              51,351                66,350                

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 6,646,616           5,744,398           5,634,333           5,178,965           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,164,754           1,137,215           1,164,754           1,137,215           

หนี� สินจากการยกเลิกแผนฟื� นฟูกจิการและ

   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 4, 20 322,271              217,752              322,271              217,752              

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 21 1,713,052           1,934,156           910,028              885,132              

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 9,544                  950                     6,179                  -                      

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน

   เมื�อเกษียณอายุ 24 192,973              184,065              82,118                78,379                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 3,402,594           3,474,138           2,485,350           2,318,478           

รวมหนี�สิน 10,049,210         9,218,536           8,119,683           7,497,443           

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 4



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 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       

- ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้ 25 -                      -                      -                      -                      

ส่วนเกนิ (ต ํ�ากว่า) มูลค่าหุน้

- ส่วนต ํ�ากว่ามูลค่าหุน้ (116,361,267)      (116,361,267)      (116,361,267)      (116,361,267)      

- ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน 206,307              206,307              206,307              206,307              

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 763,977              763,977              763,977              763,977              

- ขาดทุนสะสม (23,062,661)        (22,253,295)        (25,113,018)        (24,304,263)        

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 25 14,050                14,050                14,050                14,050                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,204,233           7,013,599           4,153,876           4,962,631           

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9,710,781           10,168,321         -                      -                      

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 15,915,014         17,181,920         4,153,876           4,962,631           

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,964,224         26,400,456         12,273,559         12,460,074         

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 5



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 4,713,320           5,191,636           1,961,240           1,264,025           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 376,491              433,627              274,293              325,265              

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดร้ับมอบ 3 60,806                -                      46,693                -                      

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                      3,981                  -                      40,932                

กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                      40,212                -                      40,212                

รายไดอื้�น 22,112                28,056                7,999                  13,275                

รวมรายได้ 5,172,729           5,697,512           2,290,225           1,683,709           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3, 4

- ตน้ทุนของสินคา้ที�ขาย 4,882,914           5,106,404           2,044,737           1,247,541           

- ตน้ทุนการผลิตที�สูญเปล่า 111,677              103,254              74,533                103,254              

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7 (103,180)             56,625                (58,318)               106,613              

รวมตน้ทุนขาย 4,891,411           5,266,283           2,060,952           1,457,408           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 75,231                64,472                33,218                16,858                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 208,913              262,605              88,313                121,329              

ขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดร้ับมอบ -                      7,896                  -                      11,313                

ค่าใชจ่้ายอื�น 27 -                      22,844                1,489                  785,385              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 244,153              296,397              178,246              208,750              

รวมค่าใช้จ่าย 5,419,708           5,920,497           2,362,218           2,601,043           

ขาดทนุสําหรับงวด (246,979)             (222,985)             (71,993)               (917,334)             

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (246,979)             (222,985)             (71,993)               (917,334)             

การแบ่งปันขาดทนุสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (84,914)               (159,925)             (71,993)               (917,334)             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3 (162,065)             (63,060)               -                      -                      

(246,979)             (222,985)             (71,993)               (917,334)             

การแบ่งปันขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (84,914)               (159,925)             (71,993)               (917,334)             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3 (162,065)             (63,060)               -                      -                      

(246,979)             (222,985)             (71,993)               (917,334)             

ขาดทนุต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 29 (0.003)                 (0.023)                 (0.002)                 (0.134)                 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 6



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 9,533,039           8,589,605           4,085,040           1,264,025           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 -                      -                      -                      274,235              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                      720,994              -                      494,300              

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดร้ับมอบ 3 68,375                29,252                62,934                -                      

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                      11,691                -                      67,521                

กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                      84,615                -                      84,615                

รายไดอื้�น 38,817                52,856                12,875                16,178                

รวมรายได้ 9,640,231           9,489,013           4,160,849           2,200,874           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3, 4

- ตน้ทุนของสินคา้ที�ขาย 9,734,762           8,790,767           4,192,447           1,247,541           

- ตน้ทุนการผลิตที�สูญเปล่า 155,658              556,485              118,513              375,617              

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7 (148,064)             (28,195)               (80,479)               106,598              

รวมตน้ทุนขาย 9,742,356           9,319,057           4,230,481           1,729,756           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -                      -                      -                      283,876              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 152,033              109,554              67,447                16,946                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 414,533              460,437              176,376              169,137              

ขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดร้ับมอบ -                      -                      -                      11,313                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 124,459              -                      103,296              -                      

ค่าใชจ่้ายอื�น 27 22,213                49,856                66,798                886,761              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 451,543              576,231              325,206              375,657              

รวมค่าใช้จ่าย 10,907,137         10,515,135         4,969,604           3,473,446           

ขาดทนุสําหรับงวด (1,266,906)          (1,026,122)          (808,755)             (1,272,572)          

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,266,906)          (1,026,122)          (808,755)             (1,272,572)          

การแบ่งปันขาดทนุสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (809,366)             (605,442)             (808,755)             (1,272,572)          

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3 (457,540)             (420,680)             -                      -                      

(1,266,906)          (1,026,122)          (808,755)             (1,272,572)          

การแบ่งปันขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (809,366)             (605,442)             (808,755)             (1,272,572)          

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3 (457,540)             (420,680)             -                      -                      

(1,266,906)          (1,026,122)          (808,755)             (1,272,572)          

ขาดทนุต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 29 (0.028)                 (0.088)                 (0.028)                 (0.186)                 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 7



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอื�น

ทุนเรือนหุน้ ใบสําคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ�ากว่า ส่วนเกนิทุน ทุนสํารอง เงินที�ไดร้ับจากใบสําคญั ผูถื้อหุน้ของ ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื�อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื�อหุน้ที�หมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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     

รายการกบัผูถื้อหุน้ที�บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุน้

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึ� งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง

     การออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยใหแ้กส่่วนไดเ้สีย

     ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9 -                   -                   -                   -                   -                  -                   -                                     -                   1,429,157       1,429,157       

    รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   -                  -                   -                                     -                   1,429,157       1,429,157       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                  (605,442)         -                                     (605,442)         (420,680)         (1,026,122)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 34,250,905     14,050             (10,163,276)    206,307          763,977          (25,504,986)    -                                     (433,023)         10,936,579     10,503,556     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                  (809,366)         -                                     (809,366)         (457,540)         (1,266,906)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 144,643,827   -                   (116,361,267)  206,307          763,977          (23,062,661)    14,050                               6,204,233       9,710,781       15,915,014     

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั

งบการเงินรวม (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 8



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอื�น

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

ที�ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนต ํ�ากว่า ส่วนเกนิทุน ทุนสาํรอง เงินที�ไดร้ับจากใบสาํคญั ผูถื้อหุน้ - สุทธิ

ชาํระแลว้ ซื�อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื�อหุน้ที�หมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกนิทุน)

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      (1,272,572)          -                                    (1,272,572)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 34,250,905         14,050                (10,163,276)        206,307              763,977              (28,921,904)        -                                    (3,849,941)               

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      (808,755)             -                                    (808,755)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 144,643,827       -                      (116,361,267)      206,307              763,977              (25,113,018)        14,050                               4,153,876                

งบการเงินเฉพาะกจิการ (พนับาท)

ส่วนเกนิ (ต ํ�ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 9



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (1,266,906)          (1,026,122)          (808,755)             (1,272,572)          

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

   กจิกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 464,571              845,071              222,118              405,960              

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 62,924                50,112                23,184                14,082                

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริง - สุท 80,434                (628,140)             63,730                (440,443)             

ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริงของเงินลงทุนระยะสั�นในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (215)                    4,634                  (215)                    4,634                  

กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                      (84,615)               -                      (84,615)               

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                      (11,691)               -                      (67,521)               

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (148,064)             (28,195)               (80,479)               106,598              

ขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดร้ับมอบ (กลบัรายการ) (68,375)               (29,252)               (62,934)               11,313                

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      41,640                827,772              

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      2,000                  -                      

ตดัจาํหน่ายลูกหนี� อื�นและเงินใหกู้ย้มืแกบ่ริษทัยอ่ย -                      -                      484                     -                      

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1                         -                      631                     -                      

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (175)                    -                      -                      -                      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22,213                492                     22,213                374                     

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 2,462                  -                      -                      -                      

ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายที�ขอคืนไม่ได้ 2,451                  1                         2,451                  1                         

ประมาณการภาระหนี� สินจากคดีฟ้องร้อง -                      45,151                -                      45,151                

ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 8,908                  48,422                3,738                  23,985                

