
 

 
 
 

  
บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย     
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของ
บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี              
31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด            
วนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตดงัน้ี 

ก) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทั      
มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ ำนวน 2,416 ลำ้นบำท และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 22,927 ลำ้นบำท ดงันั้น 
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรปฏิบติัตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและหำแหล่ง
เงินทุนและควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนำคต ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

ข) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 4 ผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรทบทวนและเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จำกท่ีเคยประมำณกำรไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภำพและอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ กำรเปล่ียนประมำณกำรอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563  

ค) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 เร่ิมตั้ งแต่ต้นปี 2563 กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมำกต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรกดี็ 
ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบนัและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลใน
ขณะน้ี 

ทั้งน้ี ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่ำว 
 
เร่ืองอื่น  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยได้แสดงควำมเห็นไวอ้ย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี              
26 กุมภำพนัธ์ 2563 และมีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ โดยมีขอ้สงสัยอยำ่งมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั   
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรของผู้สอบบัญชี 

การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มบริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหัก         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีมี     
จ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั 
  
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เม่ือมี
ข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำโดยประมำณจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนท่ีพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรมำจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้ ซ่ึงประมำณกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนำคตท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้ นและกำรก ำหนดสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณ
กำรรำยได้และอัตรำส่วนต่ำงของรำคำขำยกับต้นทุนเศษเหล็ก    
และประมำณกำรงบจ่ำยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน  
 
กำรใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรและอตัรำ   
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได ้      
รับคืนท่ีใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงผูบ้ริหำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงอตัรำคิดลด
ท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเมินประมำณกำรกระแสเงินสด               
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและ       
แผนธุรกิจของผู ้บ ริหำร ผลกำรด ำ เ นินงำนในอดีตกับ              
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม 

 
• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของตำม

แบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีผูบ้ริหำรใช้ และเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่
ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำก
กำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี        
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ี
มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ    
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควร
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 437,367,902             464,124,155             330,743,110             39,825,158               
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,651,734                 4,940,906                 8,651,734                 4,940,906                 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7 32,110,817               35,971,335               4,188,642                 29,774,823               
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            4,072,530                 3,872,050                 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4, 8, 18, 36 2,594,826,134          2,632,038,201          1,234,190,438          1,265,428,245          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 9 394,037,411             453,052,255             242,353,228             367,893,069             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,466,993,998          3,590,126,852          1,824,199,682          1,711,734,251          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 5, 10 -                            -                            1,065,805,413          1,543,962,782          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5, 11, 19 210,000,000             210,000,000             -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 12, 16, 17, 22, 36 21,098,097,108        21,859,607,733        8,447,081,163          8,810,335,193          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 13 6,223,281                 9,188,016                 1,007,684                 2,693,946                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 5, 15 679,099,972             731,533,456             335,378,069             391,348,111             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,993,420,361        22,810,329,205        9,849,272,329          10,748,340,032        

รวมสินทรัพย์ 25,460,414,359      26,400,456,057      11,673,472,011        12,460,074,283       

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 5, 8, 18 529,911,885             960,912,393             201,777,744             627,587,833             
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            -                            91,699,689               
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 19 1,174,121,481          1,428,344,684          885,051,779             1,099,897,493          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 22,871,342               130,671,595             12,364,733               110,871,828             
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5, 20 1,194,586,748          693,557,138             997,452,101             864,949,701             
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอม
   ยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 21, 36 352,855,595             487,934,137             184,325,339             317,810,467             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 16, 22 625,389,181             314,000,000             314,000,000             314,000,000             
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 468,579,964             470,511,788             468,579,964             470,511,788             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 12,702,252               438,781                    6,962,239                 -                            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 16, 22 1,433,190,075          811,362,306             1,433,190,075          1,124,319,573          
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 5 -                            3,850,000                 -                            3,850,000                 
เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850,000                 -                            3,850,000                 -                            
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 4, 23 -                            106,292,596             -                            87,117,283               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5, 24 65,313,390               336,522,837             50,041,184               66,349,852               
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,883,371,913          5,744,398,255          4,557,595,158          5,178,965,507          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 19 1,132,405,007          1,137,215,015          1,132,405,007          1,137,215,015          
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ
   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 5, 21, 36 648,511,941             217,751,857             648,511,941             217,751,857             
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 16, 22 1,626,210,629          1,934,155,494          887,151,545             885,131,949             
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 12 6,352,956                 950,062                    4,041,353                 -                            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน
   เม่ือเกษียณอายุ 25 229,622,728             184,065,264             101,446,948             78,379,377               
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,643,103,261          3,474,137,692          2,773,556,794          2,318,478,198          

รวมหน้ีสิน 9,526,475,174          9,218,535,947          7,331,151,952          7,497,443,705          

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26
- ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามญั 31,611,951,028 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 158,059,755,140    158,059,755,140    158,059,755,140      158,059,755,140     
- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามญั 28,928,765,432 หุ้น หุ้นละ 5 บาท) 144,643,827,160      144,643,827,160      144,643,827,160      144,643,827,160      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 27 -                            -                            -                            -                            
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น
- ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น 26 (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    
- ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307,094             206,307,094             206,307,094             206,307,094             
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 763,976,886             763,976,886             763,976,886             763,976,886             
- ขาดทุนสะสม (22,927,407,730)      (22,253,294,756)      (24,924,573,795)      (24,304,263,276)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28 14,049,679               14,049,679               14,049,679               14,049,679               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,339,486,124          7,013,599,098          4,342,320,059          4,962,630,578          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,594,453,061          10,168,321,012        -                            -                            
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 15,933,939,185        17,181,920,110        4,342,320,059          4,962,630,578          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,460,414,359      26,400,456,057      11,673,472,011        12,460,074,283       

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5 20,693,108,713        17,416,417,795        9,313,880,690          4,494,156,853          
รายไดจ้ากการให้บริการ 5 -                            -                            -                            274,235,241             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 76,223,530               976,030,090             38,097,158               683,702,192             
กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 4 106,292,596             -                            87,117,283               -                            
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -                            13,554,115               -                            89,956,313               
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            292,658,052             -                            
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            -                            1,130,110,336          
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 23 -                            -                            -                            242,266,277             
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 29 -                            5,505,991,604          -                            5,505,991,604          
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                            86,334,435               -                            86,334,435               
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 1 241,112,967             -                            -                            -                            
รายไดอ่ื้น 5 166,670,553             118,537,891             87,351,343               33,914,617               
รวมรายได้ 21,283,408,359        24,116,865,930        9,819,104,526          12,540,667,868        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4, 5
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 20,468,742,797        18,225,267,129        9,246,827,728          4,757,698,323          
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 214,125,667             1,031,503,026          144,900,353             789,651,230             
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8 (173,054,819)           20,966,163               (89,295,097)              93,768,892               
รวมตน้ทุนขาย 20,509,813,645        19,277,736,318        9,302,432,984          5,641,118,445          
ตน้ทุนการให้บริการ -                            -                            -                            283,876,066             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 317,865,105             238,841,441             147,702,582             64,466,422               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 5 723,864,836             940,093,555             234,662,338             377,527,407             
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            65,727,443               -                            87,117,283               
ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ 21 30,449,706               -                            30,449,706               -                            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10, 12, 30 31,889,918               997,828,133             84,421,436               1,904,650,276          
ตน้ทุนทางการเงิน 5 872,110,318             1,139,327,842          622,984,639             836,843,398             
รวมค่าใช้จ่าย 22,485,993,528        22,659,554,732        10,422,653,685        9,195,599,297          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,202,585,169)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (165,720)                   -                            -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,202,750,889)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (45,230,036)              -                            (16,761,360)              -                            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,247,980,925)      1,457,311,198        (620,310,519)           3,345,068,571         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (654,662,560)           2,646,249,750          (603,549,159)           3,345,068,571          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4 (548,088,329)           (1,188,938,552)        -                            -                            

(1,202,750,889)      1,457,311,198        (603,549,159)           3,345,068,571         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (674,112,974)           2,646,249,750          (620,310,519)           3,345,068,571          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4 (573,867,951)           (1,188,938,552)        -                            -                            

(1,247,980,925)      1,457,311,198        (620,310,519)           3,345,068,571         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33 (0.023)                     0.305                      (0.021)                       0.386                       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุน้ที่หมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 34,250,904,820      14,049,679             (10,163,275,674)     206,307,094           763,976,886           (24,899,544,506)     -                          172,418,299           9,928,102,018        10,100,520,317      

รายการกบัผูถ้ือหุน้ที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุน้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
     การออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
     ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 10 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,429,157,546        1,429,157,546        
     รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,429,157,546        1,429,157,546        

เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้
     การแปลงหนี้เป็นทุน 26 110,392,922,340    -                          (106,197,991,291)   -                          -                          -                          -                          4,194,931,049        -                          4,194,931,049        
     การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ 27 -                          (14,049,679)            -                          -                          -                          -                          14,049,679             -                          -                          -                          
     รวมเงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้ 110,392,922,340    (14,049,679)            (106,197,991,291)   -                          -                          -                          14,049,679             4,194,931,049        -                          4,194,931,049        

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 110,392,922,340    (14,049,679)            (106,197,991,291)   -                          -                          -                          14,049,679             4,194,931,049        1,429,157,546        5,624,088,595        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          2,646,249,750        -                          2,646,249,750        (1,188,938,552)       1,457,311,198        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 144,643,827,160    -                          (116,361,266,965)   206,307,094           763,976,886           (22,253,294,756)     14,049,679             7,013,599,098        10,168,321,012      17,181,920,110      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (674,112,974)          -                          (674,112,974)          (573,867,951)          (1,247,980,925)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 144,643,827,160    -                        (116,361,266,965) 206,307,094         763,976,886           (22,927,407,730)   14,049,679           6,339,486,124      9,594,453,061      15,933,939,185      

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั

งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 11



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญั จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุ้น - สุทธิ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุ้นที่หมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 34,250,904,820        14,049,679               (10,163,275,674)      206,307,094             763,976,886             (27,649,331,847)      -                            (2,577,369,042)            

รายการกบัผูถ้ือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุ้น
   เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้ือหุ้น
   การแปลงหนี้เป็นทุน 26 110,392,922,340      -                            (106,197,991,291)    -                            -                            -                            -                            4,194,931,049             
    การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27 -                            (14,049,679)              -                            -                            -                            -                            14,049,679               -                               
   รวมเงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้ือหุ้น 110,392,922,340      (14,049,679)              (106,197,991,291)    -                            -                            -                            14,049,679               4,194,931,049             
รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุ้น 110,392,922,340      (14,049,679)              (106,197,991,291)    -                            -                            -                            14,049,679               4,194,931,049             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            3,345,068,571          -                            3,345,068,571             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 144,643,827,160      -                            (116,361,266,965)    206,307,094             763,976,886             (24,304,263,276)      14,049,679               4,962,630,578             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (620,310,519)           -                            (620,310,519)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 144,643,827,160    -                          (116,361,266,965)  206,307,094             763,976,886           (24,924,573,795)    14,049,679             4,342,320,059            

