
 
  

 

 

 

 
 
 

    

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุน         
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบแสดง        
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส      
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน   
ระหว่างกาล”) ของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกต  

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทั      
มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ านวน 3,356 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 23,402 ล้านบาท 
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัขึ้นอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่ง
เงินทุนและความสามารถของผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต  ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายกุารให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ การเปล่ียนประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2563  

ค) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
ถึงแมว่้าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั
และผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

 
เร่ืองอ่ืน ๆ 

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

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยให้ขอ้สรุปตาม
รายงานลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ส าหรับข้อมูลทางการเงิน       
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั และไม่มีปัจจยัท่ีบ่งช้ีว่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562    
มีการดอ้ยค่าเพ่ิมขึ้น  

 
 
 
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

สิ น ท รั พ ย์

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 388,376                   464,124                   211,380                   39,825                     
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6,465                       4,941                       6,465                       4,941                       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 158,831                   35,972                     101,953                   29,775                     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           3,807                       3,872                       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3, 7, 17 2,679,880                2,632,038                1,204,259                1,265,428                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4, 8 403,009                   453,052                   285,667                   367,893                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,636,561                3,590,127                1,813,531                1,711,734                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 4, 9 -                           -                           1,061,532                1,543,963                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 10 210,000                   210,000                   -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 11, 15, 16, 21 21,316,890              21,859,608              8,552,296                8,810,335                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 12 6,865                       9,188                       1,325                       2,694                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 4, 14 678,901                   731,533                   337,178                   391,348                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,212,656              22,810,329              9,952,331                10,748,340              

รวมสินทรัพย์ 25,849,217              26,400,456              11,765,862              12,460,074              

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 7, 17 1,034,324                960,912                   419,969                   627,588                   
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           -                           91,700                     
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,426,319                1,428,345                1,120,170                1,099,897                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 92,544                     130,672                   43,694                     110,872                   
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 19 1,157,805                693,557                   1,006,309                864,950                   
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอม
   ยอมความท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 20 344,996                   487,934                   171,484                   317,810                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 15, 21 595,438                   314,000                   314,000                   314,000                   
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 493,696                   470,512                   493,696                   470,512                   
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 11,961                     439                          6,403                       -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 15, 21 1,510,005                811,362                   1,510,005                1,124,319                
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 4 -                           3,850                       -                           3,850                       
เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850                       -                           3,850                       -                           
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 3, 22 -                           106,292                   -                           87,117                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4, 23 321,435                   336,523                   52,271                     66,350                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,992,373                5,744,398                5,141,851                5,178,965                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 18 1,193,248                1,137,215                1,193,248                1,137,215                
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและ
   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 4, 20 302,169                   217,752                   302,169                   217,752                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 15, 21 1,758,505                1,934,156                934,275                   885,132                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11 7,618                       950                          4,506                       -                           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน
   เม่ือเกษียณอายุ 24 183,324                   184,065                   83,987                     78,379                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,444,864                3,474,138                2,518,185                2,318,478                

รวมหนีสิ้น 10,437,237              9,218,536                7,660,036                7,497,443                

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามญั 31,611,951 พนัหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 158,059,755           158,059,755           158,059,755           158,059,755           

- ทุนท่ีออกและช าระแลว้
(หุ้นสามญั 28,928,765 พนัหุ้น หุ้นละ 5 บาท) 144,643,827           144,643,827           144,643,827           144,643,827           

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 25 -                           -                           -                           -                           
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้น
- ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้น (116,361,267)          (116,361,267)          (116,361,267)          (116,361,267)          
- ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                   206,307                   206,307                   206,307                   
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
- จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 26 763,977                   763,977                   763,977                   763,977                   
- ขาดทุนสะสม (23,402,405)            (22,253,295)            (25,161,068)            (24,304,263)            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25 14,050                     14,050                     14,050                     14,050                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 5,864,489                7,013,599                4,105,826                4,962,631                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 9,547,491                10,168,321              -                           -                           
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 15,411,980              17,181,920              4,105,826                4,962,631                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,849,217              26,400,456              11,765,862              12,460,074              

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4 5,540,694                4,519,785                2,460,336                1,436,318                
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                           82,660                     -                           58,481                     
กลบัรายการขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3 37,917                     -                           24,183                     -                           
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                           486                          -                           5,855                       
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           292,658                   -                           
ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           -                           638,801                   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           -                           455,647                   
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 9 -                           -                           -                           242,157                   
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 27 -                           336,979                   -                           336,979                   
ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ -                           1,719                       -                           1,719                       
รายไดอ่ื้น 36,861                     52,184                     6,528                       15,289                     
รวมรำยได้ 5,615,472                4,993,813                2,783,705                3,191,246                

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3, 4
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 5,443,342                4,636,652                2,403,750                1,493,589                
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 26,387                     247,215                   26,387                     247,215                   
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7 (26,093)                   328,049                   (11,817)                   168,068                   
รวมตน้ทุนขาย 5,443,636                5,211,916                2,418,320                1,908,872                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 84,588                     61,713                     39,281                     19,032                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 223,838                   218,751                   87,219                     88,869                     
ขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                           66,213                     -                           36,588                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 149,047                   -                           121,400                   -                           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 2,400                       9,420                       15,465                     286                          
ตน้ทุนทางการเงิน 4 214,821                   295,146                   150,070                   248,059                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,118,330                5,863,159                2,831,755                2,301,706                

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (502,858)                 (869,346)                 (48,050)                   889,540                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (176)                         -                           -                           -                           

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (503,034)                 (869,346)                 (48,050)                   889,540                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (503,034)                 (869,346)                 (48,050)                   889,540                   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (339,744)                 (477,493)                 (48,050)                   889,540                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3 (163,290)                 (391,853)                 -                           -                           

(503,034)                 (869,346)                 (48,050)                   889,540                   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (339,744)                 (477,493)                 (48,050)                   889,540                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3 (163,290)                 (391,853)                 -                           -                           

(503,034)                 (869,346)                 (48,050)                   889,540                   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 30 (0.012)                     (0.070)                     (0.002)                     0.130                       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4 15,073,733              13,109,390              6,545,376                2,700,343                
รายไดจ้ากการให้บริการ 4 -                           -                           -                           274,235                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                           803,654                   -                           552,781                   
กลบัรายการขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3 106,292                   -                           87,117                     -                           
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                           12,177                     -                           73,376                     
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           292,658                   -                           
ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           -                           638,801                   
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 9 -                           -                           -                           242,266                   
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 27 -                           336,979                   -                           336,979                   
ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ -                           86,334                     -                           86,334                     
รายไดอ่ื้น 75,678                     105,040                   19,403                     31,358                     
รวมรำยได้ 15,255,703              14,453,574              6,944,554                4,936,473                

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3, 4
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 15,178,104              13,427,419              6,596,197                2,741,130                
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 182,045                   803,700                   144,900                   622,832                   
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7 (174,157)                 299,854                   (92,296)                   274,666                   
รวมตน้ทุนขาย 15,185,992              14,530,973              6,648,801                3,638,628                
ตน้ทุนการให้บริการ -                           -                           -                           283,876                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 236,621                   171,267                   106,728                   35,978                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 638,371                   679,188                   263,595                   258,006                   
ขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                           36,961                     -                           47,901                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 273,506                   -                           224,696                   -                           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9, 28 24,613                     59,276                     82,263                     431,400                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4 666,364                   871,377                   475,276                   623,716                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 17,025,467              16,349,042              7,801,359                5,319,505                