ประมาณการหนี� สินจากการค ํ�าประกนับริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (110)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 451,543              576,231              325,206              375,657              

ดอกเบี�ยรับ (1,590)                 (1,686)                 (151)                    (126)                    

เงินปันผลรับ (1,220)                 -                      (1,220)                 -                      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง  (เพิ�มขึ�น):

ลูกหนี�การคา้ (2,453)                 (59,262)               29,194                (50,130)               

สินคา้คงเหลือ 445,002              799,319              256,094              (1,124,844)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (46,391)               296                     (28,583)               (109,696)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (26,031)               (256,627)             14                       (157,101)             

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 10



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):

เจา้หนี�การคา้ 616,528              (662,224)             477,324              673,646              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,032)                 27,374                (76,641)               10,592                

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (92,621)               (179,853)             (41,966)               50,679                

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (16,989)               (22,029)               (15,547)               (11,538)               

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                      (3,506)                 -                      -                      

รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 130,398              -                      130,398              -                      

จ่ายภาษีเงินได้ (2)                        (8,647)                 (2)                        (8,951)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกจิกรรมดําเนินงาน 615,371              (604,746)             483,926              (777,203)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั�นในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ -                      417                     -                      417                     

เงินใหกู้ย้มืแกบ่ริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                      -                      (1,732)                 -                      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,033                  16,836                1,033                  16,835                

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,567)               (40,272)               (1,447)                 (11,029)               

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (1,567)                 (1,608)                 -                      (116)                    

รับดอกเบี�ย 1,590                  1,686                  151                     126                     

รับเงินปันผล 1,220                  -                      1,220                  -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (52,291)               (22,941)               (775)                    6,233                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิ�มทุน

   หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                      1,429,157           -                      -                      

จ่ายชาํระคืนหนี� สินที�เกดิจากการฟื� นฟูกจิการและการประนีประนอมยอมความ (17,474)               (34,191)               (16,200)               (32,700)               

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                      (1,108,905)          -                      (94,000)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                      931,263              -                      958,051              

จ่ายชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (5,451)                 (251)                    (2,779)                 -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (137,528)             (225,361)             (23,093)               (26,256)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (160,453)             991,712              (42,072)               805,095              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ 402,627              364,025              441,079              34,125                

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 333                     (340)                    8                         -                      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 867,084              621,869              480,912              91,035                

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 11



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลเพิ�มเติมงบกระแสเงินสด

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 269                     273                     158                     162                     

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 866,815              621,596              480,754              90,873                

รวม 867,084              621,869              480,912              91,035                

2) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ�มขึ�นโดย

-  หนี� สินตามสัญญาเช่า 25,013                -                      15,174                -                      

-  เจา้หนี� อื�น - สุทธิ 11,306                -                      -                      -                      

-  จ่ายชาํระเงินสด 54,567                40,272                1,447                  11,029                

รวม 90,886                40,272                16,621                11,029                

3) โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั

หนี� สินที�เกดิจากการฟื� นฟูกจิการและการประนีประนอมยอมความ 23,890                -                      23,890                -                      

4) โอน Standby letter of credit ที�จ่ายชาํระแทนเจา้หนี�การคา้เป็น

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 655,365              -                      655,365              -                      

5) โอนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้เป็นเงินกูย้มืจากกจิการอื�น 3,850                  -                      3,850                  -                      

6) โอนเจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเป็นหนี� สินที�เกดิจากการฟื� นฟูกจิการ

และการประนีประนอมยอมความ -                      108,845              -                      108,845              

7) โอนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกจิการอื�นเป็นหนี� สินที�เกดิจากการฟื� นฟูกจิการ

และการประนีประนอมยอมความ -                      30,000                -                      30,000                

8) โอนเจา้หนี�การคา้เป็นเจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                      11,050                -                      11,050                

9) โอนหนี� สินหมุนเวียนอื�นเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                      27,661                -                      27,661                

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 12



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหต ุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทั่วไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑ์การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั   

4   รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   รายการธุรกิจกับบริษทัพนัธมิตรทางการคา้  

6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  

7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

9   เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ  

10   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  

11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  

12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  

13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

15   วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน  

16   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

17   เจา้หน้ีการคา้  

18   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

19   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

20   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ  

21   เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สุทธิ  

22   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  

23   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

24   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  

25   ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น  

26   ทุนสํารองตามกฎหมาย  

27   ค่าใชจ่้ายอ่ืน  

28   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

29   ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

30   ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

31   คดีความ  

32   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเน่ือง  

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จดทะเบียนดงัน้ี 

 

สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู ่5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2549  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562 

     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในสาธารณรัฐเมอริเชียส 

  

49.99 

  

49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย  15.80  15.80 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  7.00  7.00 

บริษทั นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั จาํกดั  1.96  1.96 

บริษทั ดีสินชยัสตีล จาํกดั  1.96  1.96 
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รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562 
         

บริษัทย่อยทางตรง         

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

 (“เอสพีเอช”) 

 ลงทุนในบริษทัอ่ืน  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริตี้  โฮลดิ้ง จาํกดั  

 (“จีเอส ซีเคียวริตี้”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ

การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  

 (“จี เจ สตีล”)   

 (ถือหุ้นโดยบริษทัร้อยละ 8.24 และ จีเอส 

ซีเคียวริตี้  ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจาํหน่ายเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ จาํกดั *   

 (“จีเอส โน๊ตส์”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ

การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้ง 2 จาํกดั * 

 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ

การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

บริษทั โอเรียลทลั แอ็กเซส จาํกดั  

 (“โอเอซี”)  ** 

(ถือหุ้นโดย เอสพีเอช ร้อยละ 99.97) 

 ให้บริการท่ีปรึกษาและ

ลงทุน 

 ไทย  99.97  99.97 

 

* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวนัท่ี 22 กันยายน 2560     

ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว้เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทั

อยู่ระหว่างการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจาํนวน 0.1 ล้านบาท ดังนั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับัญชีเน่ืองจากการชาํระบัญชีเสร็จส้ิน

แลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 
 

** โอเอซี ถูกกรมสรรพากรฟ้องร้องและศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทักษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขาดเมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2563 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และ

บริษทัยงัคงทาํงบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุม จี เจ สตีล ผ่านทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า “กลุ่มบริษทั” 
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1.3 การดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 

         

(1) ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุด 

  

(85) 

  

(160) 

    

(2) ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุด 

  

(809) 

  

(605) 

    

(3) ขาดทุนสะสม      (23,063)  (22,253) 

(4) หน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน      3,034  2,154 

(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่      6,204  7,014 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 

         

(1) ขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  (72)  (917)     

(2) ขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  (809)  (1,273)     

(3) ขาดทุนสะสม      (25,113)  (24,304) 

(4) หน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน      3,790  3,467 

(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั      4,154  4,963 

 

กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 3,034 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจํานวน 23,063 ล้านบาท ความสามารถในการดําเนินงาน

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู่กับความสําเร็จในการปฏิบตัิตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของ

ผูบ้ริหารในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยัสําคัญเก่ียวกับความสามารถ

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
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บริษทัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือปรับปรุงสถานะทางการเงิน   
 

ก) การปรับโครงสร้างหนี ้

 

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมตัิโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  เพ่ือชําระจํานวนหน้ีท่ีจะแปลงเป็นทุนจํานวน 4,195 ล้านบาท นอกจากน้ีเจ้าหน้ีย ังตกลงยกเว้น

ดอกเบ้ียให้จาํนวน 5,169 ลา้นบาท จากท่ีกล่าวน้ีประกอบกับการลดภาระหน้ีสินของบริษทัย่อยและการทาํสัญญาประนีประนอม

ยอมความอ่ืน ๆ ทําให้บริษัทสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ล้านบาท ในปี 2562                

จากท่ีกล่าวทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวกและยังคงเป็นบวกท่ี 6,204 ล้านบาท ณ วันท่ี           

30 มิถุนายน 2563 
 

นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

• เข้าทาํสัญญากับเจ้าหน้ีรายใหญ่โดยการเปล่ียนตารางการผ่อนชําระหน้ีจาํนวน 37.49 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นหน้ีสินระยะยาว

โดยจ่ายชาํระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ทาํสัญญากับเจ้าหน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนชําระหน้ีจาํนวน 146 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ

ชาํระหน้ีเมื่อใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

• หน้ีสินเก่าของการไฟฟ้าจาํนวน 209.59 ลา้นบาท ไดม้ีการหักกลบลบหน้ีกับเงินหลักประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 23.89 ล้าน