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 12



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (1,202,750,889)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ
   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 971,115,676             1,713,747,998          445,269,848             813,692,020             
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 128,414,051             105,504,317             50,527,207               31,091,295               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (79,249,314)              (617,072,813)           (70,946,266)              (453,232,519)           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัแปลงหน้ีเป็นทุน -                            (449,701,879)           -                            (449,701,879)           
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (2,772,161)                6,137,766                 (2,772,161)                6,137,766                 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย (241,112,967)           -                            -                            -                            
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                            -                            (292,658,052)           -                            
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                            (5,505,991,604)        -                            (5,505,991,604)        
ขาดทุน (กาํไร) จากการประนีประนอมยอมความ 30,449,706               (86,334,435)              30,449,706               (86,334,435)              
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม - สุทธิ -                            (10,387,557)              -                            -                            
กาํไรจากการลา้งบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (22,192,859)              -                            (12,192,202)              -                            
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -                            (13,554,115)              -                            (89,956,313)              
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (173,054,819)           20,966,163               (89,295,097)              93,768,892               
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) (106,292,596)           65,727,443               (87,117,283)              87,117,283               
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (1,130,110,336)        
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (242,266,277)           
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            54,226,243               897,688,981             
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                            -                            637,610                    -                            
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย์ 4,871,574                 -                            6,259,349                 -                            
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22,213,404               946,468,146             22,213,404               946,468,146             
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 1,962,476                 4,105,007                 -                            -                            
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,835,675)                -                            -                            -                            
ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได้ 2,451,045                 933                           2,451,045                 933                           
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 2,400,000                 34,822,207               -                            34,822,207               
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17,815,428               56,054,212               7,476,744                 27,002,950               
ตน้ทุนทางการเงิน 872,110,318             1,139,327,842          622,984,639             836,843,398             
ดอกเบ้ียรับ (1,917,444)                (3,170,957)                (299,020)                   (388,373)                   
เงินปันผลรับ (2,158,415)                -                            (2,158,415)                -                            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 165,720                    -                            -                            -                            
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ 3,860,518                 (22,198,069)              25,586,181               (24,042,795)              
สินคา้คงเหลือ 210,266,887             1,958,486,265          120,532,903             (697,100,918)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (87,881,186)              87,974,712               (21,219,522)              (88,948,441)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (99,870,638)              (271,570,688)           (18,447,235)              (187,037,559)           

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 420,641,937             (948,380,823)           425,392,319             728,816,522             
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (97,799,596)              88,005,892               (98,507,095)              100,888,622             
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (316,709,117)           (332,057,569)           (268,568,134)           61,924,475               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (222,025,303)           (9,341,775)                29,832,520               2,804,094                 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (11,010,157)              (4,754,000)                (1,170,533)                (1,248,000)                
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 130,397,507             -                            130,397,507             -                            
จ่ายภาษีเงินได้ (165,720)                   (8,649,150)                -                            (8,953,563)                
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดําเนินงาน 150,337,391             (598,525,333)           405,337,051             (951,176,857)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 241,112,967             -                            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ -                            416,954                    -                            416,954                    
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                            -                            (2,122,500)                -                            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,033,176                 19,911,079               1,033,176                 19,911,079               
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 15,985,622               -                            -                            -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (146,361,502)           (155,404,904)           (17,903,675)              (42,936,667)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,682,762)                (1,617,100)                -                            (116,100)                   
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            1,800,000,000          
รับดอกเบ้ีย 1,917,444                 3,170,957                 299,020                    388,373                    
รับเงินปันผล 1,219,748                 -                            1,219,748                 -                            
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 113,224,693             (133,523,014)           (17,474,231)              1,777,663,639          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิม่ทุน
   หุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -                            1,429,157,546          -                            -                            
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (65,699,634)              (62,663,021)              (63,691,205)              (60,058,875)              
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            (826,582,703)           -                            (379,880,338)           
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            (106,251,641)           -                            (106,251,641)           
เงินสดรับจาก (จ่ายชาํระคืน) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            966,587,810             -                            (119,860,522)           
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,305,405)              (501,600)                   (5,878,873)                -                            
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (213,304,865)           (460,832,915)           (27,371,672)              (177,519,998)           
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (290,309,904)           938,913,476             (96,941,750)              (843,571,374)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (26,747,820)              206,865,129             290,921,070             (17,084,592)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 464,124,155             258,184,077             39,825,158               56,909,750               

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (8,433)                       (925,051)                   (3,118)                       -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 437,367,902             464,124,155             330,743,110             39,825,158               

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด
1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ข้ึนโดย

-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,111,985               -                            16,882,465               -                            
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 68,983,284               -                            68,789,996               -                            
-  จ่ายชาํระเงินสด 146,361,502             155,404,904             17,903,675               42,936,667               
รวม 244,456,771           155,404,904           103,576,136             42,936,667              

2) โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 23,890,070               -                            23,890,070               -                            

3) โอน Standby letter of credit ท่ีจ่ายชาํระแทนเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 655,364,519             399,141,817             655,364,519             399,141,817             

4) โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ ดอกเบ้ียคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
 เป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 352,650,294             -                            352,650,294             -                            

5) โอนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นเป็นเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850,000                 -                            3,850,000                 -                            

6) เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิม่ข้ึน -                            47,262                      -                            -                            
เจา้หน้ีการคา้ลดลง -                            16,754,450               -                            -                            
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง -                            6,414,155                 -                            -                            

7) เน่ืองจากการแปลงหน้ีเป็นทุน
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความลดลง -                            183,095,340             -                            183,095,340             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนลดลง -                            31,900,000               -                            31,900,000               
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง -                            3,979,935,710          -                            3,979,935,710          
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง -                            4,842,228,437          -                            4,842,228,437          
ภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องลดลง -                            326,725,720             -                            326,725,720             

8) เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยลดลง
โดยการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            624,889,490             -                            

9) เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ยลดลงจากการไดรั้บการยกหน้ี -                            -                            91,699,689               -                            

10) โอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจาก
การฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ -                            30,000,000               -                            30,000,000               

11) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ 498,083,182             -                            146,264,749             -                            

12) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                            -                            2,366,084,014          -                            

13) ตดัจาํหน่ายเงินให้กูย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            2,756,416,983          -                            

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 15
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
4   การเปล่ียนแปลงประมาณการจากปีก่อน  
5   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
8   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
9   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
10   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
11   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
13   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
14   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
15   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
16   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
17   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
18   เจา้หน้ีการคา้  
19   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
20   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
21   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ  
22   เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
23   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
24   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
25   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
26   ทุนเรือนหุน้และส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้น  
27   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้  
28   ทุนส ารองตามกฎหมายและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  
29   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
30   ค่าใชจ่้ายอ่ืน  
31   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
32   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
33   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่  
34   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
35   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
36   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
37   คดีความ  
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  2563  2562 
     

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

  
49.99 

  
49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย  11.00  15.80 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  7.00  7.00 
Apex Prime Capital Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  4.37      - 
บริษทั นิวเวลิดอิ์นเตอร์เมทลั จ ากดั  1.96  1.96 
บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั  1.96  1.96 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  2563  2562 

         

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

 ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  99.99  99.99 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

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

และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

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

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

         

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

(ถือหุน้โดย เอสพเีอช ร้อยละ 
99.97) 

 ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและ
ลงทุน 

 ไทย  -  99.97 

 
* บริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และ จี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2560 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 
2561 บริษทัอยูร่ะหวา่งการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถกูตดับญัชีเน่ืองจากการ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

** โอเอซี ถูกกรมสรรพากรฟ้องร้องและศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ดด็ขาดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้ค าส่ังพิพากษาใหล้ม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ดงันั้น ผูบ้ริหารพิจารณาท่ีจะตดัจ าหน่ายและไม่รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัดงักล่าว  
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รายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยดงักลา่ว ณ วนัท่ีมีค าส่ังพิพากษาใหล้ม้ละลาย มีดงัน้ี 
 

 ลดลง (เพิ่มข้ึน) 
 (ลา้นบาท) 
  

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการ (18) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 252 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 241 

 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และบริษทัยงัคงท า
งบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 
1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
   (ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  ส าหรับปี 

  
(655) 

  
2,646 

  
(604) 

  
3,345 

(2) ขาดทุนสะสม  (22,927)  (22,253)  (24,924)  (24,304) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน  2,416  2,154  2,733  3,467 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  6,339  7,014  4,342  4,963 
 
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,416 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 22,927 ลา้นบาท ดงันั้นความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุช้ีให้เห็นความไม่แน่นอนอยา่งมีนยัส าคญัเกี่ยวกบั
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
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บริษทัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน   
 

ก) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงเป็นทุนจ านวน 4,195 ลา้นบาท นอกจากน้ีเจา้หน้ียงัตกลงยกเวน้ดอกเบ้ีย
ให้จ านวน 5,169 ลา้นบาท จากท่ีกล่าวน้ีประกอบกบัการลดภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ยและการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
อื่น ๆ ท าให้บริษทัสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ลา้นบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ลา้นบาท ในปี 2562 จากท่ีกล่าวทั้งหมด
ขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทักลบัมาเป็นบวกและยงัคงเป็นบวกท่ี 6,339 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายใหญ่โดยการเปลี่ยนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็นหน้ีสินระยะยาว
โดยจ่ายช าระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 146 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ
ช าระหน้ีเม่ือใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

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

 

ผลขา้งตน้น้ีท าให้โครงสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั และฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท า
งบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
 

ข) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน  
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือส าหรับการด าเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  
 

บริษทัยงัไดร้ับสินเชื่อส าหรับการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัที่ปรึกษารายหน่ึงส าหรับการรีไฟแนนซ์หน้ี และการระดมทุนเพื่อ       
รีไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีอยูส่่วนหน่ึงและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม   
 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหนา้ให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระแสเงินสดมีการ
หมุนเวียนอยา่งเพียงพอ  
 

บริษทัผิดนดัช าระหน้ีต่อ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เน่ืองจากสภาวะตลาดที่ซบเซาอยา่งต่อเน่ืองและ
ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัไดร้ับจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ข
เหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นอกเหนือไปจาก
จดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby Letter of Credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีที่ผิดนดัช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
รวมทั้งส้ิน 59.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัอยูร่ะหว่างเจรจากบั Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือที่ผิดนดัช าระและ
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กบัผูใ้ห้กู ้เพื่อขยายระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ามูลค่าหน้ีจะ
ไดรั้บการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  
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ค) กำรผลติและกำรขำย 
 
บริษทัผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอยา่งเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างท าให้การ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ น าไปสู่ผลการด าเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             
ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหลก็ ส่งผลให้
ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหลก็เจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาทท าให้การน าเขา้ง่ายข้ึนและ      
ถูกกว่าซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท าให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลในทางลบอยา่งมากต่อก าไรจาก
การด าเนินงาน  

 
ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งในระยะส้ันซ่ึงน่าจะมีผลกระทบไปอีกหลายเดือน บริษทัยงัคงมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาว
เน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอยา่งต่อเน่ืองหลายอยา่งโดยรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพิ่มการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑเ์กรดใหม่ ๆ  
 