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (1,769,764)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (176)                         -                           -                           -                           

ขำดทุนส ำหรับงวด (1,769,940)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,769,940)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 

กำรแบ่งปันขำดทุนส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,149,110)              (1,082,935)              (856,805)                 (383,032)                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3 (620,830)                 (812,533)                 -                           -                           

(1,769,940)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 

กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,149,110)              (1,082,935)              (856,805)                 (383,032)                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3 (620,830)                 (812,533)                 -                           -                           

(1,769,940)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 30 (0.040)                     (0.158)                     (0.030)                     (0.056)                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

องคป์ระกอบอ่ืน
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถื้อหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ แสดงสิทธิ ส่วนต ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญั ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือหุ้นสามญั มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซ้ือหุ้นท่ีหมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 34,250,905    14,050            (10,163,276)    206,307           763,977           (24,899,544)    -                                      172,419          9,928,102      10,100,521      

รายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุม
ไม่เปล่ียนแปลง
   การออกหุ้นสามญัโดยบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 9 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                                      -                 1,429,157      1,429,157        
  รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                                      -                 1,429,157      1,429,157        

เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 -                 (14,050)          -                   -                   -                   -                   14,050                                 -                 -                 -                   
  รวมเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น -                 (14,050)          -                   -                   -                   -                   14,050                                 -                 -                 -                   

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 (14,050)          -                   -                   -                   -                   14,050                                 -                 1,429,157      1,429,157        

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                 -                   -                   -                   (1,082,935)      -                                      (1,082,935)     (812,533)        (1,895,468)      

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                 -                   -                   -                   (1,149,110)      -                                      (1,149,110)     (620,830)        (1,769,940)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 144,643,827  -                 (116,361,267)  206,307           763,977           (23,402,405)    14,050                                 5,864,489      9,547,491      15,411,980      

ก าไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั
งบการเงินรวม (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

องคป์ระกอบอ่ืน
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคญั จดัสรรเป็น ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ
ท่ีออกและ แสดงสิทธิ ส่วนต ่ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญั ผูถื้อหุ้น - สุทธิ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือหุ้นสามญั มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซ้ือหุ้นท่ีหมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

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

รายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น
   เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น
    การยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 -                         (14,050)                  -                         -                         -                         -                         14,050                                   -                             
   รวมเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น -                         (14,050)                  -                         -                         -                         -                         14,050                                   -                             
รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น -                         (14,050)                  -                         -                         -                         -                         14,050                                   -                             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (383,032)                -                                         (383,032)                    

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

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (856,805)                -                                         (856,805)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 144,643,827          -                         (116,361,267)        206,307                 763,977                 (25,161,068)          14,050                                   4,105,826                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 9



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนส าหรับงวด (1,769,940)              (1,895,468)              (856,805)                 (383,032)                 
รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
   กิจกรรมด าเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 729,891                  1,274,874               333,349                  611,684                  
ค่าตดัจ าหน่ายลูกรีด 96,565                    74,713                    36,035                    19,562                    
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 255,930                  (667,404)                 190,418                  (530,294)                 
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (586)                        4,920                      (586)                        4,920                      
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                          -                          (292,658)                 -                          
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                          (336,979)                 -                          (336,979)                 
ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ -                          (86,334)                   -                          (86,334)                   
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                          (12,177)                   -                          (73,376)                   
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (174,157)                 299,854                  (92,296)                   274,666                  
ขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) (106,292)                 36,961                    (87,117)                   47,901                    
ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (638,801)                 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (242,266)                 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          58,500                    372,124                  
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          484                         -                          
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 2                              -                          1,237                      -                          
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (175)                        -                          -                          -                          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22,213                    -                          22,213                    -                          
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 2,137                      528                         -                          373                         
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,836)                     -                          -                          -                          
ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได้ 2,451                      1                              2,451                      1                              
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                          45,150                    -                          45,150                    
กลบัรายการประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                          (10,328)                   -                          (10,328)                   
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 13,362                    52,006                    5,608                      25,262                    
ตน้ทุนทางการเงิน 666,364                  871,377                  475,276                  623,716                  
ดอกเบ้ียรับ (1,601)                     (1,687)                     (152)                        (126)                        
เงินปันผลรับ (2,158)                     -                          (2,158)                     -                          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 176                         -                          -                          -                          
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้):

ลูกหน้ีการคา้ (122,860)                 (19,503)                   (72,178)                   5,738                      
สินคา้คงเหลือ 126,315                  1,129,933               153,465                  (1,066,337)              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (79,306)                   81,517                    (49,595)                   (41,101)                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (67,823)                   (249,985)                 (5,756)                     (183,084)                 

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 10



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง):

เจา้หน้ีการคา้ 714,997                  (651,479)                 439,331                  751,353                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (38,128)                   118,063                  (67,178)                   96,982                    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (77,914)                   (489,494)                 (46,685)                   (173,741)                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (16,831)                   (24,836)                   (18,343)                   (10,466)                   
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,625)                     (3,506)                     -                          -                          
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 130,398                  -                          130,398                  -                          
จ่ายภาษีเงินได้ (2)                            (8,647)                     (2)                            (8,951)                     
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) ในกจิกรรมด ำเนินงำน 293,567                  (467,930)                 257,256                  (905,784)                 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                          417                         -                          417                         
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (2,123)                     -                          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,033                      16,836                    1,033                      16,836                    
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 12,629                    -                          -                          -                          
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (130,321)                 (136,266)                 (18,013)                   (42,212)                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,567)                     (1,617)                     -                          (116)                        
รับดอกเบ้ีย 1,601                      1,687                      152                         126                         
รับเงินปันผล 1,220                      -                          1,220                      -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (115,405)                 (118,943)                 (17,731)                   (24,949)                   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุน
   หุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -                          1,429,157               -                          -                          
จ่ายช าระคืนหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ (41,416)                   (43,037)                   (39,775)                   (40,800)                   
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                          (106,252)                 -                          (106,252)                 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (816,242)                 -                          329,121                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          929,310                  -                          929,310                  
จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,293)                     (376)                        (4,264)                     -                          
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (204,221)                 (340,580)                 (23,945)                   (88,254)                   
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (253,930)                 1,051,980               (67,984)                   1,023,125               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (75,768)                   465,107                  171,541                  92,392                    

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20                            (827)                        14                            -                          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 388,376                  722,464                  211,380                  149,302                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 11



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงนิสด

1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย
-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26,624                    -                          15,174                    -                          
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 65,837                    -                          64,000                    -                          
-  จ่ายช าระเงินสด 130,321                  136,266                  18,013                    42,212                    
รวม 222,782                  136,266                  97,187                    42,212                    

2) โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ 23,890                    -                          23,890                    -                          

3) โอน Standby letter of credit ท่ีจ่ายช าระแทนเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 655,365                  -                          655,365                  -                          

4) โอนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นเป็นเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850                      -                          3,850                      -                          

5) ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,478                      7,725                      -                          7,725                      

6) เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยลดลง
โดยการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          624,889                  -                          

7) เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ยลดลงจากการไดรั้บการยกหน้ี -                          -                          91,700                    -                          

8) ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,800,000               

9) โอนเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ
และการประนีประนอมยอมความ -                          108,845                  -                          108,845                  

10) โอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ
และการประนีประนอมยอมความ -                          107,424                  -                          107,424                  

11) โอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ -                          30,000                    -                          30,000                    
และการประนีประนอมยอมความ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 12
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
15   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
16   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
17   เจา้หน้ีการคา้  
18   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
19   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
20   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ  
21   เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
22   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
23   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
24   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
25   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น  
26   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
27   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
28   ค่าใชจ่้ายอื่น  
29   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
30   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
31   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
32   คดีความ  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

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

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

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

  
49.99 

  
49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย  15.80  15.80 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  7.00  7.00 
บริษทั นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั จ ากดั  1.96  1.96 
บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั  1.96  1.96 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

15 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

         

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

 ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  99.99  99.99 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

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

ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

         

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

(ถือหุ้นโดย เอสพีเอช ร้อยละ 99 .97) 

 ให้บริการท่ีปรึกษาและ
ลงทุน 

 ไทย  99.97  99.97 

 
* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และ จี เอส โน๊ตส์ 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560     
ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2560 และได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้วเม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2561       
บริษทัอยูร่ะหว่างการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับญัชีเน่ืองจากการช าระบญัชีเสร็จ
ส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 
 

** โอเอซี ถูกกรมสรรพากรฟ้องร้องและศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขาดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางได้
มีค  าสั่งพิพากษาให้ลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และ
บริษทัยงัคงท างบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั”  
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
    ณ วนัที่ 
  วนัที่ 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุด 

  
(340) 

  
(477) 

    

(2) ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุด 

  
(1,149) 

  
(1,083) 

    

(3) ขาดทุนสะสม      (23,402)  (22,253) 
(4) หน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน      3,356  2,154 
(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่      5,864  7,014 
 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
    ณ วนัที่ 
  วนัที่ 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  (48)  890     
(2) ขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  (857)  (383)     
(3) ขาดทุนสะสม      (25,161)  (24,304) 
(4) หน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน      3,328  3,467 
(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั      4,106  4,963 
 
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 3,356 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 23,402 ลา้นบาท ความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู่กบัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัเกี่ยวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
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บริษทัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือปรับปรุงสถานะทางการเงิน   
 

ก) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงเป็นทุนจ านวน 4,195 ลา้นบาท นอกจากน้ีเจา้หน้ียงัตกลงยกเวน้ดอกเบ้ีย
ให้จ านวน 5,169 ลา้นบาท จากท่ีกล่าวน้ีประกอบกบัการลดภาระหน้ีสินของบริษทัย่อยและการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
อื่น ๆ ท าให้บริษทัสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ลา้นบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ลา้นบาท ในปี 2562 จากท่ีกล่าวทั้งหมด
ขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทักลบัมาเป็นบวกและยงัคงเป็นบวกท่ี 5,864 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๆ ดงัน้ี  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายใหญ่โดยการเปลี่ยนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็นหน้ีสินระยะยาว
โดยจ่ายช าระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 146 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ
ช าระหน้ีเม่ือใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

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

 

ผลขา้งตน้น้ีท าให้โครงสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั และฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท า
งบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
 

ข) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน  
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือส าหรับการด าเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  
 

บริษทัยงัไดร้ับสินเชื่อส าหรับการซื้อวตัถุดิบจากผูข้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัที่ปรึกษารายหน่ึงส าหรับการรีไฟแนนซ์หน้ี และการระดมทนุเพื่อ       
รีไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีอยู่ส่วนหน่ึงและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม   
 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหน้าให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระแสเงินสดมีการ
หมุนเวียนอย่างเพียงพอ  
 

บริษทัผิดนดัช าระหน้ีต่อ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เน่ืองจากสภาวะตลาดที่ซบเซาอย่างต่อเน่ืองและ
ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัไดร้ับจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ข
เหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง  ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัที่ 2 เมษายน 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นอกเหนือไปจาก
จดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby Letter of Credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีที่ผิดนดัช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
รวมทั้งส้ิน 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัอยู่ระหว่างเจรจากบั Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือที่ผิดนดัช าระและ
ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่าหน้ีจะไดรั้บการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  
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ค) กำรผลิตและกำรขำย 
 
บริษทัผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอย่างเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย  ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างท าให้การ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ น าไปสู่ผลการด าเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส              
ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็ก ส่งผลให้
ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหล็กเจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งขึ้นของค่าเงินบาทท าให้การน าเขา้ง่ายขึ้นและ      
ถูกกว่าซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ย่ิงท าให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอย่างมีนัยส าคญั และส่งผลในทางลบอย่างมากต่อก าไรจาก
การด าเนินงาน  

 
ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในระยะสั้นซ่ึงน่าจะมีผลกระทบไปอีกหลายเดือน บริษทัยงัคงมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาว
เน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอย่างต่อเน่ืองหลายอย่างโดยรัฐบาลเพ่ือสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพ่ิมการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน  

• การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑ์เกรดใหม่  ๆ  
 
ดว้ยเหตุน้ี แมว้่าสถานการณ์ทา้ทายในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ ่มบริษทัจะ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 
ง) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
 
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่น  ๆ  (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย  ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ี
เพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินค้าน าเขา้และสามารถปรับตวั
เพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 
20 พ.ค. 2563 ถึง 
19 พ.ค. 2564 * 

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

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

23 มิ.ย. 2560 ถึง  
22 มิ.ย. 2565 

3 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
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 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน 
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Anti-dumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวน
ความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้ดงักล่าวต่อไปใน
อตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 

มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพ่ิมขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและ             
ไม่เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563 * 
 

 
* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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จ) ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ (แหล่งที่มำ : สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย) 
 

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

 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 

 
ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 1.10 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.37 ลา้นตนั   
ต่อเดือน) ลดลง 0.82 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 42.69 จากไตรมาส 2 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.56 ลา้นตนั (เฉลี่ย 0.19 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.18 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.009 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 

 
ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 1.21 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.40 ลา้นตนั 
ต่อเดือน) ลดลง 0.46 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 27.70 จากไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.66 ลา้นตนั (เฉลี่ย 0.22 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.18 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.001 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.0003 ลา้นตนัต่อเดือน) 
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สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนั
ว่าได้ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกัน
ล่วงหนา้ในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศ
ไทยและตลาดการค้าท่ีบริษทัได้ด าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้อนุมัติขยายระยะเวลาประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน  
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563  
 
ถึงแมว่้าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางดา้นการเงินจาก
โควิด-19 ต่องบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพ่ือยบัยั้งการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของ
โควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและ   
ทนัการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
 
ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพ่ือหยดุการผลิตตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลักกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 
 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหว่างกาล 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั  
 

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

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
  

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียง  
 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับแตล่ะงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 
และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
 

กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรกโดย
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ัง
แรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนในการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

 