บาท และยอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 185.70 ล้านบาท ได้ปรับโครงสร้างโดยผ่อนชําระจาํนวน 36 งวด เร่ิมผ่อนชําระงวดแรก

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  
 

ผลขา้งตน้น้ีทาํให้โครงสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคัญ และฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าการจัดทํา

งบการเงินตามข้อสมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
 

ข) การจัดหาแหล่งเงินทุน  

 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือสําหรับการดาํเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  
 

บริษัทยังได้รับสินเช่ือสําหรับการซ้ือวัตถุดิบจากผู้ขายทั้ งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Collateral Management 

Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทัยงัได้เข้าทาํสัญญากับท่ีปรึกษารายหน่ึงสําหรับการรีไฟแนนซ์หน้ี และการระดมทุนเพ่ือ       

รีไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีอยู่ส่วนหน่ึงและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม   
 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหน้าให้มากท่ีสุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพ่ือทาํให้มั่นใจว่ากระแสเงินสดมีการ

หมุนเวียนอย่างเพียงพอ  
 

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

ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัได้รับจดหมายผิดนัดชําระจาก Link Capital I ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษัทแก้ไข

เหตุแห่งการผิดนัดชําระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจาก

จดหมายผิดนดัชาํระ บริษทัยงัผิดนดัชาํระ Standby letter of credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีท่ีผิดนดัชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวม

ทั้งส้ิน 56.7 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับ Link Capital I เพ่ือปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือท่ีผิดนัดชําระและ

ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่าหน้ีจะได้รับการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  
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ค) การผลิตและการขาย 

 

บริษทัผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอย่างเข้มงวดตามความต้องการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวด้านล่างทําให้การ

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศไทยได้รับผลกระทบทางลบ นําไปสู่ผลการดําเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             

ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็ก ส่งผลให้

ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหล็กเจือท่ีหมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาททําให้การนําเข้าง่ายข้ึนและ      

ถูกกว่าซ่ึงนาํไปสู่การนาํเข้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทาํให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงอย่างมีนยัสําคัญ และส่งผลในทางลบอย่างมากต่อกําไรจาก

การดาํเนินงาน  

 

ในขณะท่ีมีอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในระยะสั้นซ่ึงน่าจะมีผลกระทบไปอีกหลายเดือน บริษทัยงัคงมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาว

เน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอย่างต่อเน่ืองหลายอย่างโดยรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพ่ิมการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งสําหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของตน้ทุนการดาํเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑ์เกรดใหม่ ๆ  

 

ด้วยเหตุน้ี แม้ว่าสถานการณ์ท้าทายในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าการจัดทํางบการเงินตามข้อสมมติฐานว่ากลุ่มบริษัทจะ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 

ง) การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 

กลุ่มบริษทัได้ร่วมกับผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืน ๆ (เรียกรวมกันเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อภาครัฐ 

โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศบังคับใช้

มาตรการเยียวยาทางการค้าท่ีเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินค้านําเข้าท่ี

เพ่ิมข้ึน (Safeguard Measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับสินค้านําเข้าและสามารถปรับตัว

เพ่ือแข่งขนักบัสินค้านําเข้าในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 

   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 

20 พ.ค. 2563 ถึง 

19 พ.ค. 2564 * 

2 เหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ

มาเลเซีย 

จีน อตัราร้อยละ 30.91 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., มาเลเซีย 

อตัราร้อยละ 23.57 - 42.51 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 ม.ิย. 2560 ถึง  

22 มิ.ย. 2565 

3 เหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 

อิหร่านและ 

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 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอน 

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

12 ธ.ค. 2566 

 

* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด (Anti-dumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ท่ีมีแหล่งกําเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวน

ความจาํเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกนัการชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดงักล่าวต่อไปใน

อตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 

มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน (ระยะเวลา 3 ปี)  

     

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น

มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ

กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน

ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง

ร้อยละ 3 ของปริมาณการ

นาํเขา้รวมของสินค้าชนิดน้ี 

- นาํเขา้ 7 ม.ิย. 2560 - 6 ม.ิย. 2561 อตัราร้อยละ 

21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัราร้อยละ 

20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัราร้อยละ 

20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 ม.ิย. 2560 ถึง  

6 มิ.ย. 2563 * 

 

 

* มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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จ) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย) 

 

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

 

ปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํนวน 1.51 ล้านตัน (เฉล่ีย 0.51      

ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของ ไตรมาส 1 ปี 2562 

 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินค้าจากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัตอ่เดือน) ปริมาณการ

นาํเขา้ 0.77 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.26 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.006 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

สําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 

 

ปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจาํนวน 1.10 ล้านตัน (เฉล่ีย 0.37 ล้านตนั   

ต่อเดือน) ลดลง 0.82 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 42.69 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของไตรมาส 2 ปี 2562 

 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินค้าจากการผลิตภายในประเทศ 0.56 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.19 ลา้นตนัตอ่เดือน) ปริมาณการ

นาํเขา้ 0.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.18 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.009 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัตอ่เดือน) 

 

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกัน

ว่าได้ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจาํกัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกัน

ล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศ

ไทยและตลาดการค้าท่ีบริษัทได้ดาํเนินธุรกิจ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้อนุมัติขยายระยะเวลาประกาศใชพ้ระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2563  

 

ถึงแมว่้าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางด้านการเงินจากโควิด-19 ต่อ   

งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพ่ือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลได้

อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทั่วโลกออกมาเพ่ือยบัยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19                

มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การดาํเนินงานและห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของโควิด-19    

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการเพ่ือ

ลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 

 

ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพ่ือหยุดการผลิตตั้งแต่

กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 
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2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงินระหว่างกาลและหลักการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

 

ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํบัญชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             

งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจัดทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ี

เป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ              

งบการเงินระหว่างกาล 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัได้จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

ข) หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร

จากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสําคัญไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแล้ว 

 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 

ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง

จากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมนีัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่ม

บริษทัและแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในการจัดทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบตัิในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคับใชส้ําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ  

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ล้วในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ  

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

  

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ข้อกาํหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความ

เส่ียง  

 

ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ี

เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 

และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 

กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบตัใิชเ้ป็นคร้ังแรกโดย

ไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 

กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบตัิใชค้ร้ัง

แรก และรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจาํนวนในการจ่ายชําระตาม

สัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิ 

 

3.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยถ์าวร 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ี ผูบ้ริหาร

ได้ทําการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม                      

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางด้านวิศวกรรม

แห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวได้รับการอนุมตัิโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563โดยวิธีการตัดค่าเส่ือมราคาใช้วิธีเส้นตรง

ตามเดิม อายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวม้ีการเปล่ียนแปลงจากท่ีใชส้ําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเร่ิมใน

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

     

อาคาร  20 - 50  25 - 50 

(อายุคงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี  

นบัจากปี 2563) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  21 - 41 

(อายุคงเหลือไม่เกิน 20 ปี  

นบัจากปี 2563) 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

24 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

     

อาคาร  30 - 50  25 - 40 

(อายุคงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี  

นบัจากปี 2563) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  40 

 (อายุคงเหลือไม่เกิน 20 ปี นบัจากปี 2563) 

 

กลุ่มบริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดังกล่าวต่อ                  

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563      

อาคาร - ราคาทุน 8,697  8,697             - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,508)  (5,527)  (19) 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (609)  (609)             - 

สุทธิ 2,580  2,561  (19) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 33,577  33,577             - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (21,436)  (21,041)  395 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (389)  (389)             - 

สุทธิ 11,752  12,147  395 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 14,332  14,708  376 

      

สินคา้คงเหลือ 2,529  2,513  (16) 

หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (131)  (86)  45 

หัก ค่าเผ่ือวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 

สุทธิ 2,306  2,335  29 

      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 178  38  (140) 

 
  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 411  223  (188) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     23 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (165) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (145) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (21) 

-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 

รวม     (165) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5  (45)  (50) 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) 45  (7)  (52) 
      

รวมทั้งส้ิน     (267) 
      

การแบ่งปันขาดทุนสําหรับงวด      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     (131) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม     (136) 

     (267) 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 412  224  (188) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     (7) 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (195) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (148) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (48) 

-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 

รวม     (195) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (108)  (103)  5 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) 27  (61)  (88) 
      

รวมทั้งส้ิน     (278) 
      