ดว้ยเหตุน้ี แมว้่าสถานการณ์ทา้ทายในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ ่มบริษทัจะ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 
ง) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
 
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ี
เพิ่มข้ึน (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวั
เพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป 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, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

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

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน 
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 
มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563* 
 

 
* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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จ) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 
    

ผลิต 2.60 2.76 (0.16) 
น าเขา้  2.79 4.04 (1.25) 
ส่งออก 0.019 0.008 0.011 
ความตอ้งการใช ้ 5.38 6.79 (1.41) 

 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศวา่การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนั
ว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกนั
ล่วงหนา้ในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศ
ไทยและตลาดการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัขยายระยะเวลาประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการใน  
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2564 
 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบทางดา้นการเงินจากโควิด-19 ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพื่อยบัย ั้งการแพร่
ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อรายได้การด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมี             
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  
 
ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพื่อหยดุการผลิตตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัก าลงัด าเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมเพือ่จดัการกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งมีประสิทธิผลและท าใหก้ารด าเนินงานมีความยัง่ยนืในระยะยาว 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถปุระสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้
น าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจบุัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 3  

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ  

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

 
          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของตราสารอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาใน
การเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจาก
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
 
กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญา
เช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี) มีดงัน้ี 

 

  เพิ่มข้ึน (ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- อาคารเช่าและยานพาหนะ     
  (รวมอยูภ่ายใต ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์)  24  14 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ     
-   หมุนเวียน  12  7 
-   ไม่หมุนเวียน  12  7 
รวม  24  14 
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ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
ในปี 2562 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ี โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตรีำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการผลิตท่ีท าให้แลว้เสร็จและ
ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เมื่อบริษทัไดร้ับโอนสิทธิและความ
รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายในระหวา่งปีค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดั
ออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 

 ปี  
 2563  2562 
    

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  5 - 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 25 - 50  5 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 21 - 41  5 - 30 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10  5 - 10 
ยานพาหนะ 5  5 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
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สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่โดยประมาณดงัต่อไปน้ี  
 

 ปี 
  

อาคารเช่า 3 
ยานพาหนะ 2 - 5 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม         
ความเหมาะสม 
 
ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
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ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น
บญัชีรายไดอ่ื้น หรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้ง         
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ      
กลุ่มบริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม
ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงิน
ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
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ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุค  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนักงานควรได้รับเป็นการ            
ตอบแทนส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ       
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละ
หน่วยแยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไร
หรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
วดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
 

กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 

การใช้วิจารณญาณ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- สัญญาเช่า 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาวา่จะรับรู้รายไดห้รือไม่ กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
รายไดรั้บรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการท่ีสัญญาวา่จะใหลู้กคา้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายได้ท่ีรับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายได้จากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
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รายได้เงินปันผล 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบั     
ส่ิงตอบแทน 
 
กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) ประเมินอายสัุญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญา
เช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
 
สัญญาเช่ารับรู้สินทรัพย ์(สินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า นบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิ
การเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า                 
หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทัจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสัุญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิ
การเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมก่อนวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า          
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้อง
หรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
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ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
 
รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามท่ีกล่าวไวใ้น
นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารก าหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะ
พิจารณาเป็นรายตราสาร ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน             
การดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การ
เปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่า
ราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 

• การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ี
จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการ
ส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีขอ้ก าหนด                
ท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้      
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน  
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• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
  
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ี   
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 
 
ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
  

• การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิ
บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ
สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้        
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ใชร้าคาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายการในตลาด 

ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (มีความคล้ายคลึงกัน)            
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรจำกปีก่อน 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 น้ี ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลง
อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดัค่าเส่ือมราคาใชว้ิธีเส้นตรงตามเดิม อายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวมี้
การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชส้ าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเร่ิมในวนัท่ี 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) 

 

  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) 
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กลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 6,392  6,392             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,749)  (3,788)  (39) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (578)  (578)             - 
สุทธิ 2,065  2,026  (39) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 30,280  30,280             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (20,029)  (19,240)  789 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (342)  (342)             - 
สุทธิ 9,909  10,698  789 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 11,974  12,724  750 
      

สินคา้คงเหลือ 2,768  2,746  (22) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (63)  (60)  3 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 
สุทธิ 2,613  2,594  (19) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี      

ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,466  716  (750) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     22 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (728) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (650) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (83) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     5 
รวม     (728) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (170)  (173)  (3) 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (106)  (106)             - 
      

รวมทั้งส้ิน     (731) 
      

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี      
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่     (372) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     (359) 
     (731) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 2,438  2,438             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,112)  (1,123)  (11) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (530)  (530)             - 
สุทธิ 796  785  (11) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 14,580  14,580             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,683)  (9,326)  357 
สุทธิ 4,897  5,254  357 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 5,693  6,039  346 
      

สินคา้คงเหลือ 1,366  1,351  (15) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (28)  (25)  3 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 

สุทธิ 1,246  1,234  (12) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี      

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 703  357  (346) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     15 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (331) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (269) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (63) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (331) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (86)  (89)  (3) 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (87)  (87)             - 
      

รวมทั้งส้ิน     (334) 
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5. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

เอสพีเอช  ไทย  บริษทัเพือ่การลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่    
รีดร้อนชนิดมว้น 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 9.45 

โอเอซี  ไทย  ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังพิพากษา   
ใหบ้ริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2563) 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

จีเอส โน๊ตส์  ไทย 
 กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560) 

จีเอส โน๊ตส์ 2  ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง                   

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

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

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 การลงทุน ผูจ้ดัการดา้น
แผนงาน และท่ีปรึกษาการ
ลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น        
บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital 
Holdings Limited 

       

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
   จ ากดั 

 ไทย  จ าหน่ายน ้าดิบ  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562) 

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

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

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

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัและ  
จี เจ สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
   (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ไทย  กิจกรรมใหค้ าปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการอื่น ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั  
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
23 พฤษภาคม 2562) 

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

กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10  
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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 ไตรวฒิุ  ไทย  -  ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย (กรรมการ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้าออกจาก 
บริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2562) 

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

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

   

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

 ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสัญญา  
   และชัว่โมงการท างานจริง 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือน ้าดิบ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบ             -             -  37  36 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต             -             -             -  274 
ซ้ือวตัถดิุบและสินคา้ส าเร็จรูป             -             -  144  309 
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืน 
  บริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

  
293 

   
          - 

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุน 
  ในบริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

   
          - 

  
1,130 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน             -             -             -  1 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  2  45 
         
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  241  286  239  912 
ซ้ือวตัถดิุบและสินคา้ส าเร็จรูป  130             -  123             - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  11             -  6 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  5  97  3  83 
ตน้ทุนทางการเงิน  754  1,012  533  708 
         
ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  53  51  23  20 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.9  2.4  0.3  0.5 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
ลูกหนีค่้ำที่ปรึกษำกำรด ำเนินงำน         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -             -  1,053 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -             -  (1,053) 
สุทธิ             -             -             -             - 

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

         
เงินทดรองจ่ำย         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

         
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั 9            -  81             -  73 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -  (8)             -             - 
สุทธิ             -  73             -  73 

         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 
สุทธิ             -             -             -             - 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    15        
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำก  
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

        

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

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

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                 -  2,554 
เพิ่มข้ึน                 -                  - 
ตดัจ าหน่าย                 -  (2,554) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563                 -                  - 

 
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดต้ดัจ าหน่ายลูกหน้ีอ่ืนจาก เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากโอเอซี เป็นจ านวนเงินรวม 
5,122 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าในจ านวนเดียวกนัตามค าส่ังศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินมัดจ ำ  15        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั             -  2             -  2 
บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั             -  2             -  1 
รวม             -  4             -  3 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 18        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  196             -  196 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  92 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 19        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  3  3  3 
บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากดั             -  1             -  1 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั             -  20             -  19 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  39             -  39 
ACO I   1,295   1,300   1,295   1,300 
Synergy   44   44   44   43 
Ares SSG Capital Management              -  38             -  38 
รวม  1,342  1,445  1,342  1,443 

         
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
         

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 20        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  314 
         

บุคคลและกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  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  487  65  409  36 
ACO I  252  139  252  139 
รวม  750  313  674  598 

         
หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและ 
กำรประนีประนอมยอมควำม 

 
21 

       

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  16  32  16  32 
         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั             -  16             -  16 
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  30             -  30 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  146  146  146  146 
  146  192  146  192 
รวม  162  224  162  224 
         

เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง 24        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
1 

  
2 

  
1 

  
2 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 22        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  313 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
Link Capital I  1,433  811  1,433  811 
รวม  1,433  811  1,433  1,124 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 811  1,124 
เพิ่มข้ึน 655  655 
ลดลงจากการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 -  (313) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 6  6 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (39)  (39) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,433  1,433 

 
เงินกูย้ืมจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 จ านวน 313 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี  
 
ในปี 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก จี เจ สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดช้ าระเงินกูท้ ั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวนแลว้ 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 22        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ACO I  314  314  314  314 
Link Capital I   311             -             -             - 
รวม  625  314  314  314 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
Link Capital I   1,626          1,934  887  885 
รวมทั้งส้ิน  2,251  2,248  1,201  1,199 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,248  1,199 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 12  6 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (9)  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,251  1,201 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก ACO I จ านวนเงินรวม 314 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนในจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนัตามท่ีระบุในสัญญา ส้ินสุดในเดือน
กุมภาพนัธ์และเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียผิดนดั) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น         
ผูถื้อหุน้             -  4             -  4 

 
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ไม่มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กิจการน้ีไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ ดงันั้น เงินกูย้ืมดงักล่าวจึงแสดงเป็นเงินกูย้ืมจากกิจการอื่นในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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สัญญำส ำคญัทีท่ ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษัท 
 
สัญญำจ้ำงผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีลได้ท าสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) กบับริษทั โดย จี เจ สตีล (ผูว้่าจา้ง)         
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และบริษทั (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Roll Coils) 
จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าส่ังขายของ จี เจ สตีล สัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนมีอายุ 1 ปี นับจากวนัท าสัญญา และ         
ต่ออายอุตัโนมติัไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี บริษทัจะเรียกเกบ็ค่าบริการในอตัราตามท่ี  
ตกลงตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 จี เจ สตีล ได้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยให้สัญญามีผลจนถึงวนัท่ี                   
31 มกราคม 2562 
 
สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำทำงธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 
2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้หกู้แ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 
อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงัไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งช าระตามสัญญาดงักล่าว บริษทัอยู่
ระหวา่งการเจรจาเพื่อตกลงระยะเวลาจ่ายช าระกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถลงนามยกเลิกสัญญาได ้
 