3.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยถ์าวร 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 น้ี ผูบ้ริหาร
ได้ท าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม                      
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นวิศวกรรม
แห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดัค่าเส่ือมราคาใช้วิธีเส้นตรง
ตามเดิม อายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวมี้การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชส้ าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเร่ิมใน
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
     

อาคาร  20 - 50  25 - 50 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี  

นบัจากปี 2563) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  21 - 41 

(อายคุงเหลือไม่เกิน 20 ปี  
นบัจากปี 2563) 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
     

อาคาร  30 - 50  25 - 40 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี  

นบัจากปี 2563) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  40 

 (อายคุงเหลือไม่เกิน 20 ปี นบัจากปี 2563) 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่อ                  
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารให้

ประโยชน์ตาม
ประมาณการเดิม 

 อายกุารให้ 
ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  
 

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563      
อาคาร - ราคาทุน 6,374  6,374             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,719)  (3,748)  (29) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (578)  (578)             - 
สุทธิ 2,077  2,048  (29) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 30,318  30,318             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (19,704)  (19,107)  597 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (342)  (342)             - 
สุทธิ 10,272  10,869  597 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 12,349  12,917  568 
      

สินคา้คงเหลือ 2,844  2,828  (16) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (75)  (59)  16 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 
สุทธิ 2,677  2,677             - 
      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 11             -  (11) 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารให้

ประโยชน์ตาม
ประมาณการเดิม 

 อายกุารให้ 
ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  
 

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 333  141  (192) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ                - 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (192) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (179) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (14) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (192) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (55)  (26)  29 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (167)  (38)  129 
      

สุทธิ     (34) 
      

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     (49) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     15 
     (34) 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารให้

ประโยชน์ตาม
ประมาณการเดิม 

 อายกุารให้ 
ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  
 

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเก้าเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,104  536  (568) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     16 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (552) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (472) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (83) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     3 
รวม     (552) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (158)  (174)  (16) 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (95)  (106)  (11) 
      

รวมทั้งส้ิน     (579) 
      

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     (280) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     (299) 
     (579) 

 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารให้

ประโยชน์ตาม
ประมาณการเดิม 

 อายกุารให้ 
ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  
 

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563      
อาคาร - ราคาทุน 2,438  2,438             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,103)  (1,111)  (8) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (530)  (530)             - 
สุทธิ 805  797  (8) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 14,580  14,580             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,514)  (9,247)  267 
สุทธิ 5,066  5,333  267 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 5,871  6,130  259 
      

สินคา้คงเหลือ 1,330  1,318  (12) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (24)  (22)  2 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 
สุทธิ 1,214  1,204  (10) 

      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 139  51  (88) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     2 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (86) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (72) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (14) 
รวม     (86) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)            (26)  (12)  14 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (45)  (24)  21 
      

สุทธิ     (51) 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารให้

ประโยชน์ตาม
ประมาณการเดิม 

 อายกุารให้ 
ประโยชน์ตาม

ประมาณการใหม่ 

  
 

ผลต่าง 
      

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเก้าเดือน      

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 526  267  (259) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     12 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (247) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (184) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (63) 
รวม     (247) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (90)  (92)  (2) 
      
ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (87)  (87)             - 
      

รวมทั้งส้ิน     (249) 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิ จการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

เอสพีเอช  ไทย  บริษทัเพื่อการลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่    
รีดร้อนชนิดมว้น 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุ้น
รวมกนัร้อยละ 9.45 

โอเอซี  ไทย  ให้บริการท่ีปรึกษาและลงทนุ  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษา   
ให้บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 
2563) 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

 ไทย  กิจการตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  

จีเอส โน๊ตส์  ไทย 
 กิจการตั้งขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  
22 กนัยายน 2560) 

จีเอส โน๊ตส์ 2  ไทย  กิจการตั้งขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง                   

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  
22 กนัยายน 2560) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ SSG Capital Partners III, L.P.     
(“SSG III”) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น       
บริษทัยอ่ยของ SSG Capital Partners III, 
L.P. (“SSG III”) 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 การลงทุน ผูจ้ดัการดา้น
แผนงาน และท่ีปรึกษาการ
ลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น        
บริษทัยอ่ยของ SSG Capital Holdings 
Limited 

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท์ 
   จ ากดั 

 ไทย  จ าหน่ายน ้าดิบ  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2562) 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัใน
ไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั   ไทย  ให้เช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล  
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจาก จี เจ สตีล 
ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

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

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัและ  
จี เจ สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
   (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ไทย  กิจกรรมให้ค าปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการอื่น ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทั  
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) *  ไทย  การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  
   จ ากดั 

 ไทย  นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย  นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย  ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

นางแน่งนอ้ย ไตรวุฒิ  ไทย  -  ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย (กรรมการ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้าออกจาก 
บริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2562) 

นายวีระชยั สุธีรชยั  ไทย  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย  -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  
(ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ี ในระดบับริหาร
หรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

   

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบและอื่น ๆ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต  ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาการด าเนินงานและ 
   รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน 

 ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาขึ้นอยูก่บัอตัราตามสัญญา  
   และชัว่โมงการท างานจริง 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือน ้าดิบ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 

 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบ             -             -             -  1 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป             -             -  144             - 
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอื่น 
  บริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

             
293 

   
          - 

ค่าใชจ่้ายอื่น             -             -             -  1 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -             -  12 
         
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  108  656  108  592 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  3             -  2 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  37  29  37  25 
ตน้ทุนทางการเงิน  188  264  131  207 
         
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  13  12  5  5 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.1  0.4             -  0.3 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบ             -             -  37  36 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต             -             -             -  274 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป             -             -  144  307 
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอื่น 
  บริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

             
293 

   
          - 

ค่าใชจ่้ายอื่น             -             -             -  1 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  2  40 
         
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  181  816  179  635 
ซ้ือวตัถุดิบ  123             -  123             - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  9             -  5 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  104  61  101  52 
ตน้ทุนทางการเงิน  579  755  408  507 
         
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  40  39  17  15 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.6  2  0.2  0.5 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
ลูกหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน         
ลูกหนีค่้ำท่ีปรึกษำกำรด ำเนินงำน         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -  1,105  1,053 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -  (1,105)  (1,053) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
ลูกหนีภ้ำระหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกัน         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -  1,313  1,313 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -  (1,313)  (1,313) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
เงินทดรองจ่ำย         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

         
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ         
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั 8            -  81             -  73 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -  (8)             -             - 
สุทธิ             -  73             -  73 

         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์         
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 
สุทธิ             -             -             -             - 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

36 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำก  
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     

        

บริษัทย่อย         
เงินให้กู้ยืม          
โอเอซี             -             -  2,548  2,547 
เอสพีเอช             -             -  7  7 
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  1             - 
รวม             -             -  2,556  2,554 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (2,555)  (2,554) 
สุทธิ             -             -  1             - 