การแบ่งปันขาดทุนสําหรับงวด      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     (99) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม     (179) 

     (278) 

 
  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 823  447  (376) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     16 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (360) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (293) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (69) 

-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     2 

รวม     (360) 
       

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (103)  (148)  (45) 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) 72  (68)  (140) 
      

รวมทั้งส้ิน     (545) 

      

การแบ่งปันขาดทุนสําหรับงวด      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     (230) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม     (315) 

     (545) 

 
  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563      

อาคาร - ราคาทุน 2,450  2,450             - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,100)  (1,105)  (5) 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (533)  (533)             - 

สุทธิ 817  812  (5) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 15,567  15,567             - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,139)  (9,963)  176 

สุทธิ 5,428  5,604  176 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6,245  6,416  171 

      

สินคา้คงเหลือ 1,226  1,216  (10) 

หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (50)  (34)  16 

หัก ค่าเผ่ือวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 

สุทธิ 1,084  1,090  6 

      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 45  24  (21) 

      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 193  108  (85) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     11 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (74) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (53) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (21) 

รวม     (74) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)            -  (22)  (22) 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) 6  (16)  (22) 
      

รวมทั้งส้ิน     (118) 

 
  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

 อายุการให้

ประโยชน์ตาม

ประมาณการเดิม 

 อายุการให้ 

ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  

 

ผลต่าง 
      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 194  108  (86) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     (1) 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (87) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (59) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (28) 

รวม     (87) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (64)  (58)  6 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) (48)  (47)  1 
      

รวมทั้งส้ิน     (80) 

      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 387  216  (171) 

หัก ปันส่วนเขา้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ     10 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (กาํไร) ขาดทุน     (161) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (112) 

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (49) 

รวม     (161) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (64)  (80)  (16) 
      

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      

   (กลบัรายการ) (42)  (63)  (21) 
      

รวมทั้งส้ิน     (198) 

 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

30 

4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับกลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลับกนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกนักับบุคคลหรือกิจการนั้น                 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
       

เอสพีเอช  ไทย  บริษทัเพ่ือการลงทุน  เป็นบริษทัย่อยและมกีรรมการร่วมกนั      

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหล็ก  เป็นบริษทัย่อยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัและบริษทัย่อยถือหุ้น

รวมกนัร้อยละ 9.45 

โอเอซี  ไทย  ให้บริการท่ีปรึกษาและลงทุน  เป็นบริษทัย่อยทางอ้อม และมีกรรมการ

ร่วมกนักับบริษทั 

จีเอส ซีเคียวริตี้  

 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัย่อยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  

จีเอส โน๊ตส ์  ไทย 
 กิจการตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือการ

ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัย่อยและมีกรรมการร่วมกนั      

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัท่ี  

22 กนัยายน 2560) 

จีเอส โน๊ตส์ 2  ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือการ

ปรับโครงสร้าง                   

 เป็นบริษทัย่อยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัท่ี  

22 กนัยายน 2560) 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมวีตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทั 

ในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P. 

(“SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

(“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 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 
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
       

Synergy Strategic Solutions  

    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส ์

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มกีรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลล็อปเมน้ท์ 

   จาํกดั 

 ไทย  จาํหน่ายนํ้าดิบ  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

(ถูกพิทักษท์รัพยเ์ด็ดขาดเมื่อวนัท่ี  

28 มิถุนายน 2561) 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จาํกดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหล็กมว้น  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทั

ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั   ไทย  ให้เช่าสํานกังาน  มกีรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล  

(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจาก จี เจ 

สตีล ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหล็ก  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองดื่ม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

   เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษทั พนิชสวสัดิ์  จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหล็ก  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักับบริษทัและ  

จี เจ สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 

   (กาญจนบุรี) จาํกดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองดื่ม  มผูีถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ไทย  กิจกรรมให้คาํปรึกษาดา้นการ

บริหารจดัการอ่ืน ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับผูถื้อหุ้นของ

บริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั *  ไทย  จาํหน่ายเหล็ก  กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับผูถื้อหุ้นของ

บริษทั  

บริษทั เมทัล อินเตอร์ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหล็ก  กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับผูถื้อหุ้นของ

บริษทั (จดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัท่ี  

23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) *  ไทย  การผลิตและจาํหน่ายเหล็ก  กิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับผูถื้อหุ้นของ

บริษทั 

บริษทั ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จาํกดั *  ไทย  จาํหน่ายเหล็ก  เป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดังกล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  

ไม่ถึงร้อยละ 10  
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
       

บริษทั วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน ์ 

   จาํกดั 

 ไทย  นายหน้าเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลล์สตรีท ทลัเลทท์  

   พรีบอนน์ จาํกดั 

 ไทย  นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั  ไทย  ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ  ไทย  -  ญาติของกรรมการบริษทัย่อย 

(กรรมการบริษทัย่อยดงักล่าวไดล้าออก

จากบริษทัย่อย ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

นายวีระชยั สุธีรชยั  ไทย  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูบ้ริหารสําคญั  ไทย 

 

 

 

 

 

 -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบ

การวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ี ในระดบั

บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   

ขายสินคา้สําเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบและอ่ืน ๆ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต  ตามท่ีระบุในสัญญา 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาการดาํเนินงานและ 

   รายไดค่้าจา้งบริหารแรงงาน 

 ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยู่กบัอตัราตามสัญญา  

   และชัว่โมงการทาํงานจริง 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 

ซ้ือสินคา้สําเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือนํ้าดิบ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย         

ขายวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป             -             -  37  3 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป             -             -             -  307 

ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  1  14 

         

บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ขายสินคา้สําเร็จรูป  1  91  1             - 

ซ้ือวตัถุดิบ  88             -  88             - 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  2             -  1 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  29  28  29  23 

ตน้ทุนทางการเงิน  210            243   151  157 

         

ผู้บริหารสําคัญ         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  16  13  7  5 

ผลประโยชนร์ะยะยาว  0.3  1.2  0.1  0.1 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย         

ขายวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป             -             -  37  36 

รายไดจ้ากการรับจ้างผลิต             -             -             -  274 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป             -             -             -  307 

ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  2  28 

         

บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ขายสินคา้สําเร็จรูป  73  161  71  44 

ซ้ือวตัถุดิบ  132             -  132             - 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  6             -  3 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  67  32  64  27 

ตน้ทุนทางการเงิน  391  491  277  300 

         

ผู้บริหารสําคัญ         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  27  26  12  10 

ผลประโยชนร์ะยะยาว  0.5  1.6  0.2  0.2 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

ลูกหนี้อื่นกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ลูกหนี้ค่าท่ีปรึกษาการดําเนินงาน         

บริษัทย่อย         

โอเอซี             -             -  1,078  1,053 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -  (1,078)  (1,053) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

ลูกหนี้ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน         

บริษัทย่อย         

โอเอซี             -             -  1,313  1,313 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -  (1,313)  (1,313) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

เงินทดรองจ่าย         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริตี้              -             -             4             4 

         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า         

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั 8            -  81             -  73 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             -  (8)             -             - 

สุทธิ             -  73             -  73 

         

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์         

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

  

8 

  

8 

  

8 

  

8 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 

สุทธิ             -             -             -             - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก  

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

        

บริษัทย่อย         

เงินให้กู้ยืม          

โอเอซี             -             -  2,548  2,547 

เอสพีเอช             -             -  7  7 

รวม             -             -  2,555  2,554 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             -             -  (2,555)  (2,554) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

ดอกเบี้ยค้างรับ          

โอเอซี             -             -  209  209 

เอสพีเอช             -             -  1  1 

รวม             -             -  210  210 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             -             -  (210)  (210) 

สุทธิ             -             -             -             - 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                 -  2,554 

เพ่ิมข้ึน                 -  1 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563                 -  2,555 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

เงินมัดจํา  14        

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลล็อปเมน้ท์ จาํกดั             -  2             -  2 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั             -  2             -  1 

รวม             -  4             -  3 

         

เจ้าหนี้การค้า 17        

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั             -  196             -  196 

บริษทั พนิชสวสัดิ์  จาํกดั  21             -  21             - 

รวม  21  196  21  196 

         

เจ้าหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริตี้              -             -  92  92 

         

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18        

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  3  3  3  3 

บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จาํกดั             -  1             -  1 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั             -  20             -  19 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั             -  39             -  39 