สัญญำให้บริกำรทำงกำรเงิน 
 
เ ม่ือวันท่ี  3 เมษายน 2562 บริษัทเข้าท าสัญญาให้บริการทางการเ งินกับบริษัท Ares SSG Capital Management (Mauritius) Limited                         
(เดิมช่ือ SSG Capital Management (Mauritius) Limited ) (“บริษทัท่ีปรึกษา”) โดยบริษทัท่ีปรึกษาจะจดัหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์คอย
ตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าในการบริหารธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนหรือเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยจะให้ค าปรึกษา
ในประเด็นส าคญั ๆ หรือในวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อการบริหารและสถานะทางการเงินของธุรกิจ และแนะน าขั้นตอนด าเนินการ
ท่ีจ าเป็นส าหรับบริษทัในการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัท่ีปรึกษาคิดค่าบริการ (Recurring Fees) เป็นร้อยละ 1.5 
ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงก่อน ดงัน้ี สัญญาครบก าหนด 
5 ปี หรือ บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินกูไ้ม่นอ้ยกวา่จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิก
สัญญาให้บริการทางการเงินแก่บริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และ บริษทัท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บค่าบริการระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 162.7 ลา้นบาท ในการน้ี 
บริษทัไดท้ าการกลบัรายการค่าบริการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 124.8 ลา้นบาท และบนัทึกการกลบัรายการค่าบริการส าหรับปีไว้
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงินรวม 37.9 ลา้นบาท 
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สัญญำประนีประนอมยอมควำม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบับริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ี
จะช าระหน้ีโดย 

- แปลงหน้ีเงินตน้ตามค าพิพากษาบางส่วนจ านวน 332 ลา้นบาทเป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดยบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ตกลงท่ีจะปลดภาระหน้ีดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งจ านวนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และท่ีจะเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ีเสนอขายหุ้น
สามญัออกใหม่ 

- ผ่อนช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือ 146 ลา้นบาทภายในระยะเวลา 9 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดรั้บ
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย MLR-2% ต่อปี ของเงินตน้จ านวนเงิน 59 ลา้นบาท บริษทัจะไดรั้บการพกัช าระ
หน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน 3 ปีแรก (Grace Period)  และเร่ิมตน้ผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบ้ียใหม่อีกคร้ังในปีท่ี 4 ทั้งน้ี บริษทั
ตอ้งผอ่นช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 9 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดของระยะเวลาการผอ่นช าระ 

- บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบัเจา้หน้ีภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 

 
สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 บริษทัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี (Debt Restructuring Agreement) และสัญญาแกไ้ขหน้ีสิน (Debt Amendment 
Agreement) กบั Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) โดยอา้งอิงเง่ือนไขจากบนัทึกความเขา้ใจเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

- บริษทัยอมรับว่ามีภาระหน้ีต่อ ACO I ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นหน้ีทั้งส้ิน 252.57 ลา้นเหรียญสหรัฐ (แบ่งเป็นเงินตน้
จ านวน 127.88 ลา้นเหรียญสหรัฐและดอกเบ้ียจ านวน 124.69 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

- บริษทัและ ACO I ตกลงแปลงหน้ีเงินตน้เป็นทุนจ านวน 90.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 124.69 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ACO I ยกเวน้ใหท้ั้งหมด 

- เงินตน้ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดแ้ปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัจะช าระคืนคร้ังเดียวทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนด  
9 ปี หรือ สามารถช าระคืนก่อนก าหนดบางส่วนหรือทั้งหมดไดโ้ดยไม่มีค่าปรับ และมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 3 ปี โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี 

 

บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบั ACO I ภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
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สัญญำหักกลบลบหนี ้
 
บริษัทได้ท าสัญญาหักกลบลบหน้ี 2 ฉบับ กับ จีเอส ซีเคียวริต้ี (บริษัทย่อย) ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 30 กันยายน 2563                   
โดยให้น าเงินคืนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 จ านวนเงิน 519.0 ลา้นบาท และ 105.9 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ไปหักกลบกบัหน้ีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัย่อยจ านวนเงินรวม 624.9 ล้านบาท (เงินกู้ยืมระยะส้ัน      
จ านวนเงิน 313.0 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวนเงิน 311.9 ลา้นบาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาปลดหน้ีกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กหน้ีให้แก่บริษทัจ านวนเงินรวม 649.7 
ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 357.1 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึก
รายการยกหน้ีดงักล่าวสุทธิจากขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 292.6 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “รายไดจ้ากการ
ไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ย” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
จี เจ สตีล 
 
สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใหค้  าแนะน า   
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 
2563 จี เจ สตีล ไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้หกู้แ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
สัญญาอื่น ๆ 
 
ในอดีตเม่ือปี 2556 จี เจ สตีล ไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตสั้ญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวนรวม 
25.08 ลา้นบาท และ จี เจ สตีลไดจ่้ายช าระหน้ีสินแก่โอเอซีแลว้จ านวน 11.63 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังให้โอเอซีลม้ละลาย อยา่งไรก็ดี การด าเนินการ
ลม้ละลายอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการเพิ่มเติมเก่ียวกบัยอดเงินท่ีตอ้งช าระ ดงันั้น จี เจ สตีล จึงยงั
ไม่กลบัรายการภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 437  464  331  40 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 435  450  331  39 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2  14           -           1 
รวม 437  464  331  40 

 
7. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 488  991  460  633 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /        
       ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (456)  (955)  (456)  (603) 
สุทธิ 32  36  4  30 
        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระหวา่งปี (กลบัรายการ) (499)  7  (147)  7 
        

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งปี 499           -  147           - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 2           -           -           - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 30  36  4  30 
-  มากกวา่ 12 เดือน  456  955  456  602 
รวม 488  991  460  632 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /        
       ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (456)  (955)  (456)  (602) 
สุทธิ 32  36  4  30 
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ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำ 

 
โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน        
3 วนัท าการ และ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายใน
ประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  
 
ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  
แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 
บริษัท 

 
ตามท่ีบริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีช าระ
ให้แก่บริษทัไม่สามารถน าไปข้ึนเงินได ้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิพากษาให้ลูกหน้ีขา้งตน้ลม้ละลายแลว้ ดงันั้น
บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวน เป็นจ านวน 146 ลา้นบาท และพิจารณาตดัหน้ีสูญลูกหน้ีดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 
 
จี เจ สตีล 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จี เจ สตีล มียอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายหน่ึงจ านวนเงิน 
352 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีล ได้ยื่นค าฟ้องต่อลูกค้าท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย        
ระหว่างกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของ
ลูกคา้ดงักล่าวโดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดท้  ารายงานสรุปขอปิดคดี
ต่อผูพ้ิพากษาศาลลม้ละลายกลางและศาลไดมี้ค าส่ังให้ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ดงันั้น จี เจ สตีลไดพ้ิจารณาตดัหน้ีสูญดงักล่าว
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 395  897  367  539 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 93  94  93  94 
รวม 488  991  460  633 
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8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สินคา้ส าเร็จรูป 857  880  496  534 
วตัถุดิบ 807  862  363  444 
วสัดุส้ินเปลือง 151  73  66  73 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 839  874  424  411 
สินคา้ระหวา่งทาง 92  268  2  9 
รวม 2,746  2,957  1,351  1,471 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (60)  (233)  (25)  (114) 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 2,594  2,632  1,234  1,265 
        

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
ในระหวา่งปี  173  21  89  94 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
     เพือ่ค  ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 18) 61           -           -           - 

 
วตัถุดิบที่สูญหำย 
 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ         
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัไดท้ าการตรวจนบัสินคา้และวตัถดิุบ
ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบว่าจ านวนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัจึงได้
ตั้งค่าเผื่อความเสียหายเพิ่มข้ึนอีก 4 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระท าความผิด และจะไดส้รุปส านวนการสอบสวนและส่งเร่ืองฟ้องร้องทาง
กฏหมายต่อไป อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 
 
เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ตามปกติจากพื้นท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้
บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาช าระหน้ีกบัผูส้นบัสนุนทางการเงิน โดยเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงิน 68 ลา้นบาท จะตกลงช าระโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้        
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  81           -  73 
     บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 289  122  169  61 
 289  203  169  134 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (16)  (11)  (5)           - 
 273  192  164  134 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  147  9  142 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 50  78  41  69 
อื่น ๆ 62  36  28  23 
        

สุทธิ 394  453  242  368 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยไดท้ า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช 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 าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  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  (2,732)  (2,680)  1,044  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  (3,073)  (3,021)  1,066    1,544  

 
* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560      
ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทั
อยูร่ะหวา่งการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับญัชีจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกบัทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 
25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท อย่างไรก็ดี บริษทัไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน จี เจ สตีล เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน            
จี เจ สตีล 
 
จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 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) ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกลด
บญัชีเงินลงทุนใน จีเอส ซีเคียวริต้ี ตามสัดส่วน บนัทึกก าไรจากการรับคืนเงินลดทุนจ านวน 1,130.11 ลา้นบาท และบนัทึกลูกหน้ีจากการ      
ลดทุนจ านวน 1,800 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดช้ าระเงินจากการลดทุน 1,800 ลา้นบาทให้กบับริษทัแลว้ทั้งจ านวนและในขณะเดียวกนั
บริษทักไ็ดช้ าระคืนเงินกูย้มืจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ทั้งระยะส้ันและระยะยาวจ านวน 1,800 ลา้นบาท 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากทุนจดทะเบียนจ 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
กลบกบัหน้ีเงินกูย้มืระยะส้ันจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ย 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน   
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 172.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 17.29 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 67.0 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6.7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ     
วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 โดยบริษทัไดน้ าเงินคืนจากการลดทุนของ จีเอส ซีเคียวริต้ี จ านวนเงิน 105.9 ลา้นบาท ไปหกักลบกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย
แก่บริษทัยอ่ย 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็นจ านวนเงินรวม 52.2 ลา้นบาท 
 

หุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้ าหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ              
จี เจ สตีล) ไปค ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 
 2563 

 
2562 

หุ้นของ จี เจ สตีล    
เจา้หน้ีการคา้          -  800 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ 983  183 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,100  1,100 
รวม 2,083  2,083 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูใ้ห้กูร้ายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 13.57 ลา้นบาท (เงินตน้ 10 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสัญญา จนถึงวนัฟ้องรวม 3.57 ลา้นบาท) ก่อนหนา้น้ี บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้หกู้แ้ละจ าน า 
หุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ท่ีบริษทัถือไวจ้ านวน 500 ล้านหุ้น (เทียบเท่ากับ 50 ล้านหุ้นภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว)้ เป็น
หลกัประกนัเพื่อประโยชน์ของผูใ้หกู้ ้แต่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผ่อนช าระหน้ี เพื่อใชเ้ป็นการเจรจา
ประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระหน้ีเฉพาะเงินตน้ 10 ลา้นบาทโดยผ่อนช าระ        
36 งวด ๆ ละหน่ึงเดือน ๆ ละ 0.28 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 10 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืน ๆ และบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี11 ตุลาคม 2562  ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพื่อช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ีจะแปลงหน้ี
เป็นทุน บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบัเจา้หน้ีภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
  

หุน้ จี เจ สตีล ท่ีจ าน าภายใตห้น้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมจ านวน 86 ลา้นหุน้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการปลดจ าน า 
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11. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับ         