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

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563                 -  2,554 
เพ่ิมขึ้น                 -  2 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563                 -  2,556 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
เงินมัดจ ำ  14        
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั             -  2             -  2 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั             -  2             -  1 
รวม             -  4             -  3 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 17        
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  196             -  196 
บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั             -             -             -             - 
รวม             -  196             -  196 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  92 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 18        
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  3  3  3 
บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากดั             -  1             -  1 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั             -  20             -  19 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  39             -  39 
ACO I  1,356  1,300  1,356  1,300 
Synergy  46  44  46  43 
SSG Capital Management   137  38  137  38 
รวม  1,542  1,445  1,542  1,443 

         
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ         
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  5  1  5  1 
 

 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
         

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 19        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  314 
         

บุคคลและกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         
นางแน่งนอ้ย ไตรวุฒิ             -  8             -  8 
นายวีระชยั สุธีรชยั  9  9  9  9 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  92             -  92 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  2             -  2             - 
Link Capital I  362  65  330  36 
ACO I  228  139  228  139 
รวม  601  313  571  598 

         
หนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและ 
กำรประนีประนอมยอมควำม 

        

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  24  32  24  32 
         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั             -  16             -  16 
นางแน่งนอ้ย ไตรวุฒิ             -  30             -  30 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  146  146  146  146 
  146  192  146  192 
รวม  170  224  170  224 
         

เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง         
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 21        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  313 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
Link Capital I  1,510  811  1,510  811 
รวม  1,510  811  1,510  1,124 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 811  1,124 
เพ่ิมขึ้น 655  655 
ลดลงจากการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 -  (313) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  6    6  
การปรับอตัราแลกเปล่ียน  38    38  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  1,510    1,510  

 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 21        
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ACO I  314  314  314  314 
Link Capital I   281             -             -             - 
รวม  595  314  314  314 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี         
Link Capital I   1,759          1,934  934  885 
รวมทั้งส้ิน  2,354  2,248  1,248  1,199 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,248  1,199 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  9    4  
การปรับอตัราแลกเปล่ียน  97    45 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  2,354   1,248 

 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น         
ผูถื้อหุ้น             -  4             -  4 

 
เงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้นไม่มีรายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กิจการน้ีไม่ได้
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ ดงันั้น เงินกูยื้มดงักล่าวจึงแสดงเป็นเงินกู้ยืมจากกิจการอื่นในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
 
สัญญำส ำคัญที่ท ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัท 
 
เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ และไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได้ โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู้ หรือบริษทัสามารถบอกเลิก
สัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งบริษทัและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทั
สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูยื้มกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญา
แก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สญัญายกเลิกดงักล่าวยงั
ไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งช าระตามสัญญาดงักล่าว บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อตกลงระยะเวลาจ่ายช าระกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อให้สามารถลงนามยกเลิกสัญญาได ้ 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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เ ม่ือวัน ท่ี  3 เมษายน  2562 บริษัท เข้าท าสัญญาให้บ ริการทางการ เ งินกับบ ริษัท  SSG Capital Management (Mauritius) Limited                         
(“บริษัทท่ีปรึกษา”) โดยบริษัทท่ีปรึกษาจะจัดหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์คอยตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการบริหารธุรกิจและ                
ผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนหรือเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยจะให้ค าปรึกษาในประเด็นส าคัญ  ๆ หรือในวิกฤติการณ์                  
ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลต่อการบริหารและสถานะทางการเงินของธุรกิจ และแนะน าขั้นตอนด าเนินการท่ีจ าเป็นส าหรับบริษทัในการแกไ้ข
ปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัท่ีปรึกษาคิดค่าบริการ (Recurring fees) เป็นร้อยละ 1.5 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของ
บริษทั ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงก่อน ดงัน้ี สัญญาครบก าหนด 5 ปี หรือ บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินกู้
ไม่นอ้ยกว่าจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 
บริษัทได้ท าสัญญาหักกลบลบหน้ี 2 ฉบับ กับ  จีเอส ซีเคียวริต้ี (บริษัทย่อย) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 และวันท่ี 30 กันยายน 2563                   
โดยให้น าเงินคืนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 จ านวนเงิน 519.0 ลา้นบาท และ 105.9 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ไปหักกลบกับหน้ีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบ้ียค้างจ่ายแก่บริษทัย่อยจ านวนเงินรวม 624.9 ล้านบาท (เงินกู้ยืมระยะสั้น      
จ านวนเงิน 313.0 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวนเงิน 311.9 ลา้นบาท)  
 
เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาปลดหน้ีกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กหน้ีให้แก่บริษทัจ านวนเงินรวม 649.7 
ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวนเงิน 357.1 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึก
รายการยกหน้ีดงักล่าวสุทธิจากขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวนเงิน 292.6 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “รายไดจ้ากการ
ได้รับการยกหน้ีเจ้าหน้ีอื่นจากบริษทัย่อย” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2563  
 
จี เจ สตีล 
 
เม่ือวนัที่ 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีลไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี                   
18 มีนาคม 2563 จี เจ สตีล ได้ท าหนังสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กู้และบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี         
1 มกราคม 2563 
 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์  388   464   211   40 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท  388   450   211  39 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          -  14           -           1 
รวม  388   464   211   40 

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอื่น ๆ 1,118  991  709  633 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (959)  (955)  (607)  (603) 
สุทธิ 159  36  102  30 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างงวด/ปี          -  7           -  7 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 29           -  6           - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 130  36  96  30 
-  มากกว่า 12 เดือน  959  955  607  603 
รวม 1,118  991  709  633 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (959)  (955)  (607)  (603) 
สุทธิ 159  36  102  30 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำ 
 
โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน        
3 วนัท าการ และ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสด และให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็น     
การขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  
 
ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 
บริษัท 
 
ตามท่ีบริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีช าระ
ให้แก่บริษทัไม่สามารถน าไปขึ้นเงินได้ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางได้พิพากษาให้ลูกหน้ีขา้งตน้ลม้ละลายแลว้ ดงันั้น
บริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
จี เจ สตีล 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขรายหน่ึงจ านวนเงิน 352 ลา้นบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีล ไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการ
ผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกัน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีค  าพิพากษาให้ลูกค้าล้มละลายและได้นัดไต่สวน
กรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าวโดยเปิดเผยในวนัที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการท าค าพิพากษาให้ลม้ละลาย
เป็นหนงัสือโดยศาลลม้ละลายกลาง  ดงันั้น จี เจ สตีลไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้   
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท 1,020  897  611  539 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 98  94  98  94 
รวม 1,118  991  709  633 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สินคา้ส าเร็จรูป 688  880  399  534 
วตัถุดิบ 1,009  862  402  444 
วสัดุส้ินเปลือง 184  73  80  73 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 824  874  431  411 
สินคา้ระหว่างทาง 126  268  6  9 
รวม 2,831  2,957  1,318  1,471 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (59)  (233)  (22)  (114) 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 2,680  2,632  1,204  1,265 
        

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
ในระหว่างงวด/ปี  174  21  92  94 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
     เพ่ือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 17) 83           -  61           - 

 
วัตถุดิบท่ีสูญหำย 
 
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ        
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้ตั้งค่าเผ่ือความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ในไตรมาส 3 ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัได้ท าการตรวจนบั
สินค้าและวตัถุดิบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แล้วพบว่าจ านวนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน              
92 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผ่ือความเสียหายเพ่ิมขึ้นอีก 4 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาสืบสวน
จากเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระท าความผิด และจะไดส้รุปส านวนการสอบสวนและ          
ส่งเร่ืองฟ้องร้องทางกฏหมายต่อไป อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่าบริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอื่นใดอีก 
 
เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ตามปกติจากพ้ืนท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้
บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างด าเนินการติดตามเงินดงักล่าวคืน 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้        
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  81           -  73 
     บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ 269  122  183  61 
 269  203  183  134 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11)           -           - 
 258  192  183  134 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  9   147   9   142 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  70   78   60   69 
อื่น ๆ  66   36   34   23 
        

สุทธิ 403  453  286  368 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยได้ท า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้องโจทก์ แต่ยงัไม่
แลว้เสร็จ  ศาลจึงไดมี้ค าสั่งนดัไต่สวนมูลฟ้องเพ่ิมเติมในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 และวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
                    

เอสพีเอช 341  341  99.99  99.99  341  341  (341)  (341)        -        - 
จี เจ สตีล   24,468  24,468  8.24  8.24  3,776  3,776  (2,736)  (2,680)  1,040  1,096 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 67  692  99.99  99.99  22  446        -        -  22  446 
จีเอส โน๊ตส์*       -  2,722        -        -        -  1        -        -        -  1 
จีเอส โน๊ตส์ 2*       -  473        -        -        -  1        -        -        -  1 
รวม         4,139  4,565  (3,077)  (3,021)  1,062    1,544  

 
* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560      
ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2561 บริษทั
อยูร่ะหว่างการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับญัชีจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 
 
เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกบัทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 
25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท อย่างไรก็ดี บริษทัไม่ได้ลงทุนเพ่ิมเติมใน จี เจ สตีล เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน            
จี เจ สตีล 
 
จีเอส ซีเคียวริต้ี ได้จดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 โดยลดทุนจากเดิม 2,491.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
249.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 691.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 69.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซ่ึงบริษทัได้บนัทึกลด
บญัชีเงินลงทุนใน จีเอส ซีเคียวริต้ี ตามสัดส่วน บนัทึกก าไรจากการรับคืนเงินลดทุนจ านวน 638.8 ลา้นบาท และบนัทึกกลบัรายการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนจ านวน 491.0 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบก าไรขาดทุน      
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562: บนัทึกหกักลบรายการเป็นผลขาดทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอื่น”) 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัย่อยดงักล่าวจากทุนจดทะเบียนจ านวน 691.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 69.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือ
เป็น 172.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 17.29 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยบริษทัไดน้ าเงินคืนจากการลดทุนของ จีเอส ซีเคียวริต้ี จ านวนเงิน 519.0 ลา้นบาท ไปหัก
กลบกบัหน้ีเงินกูยื้มระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนจ านวน 172.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 17.29 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 67.0 ลา้นบาท (แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 6.7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จีเอส ซีเคียวริต้ี ได้จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 29 
กนัยายน 2563 โดยบริษทัไดน้ าเงินคืนจากการลดทุนของ จีเอส ซีเคียวริต้ี จ านวนเงิน 105.9 ลา้นบาท ไปหกักลบกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทั
ยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทได้ตั้ งค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมเป็นจ านวนเงินรวม                  
56 ลา้นบาท 
 
หุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดน้ าหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562: หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ              
จี เจ สตีล) ไปค ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 
 30 กนัยายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

หุ้นของ จี เจ สตีล    
เจา้หน้ีการคา้ 700  700 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 147  147 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200  1,200 
รวม 2,047  2,047 
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10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับ         

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

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

 
จี เจ สตีล  
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินได้น าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร
จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และจี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      
ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 18 ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระ
ท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ จนถึงปัจจุบนั จี เจ สตีล ยงัไม่ได้
รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้ายท่ีดิน   
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 21,859  8,810 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16    
     มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 25  15 
เพ่ิมขึ้น  198    82  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (39)   (23) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (726)   (332) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563  21,317    8,552  

    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  21,298    8,542  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  19    10  
รวม  21,317    8,552  
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513  513  513 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,510  4,430  4,510  4,430 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 
อื่น ๆ 323  354  37  37 
รวม 11,909  11,860  5,060  4,980 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,588)  (6,588)  (3,466)  (3,466) 
สุทธิ 5,321  5,272  1,594  1,514 
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ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัไดท้ าการขายทรัพยสิ์นส่วนท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารรับการส่งเสริมการลงทุน คือเคร่ือง Skin Pass Mill ส่งออกไปยงั               
เขตปลอดภาษี (Free Zone) เพ่ิมเติม และบนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นอีกจ านวน 22 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายอื่นใน                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แลว้ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีจดจ ำนอง 
 

บริษัท 
 

หลักประกันส าหรับเจ้าหนี้การค้า 
 

ท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินรวม 66 ลา้นบาท ไดค้  ้าประกนัเจา้หน้ี
การคา้รายหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16  
 

หลักประกันส าหรับภาระหนี้สินทางภาษี 
 

เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
จ านวนเงินรวม 1,503 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปจดจ านองกบักรมสรรพากรเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 
599 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 

หลักประกันการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการที่เก่ียวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินรวม 6,884 ลา้นบาท และ 
7,221 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 

จี เจ สตีล 
 

หลักประกันหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการที่เก่ียวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีล ไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี
ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้ จี เจ สตีล ชนะคดีและมี
ค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงได้เจรจาเพ่ือเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทาง         
จี เจ สตีล เพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และได้ท าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์
พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีค  าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง  จี เจ สตีล กบัจ าเลยรายหน่ึง       
โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบั  จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั
ดงักล่าว  
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  จ านวนเงินรวม 7,487 
ลา้นบาท และ 7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ได้ถูกน าไปจ านองเป็นหลกัประกันล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกู้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ
จ านองหลกัประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 
6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
หลักประกันส าหรับภาระหนี้สินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของ จี เจ สตีล (เคร่ืองลา้ง
และเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 624 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 
2556 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563    
จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และอยูร่ะหว่างการปลอดจ านองสินทรัพย ์ 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 ในเดือนเมษายน 
2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 
2563 แลว้ 
 
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 9  3 
เพ่ิมขึ้น  2         - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (4)  (2) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563  7   1 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 191  191  121  121 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 11  47  4  23 
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอื่นกิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
         - 

  
         - 

  
484 

  
473 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  615  604 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2           -           - 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินให้กูยื้มแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 
      จากบริษทัยอ่ย 

 
         - 

  
         - 

   
        511 

   
        511 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ 
      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
400 

  
400 

  
400 

  
400 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,540  1,503  1,005  980 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
      ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

 
         - 

  
21 

  
         - 

  
17 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังาน 

 
37 

  
37 

  
17 

  
16 

- เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4  2  2  2 
 4,631  4,649  4,470  4,458 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 1,108  864  508  394 
รวม 5,739  5,513  4,978  4,852 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        
เงินให้กูยื้มแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  2,766  2,764 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (2,765)  (2,764) 
          -           -           1           - 
        