ACO I  1,328  1,300  1,328  1,300 

Synergy  45  44  45  43 

SSG Capital Management   100  38  100  38 

รวม  1,476  1,445  1,476  1,443 

         

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า         

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  1  1  1  1 

 
 
 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

         

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 19        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริตี้             -             -  316  314 
         

บุคคลและกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ             -  8             -  8 

นายวีระชยั สุธีรชยั  9  9  9  9 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั             -  92             -  92 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส ์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

  

1 

           

           - 

  

1 

           

           - 

Link Capital I  254  65  222  36 

ACO I  201  139  201  139 

รวม  465  313  749  598 

         

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและ 

การประนีประนอมยอมความ 

        

บุคคลและกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

นายวีระชยั สุธีรชยั  32  32  32  32 
         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี         

นายวีระชยั สุธีรชยั             -  16             -  16 

นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ             -  30             -  30 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย)  

   จาํกดั 

  

146 

  

146 

  

146 

  

146 

  146  192  146  192 

รวม  178  224  178  224 

         

เจ้าหนี้เคร่ืองจักรและงานก่อสร้าง         

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 

จาํกดั 

  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 21        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริตี้             -             -  313  313 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

Link Capital I  1,474  811  1,474  811 

รวม  1,474  811  1,787  1,124 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 811  1,124 

เพ่ิมข้ึน 655  655 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 6  6 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 2  2 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,474  1,787 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 21        

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

ACO I  314  314  314  314 

Link Capital I   275             -             -             - 

รวม  589  314  314  314 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี         

Link Capital I   1,713          1,934  910  885 

รวมทั้งส้ิน  2,302  2,248  1,224  1,199 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,248  1,199 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 6  3 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 48  22 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 2,302  1,224 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น         

ผูถื้อหุ้น             -  4             -  4 

 

เงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้นไม่มีรายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กิจการน้ีไม่ได้

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ ดงันั้น เงินกูย้ืมดงักล่าวจึงแสดงเป็นเป็นเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืนในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

บริษัท 

 

เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้คาํแนะนํา

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้าํหนด

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผูใ้ห้กู้ หรือบริษทัสามารถบอกเลิก

สัญญาไดท้นัทีเมื่อไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผูใ้ห้กูถึ้งบริษทัและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเมื่อบริษทั

สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกับผูใ้ห้กูไ้ด ้ ต่อมาเมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้าํหนงัสือแจ้งการยกเลิกสัญญา

แก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงั

ไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งชําระตามสัญญาดงักล่าว  บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือตกลงระยะเวลาจ่ายชําระกับ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพ่ือให้สามารถลงนามยกเลิกสญัญาได ้   
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เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 บริษทัเขา้ทาํสัญญาให้บริการทางการเงินกบับริษทั SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“the Advisor”)     

โดย the Advisor จะจัดหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์คอยตรวจสอบ ให้คาํแนะนําในการบริหารธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท         

ทุกเดือนหรือเป็นประจาํตามความเหมาะสม โดยจะให้คาํปรึกษาในประเด็นสําคัญ ๆ หรือในวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อการบริหาร

และสถานะทางการเงินของธุรกิจ และแนะนําขั้นตอนดาํเนินการท่ีจาํเป็นสําหรับบริษทัในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั 

ทั้งน้ี the Advisor คิดค่าบริการ (Recurring fees) เป็นร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีสัญญาดังกล่าวจะส้ินสุดลง

ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงก่อน ดังน้ี สัญญาครบกาํหนด 5 ปี หรือ บริษทัได้ชําระหน้ีเงินกู้ไม่น้อยกว่าจาํนวน 30 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

จี เจ สตีล 

 

เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีลไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้คาํแนะนํา

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้าํหนด

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้ โดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผูใ้ห้กู ้ หรือ จี เจ สตีล สามารถบอกเลิก

สัญญาได้ทันทีเมื่อไดรั้บการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูใ้ห้กู้ถึง จี เจ สตีล และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเมื่อ       

จี เจ สตีล สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกับผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 จี เจ สตีล ไดท้าํหนงัสือแจง้การ

ยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

5. รายการธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรทางการค้า 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระสําคญักับบริษทัพนัธมิตรทางการค้า ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุ้นและหรือกรรมการร่วมกับบริษทัหรือมีกรรมการท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับกรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและ

บริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน  ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  ตามท่ีระบุในสัญญา 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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6. ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

พนัธมิตรทางการค้า 363  363  363  363 

กิจการอ่ืน ๆ 632  628  242  270 

รวม 995  991  605  633 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (957)  (955)  (604)  (603) 

สุทธิ 38  36  1  30 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างงวด/ปี          -  7           -  7 

 

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้ามีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

อยู่ในกาํหนดระยะเวลาการชําระหน้ี 11           -           -           - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

-  ไม่เกิน 3 เดือน (กิจการอ่ืน ๆ) 27  36  1  30 

-  มากกว่า 12 เดือน  957  955  604  603 

รวม 995  991  605  633 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (957)  (955)  (604)  (603) 

สุทธิ 38  36  1  30 

 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 

 

โดยปกติการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน        

3 วนัทาํการ และ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสด และให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ สําหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็น    

การขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเมื่อเห็น  

 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 

 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินค้าให้แก่

ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจในการเรียกชําระหน้ี 

 

บริษัท 

 

ตามท่ีบริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีชําระ

ให้แก่บริษทัไม่สามารถนําไปข้ึนเงินได้ เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ลูกหน้ีข้างต้นล้มละลายแล้ว ดังนั้น

บริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 

 

จี เจ สตีล 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีค้างชาํระจากลูกค้าในประเทศท่ีไม่ปฏิบตัิตาม

เงื่อนไขรายหน่ึงจาํนวนเงิน 352 ลา้นบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีล ไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ท่ีไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่อศาลแพ่งจากการ

ผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกัน ต่อมาเมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้ลูกค้าล้มละลายและได้นัดไต่สวน

กรรมการบริษทัของลูกค้าดงักล่าวโดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการทาํคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย

เป็นหนงัสือโดยศาลลม้ละลายกลาง  ดงันั้น จี เจ สตีลไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้  

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท 899  897  509  539 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 96  94  96  94 

รวม 995  991  605  633 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 
        

สินคา้สําเร็จรูป  630   880  344  534 

วตัถุดิบ  795  862  350  444 

วสัดุส้ินเปลือง  179   73  74  73 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง  821   874  431  411 

สินคา้ระหว่างทาง  88   268  17  9 

รวม  2,513   2,957  1,216  1,471 

หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (86)  (233)  (34)  (114) 

หัก ค่าเผ่ือวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 

สุทธิ 2,335  2,632  1,090  1,265 

        

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในระหว่างงวด/ปี  148  21  80  94 

        

มูลค่าตามบัญชีของสินคา้คงเหลือท่ีจาํนาํ        

     เพ่ือคํ้าประกนัหน้ีสิน 123           -  91           - 

 

วัตถุดิบท่ีสูญหาย 

 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลักทรัพย์ มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ        

88 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัได้ตั้งค่าเผ่ือความเสียหายไวท้ั้งจาํนวนแล้วในไตรมาส 3 ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัได้ทาํการตรวจนับ

สต็อกสินคา้และวตัถุดิบประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แลว้พบว่าจาํนวนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน     

92 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผ่ือความเสียหายเพ่ิมข้ึนอีก 4 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบสวน

จากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ เพ่ือหาความผิดและความเสียหายท่ีชัดเจน การแจง้ข้อหากับผูก้ระทาํความผิด และจะไดส้รุปสํานวนการสอบสวนและ         

ส่งเร่ืองฟ้องร้องทางกฏหมายต่อไป อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่า บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 

 

เมื่อวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจาํนวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่ค้าผูใ้ห้การสนับสนุน

ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ตามปกติจากพ้ืนท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้

บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการติดตามเงินดงักล่าวคืน 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

เงินล่วงหน้าแก่ผูข้ายสินค้า        

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  81           -  73 

     บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 258  122  169  61 

 258  203  169  134 

     หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (11)  (11)           -           - 

 247  192  169  134 
        

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  147  9  142 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80  78  70  69 

อ่ืน ๆ 31  36  17  23 

        

สุทธิ 367  453  265  368 

 

เมื่อวนัท่ี 13 กันยายน 2562 จี เจ สตีลได้ยื่นคาํฟ้องต่อตัวแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เน่ืองจากจาํเลยได้ทาํ