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

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

จี เจ สตีล  
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร
จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และจี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      
ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 19 ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระ
ท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ จนถึงปัจจุบนั จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่ง
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้ายท่ีดิน   
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,628  9,459  39,247  338  14  15,432  66,118 
เพิ่มข้ึน         -          -  47  14          -  93  154 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (1,944)  (4)  (3)  (3,637)  (5,588) 
โอนเขา้ (โอนออก)         -          -  27  1          -  (28)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,628  9,459  37,377  349  11  11,860  60,684 
เพิ่มข้ึน 10  7  27  13  5  158  220 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  17          -          -  7          -  24 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (7)  (180)  (34)  (1)          -  (222)  
โอนเขา้ (ออก) 1          -  93  2          -  (96)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,639  9,476  37,317  330  22  11,922  60,706 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 67  5,542  21,338   292    11           -   27,250  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6  127  1,563   13    1           -   1,710  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (294)   (4)   (3)          -   (301) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 73  5,669  22,607   301    9           -   28,659  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  175  770   14    4           -   968  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (8)  (138)   (34)   (1)          -   (181) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 78  5,836  23,239   281    12           -   29,446  
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 329  1,147  3,075  6          -  9,926  14,483 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (980)          -          -  (3,338)  (4,318) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 329  1,147  2,095  6          -  6,588  10,165 
กลบัรำยกำร         -          -  (3)          -          -          -  (3) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 329  1,147  2,092  6          -  6,588  10,162 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,226  2,643  12,675  42          -  5,272  21,858 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2          -  2 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 1,226  2,643  12,675  42  2  5,272  21,860 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,232  2,483  11,986  43  1  5,334  21,079 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  10          -          -  9          -  19 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 1,232  2,493  11,986  43  10  5,334  21,098 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  762    3,212   21,314  159  9  8,616  34,072 
เพิ่มข้ึน         -          -  36  5          -  1  42 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (1,926)          -  (3)  (3,637)  (5,566) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  762    3,212   19,424  164  6  4,980  28,548 
เพิ่มข้ึน         -          -  1  1  3  85  90 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  12          -          -  2          -  14 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (7)  (34)  (30)          -          -  (71) 
โอนเขา้ (ออก)         -          -          -  1          -  (1)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  762    3,217    19,391    136    11    5,064    28,581  
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  25    1,272   11,206  142  9          -  12,654 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1    35   772  4          -          -  812 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (280)          -  (3)          -  (283) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  26    1,307   11,698  146  6          -  13,183 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -  51  388   5   1          -   445  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (8)  (9)   (31)          -          -   (48) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  26    1,350    12,077    120   7          -   13,580  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 306  1,071  2,685  6          -  6,804  10,872 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (980)          -          -  (3,338)  (4,318) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563  306  1,071  1,705  6          -  3,466  6,554 
              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 430  834  6,021  12          -  1,514  8,811 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -          -          -          - 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 430  834  6,021  12          -  1,514  8,811 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 430  789  5,609  10  1  1,598  8,437 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  7          -          -  3          -  10 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 430  796  5,609  10  4  1,598  8,447 

 
รายละเอียดของงานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513  513  513 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,514  4,430  4,514  4,430 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 
อื่น ๆ 332  354  37  37 
รวม 11,922  11,860  5,064  4,980 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,588)  (6,588)  (3,466)  (3,466) 
สุทธิ 5,334  5,272  1,598  1,514 
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งานระหว่างก่อสร้างบางส่วนราคาทุนจ านวน 1,385 ลา้นบาท เป็นโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1579(2)/2548 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร                     
ตามท่ีคณะกรรมการฯ (บีโอไอ) อนุมติั และจะตอ้งด าเนินการให้โครงการแลว้เสร็จ พร้อมเปิดด าเนินการใน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม ฯ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดข้อขยายเวลาการในเปิดด าเนินการกบั บีโอไอ หลายคร้ัง แต่ไม่สามารถด าเนินการให้โครงการแลว้เสร็จได ้
และในท่ีสุด บีโอไอ ไม่ไดอ้นุมติัการขยายอายอุอกไปอีก ดงันั้นบริษทัจึงยกเลิกโครงการดงักล่าว 
 

ต่อมาบริษทัไดด้ าเนินการส่งเคร่ืองจกัรจ านวน 4 รายการท่ียงัคงเหลืออยู่จากการขายทรัพยสิ์นส่วนของ บีโอไอไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว      
(Skin Pass) เคร่ืองตัด  (Slitting Coil) เคร่ืองจักรตัดแผ่นบาง (Cut to Length) และเคร่ืองจักรตัดแผ่นหนา (Heavy Gauge) ออกนอก
ราชอาณาจกัร เพื่อบรรเทาภาระในการช าระภาษีและเบ้ียปรับเน่ืองจากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากการขยายเวลาโดย บีโอไอ ซ่ึงไม่อยูภ่ายใต้
การรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นในปี 
2562 จ านวนเงิน 946 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 22 ลา้นบาท ในปี 2563  
 

มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 2,177 ลา้นบาท และ 2,886 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: ของบริษทั
จ านวนเงิน 2,211 ลา้นบาท และของกลุ่มบริษทัจ านวนเงิน 2,953 ลา้นบาท) 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนปี 2563 มีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้
   
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณขาย 

: อตัราร้อยละ 12 ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 1 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีใน       
ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
อตัราการเติบโตของ
ราคาขาย 

: อตัราร้อยละ 20 ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 21 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีใน    
ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 0 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 9.18  ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 10.61 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ีย       

ถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความ
เส่ียง ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนและค่าเบตา้ของ จี เจ สตีล 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าขา้งตน้ ผูบ้ริหารพบวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มี
การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
 
ในเดือนธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี                 
30 ธันวาคม 2562 ตามรายงานลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ประกอบกับการประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเอง           
(ใชอ้ตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 11.74 ต่อปี ส าหรับบริษทั และอตัราร้อยละ 8.22 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล) ผลการประเมินดงักล่าวพบวา่มูลค่าตาม
บญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
  ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (ลา้นบาท) 
  บริษทั   จี เจ สตีล 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน   สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5   (665)   595   (768)  843 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1   (1,412)   1,130   (1,469)  1,774 
         
อตัราการเติบโตของปริมาณขาย         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5   68    (68)  77  (76) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10   136    (137)  154  (153) 
         
อตัราการเติบโตของราคาขาย         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5   639    (642)  734  (731) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10   1,277    (1,286)  1,471  (1,460) 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

70 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่จดจ ำนอง 
 

บริษัท 
 

หลักประกนัส าหรับหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ 
 

ท่ีดินบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินรวม 66 ลา้นบาท ไดค้  ้าประกนัหน้ีสินจาก
การประนีประนอมยอมความ (2562: เจา้หน้ีการคา้) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 21  
 

หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 
1,503 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปจดจ านองกบักรมสรรพากรเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 599 ลา้นบาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 

หลักประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินรวม 6,712 ลา้นบาท และ 7,155 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 

จี เจ สตีล 
 

หลักประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของจี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้  าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี
ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้จี เจ สตีล ชนะคดีและมี
ค าส่ังให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ปัจจุบนัจี เจ สตีล ไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ และ    
จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งกระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 7,571 ลา้นบาท และ 
7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และจ านองหลกัประกนั
ล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 6,619  ลา้นบาท) 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
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หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของ จี เจ สตีล (เคร่ืองลา้ง
และเคร่ืองเคลือบน ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 616 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีลได้
ด าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองสินทรัพยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 ในเดือนเมษายน 
2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 
2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ใบอนุญาตในการผลิต  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 224  40  264 
เพิ่มข้ึน 1                             -  1 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 225  40  265 
เพิ่มข้ึน 2                             -  2 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 227  40  267 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 212  29  241 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4                             -  4 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 216  29  245 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5                             -  5 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 221  29  250 
      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563                            -  11  11 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 9                             -  9 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 6                             -  6 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ลา้นบาท) 

      
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563     18 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562     14 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     2 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562     16 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     1 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563     17 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562     2 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563     1 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้ นได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 17 ล้านบาท และ 219 ล้านบาท ตามล าดับ           
(2562: ส่วนของบริษทัไม่มี และส่วนของกลุ่มบริษทัจ านวนรวม 184 ลา้นบาท) 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/         
      ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 

91  191  91  121 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 12  47  5  23 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลกูหน้ีอ่ืนกิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
         - 

  
         - 

  
         - 

  
473 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  615  604 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2  2           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 3  2  1           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 
      จากบริษทัยอ่ย 

 
         - 

  
         - 

  
1 

   
        511 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ 
      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
400 

  
400 

  
400 

  
400 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,572  1,503  1,034  980 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถดิุบ 
      ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

 
         - 

  
21 

  
         - 

  
17 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังาน 

 
46 

  
37 

  
20 

  
16 

- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5  2  2  2 
 4,575  4,649  3,480  4,458 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,134  864  685  394 
รวม 5,709  5,513  4,165  4,852 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  8  2,764 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (8)  (2,764) 
          -           -           -           - 
        

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

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  109  85  109 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 53  53  53  53 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 46  46           -           - 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 440  436  179  205 
เงินมดัจ า        
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  4           -  3 
 กิจการอ่ืน ๆ 8  8  6  7 
อื่น ๆ 14  43  12  14 
สุทธิ 679  732  335  391 
 

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

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

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542 และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริมการลงทุนไดมี้ค าส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct 
Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็กจ านวน 33 ลา้นบาท จากการทดสอบการดอ้ยค่า 
ผูบ้ริหารพบวา่มูลค่าตามบญัชีของงานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
 
16. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ  2563  2562  2563  2562 
         

Link Capital I - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
         

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 12 และ 
สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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บริษัท 
 
รายละเอียดวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจาก Link Capital I (Mauritius) Limited สรุปไดด้งัน้ี 
 

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินสินเช่ือ A - เงินกู ้  30  30  ร้อยละ 12 ต่อปี  1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู้ มีก าหนดช าระ    
เม่ือครบรอบปีท่ี 4 นบัจากวนัท่ีมีการเบิกใช้   
ค ร้ังแรก (ครบก าหนดวันท่ี  3 เมษายน     
2566 **)  

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน     
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5 
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี                    
2 เมษายน 2567)  

วงเงินสินเช่ือ B - Standby 
letter of credit 

 40  40  - Standby letter of credit ท่ี ย ั ง
ไม่ได้เบิกใช้ ในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3 ต่อปี  

- Standby letter of credit ท่ีเบิกใช ้
ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
Standby letter of credit ท่ีผิดนดั
ช าระหน้ีซ่ึงถูกแปลงเป็นเงิน
กู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 
ต่อปี 

 

 1) เม่ือวนัท่ี 20 และ 23 ธันวาคม 2562 บริษทั
ได้รับจดหมาย (Election Notice) จาก Link 
Capital I เพื่อเรียกเก็บเงิน Standby letter of 
credit (“SBLC”) จ านวน 3 ฉบบั คิดเป็นเงิน
รวม 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง Ares SSG 
Capital Partners ได้จ่ายให้กับผูข้ายวตัถุดิบ
ของบริษทั  