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

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า  85   109   85   109 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ  98   98   53   53 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั  1            -           -           - 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ  436   436  177  205 
เงินมดัจ า        
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  4           -  3 
 กิจการอื่น ๆ  9   8   8   7 
อื่น ๆ  17   44   13  14 
สุทธิ  679   732   337   391 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นค าฟ้องคดีแพ่งเก่ียวพนักนักบัคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอให้ศาลมี   
ค  าพิพากษาให้บริษทัด าเนินการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้บริษทัน าเงินค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งผ่อนช าระในงวดท่ี 16 จ านวนเงิน 207.84     
ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยในแผนฟ้ืนฟูกิจการระบุอตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของตน้เงินท่ีคา้งช าระตั้งแต่
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 คิดถึงวนัฟ้องวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 จ านวนเงิน 1 .14 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 208.98 ลา้นบาท และให้บริษทั
ช าระดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของเงินตน้ นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้หักเงินคงเหลือการประกนัไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.89    
ลา้นบาท ออกจากเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 209.59 ลา้นบาท ในวนัท าสัญญาน้ี คงเหลือยอดคา้งช าระ 185.70 ลา้นบาท ตกลงยินยอมให้ผอ่น
ช าระคืน 36 งวด โดยจะผ่อนช าระงวดละ 5.158 ลา้นบาท และงวดท่ี 36 เป็นงวดสุดทา้ยจะผ่อนช าระ 5.161 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป และงวดถดัไปผอ่นช าระทุกส้ินเดือน โดยงวดสุดทา้ยถึงก าหนดช าระภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2566  
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีลตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542   
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15. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วงเงินสินเช่ือ 

 30 กนัยายน  
2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

 30 กนัยายน  
2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

         

Link Capital I - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน         
         

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 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 
สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 
เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นจาก Link Capital I โดยขยายเวลาครบ
ก าหนดช าระของวงเงินสินเช่ือ B ออกไปจนถึงวนัที่ 23 และวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบก าหนดในเดือนธนัวาคม 2562 และ       
เดือนเมษายน 2563 ตามล าดบั และขยายเวลาครบก าหนดช าระวงเงินสินเช่ือ C ออกไปจนถึงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2563 จากเดิมท่ีครบก าหนดใน
เดือนเมษายน 2563    
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บริษทัไดรั้บจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงิน
สินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัที่ 2 เมษายน 2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ช าระคืนเงินกูภ้ายใตว้งเงินสินเช่ือ C จ านวน 14,399,700 เหรียญสหรัฐ 

2. ช าระดอกเบ้ียภายใตว้งเงินสินเช่ือ A และ C จ านวน 1,337,700 เหรียญสหรัฐ 

3. ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 2,440,303.16 เหรียญสหรัฐ 

4. ช าระคืน SBLC ท่ีแปลงเป็นเงินกูจ้  านวน 20,814,214.75 เหรียญสหรัฐ 

5. ช าระค่าธรรมเนียมตามสัญญาให้ค าปรึกษาทางธุรกิจจ านวน 2,426,825 เหรียญสหรัฐ 

6. รักษายอดเงินคงเหลือในบญัชีส ารองเพ่ือการช าระหน้ีให้เป็นไปตามจ านวนท่ีก าหนด 
 
จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บจดหมายแจง้สิทธิเรียกร้องให้ช าระหน้ีจากผูใ้ห้กู ้ดงันั้นบริษทัจึงแสดงรายการเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไว้
ในสัญญาวงเงินสินเช่ือ 
 
นอกเหนือไปจากจดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby letter of credit ท่ีมีการแปลงเป็นเงินกูเ้พ่ิมอีกจ านวน 12,531,745 เหรียญ
สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริหาร Credit Backstop จ านวน 375,952.35 เหรียญสหรัฐ 
 
บริษทัผิดนดัช าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีซบเซาอยา่งต่อเน่ืองและผลจากการระบาดของโควิด-19 และบริษทัเจรจากบั Link 
Capital I มาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือ 
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16. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 196  196   196  196 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  50   42   47   42 
  246   238   243   238 
        

        
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนที่ไม่มีหลกัประกนั 230  252  226  239 
        

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 
     การประนีประนอมยอมความท่ีถึงก าหนดช าระ    
       ภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
 

313 

 

455 

  
 

139 

  
 

285 
        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
595 

 
314 

  
314 

  
314 

        

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ไม่มีหลกัประกนั 494 

 
471 

 
494 

  
471 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
12 

           
         - 

  
6 

           
         - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,510  811  1,510  811 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั          -           -           -  313 
 1,510  811  1,510  1,124 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 
        

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 3,403  2,544  2,935  2,674 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,193  1,137  1,193  1,137 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 
     การประนีประนอมยอมความ - ส่วนท่ีไม่มี   
       หลกัประกนั 

 
 

254 

  
 

146 

  
 

254 

 

146 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 
 

1,759 
 

1,934 
  

934 
 

885 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 8  1  5           - 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,214  3,218  2,386  2,168 
        

รวมทั้งส้ิน 6,617  5,762  5,321  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,403  2,544  2,935  2,674 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,214  3,218  2,386  2,168 
รวม 6,617  5,762  5,321  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหต ุ9 และ 11 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ของบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3      
ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากตวัแทน                  
ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัช าระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2554 อยา่งไรก็ตาม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว  
 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี       
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 471  471 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 23  23 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 494  494 
 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  196           -  196 
กิจการอื่น ๆ 1,034  765  420  432 
รวม 1,034  961  420  628 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท 331  243  92  151 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 668  671  293  444 
อื่น ๆ   35  47  35  33 
รวม 1,034  961  420  628 
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วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้มีการ เบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ได้จ่ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา 
Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

เจา้หน้ีการคา้ 107           -  51           - 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เจา้หน้ีการคา้บางแห่งค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 83 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 
61 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 
 

18. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน   

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
ส่วนท่ีหมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  349   308   349   306 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  120   312   120   254 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย  365   351   246   255 
อื่น ๆ 592  457  405  285 
  1,426   1,428   1,120   1,100 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,193  1,137  1,193  1,137 
รวม 2,619  2,565  2,313  2,237 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท 1,261   1,312   1,000   1,007 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,340   1,250   1,313   1,230 
อื่น ๆ  18   3           -           - 
รวม 2,619  2,565  2,313  2,237 
 

หนี้สินภาษีผ่อนช าระ - กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 120 ลา้นบาท และ 254       
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน รวม 8 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563: ไม่มี)  
 

ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 5 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษี
ผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 
 

19. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

หุ้นกู ้ 171  150  171  150 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        
     การประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  17  11  17 
       กิจการอื่น 125  107  12  6 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 437  177  411  462 
อื่น ๆ         
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  153   119   149   119 
       กิจการอื่น  261   124   252   111 
รวม  1,158   694   1,006   865 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท  363   335   308   599 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  757   321   669   242 
อื่น ๆ   38   38   29   24 
รวม  1,158   694   1,006   865 

 
20. หนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 705  535 
จ่ายช าระคืน (42)  (40) 
โอนสุทธิกบัเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (22)  (22) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 6                  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 647  473 

    
ส่วนท่ีหมุนเวียน  345    171  
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  302    302  
รวม 647  473 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภท
สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        
สกุลเงินบาท  547   610  473  535 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  88   84           -           - 
อื่น ๆ   12   11           -           - 
รวม  647   705  473  535 