เอกสารปลอมแปลงบัญชีธนาคารเพ่ือการจ่ายชําระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินค้าอีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน 2.3 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจาํเลยได้ละเมิดกระทาํความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแล้วเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงไดม้ีคาํสั่งไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงัน้ี 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

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  (2,722)  (2,680)  1,054  1,096 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 692  692  99.99  99.99  446  446        -        -  446  446 

จีเอส โน๊ตส์*       -  2,722        -        -        -  1        -        -        -  1 

จีเอส โน๊ตส์ 2*       -  473        -        -        -  1        -        -        -  1 

รวม         4,563  4,565  (3,063)  (3,021)  1,500    1,544  

 

* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวนัท่ี 22 กันยายน 2560      

ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว้เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทั

อยู่ระหว่างการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจาํนวน 0.1 ล้านบาท ดังนั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับัญชีเน่ืองจากการชาํระบัญชีเสร็จส้ิน

แลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ (Rights Offering) จาํนวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกบัทุนชาํระเดิมแล้วเป็นจํานวน 

25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมเป็นจํานวนเงินรวม                  

42 ลา้นบาท 

 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล ท่ีนําไปคํ้าประกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดน้าํหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามญัและใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ              

จี เจ สตีล) ไปคํ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

 30 มิถุนายน 2563 
 

31 ธันวาคม 2562 

หุ้นของ จี เจ สตีล    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 60  60 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  50 

วงเงินสินเช่ือเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,900  1,900 

รวม 2,010  2,010 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับ         

ท่ีดินและอาคาร 210  210           -           - 

โครงการขยายกาํลังการผลิตเหล็กรีดร้อน 1,308  1,308  1,308  1,308 

โครงการแผ่นเหล็กรีดร้อนปรับสภาพผิว 692  692  692  692 

รวม 2,210  2,210  2,000  2,000 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  (2,000)  (2,000)  (2,000)  (2,000) 

สุทธิ 210  210           -           - 

 

จี เจ สตีล  

 

เมื่อวนัท่ี 29 กันยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินได้นําโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร

จาํนวน 210 ล้านบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลักประกันการผ่อนชําระภาษีอากรของบริษทั และจี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      

ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหต ุ18 ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชําระ

ท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และอยู่ระหว่างการปลอดจาํนองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,859  8,810 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16    

     มาถือปฏิบตั ิณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25  15 

เพ่ิมข้ึน 66  1 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (26)  (23) 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวด (462)  (221) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 21,462  8,582 

    

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 21,441  8,570 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 21  12 

รวม 21,462  8,582 

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

โครงการขยายกาํลังการผลิตเหล็กรีดร้อน 513  513  513  513 

โครงการแผ่นเหล็กรีดร้อนปรับสภาพผิว 4,430  4,430  4,430  4,430 

โครงการเหล็กเคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 

โครงการเหล็กรีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 

อ่ืน ๆ 333  354  37  37 

รวม 11,839  11,860  4,980  4,980 

หัก ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,588)  (6,588)  (3,466)  (3,466) 

สุทธิ 5,251  5,272  1,514  1,514 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัได้ทําการขายทรัพย์สินส่วนท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับการส่งเสริมการลงทุน คือเคร่ือง Skin Pass Mill ส่งออกไปยัง               

เขตปลอดภาษี (Free Zone) เพ่ิมเติม และบันทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินอีกจํานวน 22 ล้านบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายอ่ืนใน                   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แลว้ 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเชา่ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจํานอง 

 

บริษัท 

 

หลักประกันสําหรับภาระหนี้สินทางภาษ ี

 

เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบนํ้ามนั) ของบริษทัซ่ึงมมีูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จาํนวน

เงินรวม 1,503 ล้านบาท ได้ถูกนําไปจดจํานองกับกรมสรรพากรเพ่ือใช้เป็นหลักประกันภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 599            

ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

 

หลักประกันการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงินรวม 7,067 ลา้นบาท และ 

7,308 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดจ้าํนองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

จี เจ สตีล 

 

หลักประกันหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จาํนวนเงินรวม 7,560 

ล้านบาท และ 7,695 ล้านบาท ตามลาํดับ ได้ถูกนําไปจาํนองเป็นหลักประกันหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและหลักประกันการใช้

วงเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15, 20 และ 21 

 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร

หน้ีหุ้นกูต้่างประเทศของ จี เจ สตีล ทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพย์หลักประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีล ไดท้าํการชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจ้าหน้ี

ดังกล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถ้วนแล้ว ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไดม้ีคาํพิพากษาให้ จี เจ สตีล ชนะคดีและมี

คาํสั่งให้จาํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลักประกัน ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงได้เจรจาเพ่ือเข้าทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกับทาง         

จี เจ สตีล เพ่ือปลดจาํนองทรัพย์หลักประกันให้แก่ จี เจ สตีล และได้ทาํการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือร้องขอให้ศาลอุทธรณ์

พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยอีก 2 รายแลว้  

 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง จี เจ สตีล กับจาํเลยรายหน่ึง       

โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลักประกันให้กับ จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการไถ่ถอนหลักประกัน

ดงักล่าว  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ จี เจ สตีล ไดม้ีมติอนุมตัิการจาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ของโรงงาน 

ในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลักประกันลาํดับท่ีสอง จากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในต่างประเทศ      

แห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงิน

จาํนองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 

 

หลักประกันสําหรับภาระหนี้สินทางภาษ ี

 

เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัของจี เจ สตีล มีมติอนุมตัิการจดจาํนองเคร่ืองจกัรของจี เจ สตีล (เคร่ืองลา้งและ

เคร่ืองเคลือบนํ้ ามัน) ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 633 ล้านบาท และ 659 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของจี เจ สตีล จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 

2556 จี เจ สตีลไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจักรกบัสํานกังานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ในเดือนเมษายน 2563    

จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวข้างตน้ครบถ้วนแลว้และอยู่ระหว่างการปลอดจาํนองสินทรัพย ์

 

เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการของจี เจ สตีลมีมติอนุมัติให้วางหลักประกันเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กับ

กรมสรรพากร และเมื่อวนัท่ี 29 กันยายน 2558 จี เจ สตีลได้ดาํเนินการจดจาํนองท่ีดินแล้ว ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 ในเดือนเมษายน 

2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และอยู่ระหว่างการปลอดจาํนองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธ ิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 9  3 

เพ่ิมข้ึน 2        - 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (2)  (1) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 9  2 
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้นําไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

ผลแตกต่างชัว่คราว        

- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 191  191  121  121 

- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า 17  47  7  23 

- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน          -  473  478  473 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย          -           -  613  604 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1  1           -           - 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2  2           -           - 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มืแก่และดอกเบ้ียค้างรับ 

      จากบริษทัย่อย 

 

         - 

  

         - 

  

         553 

   

        553 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 400  400  400  400 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหน้า 

      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

411 

  

411 

  

         - 

  

         - 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา       1,475        1,452  945  929 

-  ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง          -  28           -           - 

- ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

      ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

 

8 

  

21 

  

5 

  

17 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังาน 

 

39 

  

37 

  

16 

  

16 

 4,577  5,096  4,449  4,447 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,094  864  531  394 

รวม 5,671  5,960  4,980  4,841 

 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดปั้จจุบัน

นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่า

กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

เงินให้กูย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อย         -          -  2,765  2,764 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า          -           -  (2,765)  (2,764) 

          -           -           -           - 
        

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกั 2,086  2,086           -           - 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053)           -           - 

 33  33           -           - 
        

หลกัประกนัเงินสดสําหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  109  85  109 

หลกัประกนัเงินสดสําหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาต ิ 98  98  53  53 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 1           -           -           - 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 425  436  182  205 

เงินมดัจาํ        

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั          -  4           -  3 

 บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 11  8  9  7 

อ่ืน ๆ 18  44  15  14 

สุทธิ 671  732  344  391 

 

เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นคาํฟ้องคดีแพ่งเก่ียวพนักนักับคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอให้ศาลมี  

คาํพิพากษาให้บริษทัดาํเนินการชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้บริษทันําเงินค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งผ่อนชาํระในงวดท่ี 16 จาํนวนเงิน 207.84     

ลา้นบาท ซ่ึงครบกาํหนดชาํระวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยในแผนฟ้ืนฟูกิจการระบุอตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของตน้เงินท่ีคา้งชาํระตั้งแต่

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 คิดถึงวนัฟ้องวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2562 จาํนวนเงิน 1.14 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 208.98 ลา้นบาท และให้บริษทั

ชาํระดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของเงินตน้ นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน 

 

เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีคาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้หักเงินคงเหลือการประกันไฟฟ้า จาํนวนเงิน 23.89    

ลา้นบาท ออกจากเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 209.59 ลา้นบาท ในวนัทาํสัญญาน้ี คงเหลือยอดคา้งชาํระ 185.70 ลา้นบาท ตกลงยินยอมให้ผ่อน

ชาํระคืน 36 งวด โดยจะผ่อนชําระงวดละ 5.158 ลา้นบาท และงวดท่ี 36 เป็นงวดสุดทา้ยจะผ่อนชําระ 5.161 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนชาํระงวดแรก

ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป และงวดถดัไปผ่อนชาํระทุกส้ินเดือน โดยงวดสุดทา้ยถึงกาํหนดชาํระภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2566  

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีลตัดสินใจชะลอ

โครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542   
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15. วงเงินสินเช่ือเพื่อการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

         

Link Capital I  - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน         

         

บริษัท         

    วงเงินสินเช่ือ A – เงินกู ้  30  30  30  30 

     วงเงินสินเช่ือ B - Standby letter of credit  40  40  40  40 

     วงเงินสินเช่ือ C - เงินกู ้  14.1  14.1  14.1  14.1 

  84.1  84.1  84.1  84.1 

         

จี เจ สตีล         

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30           -           - 

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  45  45           -           - 

  75  75           -           - 

         

รวม  159.1  159.1  84.1  84.1 

 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันถูกคํ้าประกันโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 

สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึง 

 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นจาก Link Capital I โดยขยายเวลาครบ

กาํหนดชาํระของวงเงินสินเช่ือ B ออกไปจนถึงวนัท่ี 23 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบกาํหนดในเดือนธันวาคม 2562 และ       

เดือนเมษายน 2563 ตามลาํดบั และขยายเวลาครบกาํหนดชาํระวงเงินสินเช่ือ C ออกไปจนถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบกาํหนดใน

เดือนเมษายน 2563    
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บริษทัไดรั้บจดหมายผิดนดัชาํระจาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัชาํระต่อวงเงิน

สินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ชาํระคืนเงินกู้ภายใตว้งเงินสินเช่ือ C จาํนวน 14,399,700 เหรียญสหรัฐ 

2. ชาํระดอกเบ้ียภายใตว้งเงินสินเช่ือ A และ C จาํนวน 1,337,700 เหรียญสหรัฐ 

3. ชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จาํนวน 2,440,303.16 เหรียญสหรัฐ 

4. ชาํระคืน SBLC ท่ีแปลงเป็นเงินกู้จาํนวน 20,814,214.75 เหรียญสหรัฐ 

5. ชาํระค่าธรรมเนียมตามสัญญาให้คาํปรึกษาทางธุรกิจจาํนวน 2,426,825 เหรียญสหรัฐ 

6. รักษายอดเงินคงเหลือในบญัชีสํารองเพ่ือการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

 

จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ได้รับจดหมายแจ้งสิทธิเรียกร้องให้ชําระหน้ีจากผูใ้ห้กู ้ ดงันั้นบริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามตารางการจ่ายชําระท่ีระบุไว้

ในสัญญาวงเงินสินเช่ือ 

 

นอกเหนือไปจากจดหมายผิดนดัชาํระ บริษทัยงัผิดนดัชาํระ Standby letter of credit ท่ีมีการแปลงเป็นเงินกูเ้พ่ิมอีกจาํนวน 12,531,745  เหรียญ

สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริหาร Credit Backstop จาํนวน 375,952.35 เหรียญสหรัฐ 

 

บริษทัผิดนดัชาํระตามท่ีกล่าวข้างตน้เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีซบเซาอย่างต่อเน่ืองและผลจากการระบาดของโควิด-19 และบริษทัเจรจากับ Link 

Capital I มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือ 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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16. หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้        

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 487  367  196  196 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 45  42  45  42 

 532  409  241  238 
        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย         

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 118  96           -           - 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 369  252  369  239 

 487  348  369  239 
        

        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ส่วนท่ีไม่มี 

      หลกัประกนั 

 

314 

 

455 

  

143 

  

285 
        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ  

      - มีหลกัประกนั 

 

 

589 

 

314 

  

 

314 

  

 

314 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ไม่มีหลกัประกนั 482 

 

471 

 

482 

  

471 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี - สุทธิ - มีหลกัประกนั 

 

11 

           

         - 

 

6 

           

         - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,474  811  1,474  811 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั          -           -  313  313 

 1,474  811  1,787  1,124 

        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 

        

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 3,892  2,811  3,345  2,674 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,165  1,137  1,165  1,137 

        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 

     การประนีประนอมยอมความ - ส่วนท่ีไม่มี   

       หลกัประกนั 

 

 

270 

  

 

146 

  

 

270 

 

146 
        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 

 

1,713 

 

1,934 

           

         910 

 

885 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 9  1  6           - 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,157  3,218  2,351  2,168 

        

รวมทั้งส้ิน 7,049  6,029  5,696  4,842 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,892  2,811  3,345  2,674 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,157  3,218  2,351  2,168 

รวม 7,049  6,029  5,696  4,842 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหต ุ7, 10 และ 11 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ของบริษทัคงเหลือจาํนวน 15.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3      

ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพยค์ํ้ าประกัน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัได้รับหนังสือจากตัวแทน                  

ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยู่ภายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัชาํระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัชําระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 ธันวาคม 

2554 อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดดงักล่าว  

 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี       

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 471  471 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 11  11 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 482  482 

 

17. เจ้าหนี้การค้า 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  21  196  21  196 

พนัธมิตรทางการค้า  13   4  13  4 

กิจการอ่ืน ๆ  877   761  414  428 

รวม  911   961  448  628 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 247  243  117  151 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 615  671  296  444 

อ่ืน ๆ   49  47  35  33 

รวม 911  961  448  628 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

58 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้มีการ เบิกใช้วตัถุดิบแล้วแต่ยงัไม่ได้จ่ายชําระค่าวตัถุดิบภายใต้สัญญา 

Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

เจา้หน้ีการคา้ 48           -  46           - 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.5%           -  3.5%           - 

 

18. เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 311  308  311  306 

พนัธมิตรทางการค้า 17  26  17  26 

หน้ีสินภาษีผ่อนชาํระ 164  312  164  254 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานค้างจ่าย 369  351  251  255 

อ่ืน ๆ 487  431  316  259 

 1,348  1,428  1,059  1,100 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,165  1,137  1,165  1,137 

รวม 2,513  2,565  2,224  2,237 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 1,209  1,312  938  1,007 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,301  1,250  1,286  1,230 

อ่ืน ๆ 3  3           -           - 

รวม 2,513  2,565  2,224  2,237 

 

หนี้สินภาษีผ่อนชําระ - กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 164 ลา้นบาท และ 254       

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัตอ้งผ่อนชาํระเป็นรายเดือน รวม 11 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี) 

ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้  
 

ภายใต้การผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 5 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองล้างและเคร่ืองเคลือบ

นํ้ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผ่อนชาํระ  
 

19. ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 
        

หุ้นกู ้ 163  150  163  150 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        

     การประนีประนอมยอมความ        

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  17  10  17 

       กิจการอ่ืน 121  107  13  6 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 353  177  642  462 

อ่ืน ๆ         

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102  119  97  119 

       กิจการอ่ืน 245  124  232  111 

รวม 994  694  1,157  865 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 342  335  599  599 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 619  321  532  242 

อ่ืน ๆ  33  38  26  24 

รวม 994  694  1,157  865 

 

20. หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและการประนีประนอมยอมความ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 705  535 

จ่ายชาํระคืน (17)  (16) 

โอนสุทธิกบัเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (22)  (22) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 2                  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 668  497 

    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 346  175 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 322  322 

รวม 668  497 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภท

สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 571  610  497  535 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 86  84           -           - 

อ่ืน ๆ  11  11           -           - 

รวม 668  705  497  535 

 

จี เจ สตีล 

 

ในปี 2541 จี เจ สตีล ประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถชําระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือน

เมษายน 2543 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบ

แผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 จี เจ สตีล ได้ยื่นคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และวันท่ี             

2 มีนาคม 2552  ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีคาํสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีลไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเมื่อวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต ่จี เจ สตีล ไดผิ้ดนดัชาํระหน้ี ซ่ึง จี เจ สตีล