2) เ ม่ื อ วัน ท่ี  20 ธันว าคม  2562 บ ริษัทได้              
เข้าท า สัญญาแก้ไขเพิ่ม เ ติมค ร้ัง ท่ี  2 กับ       
Link Capital I เพื่ อให้  SBLC ถูก เ รียกร้อง
สิทธ์ิเป็นเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเช่ือ B และ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ  (credit 
backstop administration fee ) ในอตัราร้อยละ 
3 (ช าระคร้ังเดียว) 

3) ในระหวา่งปี 2563 มี SBLC ท่ีผิดนดัช าระหน้ี
ซ่ึ งได้ถู กแปลงสภาพเ ป็น เ งินกู้ยืมตาม
หนังสือท่ีได้รับแจ้ง  (Election Notice) จาก 
Link Capital I เป็น  จ านวนเงิน 20.51 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  
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  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

        4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดผิดนดั
ช าระหน้ีเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเช่ือ B
จ านวนเงินรวม  33.35 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(2562: 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

วงเงินสินเช่ือ C - เงินกู ้  14.1  14.1  ร้ อ ย ล ะ  12 ต่ อ ปี  จ น ถึ ง วัน ท่ี                  
11 พฤษภาคม 2563 และร้อยละ 15 
ต่อปีหลงัจากนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 9 เดือน นบัจาก
วนัท่ีมีการท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครบก าหนด
ช าระในวนัท่ี 22 เมษายน 2563) และขยายออกไป
เป็น 10 เดือน นับจากวนัท่ีมีการท าสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม (ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2563) 

รวม  84.1  84.1     
 

*   บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินกูย้มืท่ีมีการเบิกใช ้

** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัไดรั้บจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I (ผูใ้หกู้)้ ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ใหบ้ริษทัแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงิน
สินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

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 าระค่าธรรมเนียมตามสัญญาใหค้ าปรึกษาทางธุรกิจจ านวน 2,426,825 เหรียญสหรัฐ 

6. รักษายอดเงินคงเหลือในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามจ านวนท่ีก าหนด 
 

นอกเหนือไปจากจดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby letter of credit ท่ีมีการแปลงเป็นเงินกูเ้พิ่มอีกจ านวน 12,531,745 เหรียญ
สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริหาร (Credit Backstop) จ านวน 375,952.35 เหรียญสหรัฐ 
 

บริษทัผิดนดัช าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กบั Link Capital I โดยผูใ้ห้กู ้   
ตกลงท่ีจะไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ ส าหรับระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างท่ี
บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรองเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคงคา้ง โดยไม่มีค่าปรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติม ดงันั้น บริษทั
จึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ  
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จี เจ สตีล 
 
รายละเอียดวงเงินสินเช่ือท่ี จี เจ สตีล ไดรั้บจาก Link Capital I (Mauritius) Limited สรุปไดด้งัน้ี 
 

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30  ร้อยละ 12 ต่อปี  1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นับจากวันท่ีมีการเบิกใช้   
คร้ังแรก (ครบก าหนดวันท่ี 29 มกราคม 
2564 **)  

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 จี เจ สตีล ได้
เข้าท าสัญญาแก้ไขสัญญาคร้ังท่ี 6 เพื่อขอ
ขยายระยะเวลาช าระเงินกู้ ร้อยละ 30 ของ
เงินกู้ จ านวนเงิน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไป
เป็นช าระในวนัครบก าหนดปีสุดทา้ย (วนัท่ี 
31 มกราคม 2565) สัญญาแก้ไขดังกล่าวมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน     
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5 
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี                    
31 มกราคม 2565)  

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ 
Standby letter of credit 

 45  45  - เงินกูใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

- Standby letter of credit อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ตามยอด
ภาระหน้ีภาระผูกพนัท่ียงัไม่ได้
เ บิกใช้  และ ร้อยละ  5 ต่อ ปี  
ส าหรับยอดภาระผูกพนัท่ีไดใ้ช้
ไม่เกิน 180 วนั และร้อยละ 8 
ต่อปี ส าหรับระยะเวลาการใช้
เกิน 180 วนั 

 1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นบัจากวนัท่ีมีการเบิกใชค้ร้ัง
แรก (ครบก าหนดวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 **)  

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน      
ว ันครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5   
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวันท่ี            
10 ตุลาคม 2565)  

รวม  75  75     
 

*   จี เจ สตีล เป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้ห้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินกูย้ืมท่ีมี
การเบิกใช ้

** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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17. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ส่วนที่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั          -  196           -  196 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 92  42  45  42 
 92  238  45  238 
        

        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 243  252  222  239 
        

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 
     การประนีประนอมยอมความท่ีถึงก าหนดช าระ    
       ภายในหน่ึงปี 

  

 

    
 
 

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 19           -  19           - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 306  455  137  285 
        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
625 

 
314 

 
314 

  
314 

        

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ไม่มีหลกัประกนั 469 

 
471 

 
469 

  
471 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
13 

           
         - 

 
7 

           
         - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,433  811  1,433  811 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั          -           -           -  313 
 1,433  811  1,433  1,124 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 
        

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 3,203  2,544  2,649  2,674 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,133  1,137  1,133  1,137 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและ 
     การประนีประนอมยอมความส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
364 

       
         - 

  
364 

           
         - 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 154  59  154  59 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 
 

1,626 
 

1,934 
  

887 
 

885 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 6  1  4           - 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,283  3,131  2,542  2,081 
        

รวมทั้งส้ิน 6,486  5,675  5,191  4,755 

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

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,203  2,544  2,649  2,674 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,188  3,218  2,447  2,168 
รวม 6,391  5,762  5,096  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
10 และ 12 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกู้ของบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากตวัแทนผูถื้อหุ้นกูแ้จง้วา่ 
บริษัทอยู่ภายใต้เหตุแห่งการผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากบริษัทผิดนัดช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้ซ่ึงถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554             
อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว   
 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี       
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 
2562 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 471  506 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (2)  (35) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 469  471 
 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  196           -  196 
กิจการอื่น ๆ 530  765  202  432 
รวม 530  961  202  628 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 317  243  110  151 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 179  671  58  444 
อื่น ๆ   34  47  34  33 
รวม 530  961  202  628 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดมี้การเบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา 
Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เจา้หน้ีการคา้ 77           -  33           - 
        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.5            -           -           - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้บางแห่งค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 8 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2562: ไม่มี) 
 

19. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส่วนที่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209  308  209  306 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 75  312  75  254 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 354  351  255  255 
อื่น ๆ 536  457  346  285 
 1,174  1,428  885  1,100 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,133  1,137  1,133  1,137 
รวม 2,307  2,565  2,018  2,237 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 1,025  1,312  771  1,007 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,267  1,250  1,247  1,230 
อื่น ๆ 15  3           -           - 
รวม 2,307  2,565  2,018  2,237 
 

หน้ีสินภาษผ่ีอนช าระ - กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้ งหมด 120 ล้านบาท และ 254 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยบริษทัตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน รวม 5 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (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 
 

20. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

หุน้กู ้ 167  150  167  150 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        
     การประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  17  11  17 
       กิจการอ่ืน 145  107  31  6 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569  177  506  462 
อื่น ๆ         
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170  119  157  119 
       กิจการอ่ืน 133  124  125  111 
รวม 1,195  694  997  865 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 389  335  333  599 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 773  321  640  242 
อื่น ๆ  33  38  24  24 
รวม 1,195  694  997  865 

 
21. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - กิจการอ่ืน 246  247  73  77 
หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 162  224  162  224 
       กิจการอ่ืน 593  234  597  234 
รวม 1,001  705  832  535 

        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 353  488  184  318 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 648  217  648  217 
รวม 1,001  705  832  535 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 705  659  535  479 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน          -  107           -  107 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะส้ันจาก        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  30           -  30 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย          -  587           -  587 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้ 383           -  383           - 
แปลงหน้ีเป็นทุนในระหวา่งปี          -  (579)           -  (579) 
จ่ายช าระคืน (66)  (92)  (64)  (89) 
โอนสุทธิกบัเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 15) (22)           -  (22)           - 
ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน 1  (7)           -           - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,001  705  832  535 

 
ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 906  610  832  535 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  84           -           - 
อื่น ๆ  11  11           -           - 
รวม 1,001  705  832  535 
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บริษัท 
  

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการ  
 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีในปี 2561 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัช าระพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นแผนปรับโครงสร้างหน้ี และนบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระไดแ้สดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ - กจิการอื่น 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีหลายราย หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความมีก าหนดการผ่อนช าระคืนเป็น     
รายเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาช าระหน้ี (Settlement Agreement) และสัญญาค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาปรับโครงสร้าง 
(Termination Fee Restructuring Agreement) กับเจ้าหน้ีรายหน่ึง (ผูส้นับสนุนทางการเงิน) โดยให้มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งผ่อนช าระคืนเป็นรายไตรมาสส าหรับยอดหน้ีสินท่ีมีขอ้ยุติแลว้เป็นจ านวนเงิน 283.1 ลา้นบาท 
และค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี        
1 มิถุนายน 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2568 ในการน้ี บริษทัมีขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึก
ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี บริษทัมี
หน้ีสินท่ียงัไม่มีขอ้ยติุซ่ึงเจา้หน้ีเรียกร้องใหช้ าระจ านวนเงิน 266.3 ลา้นบาท และมีเงินจ่ายล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัเรียกร้องจากเจา้หน้ีจ านวนเงิน 68 
ล้านบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินท่ีไม่มีข้อยุติตามการค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเจ้าหน้ีต้องยื่นค าร้องต่อ
อนุญาโตตุลาการไทย ส านกังานศาลยติุธรรมภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีในสัญญา หน้ีสินจากการประนีประนอมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจด
จ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและจ าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 12 และสินทรัพยข์องกรรมการและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง 
 

จี เจ สตีล 
 

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

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีลไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัดช าระหน้ี          
ซ่ึง จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าวยอดหน้ี
คงเหลือสามารถถูกเรียกช 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 นบัแต่วนัท่ีวนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 37  
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22. เงินกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 
     ลา้นบาท 
  จ านวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

   
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

บริษัท            
Link Capital I             
วงเงินสินเช่ือ A              30   906  910  906  910 
วงเงินสินเช่ือ B   2563: 33.35 

(2562: 12.84) 
   

1,007 
  

389 
  

1,007 
  

389 
วงเงินสินเช่ือ C  14.10   426  428  426  428 

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

จี เจ สตีล            
Link Capital I             
เงินกูว้งแรก              30   906  910           -           - 
เงินกูว้งท่ีสอง                 5   151  152           -           - 

รวม     3,710  3,103  2,653  2,354 
            

เงินกูย้มืระยะส้ัน     1,433  817   1,433   1,130 
เงินกูย้มืระยะยาว     2,277  2,286   1,220   1,224 
รวม     3,710  3,103  2,653  2,354 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,433   817   1,433   1,130 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี          -  (6)           -  (6) 
สุทธิ  1,433   811   1,433   1,124 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,277  2,286   1,220   1,224 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (26)  (38)  (19)  (25) 
 2,251  2,248  1,201  1,199 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (625)  (314)  (314)  (314) 
สุทธิ 1,626  1,934  887  885 