 
จี เจ สตีล 
 
ในปี 2541 จี เจ สตีล ประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือน
เมษายน 2543 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบ
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 จี เจ สตีล ได้ย่ืนค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี             
2 มีนาคม 2552  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีลได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ได้ผิดนัดช าระหน้ี          
ซ่ึง จี เจ สตีลไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว       
ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่วนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

63 

21. เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 
 

     ลา้นบาท 
  จ านวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

  30 กนัยายน  
2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

 30 กนัยายน  
2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

บริษัท            
Link Capital I             
วงเงินสินเช่ือ A  30   955  910  955  910 
วงเงินสินเช่ือ B   2563: 33.35 

(2562: 12.84) 
   

1,061 
  

389 
  

1,061 
  

389 
วงเงินสินเช่ือ C  14.10   449  428  449  428 

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -            -           -           -  313 
ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            
Link Capital I             
เงินกูว้งแรก  30   955  910           -           - 
เงินกูว้งท่ีสอง   5   159  152           -           - 

รวม     3,893  3,103  2,779  2,354 
            

เงินกูยื้มระยะสั้น     1,510  817   1,510   1,130 
เงินกูย้ืมระยะยาว     2,383  2,286   1,269   1,224 

รวม     3,893  3,103  2,779  2,354 

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,510  817  1,510  1,130 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี          -  (6)           -  (6) 
สุทธิ 1,510  811  1,510  1,124 
        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,383  2,286   1,269   1,224 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  (29)  (38)   (21)  (25) 
  2,354  2,248   1,248   1,199 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (595)  (314)   (314)  (314) 
สุทธิ  1,759   1,934   934   885 



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท 314  314   314   627 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,579  2,789   2,465   1,727 
รวม 3,893  3,103   2,779   2,354 

 
เม่ือวนัที่ 20 และ 23 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดรั้บจดหมายจาก Link Capital I แจง้เร่ือง Standby letter of credit ท่ีถูกช าระคืน (Election Notice) 
โดย SSG Capital Partners ให้กบัผูข้ายวตัถุดิบของบริษทัจ านวน 3 ฉบบั คิดเป็นเงินรวม 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัได้แสดงรายการ       
เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัช าระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ แตจ่นถึงปัจจุบนั
บริษทัยงัไม่ได้รับจดหมายแจง้สิทธิเรียกร้องให้ช าระหน้ีจากผูใ้ห้กู ้ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว    
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญา
วงเงินสินเช่ือ  
 
22. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ได้รับมอบส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563        
มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 106  87 
ลดลง (106)  (87) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 -  - 
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23. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี  259   272   3   13 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  56   54   44   43 
อื่น ๆ  6   11   5   10 
รวม  321   337   52   66 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

สกุลเงินบาท  285   303   28   43 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  34   32   24   23 
อื่น ๆ  2   2              -              - 
รวม  321   337  52  66 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 184  78 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 13  6 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (8)              - 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   (6)              - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 183  84 
 

จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับงวด :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4  3  2  1 
 

จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับงวด :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 13  14  6  7 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากการเปล่ียนแผน        
   ผลประโยชน ์             -  38              -  18 
รวม 13  52  6  25 
 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

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

บริษัท 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

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

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

รายการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,500)  -  (7,025)  (14) 
          

ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  -  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  -  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  -  -  7,500  - 
รวม   -  -  7,500  - 
 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 
วนัที่สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิและได้ถูก

ยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,500 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ 

 

จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ไดถู้ก
โอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 14 ลา้นบาท 
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จี เจ สตีล  
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562     
มีดงัน้ี 
 

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

ณ วนัที่ 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  -  -  2,754  - 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใช้สิทธิและ    
อตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
25.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

69 

25.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ี จี เจ สตีล จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น          
ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

การเพ่ิมทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 

วนัที่สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จี เจ สตีล ไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจ านวน 3,000 หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 
- เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 4 GJS-W4 จ านวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
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26. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 

27. ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 บริษทัเจรจากบัสถาบนัการเงินและไดข้อ้ตกลงร่วมกนัให้ช าระหน้ีจ านวนเงิน 106.25 ลา้นบาท (ร้อยละ 50 ของ
เงินตน้รวม) บริษทัจ่ายเพียงร้อยละ 50 ของเงินตน้จ านวนเงินรวม 212.50 ลา้นบาท โดยไดรั้บการยกเวน้เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 106.25 
ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 152.97 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จ านวน 77.75 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 336.97 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัได้บนัทึกหน้ีสินท่ีได้รับยกหน้ีดงักล่าวเป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

28. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 

รายการค่าใชจ่้ายอื่นที่ส าคญัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ไดแ้ก ่
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  15  - 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 2  -  -  - 
อื่น ๆ -  9  -  - 
รวม 2  9  15  - 
 

รายการค่าใชจ่้ายอื่นที่ส าคญัส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ไดแ้ก ่
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22  -  22  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
  บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) - 

 
-  58  372 

ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 2  45  -  45 
อื่น ๆ -  14  2  14 
รวม 24  59  82  431 
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29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัได้น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการ
จดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงำนธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
        

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 5,541  4,520  15,074  13,109 

        
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 97  (692)  (112)  (1,422) 

 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม  
2,931 ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 3 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 1,984 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 
6,122 ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 3 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 3,457 ลา้นบาท) 
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30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดง
การค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น        
ของบริษทัใหญ่ (340)  (477)  (48)  890 
        

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 28,929  6,850  28,929  6,850 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  28,929  6,850  28,929  6,850 
        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.012)  (0.070)  (0.002)  0.130 

 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ                  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น        
ของบริษทัใหญ่ (1,149)  (1,083)  (857)  (383) 
        

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 28,929  6,850  28,929  6,850 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  28,929  6,850  28,929  6,850 
        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.040)  (0.158)  (0.030)  (0.056) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิ
ดงักล่าวมารวมจะท าให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 
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31. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
        

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 1  13              -  6 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี             -  14              -  9 
รวม 1  27              -  15 

        

ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
ซ้ือวตัถุดิบ  954   1,772  481  953 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ  288   342              -              - 
รวม 1,242  2,114  481  953 

        

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซ้ือทรัพยสิ์น 153  135  32  26 

        
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น        
หนงัสือค ้าประกนั 170  170              -           - 
Standby letter of credit   353  793              -  394 
รวม 523  963              -  394 
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32. คดีควำม 
 
32.1 เจา้หน้ีจ านวน 1 รายไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงิน        

0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่วนัผิดช าระเป็นตน้ไปจนกว่า จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ ต่อมาเม่ือ
วนัที่ 23 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระหน้ีดงักล่าว จี เจ สตีล ไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาครบถว้นแลว้
ในไตรมาส 1 ปี 2563 

 
32.2 อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่

วนัที่ 10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้     
จี เจ สตีล จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน 
(ดอกเบ้ียมีจ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  จี เจ สตีล ได้บนัทึกประมาณการภาระหน้ีสินผลจากคดี
ฟ้องร้องจ านวนเงิน 2.4 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล มีแผนท่ีจะยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ 
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