ได้ด ําเนินการเจรจากับเจ้าหน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชําระหน้ี ดังนั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วันท่ี                    

30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดังกล่าว ยอดหน้ี

คงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระ 

 

ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 1 ราย ได้ยื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้ จี เจ สตีล ชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จี เจ สตีล จะชําระเสร็จ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 โจทก์ได้ยื่นคาํร้องเพ่ือ   

ถอดถอนคาํฟ้องต่อศาล และศาลไดถ้อดถอนคาํฟ้องดงักล่าวแล้ว 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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21. เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ

 

     ลา้นบาท 

  จาํนวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

  30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

            

บริษัท            

วงเงินสินเช่ือ A  30   932  910  932  910 

วงเงินสินเช่ือ B   2563: 33.35 

(2562: 12.84) 

   

1,036 

  

389 

  

1,036 

  

389 

วงเงินสินเช่ือ C  14.10   438  428  438  428 

จี เอส ซีเคียวริตี้    -            -           -  313  313 

ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            

เงินกูว้งแรก  30     932  910           -           - 

เงินกูว้งท่ีสอง   5   155  152           -           - 

รวม     3,807  3,103  3,033  2,354 

            

เงินกูย้ืมระยะสั้น     1,474  817  1,787  1,130 

เงินกูย้ืมระยะยาว     2,333  2,286  1,246  1,224 

รวม     3,807  3,103  3,033  2,354 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,474  817  1,787  1,130 

หัก ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี          -  (6)           -  (6) 

สุทธิ 1,474  811  1,787  1,124 

        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  2,333  2,286  1,246  1,224 

หัก ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี (31)  (38)  (22)  (25) 

 2,302  2,248  1,224  1,199 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (589)  (314)  (314)  (314) 

สุทธิ 1,713  1,934  910  885 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 314  314  627  627 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,493  2,789  2,406  1,727 

รวม 3,807  3,103  3,033  2,354 

 

เมื่อวนัท่ี 20 และ 23 ธันวาคม 2562 บริษทัไดรั้บจดหมายจาก Link Capital I แจง้เร่ือง Standby letter of credit ท่ีถูกชาํระคืน (Election Notice) โดย 

SSG Capital Partners ให้กบัผูข้ายวตัถุดิบของบริษทัจาํนวน 3 ฉบบั คิดเป็นเงินรวม 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดแ้สดงรายการเงินกูย้ืมดงักล่าว

เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัชําระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู้) แต่จนถึงปัจจุบัน

บริษทัยงัไม่ไดรั้บจดหมายแจ้งสิทธิเรียกร้องให้ชําระหน้ีจากผูใ้ห้กู ้ ดงันั้นบริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าวใน  

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามตารางการจ่ายชําระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงิน

สินเช่ือ  

 

22. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ได้รับมอบสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563        

มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 106  87 

ลดลง (68)  (63) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 38  24 
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23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 258  272  2  13 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง 55  54  44  43 

อ่ืน ๆ 7  11  5  10 

รวม 320  337  51  66 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

        

สกุลเงินบาท 285  303  28  43 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 33  32  23  23 

อ่ืน ๆ 2  2              -              - 

รวม 320  337  51  66 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 184  78 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 9  4 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 193  82 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ในขาดทุนสําหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  8  2  5 

ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากการเปล่ียนแผน        

   ผลประโยชน์             -  38              -  18 

รวม 5  46  2  23 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ในขาดทุนสําหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 9  11  4  6 

ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากการเปล่ียนแผน        

   ผลประโยชน์             -  38              -  18 

รวม 9  49  4  24 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.8 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

บริษัท 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัสําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาเสนอขาย  2563  2562 

 ต่อหน่วย  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  5,676  11 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  1,349  3 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  -  7,500  - 

   7,500  -  14,525  14 
          

รายการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด          

-  การหมดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ   (7,500)  -  -  - 
          

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน          

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  5,676  11 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  1,349  3 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  -  -  7,500  - 

รวม   -  -  14,525  14 

 

ขอ้มูลของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GSTEL - W1 (ก) GSTEL - W2 (ก) GSTEL - W3 (ข) 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย: หุ้น) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 

ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้น 1 หุ้น (บาท) 2.75 2.75 2.15 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธันวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เมื่อวนัท่ี 26 กันยายน 2562 ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจาํนวน 7,025 ล้านหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิและได้ถูก

ยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจาํนวน 7,500 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ 
 

จากการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จาํนวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ไดถู้ก

โอนจากใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 14 ลา้นบาท 
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จี เจ สตีล  

 

รายการเคล่ือนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล สําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562     

มีดงัน้ี 

 

 ราคาเสนอขาย  2563  2562 

 ต่อหน่วย  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 

รายการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด          

-  การหมดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน          

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  -  -  2,754  - 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและ    

อตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

25.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 

 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

    

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 
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25.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ี จี เจ สตีล จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้น          

ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่คาํนวนไดต้ํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 

 

  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 

 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

การเพ่ิมทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิม 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

    

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

 

ขอ้มูลของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 

    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 0.500  1 : 0.500 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จี เจ สตีล ไม่มใีบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญคงเหลือเน่ืองจาก 

 

- เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 3 GJS-W3 จาํนวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจาํนวน 3,000 หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 

 

- เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 4 GJS-W4 จาํนวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
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26. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัต้องจัดสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีจะนําไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้

 

27. ค่าใช้จ่ายอื่น 

 

รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสําคญัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์             -              -  2  762 

ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง             -  21              -  21 

อ่ืน ๆ             -  2              -  2 

รวม             -  23  2  785 

 

รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสําคญัสําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22              -  22              - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์             -              -  43  828 

ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง             -  46              -  45 

อ่ืน ๆ             -  4  2  14 

รวม 22  50  67  887 
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28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการ

จดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

        

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 4,713  5,192  9,533  8,590 

        

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - ขาดทุนขั้นตน้ (178)  (75)  (209)  (729) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

        

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 1,961  1,264  4,085  1,538 

        

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - ขาดทุนขั้นตน้ (100)  (193)  (145)  (475) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกค้า 3 ราย จากการขายสินค้าในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม  

2,499 ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 1 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 1,366 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกค้า 2 ราย จากการขายสินค้าในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 

3,734 ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 1 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 1,366 ลา้นบาท) 

 

29. ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ              

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ล้านหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น        

ของบริษทัใหญ่ (85)  (160)  (72)  (917) 

        

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 28,929  6,850  28,929  6,850 

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  28,929  6,850  28,929  6,850 

        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.003)  (0.023)  (0.002)  (0.134) 
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ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตล่ะงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ                  

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ล้านหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น        

ของบริษทัใหญ่ (809)  (605)  (809)  (1,273) 

        

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,929  6,850  28,929  6,850 

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  28,929  6,850  28,929  6,850 

        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.028)  (0.088)  (0.028)  (0.186) 

 

บริษทัไม่ได้แสดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพราะราคาใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการนําหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าว

มารวมจะทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 

 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 
        

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 1  13              -  6 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี             -  14              -  9 

รวม 1  27              -  15 

        

ภาระผูกพันเพื่อซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        

ซ้ือวตัถุดิบ 1,783  1,772  449  953 

ซ้ือก๊าซ 306  342              -              - 

รวม 2,089  2,114  449  953 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 30 มิถุนายน  

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 
        

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

ซ้ือทรัพยสิ์น 137  135  26  26 

        

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน        

หนงัสือคํ้าประกนั 170  170              -           - 

Standby letter of credit   655  793              -  394 

รวม 825  963              -  394 

 

31. คดีความ 

 

31.1 เจ้าหน้ีจาํนวน 1 รายไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็น

ต้นไปจนกว่า จี เจ สตีล จะชําระเสร็จ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นคาํร้องเพ่ือถอดถอนคาํฟ้องต่อศาล และศาลไดถ้อดถอน     

คาํฟ้องดงักล่าวแลว้ 

 

31.2 อดีตพนักงานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่

วนัท่ี 10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายชาํระเงิน 23 ลา้นบาท ศาลมีคาํสั่งให้นดัสืบพยานจาํเลย และพยานโจทก์พร้อม

กนัในวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าว

ไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดต้ั้งสํารองค่าเผ่ือผลเสียหายสําหรับมูลหน้ีดงักล่าว  

 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จาํกดั (บริษทัย่อย) เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไดม้ีมติ

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าวจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 691.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 69.19 ล้านหุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 518.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 51.89 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่าง

การลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์
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