 
ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 314  314  314  627 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,396  2,789  2,339  1,727 
รวม 3,710  3,103  2,653  2,354 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัช าระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ และผูใ้ห้กูต้กลง
ไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ ตาม Standstill Agreement จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไว้
ในสัญญาวงเงินสินเช่ือ  
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาช าระคืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 และค ้ าประกนัโดย           
การจดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและจ าน าหุ้นของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 12 และ สินทรัพยข์อง
กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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23. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 
   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
    

ค าส่ังของ 
วตัถุดิบท่ียงั 
ไม่ไดรั้บมอบ 

  
 

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง 

 ผลแตกต่าง 
จากการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 
รอการรับรู้ 

  
 
 

รวม 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   40  292  102  434 
เพิ่มข้ึน   87  45  -  132 
ลดลง   (21)  (10)  (102)  (133) 
ลดลงจากการแปลงหน้ีเป็นทุน   -  (327)  -  (327) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   106  -  -  106 
เพิ่มข้ึน   45  -  -  45 
ลดลง   (151)  -  -  (151) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   -  -  -  - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
  

ค าส่ังของ 
วตัถุดิบท่ียงั 
ไม่ไดรั้บมอบ 

  
 

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง 

 ผลแตกต่าง 
จากการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 
รอการรับรู้ 

  
หน้ีสินจาก 

การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย 

  
 
 

รวม 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  292  102  242  636 
เพิ่มข้ึน 87  45  -  -  132 
ลดลง -  (10)  (102)  (242)  (354) 
ลดลงจากการแปลงหน้ีเป็นทุน -  (327)  -  -  (327) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 87  -  -  -  87 
เพิ่มข้ึน 5  -  -  -  5 
ลดลง (92)  -  -  -  (92) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  -  -  - 
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ประมำณกำรหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกนับริษทัย่อย 
 
เดิมเม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ท่ีไม่สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินต่าง ๆ ของโอเอซีได ้และบริษทัในฐานะเป็นบริษทัใหญ่    
ซ่ึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นประมาณการ
หน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย ซ่ึงมีจ านวน 242 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ต่อมารายการดงักล่าวเสร็จส้ินลงแลว้ บริษทัจึงตดัจ าหน่ายประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ยดงักล่าวออกจากงบการเงินและ
กลบัรายการรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562 แลว้ 
 
24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 5  272  2  13 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 54  54  43  43 
อื่น ๆ 6  11  5  10 
รวม 65  337  50  66 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 31  303  27  43 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 32  32  23  23 
อื่น ๆ 2  2              -              - 
รวม 65  337  50  66 
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25. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
184 

  
143 

  
78 

  
63 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13  15  5  5 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  2  2  2 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์           -  37            -  17 
จ่ายผลประโยชน ์ (11)  (13)  (1)  (9) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6)            -            -            - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
  ประกนัภยั 

 
45 

 
          -  

 
17            - 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
230 

  
184  

 
101  

 
78 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับปี :        
-   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13  15  5  5 
-   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  2  2  2 
-   ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผน 
       ผลประโยชน ์                  - 

 
37                    -  17 

ในขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี :        
-   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์          
       ประกนัภยั 

 
45 

 
          -  17            - 

รวม 63  54  24  24 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

งบการเงินรวม 
 2563  2562 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ถึงร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี  ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4 ต่อปี  ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4.30 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี  ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) / (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (24)  (18)  (9)  (7) 
   ลดลงร้อยละ 1 28  21  10  8 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 27  20  10  8 
   ลดลงร้อยละ 1 (24)  (18)  (9)  (7) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (11)  (10)  (4)  (4) 
   ลดลงร้อยละ 1 12  10  5  4 
 
แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 5 พฤษภาคม 2562โดยมี
สาระส าคญัคือการปรับเพิ่มอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค่้าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัและของบริษทัท่ีค านวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีจ านวนเพิ่มข้ึน
ประมาณ 37 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือ
กฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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26. ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5  31,612  158,060  5  9,755  48,776 
ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -          -  (1,405)  (7,025) 
เพิ่มทุนจดทะเบียน         -          -          -          -  23,262  116,309 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5  31,612  158,060  5  31,612  158,060 
            

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5  28,929  144,644  5  6,850  34,251 
เพิ่มข้ึนจากแปลงหน้ีเป็นทุน         -          -          -          -  22,079        110,393 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5  28,929  144,644  5  28,929  144,644 

 
ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ลา้นบาท) 
 2563  2562 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (116,361)  (10,163) 
แปลงหน้ีเป็นทุน           -   (106,198) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม (116,361)  (116,361) 
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บริษัท 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจ านวน  48,775.7 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 9,755.15 ล้านหุ้น            

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) คงเหลือเป็น 41,750.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,350.18 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยการตดัหุน้
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั ซ่ึงออกไวเ้พื่อรองรับ GSTEEL-W1 จ านวน 1,135.24 ลา้นหุ้น และ GSTEEL-W2 จ านวน 269.73 
ลา้นหุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 
 

ข) โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 22,078.58 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท ใหแ้ก่ 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ประกอบดว้ย (1) M-Power TT Limited (“เอม็ พาวเวอร์”) (2) บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั 
(“ดีสินชยั”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทกัษธ์รรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษทั นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั 
จ ากดั (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั”) (6) นายธนูชยั เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชยั”) (7) บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั        
(“ซูพีเรียร์”) และเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีทางการคา้ตามบนัทึกขอ้ตกลง คือ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 
(“ACO I”) โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน รวมจ านวนหน้ีของเอ็ม พาวเวอร์ หน้ีของดีสินชยั หน้ีของนางวนิดา หน้ีของนางเบญจมาศ หน้ี
ของนิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั หน้ีของนายธนูชยั หน้ีของซูพีเรียร์ และหน้ีของ ACO I ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน (“หน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”) 
คิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 4,194.93 ลา้นบาท (“จ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”)  

 
บริษทัประสงคท่ี์จะช าระหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 4,194.93 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดยบริษทัจะก าหนดราคา   
แปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 110,392.92 ลา้นบาท เพื่อช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน 

 
ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจ านวน  41,750.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 8,350.18 ล้านหุ้น            

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) คงเหลือเป็น 158,059.8 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 31,611.95 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)                     
เพื่อ (1) รองรับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 22,078.58 ลา้นหุ้น และ 
(2) รองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ภายใต ้GSTEEL-W3 จ านวนไม่เกิน 1,183.19 ลา้นหุ้น บริษทัได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 
  

ง) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 22,078.58 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ดงัน้ี 

-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 4,571.10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ เอม็ พาวเวอร์ ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 868.51 ลา้นบาท           
เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ เอม็ พาวเวอร์ ในจ านวนเดียวกนั 

-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 566.06 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ดีสินชยั ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 107.55 ลา้นบาท เพื่อช าระ
หน้ีเงินตน้ของ ดีสินชยั ในจ านวนเดียวกนั 
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-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 52.63 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางวนิดา ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ี      
เงินตน้ของ นางวนิดา ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 78.95 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางเบญจมาศ ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท เพื่อ
ช าระหน้ีเงินตน้ของ นางเบญจมาศ ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 567.31 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั ตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 107.79 
ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 31.58 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชยั ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ี      
เงินตน้ของ นายธนูชยั ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 1,749.47 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 332.40 ลา้นบาท เพื่อช าระ
หน้ีเงินตน้ของ ซูพีเรียร์ ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 14,461.49 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,747.68 ล้านบาท          
เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ ACO I ในจ านวนเดียวกนั 

 
จ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,183.19 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ          

GSTEEL-W3 จ านวนไม่เกิน 1,183.19 ลา้นหุ้น ตามเง่ือนไขของการปรับสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อก GSTEEL-W3 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้โดยการแปลงหน้ีจ านวน 90.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
จ านวน 2,747.68 ลา้นบาท และแปลงหน้ีเงินบาทจ านวน 1,447.25 ลา้นบาท เป็นทุนจ านวน 110,392.92 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 22,078.58 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 
การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.19 บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ในการแปลงหน้ีเป็นทุน      
ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้บริษทับนัทึกส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 106,198 ลา้นบาท และมีก าไรจาก
การแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 5,169 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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รายการของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 เจา้หน้ีรายใหม่  เจา้หน้ีรายอ่ืน  รวม 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562        -         -       - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,888  868  4,756 
โอนมาจากบญัชีหน้ีสินท่ีเกิดจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ      
   ประนีประนอมยอมความ        -  638  638 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,503  666  5,169 
รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  8,391  2,172  10,563 
หกั  แปลงหน้ีเป็นทุน (2,748)  (1,447)  (4,195) 
หกั  ก าไรจากการแปลงหน้ีเป็นทุน (4,503)  (666)  (5,169) 
ยอดคงเหลือหน้ีสิน ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  1,140  59  1,199 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (3)         -  (3) 
ยอดคงเหลือหนีสิ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,137  59  1,196 
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จี เจ สตีล 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18.5 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล โดย จี เจ สตีล ไดโ้อนทุนส ารอง     

ตามกฎหมายดงักล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล แลว้  
 

ข) การลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท            
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล ท าให้ทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล ลดลงจาก 129,298.4 ลา้นบาท เป็น 17,989.3 ลา้นบาท 
และท าให้ทุนช าระแล้วของ จี เจ สตีล ลดลงจาก 96,104.1 ล้านบาท เป็น 13,371.0 ล้านบาท ทั้งน้ี ทุนช าระแล้วท่ีลดลงดังกล่าว               
จี เจ สตีล ไดน้ าไปลา้งส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 61,757.4 ลา้นบาท และลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 20,975.7 ลา้นบาท ตามล าดบั          
จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 
 

ค) การลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จากทุนจดทะเบียนจ านวน 17,989.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 18,738.89 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท) คงเหลือเป็น 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท) โดยการ      
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล จ านวน 1,957.75 ลา้นหุ้น  จี เจ สตีล ได้จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

 
ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จากทุนจดทะเบียนจ านวน 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) เป็นจ านวน 27,600.8 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 28,750.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท)                
จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562  

 
จ) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล ดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 11,969.72 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท ดงัน้ี 

- จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จ านวนไม่เกิน 11,560.35 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ                   
จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิม
ต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั GJS-W3 จ านวนไม่เกิน 230.54 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั GJS-W4 จ านวนไม่เกิน 178.83 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท 

จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวน 11,559.0 ลา้นหุน้ รวมกบัทุน
ช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
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27. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

บริษัท 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

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

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  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 าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GSTEL - W1 (ก) GSTEL - W2 (ก) GSTEL - W3 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย: หุน้) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 
ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้ 1 หุน้ (บาท) 2.75 2.75 2.15 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
 

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

ยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,500 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิและไดถู้ก
ยกเลิกในวนัถดัไป 

 

จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ไดถู้ก
โอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 14 ลา้นบาท 
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จี เจ สตีล  
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของ จี เจ สตีล ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  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    
อตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
27.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 
 

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

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้  1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุน้  0.1909 บาท/หุน้ 
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27.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ี จี เจ สตีล จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น          
ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุน้ของหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

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

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

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 
    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500  1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จี เจ สตีล ไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

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

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

103 

28. ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

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

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

รายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ลา้นบาท) 

 2563  2562 
    

เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14            -  
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1)           -   11 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2)           -   3 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14  14 
 

29. ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี -  337  -  337 
ก าไรจากการแปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหตุ 26) -  5,169  -  5,169 
รวม -  5,506  -  5,506 

 
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 บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีไดรั้บยกหน้ีดงักล่าวเป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน       
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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30. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 
รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 12) 22  947  22  947 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
  บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - 

 
-  54  

 
898 

ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 3  45  -            45 
อื่น ๆ 7  6  8            15 
รวม 32  998  84  1,905 

 
31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนที่จดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน        
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 38 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 ตามล าดบั) 
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32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 15,467         13,601   6,903         4,028 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 23               253   38           (533) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,100            1,819   496             845  
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 950            1,055   380             440  
ค่าสาธารณูปโภค 2,399            1,952  1,108             707  
ค่าก๊าซธรรมชาติ 587               547  307             248  
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22  947  22  947 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
  บริษทัยอ่ย          - 

 
         -  54  

 
898 

อื่น ๆ 1,066  1,346  492  779  
รวม 21,614  21,520   9,800   8,359  

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

106 

33. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        
ของบริษทัใหญ่ (655)  2,646  (604)  3,345 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,929  6,850  28,929  6,850 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่           -  1,815            -  1,815 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  28,929  8,665  28,929  8,665 
        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) (0.023)  0.305  (0.021)  0.386 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัมี
มูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการน าหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
 
34. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ันในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ลูกหน้ีการคา้ หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ภาระผูกพนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ดอกเบ้ียคา้งจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู
กิจการและการประนีประนอมยอมความ เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและกิจการอ่ืน หุ้นกู ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า นโยบาย
การบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไร
หรือการคา้ 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

107 

กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และเพื่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัไม่มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะกลุ่มบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะใหว้งเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ ตามท่ีกลา่วไว้
ในหมายเหตุ 7 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ หลกัประกนัเงิน
สดกบัรัฐวิสาหกิจ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
และการประนีประนอม เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุ้นกู ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตาม
สัญญา ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

                                                             งบการเงินรวม   
                                                             2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 437        - 437 0.05 - 0.25 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
        - 

        
       - 

 
9 

 
9 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 32 32 - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ         -        -        -        - 138 138 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 
   ภาระผกูพนั 

 
              46 

 
         -   

 
          -  

 
         -  

 
         -  

 
              46 

 
0.25 - 1.05 

รวม              46          -            -             437             179              662  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 92       -       -       -  438   530  2.00 - 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  243        -       -  1,133   931   2,307  2.00 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย       -       -       -        - 1,195 1,195 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู 
   กิจการและการประนีประนอม 
    ยอมความ 

 
 

 325  

 
 

 459  

 
 

       - 

 
 

 59  

 
 

 158  

 
 

1,001 

 
 

0.50 - 7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,433 

     
     - 

     
       - 

 
       - 

 
      - 

 
1,433 

 
17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
631 

 
1,646 

  
       - 

      
       - 

 
       - 

 
2,277 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน       -       -        -        - 4 4 - 
หุน้กู ้ 469       -        -        -       - 469 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า             13               6          -           -           -              19 5.28 - 12.00 
รวม        3,206        2,111          -           1,192          2,726        9,235  
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                                                              งบการเงินรวม   
                                                             2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 464        - 464 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
       - 

        
       - 

      
        - 

 
5 

 
5 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 36 36 - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ         -        -        -        - 162 162 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 
   ภาระผกูพนั 

 
            46 

 
         -   

 
         -  

 
         -  

 
         -  

 
            46 

 
1.375 - 1.65 

รวม            46          -           -             464           203           713  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 238        -         -         - 723 961 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 252        -         - 1,137 1,176 2,565 4.94 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -         -          - 694 694 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู  
   กิจการและการประนีประนอม 
   ยอมความ 

 
 

455 

     
 

       - 

        
 

         - 

 
 

59 

 
 

191 

 
 

705 

 
 

0.50 - 0.75 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
817 

     
       - 

     
        - 

     
        - 

     
        - 

 
817 

 
14.12, 17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

 
1,972 

  
         - 

        
         - 

 
         - 

 
2,286 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้        -         -          -          - 4 4 - 
หุน้กู ้ 471         -          -          -          - 471 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า           -                 1           -            -            -                1 5.28 
รวม         2,547            1,973           -          1,196         2,788        8,504  
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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                                                        งบการเงินเฉพาะกิจการ   
                                                              2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 331        - 331 0.05 - 0.10 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
       - 

       
       - 

 
9 

 
9 

        
 - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 4 4  - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ           -           -           -            -            138           138  - 
รวม           -           -           -             331           151           482  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 45       -       -        -  157   202  8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  222        -       -  1,133   663   2,018  2.73 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย       -       -       -        -  997   997   - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู 
   กิจการและการประนีประนอม 
    ยอมความ 

 
 

 156  

 
 

 459  

 
 

       - 

 
 

 59  

 
 

 158  

 
 

832 

 
 

0.50 - 6.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,433 

     
     - 

     
       - 

 
       - 

 
      - 

 
1,433 

 
17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

       
  906 

  
       - 

   
       - 

 
       - 

 
1,220 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน       -       -        -        - 4 4  - 
หุน้กู ้ 469       -        -        -       - 469 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า              7                 4          -           -           -              11 12.00 
รวม        2,646             1,369          -             1,192          1,979        7,186  

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ   
                                                             2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -         -         - 40          - 40 0.05 - 0.25 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
        - 

       
        - 

 
5 

 
5 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -         -         -         - 30 30       - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ          -            -            -         -              162           162 - 
รวม           -            -            -              40             197           237  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้           238         -          -         - 390 628 3.26 - 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         - 92 92 - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           239         -          - 1,137 861 2,237 4.94 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -         -          -          - 865 865 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู  
   กิจการและการประนีประนอม 
   ยอมความ 

           
 

285 

 
     

       - 

        
 

         - 

        
 

      59 

        
 

        191 

 
 

535 

 
 

0.50, 4.09 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,130 

 
       - 

     
        - 

     
        - 

     
        - 

 
1,130 

 
14.12, 17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

 
910 

  
         - 

        
         - 

 
         - 

 
1,224 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้         -         -          -          - 4 4 - 
หุน้กู ้           471          -            -            -            -             471 3.00 
รวม           2,677             910           -              1,196             2,403        7,186  

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ   
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้: มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 
 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (ระยะส้ัน): มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจซ่ึงไม่มีดอกเบ้ียและไม่มีก าหนดคืนท่ีแน่นอน: ราคายติุธรรมไม่สามารถค านวณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย (ระยะยาว) หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เงินกูย้ืมจากกิจการ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและกิจการอ่ืน และหุ้นกู:้ มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามทอ้งตลาด 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินเหล่าน้ีค านวนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 

 
35. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการ
จดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

113 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
             

รายไดจ้ากการขาย  20,616  17,416  77       -  20,693  17,416 
ตน้ทุนขาย  (20,434)  (19,278)  (76)       -  (20,510)  (19,278) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  182  (1,862)  1       -  183  (1,862) 
รายไดอ้ื่น          484  6,701 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          (318)  (239) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (724)  (940) 
กลบัรายการขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบ             
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (ขาดทุน)          106  (66) 
ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ          (30)       - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (32)  (998) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (872)  (1,139) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี          (1,203)  1,457 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนอยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 8,583         
ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 3 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 7,360 ลา้นบาท) 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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36. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้กบับุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

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

        
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
ซ้ือวตัถดิุบ 1,614  1,772  793  953 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 271  342              -              - 
รวม 1,885  2,114  793  953 

        
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซ้ือทรัพยสิ์น 215  135  79  26 

        
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้        
หนงัสือค ้าประกนั 159  170              -           - 
Standby letter of credit               -  793              -  394 
หน้ีสินท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้(หมายเหตุ 21)  266              -  266              - 
รวม 425  963  266  394 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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สัญญำส ำคญั 
 
บริษัท 
 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัหาน ้าดิบและการบริหารจดัการระบบน ้า โดยบริษทัตอ้งจ่าย

ค่าบริการท่ีเก่ียวกบัการจดัหาน ้าดิบและการบริหารจดัการระบบน ้าตามปริมาณท่ีใช ้
 
ข) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือน

ตามปริมาณท่ีใช ้
 
ค) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2540 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจน โดยบริษัทผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายซ้ือ                 

ก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจน ตามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ง) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง (ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2551) สัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2578 หรือวนัท่ียกเลิกก่อนไดโ้ดยยินยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่ายแลว้แต่วนัใดจะถึง
ก่อนก าหนด 

 
โดยบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการไฟฟ้าตามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็น
จ านวนเงิน 60 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหลกัประกนั
ดงักล่าว 

 
จ) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัการกากโลหะ (Slag Handling) และการจดัการเศษเหลก็

เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ (Processed Scrap) กบับริษทัรายหน่ึงโดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 1 ปี       
โดยอตัโนมติั เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีการแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายถึงความตั้งใจท่ีจะไม่ต่อสัญญาฉบบัน้ี 
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา 
 
บริษทับนัทึกค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท และ      
45 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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จี เจ สตีล 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 จี เจ สตีลได้มีการต่ออายุสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567             

โดย จี เจ สตีล ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนตามปริมาณท่ีใช ้
 
ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จี เจ สตีล ไดท้  าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใช้จ่ายขั้นต ่า

ภายใตสั้ญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อเดือน 
 
ค) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบับริษทัในประเทศสองแห่งเพื่อการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน

ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดย จี เจ สตีล ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา  

 
จี เจ สตีล บนัทึกค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
166 ลา้นบาท และ 152 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและหลอมเป็น

เหล็กแผ่น เพื่อคดัแยกเศษแร่เหล็กท่ีสามารถน ากลบัไปใชเ้พื่อการผลิตไดอี้กกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงมีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสัุญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดย จี เจ สตีล ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
จี เจ สตีล บนัทึกค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
74 ลา้นบาท และ 73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายรายเพื่อซ้ือวตัถุดิบภายใตสั้ญญา Consignment โดยความ      
เป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จะเป็นของผูข้าย จี เจ สตีล มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5  ต่อปี             
(2562: ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี)  
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37. คดีควำม 
 
ก) เจ้าหน้ีจ านวน 1 รายได้ยื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพย์ฟ้อง        

จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีวนัผิดช าระเป็นต้นไปจนกว่า จี เจ สตีล                       
จะช าระเสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าส่ังให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระหน้ีดงักล่าว จี เจ สตีล ไดช้ าระหน้ีตาม
ค าพิพากษาครบถว้นแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2563 

 
ข) อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบั

แต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ได้
ตดัสินให้ จี เจ สตีล จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะ
ช าระเสร็จส้ิน จี เจ สตีล ไดบ้นัทึกประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงิน
ประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 แลว้ 
และศาลไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
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